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 المستخلص

او الحد من  يهدف البحث  بشكل رئيس إلى التعرف على االجراءات التي يستخدمها المدقق الخارجي لكشف

ي التحليلي من خالل الهدف تم استعمال المنهج الوصف, وألجل تحقيق هذا في القوائم المالية ممارسات المحاسبة االبداعية

ان ممارسات هذه االجراءات, وقد بينت نتائج البحث  في أهم بحثلعرض رأي عينة ال قصاءاالست تمارةاستعمال اس

 المحاسبة االبداعية تعتمد على خبرة ومهارة المحاسبين من خالل استغالل معرفتهم بالقواعد والقوانين المحاسبية بهدف

التي يستخدمها في تدقيق القوائم  االجراءات ةأهمي الخارجي ادراك المدققو, التالعب باألرقام المسجلة في القوائم المالية

يحقق العدالة والشفافية والمصداقية, التزامه بهذه اإلجراءات وان المالية للحد من وكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية, 

ة المهنية عند تدقيق حسابات الوحدات االقتصادي لعنايةبا يزام المدقق الخارجالتوفي ضوء ما سبق اوصى البحث ب

تطبيقها في تلك  التي من المحتمل اإلبداعية المحاسبة ممارسات على للتعرف المالية القوائم عناصر جميع تدقيق,واالهتمام ب

, نقابة االتحادي , ديوان الرقابة الماليةوالرقابية ةي)مجلس المعايير المحاسب المهنية تكثيف الجهود من قبل الهيئات, و القوائم

 االعمال بيئة مع يتالئم ( لوضع الضوابط للحد من ممارسات المحاسبة االبداعية ,وبماالعراقيينالمحاسبين والمدققين 

 العراقية, وفرض عقوبات مادية ومعنوية على الوحدات االقتصادية التي تمارس هذه االساليب.

الخارجي  المدقق اجراءات, اثر اساليب المحاسبة االبداعية على القوائم الماليةاحية: المحاسبة االبداعية, الكلمات المفت

 . القوائم المالية في
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Abstract: 

The main purpose of the research is to identify the procedures used by the external auditor to 

detect or limit creative accounting practices in the financial statements. To achieve this 

objective, the descriptive analytical method was used by using the survey form to present the 

opinion of the research sample in the most important of these procedures. Accounting 

practices are based on the expertise and skills of accountants through the use of their 

knowledge of accounting rules and laws in order to manipulate the figures recorded in the 

financial statements, and the external auditor's understanding of the importance of the 

procedures used to audit the financial statements to reduce and limit the creative accounting 

practices.  In light of the above, the research recommended the external auditor's commitment 

to professional care when auditing the accounts of economic units, and the interest in 
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auditing all elements of the financial statements to identify the creative accounting practices 

that are likely to be applied in these lists, And the intensification of efforts by the professional 

bodies (the Board of Accounting and Auditing Standards, the Federal Audit Bureau, the Iraqi 

Accountants and Auditors Association) to establish controls to reduce creative accounting 

practices, and in line with the business environment and the imposition of financial and moral 

sanctions on the economic units that practice these methods. 

Keywords: Accounting creative, Impact of the methods of creative accounting on the 

financial statements, procedures for external auditor in the financial statements. 

 المقدمة 
أصبح مفهوم المحاسبة االبداعية او المحاسبة التجميلية محل تركيز واهتمام المحاسبين والمدققين بشكل كبير  

خاصة بعد أحداث انهيار شركــة  ,فترة الركود التي حدثت فيوبعد ان واجهت الشركات صعوبات  ,خالل السنوات األخيرة

( للطاقة وغيرها من الشركات الرائدة , وتحميل شركة )آرثر اندرسون( لتدقيق الحسابات جزء من Enron)انرون 

مسؤولية انهيار الشركة كونها الشركة المسؤولة عن تدقيق حسابات شركة )انرون( واتهامها بالتالعب بالبيانات المحاسبية 

ض المعالجات والسياسات المحاسبية التي تظهر البيانات المحاسبية بغير شكلها الحقيقي والصحيح, إذ للشركة مستغلة بع

يرجع السبب في احتمال وجود اخطاء بالمستندات والسجالت المحاسبية الى المراحل المتعددة التي تمر بها البيانات بدء من 

ن هذه االخطاء في بعض االحيان تكون مقصودة بل وقد تصبح سياسة اثبات العمليات وانتهاء باعداد القوائم المالية ,اال ا

 اإلدارة رغبة وبناء" على المحاسب دارة للتالعب من خالل بعض الممارسات المحاسبية, اذ ان باستطاعةاالتتبعها 

 تعكسها التي ورةالص تجميل بقصد اإلبداعية بالمحاسبة يعرف ما إجراءات من خالل المالية القوائم في بعض بنود التالعب

 ومركزها المالي. شركةال أعمال نتيجة على القوائم تلك في الموجودة األرقام
 

 المبحث االول: منهجية البحث
 البحث مشكلة :اوالا 

لكي تتسم ممارسات المحاسبة باألمانة والصدق, البد ان تأخذ طابع القيم واالخالق المستمدة من الدين والمجتمع 

والمهنة والبيئة الداخلية والخارجية لتكون سلوكاً لكل من يمارس المهنة, لذلك تهتم الدول المتقدمة بالدور الذي تؤديه لجان 

في   الكافي االهتمام يلق لم الدور هذا أن إالكشف عن ممارسات المحاسبة االبداعية, التدقيق والنشاطات التي تمارسها في ال

المدقق الخارجي  يستخدمهااإلجراءات التي  , وفي ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال التالي هل تؤثرالعراق

 في القوائم المالية ؟ كشف ممارسات المحاسبة اإلبداعيةفي الحد من و

 البحث هميةا :ثانياا 

 ظل في سيما ال هامة مشكلة تمثل كونها اإلبداعية, المحاسبة موضوع أهمية منبصورة عامة  البحث أهمية أتيت

 حساب على كان ذلك ولو أهدافها, يحقق الذي المالي الموقف إلظهار أساليب باستخدام ت االقتصاديةالوحدا ةقيام ادار

ف كشالحد من و في الجراءات التي يستخدمها المدقق الخارجيا لى اهمع التعرف في وبصورة خاصة األخرى, الفئات

 ممارسات المحاسبة االبداعية.

ا   اهداف البحث :ثالثا

 تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة االبداعية.  .1

 تسليط الضوء على االساليب المتبعة في ممارسات المحاسبة االبداعية في الوحدات االقتصادية. .2

بيان اهم االجراءات التي يطبقها مدقق الحسابات الخارجي في الحد من وكشف ممارسات المحاسبة االبداعية في  .3

 . من هذه الممارساتالقوائم المالية, واقتراح الحلول المناسبة للتقليل او الحد 

ا   البحث فرضية :رابعا

 :لرئيسة االتيةفرضية االيستند البحث الى 

 .في القوائم المالية االبداعية ممارسات المحاسبةوكشف المدقق الخارجي في الحد من التي يستخدمها جراءات تؤثر اال

ا   : مصادر جمع البياناتخامسا

بهدف الحصول على البيانات الالزمة لدعم اهداف البحث واختبار فرضيته, فقد تم االعتماد في الجانب النظري 

الشبكة العنكبوتية للمعلومات(, اما في الجانب العملي فقد تم االعتماد على على المصادر العلمية )الكتب, الدوريات, 

استمارة االستقصاء, وقد شملت عينة البحث مجموعة من مكاتب التدقيق الخارجي )مراقبي الحسابات( المزاولين للمهنة في 

 محافظة بغداد.
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ا   : مجتمع وعينة البحثسادسا

حسب النشرة الصادرة  2019يتمثل مجتمع البحث بمراقبي الحسابات العاملين في العراق المجازين للعمل لسنة 

قد تمثلت أما عينة البحث ف ,2018/كانون االول /26( في 672من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق العدد )

( %83أي بنسبة ) مارةستا( 50 (سترداداوتم ( استمارة, 60وزيع )اذ تم ت بمراقبي الحسابات العاملين في محافظة بغداد,

التصنيف المهني لمراقبي ويبين الجدول االتي وصف عينة البحث حسب  ,وجميعها تتوافر فيها الشروط المطلوبة للتحليل

 : الحسابات

 البحثعينة  العدد الكلي 2019التصنيف المهني لمراقبي الحسابات العاملين في العراق لعام 

 19 27 عدد شركات التدقيق المجازة للعمل

 17 101 عدد مراقبي الحسابات المجازين للعمل ) الصنف االول (

 14 87 عدد مراقبي الحسابات المجازين للعمل ) الصنف الثاني (

 50  المجموع

 

ا   انموذج البحث :سابعا
                                                                                                                                                                                      

 
 : أنموذج البحث(1شكل )

 الشكل من اعداد الباحثين

 

 سابقةدراسات  المبحث الثاني:
 Determinates of auditors attitudes toward creative) ( بعنوان:Rabin:2004دراسة ) .1

accounting) اإلبداعية( .  المحاسبة ممارسات نحو المدققين اتجاهات ) قياس 

 ممارسات في التي تؤثر والعوامل اإلبداعية المحاسبة ممارسات بشأن المدققين اتجاهات قياس إلى الدراسة هدفت

 اإلبداعية المحاسبة ممارسات بشأن المدققين اتجاهات أن إلى الدراسة وتوصلت المتحدة, المملكة في اإلبداعية المحاسبة

المحاسبة  ممارسة أن إلى الدراسة أشارت الممارسات, كذلك هذه من اإلدارة وموقف المستخدم طبيعة األسلوب على تعتمد

وقروض ل على تمويل ائج المالية غير المتوقعة والرغبة في الحصوـبالنتالداخلية ترتبط  العوامل من بعدد تتأثر اإلبداعية

رتبط ـام اإلداري المـديرين والنظـعف السيطرة على المنشأة الناجم عن ضعف اإلدارة وأخالق المـن ضـع ًخارجية فضال

 كية المنشأة.الخارجية فترتبط بطبيعة ملل أما العوام, الصالحيات بعدد محدد من األفرادركز بت

 -Creative accounting: some ethical issues of macro) (بعنوان:Gowthorpe 2005راسة )د .2

and micro- manipulation)) ضايا األخالقية للتالعب الكلي والجزئي (.ـ)المحاسبة اإلبداعية: بعض الق 

 

وقد هدفت حسابات  تدقيق شركة( 33على ) استمارات استبيان توزيع تم ا اذراسة في إسبانياجريت هذه الد

وحدات بالتالعب الكلي لوصف التأثير في الل صف النوع األووث  ـحي, يـعين من السلوك التالعبل نوإلى تحليالدراسة 

كما وصف الضغط عليها إلصدار تعليمات تتفق مع مصالح معدي القوائم المالية, ل وإضعاف سلطتها من خالاالقتصادية 

ر  متحيزة لصالح ـة نظـزئي للتعبير عن عملية معالجة األرقام المحاسبية التي ينتج عنها وجهالنوع الثاني بالتالعب الج
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د يعوعيه وخلصت إلى أن التالعب بن, يـور أخالقـن منظـحالتين من حاالت التالعب مل وقامت الدراسة بتحلي, وحدةال

داد قوائم مالية تحقق أغراض معديها وليس يؤدي إلى إع ْة إذـمعدي القوائم الماليل في الحسابات من قب للخداعمحاولة 

 لمنفعة مستخدميها. 

ور مراقب الحسابات في الحد ( بعنوان تأثير المحاسبة االبداعية على القوائم المالية ود2008دراسة ) الكيالني,  .3

 منها

بأخالقيات هدفت الدراسة الى التعريف في العراق,  دراسة تطبيقية في عدد من شركات القطاع المختلط وهي 

المهنة في ممارسة المحاسبة االبداعية في صدق وعدالة القوائم المالية من خالل توضيح مضامين بعض القوانين والمعايير 

المحاسبية وقواعد السلوك المهني واالخالقي وتحميل ادارات الوحدات االقتصادية مسؤولية االفصاح عن الممارسات 

 التي توصلت اليها الدراسة :   االستنتاجات قاً لصدق وعدالة تلك القوائم, ومن اهمالمستخدمة في القوائم المالية تحقي

للمحاسبة االبداعية جانبان االول ايجابي يتضمن المبادئ المحاسبية واساليب التعرف على التغييرات في  -1

 معاييرالثغرات في اليتمثل في استغالل  ,المحيطات االقتصادية والسياسية واالعمال, اما الجانب الثاني السلبي

لغرض تحسين صورة الوحدة االقتصادية  تمارس الغش والتالعب وتحريف البيانات, اشخاصوتدخل  ,المحاسبية

 .وحدات وتأخير االعالن عن افالسهاوعرض قوائمها بصورة من شأنها ان تغطي تعثر تلك ال

, مؤهالت الشخصية لمزاولي المهنة, والصفاتالتتمثل ب  متغيرات داخليةعلى يعتمد االبداع في المجال المحاسبي  -2

 . , والمجتمع وغيرهاوالمهنية ة يالوظيفالبيئة ومتغيرات خارجية تتمثل ب

 موثوقية على اإلبداعية آثار المحاسبة من الحد في الخارجي الحسابات مدقق بعنوان دور  2009 ) ) الحلبي دراسة .4

 األردنية. العامة المساهمة الشركات عن الصادرة المالية البيانات

 البيانات المحاسبية, موثوقية في وأثرها المستخدمة اإلبداعية المحاسبة أساليب على التعرف إلى الدراسة هدفت

 تمارسها التي اإلبداعية المحاسبة إجراءات من الحد في الشركات تلك حسابات يفيه مدقق يقوم الذي الدور على والتعرف

ث البح ةنعي على استمارة استبيان توزيع تم اذالمدققة,  المالية القوائم في األردنية العامة المساهمة الشركات ةإدار مجالس

 تؤثر ,صل اليهام التوالتي ت االستنتاجات ومن اهم الماليين والمحللين الحسابات ومراقبي ركاتشال وظفين مم التي تكونت

ة, فضالً عن األردني المساهمة العامة الشركات عن الصادرة المالية البيانات موثوقية على اإلبداعية المحاسبة أساليب

 مدققو يقوم وبالمقابل لكن المالية, إعداد البيانات لدى اإلبداعية المحاسبة أساليب الشركات ة هذهإدار جالسة ممارسم

 المحللين وليي  أن بضرورة الدراسة تأوصت, وقد الممارسا هذه عن للكشف باإلجراءات واالختبارات الالزمة الحسابات

 المالية للقوائم المستخدمين مساعدة من همنيمكا وبم اإلبداعية المحاسبة ليباوأس المحاسبية قاتطبيبالت اكبر اهتماما الماليين

 ت رشيدة .قرارا اتخاذ في

للدراسات السابقة حيث ان هنالك   ان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة, تعد الدراسة الحالية مكمالً 

اوجه تشابه من حيث الدور الذي ممكن ان يؤديه المدقق الخارجي في الحد من ممارسات واساليب التالعب بالبيانات 

عن تركيز هذه الدراسة على االجراءات المتبعة من قبل  والمعلومات المحاسبية وتأثير ذلك على القوائم المالية, فضالً 

في القوائــم المالية الرئيــسة )قائمة الغش والتالعب وتحريف البيانات  ي في الحد من وكشف ممارساتالمدقق الخارج

الدخل, قائمة المركز المالي, قائمة التدفقات النقدية, قائمة التغيير في حقوق الملكية(, كون ان هذه الممارسات ال تتسم بأي 

 لية.شفافية والتي تحاول تضليل مستخدمي القوائم الما

 

 المبحث الثالث: المحاسبة االبداعية
 اوالا: مفهوم المحاسبة االبداعية

ريف كل حسب وجهة نظر من ظهرت العديد من التعاريف لمفهوم المحاسبة االبداعية, وقد بنيت تلك التعا

اإلبداعية بأنها  المحاسبة( Phillipsعرف ) ., وفيما يلي البعض من هذه التعاريف التي تتعلق بالمحاسبة اإلبداعيةوضعها

(. وعرفت 6:  2008الدوسري, )الخشاوي, "وصف شامل وعام لعملية التالعب بالمبالغ أو العرض المالي لدوافع داخلية.

بأنها "ممارسات محاسبية تعتمد على ابداعات مهنية لمحاسبين يستخدمون فيها ما يمتلكونه من خبرة متراكمة ورصيد 

القوائم المالية لتحقيق أهداف شخصية أو لمصلحة أرباب العمل أو أية أهداف أخرى .وهناك  معرفي الغرض منها تضليل

عوامل دافعة لهم بهذا االتجاه , منها إساءة استخدام تعدد البدائل في المعالجة المحاسبية وضعف نظام الرقابة, وضعف 

عرفت بأنها "صفة تجميلية لالحتيال والمراوغة (. كما 6: 2012االلتزام بأخالقيات المهنة وغيرها".)العامري, يعقوب,

القوائم المالية يفترضون بان  ية عند اعداد القوائم المالية, فمستخدموحدة االقتصادياللذان يقوم بها المحاسبون او ادارة ال

, اذ يبنون قراراتهم القيم االخالقية االجتماعية, والقيم االخالقية المهنية عند اعدادهم لتلك القوائم قد وظفواالمحاسبون 

 ( . 21:   2017) هادي , االستثمارية بموجب ثقتهم بهؤالء المحاسبون.

ومما سبق يمكن تعريف المحاسبة االبداعية بأنها اجراءات يستخدمها المحاسب للتالعب بالبيانات والمعلومات 

او  وحدة االقتصاديةحقيق مصالح ادارة النتاج ارقام غير حقيقية تضلل مستخدمي تلك البيانات والمعلومات لتالمالية, إل

 بعض الجهات المستفيدة. 
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 االساليب المستخدمة في ممارسات المحاسبة االبتداعية ثانياا:

 هنالك العديد من الوسائل واالساليب المستخدمة في ممارسات المحاسبة االبداعية أهمها:

1.  ً المحاسبية ولذلك يمكن للوحدة  سياساتتتيح القواعد المحاسبية للوحدة االقتصادية االختيار بين عدد مختلف من ال أحيانا

 ان تختار السياسة المحاسبية التي تعطي الصورة المفضلة عنها.

 حساب ضلغر الموجودات عمر تقدير (استخدام بعض المدخالت في الحسابات التي ترتبط بالتقديرات أو التنبؤ مثل .2

عن طريق الوسيلة التي يتم  تقدير عمر هذه الموجودات, في هذه الحالة يمكن للمحاسب المبدع ان يتالعب بندثار(اال

ً تفاؤلياً أو تشاؤمياً حسب رغبة  بواسطتها وضع اجمالي للتقديرات أو عن طريق اختيار مثمن معروف باتخاذه أتجاها

 المحاسب.

ويتحقق  ,تحريك االرباح بين فترات محاسبيةأما للتالعب في مبالغ الميزانية أو ليمكن أدخال الصفقات االصطناعية  .3

 ذلك عن طريق الدخول في صفقتين أو أكثر متصلتين مع طرف ثالث ميال للمساعدة.

ليه المحاسب إالتالعب في توقيت الصفقات بهدف تحديد سنة معينة لتحميلها باألرباح أو الخسائر ألي هدف يرمي  .4

: 2008في حال وجود اختالفات واضحة بين القيمة الدفترية وبين القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية. )مطر,وخصوصا" 

124.) 

ا: اثر اساليب المحاسبةثالث  االبداعية على القوائم المالية  ا

 المالي: القوائم التي تؤثر على اإلبداعية المحاسبة اساليب أهم يلي فيما

 

 الدخل قائمة في المستخدمة اإلبداعية المحاسبة اوالا:اساليب 

 :الدخل كاالتي صافي مبلغ في للتالعب االبداعية المحاسبة فيما يلي ممارسات

 شك : موضع تزال ال البيع عملية فيما عسري بشكل اإليراد تسجيل (1

 في تقديمها سيتم بل بعد تقديمها يتم لم البيع عملية المترتبة على الخدمات أن حين في فيها واالعتراف اإليرادات تسجيل .أ 

  المستقبل

 على الشراء. النهائية ة الزبونوقبل موافق البضاعة, شحن قبل االيرادات واالعتراف فيها تسجيل .ب 

 .غم من ان الزبون لم يلتزم بالدفعااليرادات على الر تسجيل .ج 

ضاعة الى وحدات من مجموعتها تقوم بعض الوحدات االقتصادية بهدف زيادة ايراداتها لفترة مالية جارية محددة ببيع ب .د 

 . ط معها بعالقات شراكة استراتيجيةاو ترتب

 إضافية سلعًا المشتري بتسليم محددة مالية سنة خالل إيراداتها بزيادة ترغب التي الوحدات االقتصادية تقوم بعض .ه 

 في استثمار المشاركة أو ضمانات أو كفاالت أو الوحدة أسهم من جزء شكل على القيمة هذه وتكون القيمة, من كجزء

 .البيع عملية إلتمام كشرط عليه متفق معين

 بوساطة وذلك .تسجيل قيم اضافية زيادة على القيمة الفعلية خالل من إيراداتها بزيادة الوحدات االقتصادية بعض تقوم .و 

 ,Naser, 1993: 39) ),  (Mulford & Comiskoy مكملة . خدمات أو سلعًا تقدم أخرى وحدات  مع االتفاق

2002: 195)  ,Howard, 2002: 63- 80) ). 

 مزيفة :  أو وهمية إيرادات تسجيل  (2

 جدول إعداد في ذلك ويتمثل استخداًما األساليب من أكثر األسلوب هذا يعتبر اقتصادية قيمة لها تسجيل مبيعات ليست .أ 

 اتفاقيات عقد ثمنه, كذلك دفع أو السلعة بشراء اللحظة تلك ملتزم حتى غير وهو الزبائن ألحد معين منتج لمبيعات

 .قيمتها تسليمها ودفع تفاصيل على االتفاق دون محددة زمنية فترات خالل معينة بمنتجات زبائن لتزويدهم مع جانبية

 إيرادات  باعتباره االقتراض عمليات من النقد المتّسلم يتم تسجيل .ب 

 أخرى, على انه ايرادات وذلك لزيادة استثمارية عمليات أية أو االستثماري الناتج عن بيع موجودات الدخل يتم تسجيل .ج 

 معينة.  مالية سنة خالل الوحدة االقتصادية إيرادات

 .معينة مالية سنة في إيراداتها لزيادة  وذلك إيرادات باعتبارها رديات المشتريات عن الناجمة العائدات يتم تسجيل  .د 

 فرص توفر خالل من بعضها بعًضا مع االندماج عمليات خالل إيراداتها بزيادة الوحدات االقتصادية من العديد تقوم .ه 

 إذ مختلفة, المندمجة للوحدات المالية السنوات تكون عندما االندماج السيما عملية أثناء وتضخيمها باإليرادات للتالعب

-Naser, 1993: 51)), Howard, 2002: 84 الدمج . عملية قبل اإليرادات من حصتها وحدة بزيادة كل ترغب

96) (Mulford & Comisky, 2002:195- 196)). 

 :واحدة لمرة عائد خالل من اإليرادات زيادة (3

 مثل األصول , مثالً بعض الشراء بسعر لديها مسجالً  يكون عال بسعر األصول أحد بيع خالل من األرباح زيادة .أ 

 لتغطية مفاجئ بشكل لبيعه فتلجأ الشراء, سعر مع مرتفعاً مقارنة سعرها يكون وغيرها واألسهم واألراضي العقارات

  .تلك الفترة خالل إيراداتها ضعف

 معينة سنة للوحدة االقتصادية في التشغيلية العائدات تضمين بعض االستثمارات واعتبارها ايرادات وذلك عندما تكون .ب 

 كوالسندات ( وذل  كاألسهم ( التشغيلية غير االستثمارية عن عملياتها الناجمة العائدات مع بخلطها فتقوم منخفضة 

 .أدائها التشغيلي ضعف لتغطية
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 االستثمار عائدات تسجيل خالل من التشغيلية  تخفيًضا للمصاريف باعتبارها ومكاسبها, االستثمار عائدات تسجيل .ج 

التالعب  أساليب إحدى وهذه .المصاريف من النوع لهذا تخفيًضا عتبارهاأغير تشغيلية( ب وهي )إيرادات ومكاسبه

 .المصاريف التشغيلية تخفيض بوساطة التشغيلية, اإليرادات زيادة خاللها من يتم التي بالحسابات

 لنوع دخول تسجيل من بطريقة تمكنها الميزانية في الحسابات بعض تصنيف إعادة إلى تلجأ بعض الوحدات االقتصادية .د 

 أو التخفيض الضريبي مثل معين, نشاط أو ما الستثمار   تقدير عمليات هناك كانت إذا وبخاصة االستثمارات من محدد

 غيره .

 الحقة : أو سابقة محاسبية فترات إلى الجارية المصاريف نقل (4

 إضافة األسلوب هذا يتضمن .المصاريف في جديدة عن تغيرات الناجمة تلك العادية وخاصة التشغيلية التكاليف رسملة .أ 

 الشركات نفسها بعض تجد حيث مستقبلية, مالية لفترات المصروفات نقل العادية التكاليف التشغيلية رسملة لعملية

 .المصروفات هذه برسملة فتقوم إعالنية ضخمة حملة أو األصول اهتالك عن ناجمة عالية مصاريف إلخفاء بحاجة

 مالية فترات إلى بترحيلها كليًا إخفائها من خالل سابقة فترات مالية إلى الجارية ونقل النفقات المحاسبية السياسات تغيير .ب 

 .المالية السنة من األخيرة األسابيع في بالمصاريف المتعلقة المحاسبية في سياستها تغيير عن اإلعالن خالل من .سابقة

 يتم مالية فترات على خصمها يتم الموجودات مصاريف اهتالك أن المعروف بشكل بطيئ من ندثاراحتساب اال .ج 

هذه  إبقاء من المديرين يمكن األسلوب هذا إن .مناسبة اإلدارة تجدها التي أصل والطريقة كل لطبيعة وفقًا تحديدها

 على المترتبة المصاريف الميزانية وتخفيض في المسجلة األصول قيمة زيادة ثم ومن ممكنة فترة ألطول األصول

 .ندثاراال احتساب سياسات تغيير اإلفصاح عن عدم عند السيما أرباحها لزيادة الشركة

 أن اإلدارة على الثابتة األصول من أي تلف عند أنه المتعارف عليه, من األصول التالفة  شطب أو تسجيل في اإلخفاق .د 

 باستخدام الوحدات االقتصادية بعض تقوم بحتة إدارية ولغايات انه إال تدريجيًا, وليس بشكل فوري ذلك بتسجيل تقوم

 الزمن مع تراكمه إلى يؤدي الذي األمر الحقيقة, قيمته مع التالف األصل قيمة تتناسب ال عندما وخاصة هذا األسلوب,

 إلى يؤدي أن يمكن للوحدة مصاعب خلق الوهمية هذه األصول تراكم شأن ومن حقيقية, غير األصول قيمة وتصبح

 .انهيارها

 لتعكس أصولها بعض قيم بتعديل القيام على الوحدات االقتصادية أن المعروف من "األصول مخصصات تخفيض .ه 

حسابات  مثل مالية فترة كل في تعديلها يتم بحيث متنوعة, مخصصات هذه الوحدات ببناء تقوم لذلك الحقيقية, قيمتها

-Howard, 2002:113 .فيها المشكوك الديون ومخصصات االهتالك ومخصصات المخزون, تلف مخصصات

123) (Mulford & Comisky, 2002:174-176)). 

 لتزامات :مصروفات وااللل مالئم غير تخفيض او  تسجيل في اإلخفاق (5

 األسلوب هذا الوحدة االقتصادية يستخدم على وجود التزامات عند االلتزامات وبعض المصروفات تسجيل في اإلخفاق .أ 

 .الدخل زيادة إلى يؤدي المصروفات وااللتزامات إثبات عدم ألن الدخل لزيادة

 في المرونة الحسابات لعكس بعض تقدير االفتراضات المحاسبية  وسياساتخالل تغيير  من االلتزامات تخفيض  .ب 

 حيث بالموظفين, الخاصة الخدمة نهاية التقاعد وتعويضات بمنافع المتعلقة تلك وخاصة المحاسبية , السياسات اختيار

 .الحسابات وتقدير التأجير وسياسات والمصاريف تخفيض االلتزامات إلى التغيير هذا يؤدي

ما  وهو األهداف من وغيرها والتحديث التطوير ألغراض ادخارية حسابات الوحدات االقتصادية بتأسيس تقوم ما عادة .ج 

نها  .دخل إلى االدخارات وتحويلها هذه تحرير خالل من الدخل لزيادة استخدامها من محددة أوقات في يمّكِّ

 قبل من وهمية تنفيذ حسومات تسلُّم باح الىاألر وتضخيم المصروفات تخفيض وبهدف الوحدات االقتصادية بعض تلجأ .د 

 .معهم وبالتعاون الموردين

ن   جزء منها,وهذا أو والسلع الخدمات تقديم قبل النقد بتسلُّم الوحدات االقتصادية بعض في بعض االحيان تقوم .ه   يمّكِّ

 من عليها المترتبة االلتزامات بعد تقدم لم حين فوري, في بشكل دفاترها في الدخل تسجيل من المحاسبية الدوائر

 سجلت فيها التي السنة في الدخل يزيد الذي األمر عام, من ألكثر تمتد أن يمكن وهذه الخدمات ومصروفات, خدمات  

 .Howard, 2002:137-149)) ,(Mulford & Comisky, 2002:199) الحسابات .

 نقل االيرادات الجارية الى فترات مالية الحقة :  (6

 خاصة حسابات ادخارية بإنشاء المتوقع, من أعلى وإيراداتها أداؤها يكون وعندما الوحدات االقتصادية تقوم بعض .أ 

 .صعبًا فيها أداؤها يكون أن يمكن الحقة مالية في فترات اإليرادات حسابات إلى أخرى مرة وتحويلها تحريرها بهدف

 بين عليها يتفق شروط وفق الدمج عمليات وتتم بعًضا, بعضها مع الوحدات االقتصادية باالندماج من العديد تقوم .ب 

 االندماج وتنفيذ عملية إلتمام أشهًرا تكون ما عادة زمنية فترة الوحدات هذه تأخذ باالندماج , األطراف التي ترغب

 تحقيقها يتم إليرادات امتالكها خالل من أخرى أو أطراف طرف على للتحايل فرًصا لهذه ألطراف يوفر الذي األمر

-Howard, 2002:148 . المندمجة األطراف بين عليها المتفق حصتها من وبالتالي يزيد االندماج, فترة خالل

153).) 

 الحالية : المالية الفترة إلى مستقبالً  االقتصادية الوحدة على المصروفات المترتبة نقل  (7

ً تقوم .أ   تخص أنها مع المالية الحالية, الفترة في وتسجيلها التشغيلية المصروفات بتضخيم الوحدات االقتصادية احيانا

 .مستقبلية وخدمات   أعماالً 
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 عمليات أثناء والتدريب عمليات التطوير تكاليف شطب أو / تسجيل بعدم الوحدات االقتصادية بعض إدارات تقوم .ب 

  .تبريرها أو اكتشافها يستطيع المدققون ال خاصة, أغراض تحقيق بهدف الدمج,

 في األسلوب هذا الحالية , ويتم استخدام المالية الفترة في الحقة مالية بفترة النفقات الخاصة بعض بتسجيل اإلدارة قيام .ج 

 الحالية ./ الجارية المالية للفترة أهدافها المتوقعة حققت قد الوحدة االقتصادية فيها تكون الذي الوقت

 أحدى قبل اتمام عملية الدمج او شراء حيحص غير بشكل الدخل مبالغ تقوم بعض الوحدات االقتصادية بتقليص .د 

 مع الشروط للتعامل بعض إذ توضع عليها , يتفق محددة فترة زمنية أخرى وخالل الوحدات االقتصادية لوحدة

 لتحقيق أهداف الدمج, إتمام عملية تسبق التي الزمنية الفترة خالل الدخل قيم تقليص هذه الحالة في فيتم اإليرادات,

 ( .  (Howard, 2002:160-164 ,(Mulford & Comisky, 2002:200) األطراف. ألحد متنوعة

 

 البداعية في قائمة المركز الماليثانياا: اساليب المحاسبة ا 

 تعكس أن يجب إذ أعمالهم, في  القوائم مستخدمو هذه عليها يعتمد التي المالي من القوائم المهمة المركز قائمة ت عد

 من توفره بما أهميتها المالية, لذلك ترتبط السنة نهاية في المالي للوحدة االقتصادية للوضع وصادقة صحيحة صورة

 التنبؤ في تساعد كذلك والمالكين, المقرضين تجاه والتزاماتها لدى الوحدة المتاحة الموارد وحجم طبيعة حول معلومات

. المالي المركز قائمة ببنود للتالعب االبداعية المحاسبة المستقبلية, وفيما يلي ممارسات التدفقات النقدية وتوقيت بمبالغ

 ,.Scott & Pitman ,2009:135)), Oliver, et al ,(13-12: 2009لحلبي,) ا( 13 :  2011والصوفي, )القطيش

1989: 74)  .) 

 الصرف بأسعارالتالعب  وكذلك المقيد النقد بنود عن االفصاح عدم طريق عن النقدية ببنود التالعب يتم :النقدية .1

 . االجنبية العمالت من المتوفر النقد ترجمة في المعتمدة

 قيمة بهدف تخفيض المتعثرة الديون عن الكشف عدم خالل من المدينين بند في التالعب يكون : المدينون  .2

 مثل تصنيف المدينين تصنيف حسابات في متعمدة اخطاء اجراء ,كذلك تحصيلها في المشكوك الديون مخصص

 .سيولة الوحدة االقتصاديةتحسين  بهدف متداولة موجودات أنها على االجل طويلي المدينين

 عن فضالً  ومتقادمة راكدة بضاعة الجرد كشوفات بتضمين االبداعية ممارسات المحاسبة تتمثل : المخزون .3

تغيير طريق  مثل المخزون تسعير طرق في المبررة غير التغييرات وكذلك تقييمها في أسعار التالعب عمليات

WA  طريقة الى FIFO  . 

 إضافة المالية , األوراق تقييم محفظة في تستخدم التي السوق أسعار في التالعب يتم اذ المتداولة : االستثمارات .4

 اسعار االستثمارات. مخصص هبوط في مبررة غير تخفيضات إجراء إلى

 االستثمارات عن المتبعة للمحاسبة المحاسبية الطرق بتغيير البند بهذا التالعب االجل: اذ يتم طويلة االستثمارات .5

 الملكية .  حقوق طريقة الى الكلفة طريقة من التغيير مثل , االجل طويلة

 تحصيلها المتوقع اإليرادات إثبات تحققها, مثل من التأكد قبل المحتملة صولاال إثبات يتم الطارئة : اذ صولاال .6

 فيه. الحكم قبل إصدار العمالء أحد على قضائية دعوى من

 قائمة قيمته في تحديد في التاريخية الكلفة بمبدأ االلتزام بعدم البند هذا في التالعب الثابتة : اذ يتم االصول .7

 االندثار ونسب عن التالعب بطرق فضالً  قيمتها, تضخيم بهدف الثابتة صولاال تقدير اعادة او المالي, المركز

 السوق . في المستخدمة النسب دون بتخفيضها وذلك المعتمدة

 الى اضافة العالمة التجارية مثل الملموسة غير االصول بنود تقييم في المبالغة يتم : الملموسة غير االصول .8

 معايير ضمن والقواعد المنصوص عليها االصول يخالف بما الملموسة غير باالصول المحاسبي االعتراف

االطفاء المتبعة في  طرق في غير مبررة تغييرات واجراء المشتراة غير بالشهرة كاالعتراف الدولية المحاسبة

 االصول. هذه تخفيض

 من الجاري العام المستحقة خالل االقساط ادراج بعدم  البند هذا في التالعب يكون المتداولة : اذ لتزاماتاال .9

 بتسديد اإلدارة السيولة كذلك قيامنسب  تحسين بهدف المتداولة, المطلوبات ضمن االجل طويلة القروض

 المالئم غير التخفيض ذلك إلى األجل, باالضافة طويل االقتراض طريق عن األجل قصيرة القروض

 التالعب من النوع هذا وفق بعض الوحدات االقتصادية ادارة تقوم اذ تسجيلها في االخفاق أو لاللتزامات

 التغيرات عن المتحفظ باالفصاح بالشراء, او االلتزامات قضائية بشؤون االلتزامات كارتباط خاصة ولغايات

 . االلتزامات حسابات في تحصل التي

 الى سابقة من سنوات متحققة مكاسب بإضافة البند هذا في االبداعية المحاسبة ممارسة المساهمين: اذ يتم حقوق .10

 بنود من بنداً  باعتباره هو معروف كما المحتجزة االرباح ضمن معالجتها من بدالً  الجارية السنة ربح صافي

 تتم التي بالمعامالت المرتبطة الصرف تقلب أسعار وخسائر مكاسب سابقة, باالضافة الى معالجة سنوات

 الدخل. قائمة من بدال حقوق المساهمين في األجنبية بالعمالت

 إعالن قبل األجل ض طويلةقرو على بالحصول إدارة الوحدة االقتصادية تقوم األجل: اذ طويلة لتزاماتاال .11

 السندات السيولة , اضافة الى إطفاء نسب لتحسين األجل, القروض قصيرة تسديد بهدف قائمة المركز المالي,
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 ضمن عنها اإلفصاح الربح, دون صافي إلى المحققة المكاسب وإضافة استحقاقها, موعد قبل القابلة لالستدعاء

 العادية. غير البنود

 المحاسبي المعيار اشار , إذتتحقق د القااللتزامات الطارئة او المحتملة ب عترافالبا االقتصاديةوحدة ال يامق .12

االفصاح  يجب ولكنااللتزامات الطارئة, ب عترافالا معد وحدة االقتصاديةال على يجب هنبأ (37الدولي رقم ) 

 .المالية القوائم في

 

 ا: أساليب  النقدية التدفقات قائمة في اإلبداعية المحاسبة ثالثا

من خالل  النقدية لتحليل ن وغيرهمهو مساعدة المستثمرين والدائني قائمة التدفقات النقدية إعداد ان الهدف من

 المحاسبة , وفيما يلي ممارساتمعينة فترة مالية خالل النقدية مصادر التدفقات والمدفوعات عن المالئمة المعلومات توفير

 ,( 2015:202)الزيادي, (,11, 2006)ابراهيم ,:كاالتي هي النقدي التدفق قائمة للتالعب في االبداعية

(Kieso,et.al.,2008:196-198 ),. (Mulford&Comisky, 2002: 357-358) 

النقدية التي ترتبط بأنشطة االستثمار او التمويل على انها ترتبط بأنشطة  الدفقات بتصنيف بعض المحاسب قيام .1

 .على القيم النهائية للتدفقات النقدية تؤثر ال الممارسات ان هذه  كس, وخاصةالتشغيل والعكس بالع

 خارجة استثمارية نقدية تدفقات باعتبارها وتسجلها الرأسمالي التطوير تكاليف قيام الوحدة االقتصادية بدفع  .2

 .الداخلة النقدية التدفقات من تزيد الممارسات هذه فإن التشغيلية الخارجة, وبالتالي النقدية التدفقات عن وتبعدها

 حقوق وبعض االستثمارات بيع مكاسب مثل تخفيض التشغيلية, النقدية التدفقات في تعديالت جراءإقيام المحاسب ب .3

 تأثير وذلك بإزالة التشغيلية, النقدية التدفقات في تؤثر إنها اذ المكتملة, غير بالنسبة للعمليات الحال وكذلك الملكية

مه نتيجة نقد يتم أي أن إذ العمليات, هذه عن الضريبة  يتم منها, للتخلص نتيجة أو المكتملة غير العمليات استالُّ

 أو مكاسب إزالة تأثير يتم التشغيلية, النقدية فقات التد حساب وأثناء لذلك استثمارية, نشاطات ناجماً عن اعتباره

 . الصافي الدخلمن  منها التخلص أو المكتملة غير التشغيلية العمليات خسائر

 عدم تصنيف خالل من وكذلك المتكررة, غير البنود الزلة وذلك المستمرة, العمليات من بالدخل يمكن التالعب .4

ً  باعتبارها للوحدة االقتصادية المملوكة األسهم  غير جارية أو جارية كاستثمارات تصنيفها يمكن تجارية , اذ أسهما

 . فيها االحتفاظ فترة على عتمادالاب

 نفقات استثمارية أنها أساس على االستثمارية بالعمليات غيرالمرتبطة القروض فوائد بدفع قيام الوحدة االقتصادية .5

 عن حقيقية خلق صورة جيدة غير أجل من للوحدة الرئيسة األنشطة أو التشغيلية النفقات من استبعادها لغرض

 الرئيسة. عملياتها من للوحدة المالية القدرة

 عملياتها ضمن الموجودات الثابتة بيع عمليات عن الناجمة والخسائر باألرباح المتعلقة النقدية قاتالتدف تسجيل .6

 ً  العمليات هذه مثل عن الناتجة النقدية اعتبر أن الذي السابع الدولي المحاسبة معيار إليه اشار لما التشغيلية خالفا

 . االستثمارية بالعمليات متعلقة تعتبر

 

 :الملكية حقوق في التغيرات قائمة في اإلبداعية المحاسبة أساليب رابعاا 

 المالي, وفيما يلي ممارسات المركز الدخل وقائمة قائمة بين الربط حلقة الملكية هي حقوق التغيرات في قائمة تًعد

 :, )جرار,(12: 2007(,) صيام,106 , 2006 مطر,(الملكية :  حقوق في التغيرات قائمة للتالعب في االبداعية المحاسبة

 (. 202: 2015( , ) الزيادي ,213 2006

ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإتباع طريقة إعادة التقييم واظهار الفائض بتقييم اإللتزام  عدم .1  قائمة في االصول وفقا

 .الملكية حقوق ضمن إظهاره من بدالً  الدخل

ى صافي الربح للسنة الحالية بدالً من معالجتها قيام الوحدة االقتصادية بمعالجة ايرادات سنوات سابقة بإضافتها ال .2

 .( باعتبارها ارباح سنوات سابقةضمن االرباح المحتجزة )حقوق المساهمين

 قائمة من بدالً  اسعار الصرف المتعلقة بمعامالت تمت بالعمالت األجنبية في حقوق المساهمين خسائر معالجة  .3

 . ارها مرتبطة بالعمليات التشغيليةالدخل باعتب

 تخفيضه من خالل بزيادته أو إما ) األرباح المحتجزة ( والمكتسب المدفوع المال رأس تغيير وهمي في اجراء  .4

 السابقة وارصدة العمالت االجنبية. الخيارات أو خسائر السابقة األخطاء حجم تقدير إعادة

الدولي  يار المحاسبةمع لمتطلبات وفقا الموجودات قيمة في الحاصل باالنخفاض الملكية حقوق عدم تخفيض .5

((36. 

 في الحال هو الملكية , كما حقوق تخفيض إلى يؤدي مما حقيقية أرباح نقدية ال يقابلها بتوزيعات اإلدارة قيام .6

 توزيعة الى الوحدات االقتصادي تلجأ بعض أن الخطأ من تقييم الموجودات, اذ انه في زيادة عن أرباح توزيع

 األصول تقييم إعادة أرباح أن استثنائية غير متكررة , باعتبار أرباح من أو أصولها تقييم إعادة مصدرها أرباح

 حقيقية. أرباح وليست دفترية أرباح هي
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 الماليةالقوائم  في االبداعية  المحاسبة ممارسات من الخارجي للحد المدقق اجراءات :رابعا

 حقوق لحماية االبداعية,  المحاسبة ممارسات من الخارجي للحد المدقق يلي اهم االجراءات التي يطبقها فيما

 في القوائم المالية:  الوحدة االقتصادية في المصالح ذات األطراف

 

 قائمة الدخل . في المدقق الخارجي اوالا: اجراءات 

 االقتصادية كالوحدات بالوحدة العالقة األطراف ذات مع المنفذة للصفقات وخصوًصا البيع فواتير من التحقق .1

 شروط االئتمان وشروط السداد صورية , كذلك التحقق من وليست حقيقية البيع والزميلة, وان صفقات التابعة

أثمان  تسديد مستندات  البضاعة مع شحن فيها, ومطابقة مستندات الديون المشكوك مخصصات وكفاية والخصم

 الوكالء. من الواردة البضاعة

المصروفات االيرادية , باالضافة الى معرفة اسباب تغيير طرق اندثار  الرسملة في  شروط توفر مدى من التحقق .2

 عليها. المتعارف للمعدالت وفقًا االصول الثابتة واطفاء االصول غير الملموسة واعادة احتساب مصروف االندثار

صيب الوحدة التحقق من عدم دمج ن , فضالً عنالتشغيلي  الربح من االرباح الناتجة عن بنود استثنائية استبعاد .3

 تلك األرباح استبعاد بعد األعمال االقتصادية االم في ارباح الوحدات التابعة واالفصاح عنها واحتساب  نتيجة

 .(  66-64 :2009( , )الحلبي ,123 121-:2006 )مطر ,.مستقل ببند عنها واإلفصاح

 

 قائمة المركز المالي. في المدقق الخارجي ثانياا: اجراءات 

 السيولة والتحقق من صحة اسعار الصرف وتصحيح الخطأ ان وجد . احتساب عند المقيدة النقدية استبعاد .1

المدينة,  الذمم إلى إجمالي المخصص نسبة من للتأكد من الديون المتعثرة والتحقق  المدينة بالذمم كشف طلب .2

 باإلضافة الى  التحقق من استبعاد الذمم المدينة للوحدات االقتصادية التابعة واالفصاح عنها في بند مستقل. 

ً باألوألصناف المخزن,  الفعلي الوجود من والتحقق الجرد كشوفات فحص .3 سعار صحة اسعار المخزون قياسا

 تسعير المخزون إن وجدت. الجارية , ومراجعة رأي االدارة حول مبررات تغيير طريقة 

التحقق من مبررات اعادة تصنيف االستثمارات من متداولة الى طويلة االجل عند هبوط اسعارها السوقية حسب  .4

التحقق من صحة االسعار المستخدمة في تقييم  فضالً عنالدولية ,  معايير المحاسبة عليها في المنصوص القواعد

 هذه االستثمارات . 

واآلثار  الحسابات مدقق تقرير طريق في طريقة المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجل عن يرالتغي من التحقق .5

اعادة تعديل رقم الربح في نصيب الوحدة االقتصادية االم فضالً عن المالي,  والمركز الدخل قائمتي في المترتبة

 بخسائر الوحدات التابعة او الزميلة . 

التاريخية وصحة عمليات التقييم وبأنها تمت بواسطة مختصين واستبعاد الفائض التحقق من االلتزام بمبدأ الكلفة  .6

الى التحقق من نسب مصروف االندثار المتعارف فضالً عن من قائمة الدخل وادراجه ضمن حقوق المساهمين, 

 عليها . 

ت العقود الخاصة التحقق من اعادة تصنيف االستثمارات طويلة االجل مثالً العقارات المملوكة, وفحص مستندا .7

 صول المرهونة او المقدمة كضمانات لقروض واالفصاح عنها ودراسة اثرها على النسب المالية ذات العالقة.باأل

الصحيحة, والتأكد  وفق األسس القيمة االصول غير الملموسة وتعديل تقييم في المتبعة األسس صحة من التحقق .8

صول غير الملموسة غير المشتراة  واجراء التعديالت الالزمة ألثر ذلك على المركز المالي, من االعتراف باأل

 . تسابها حسب النسب المتعارف عليهاالتحقق من ان نسب اطفاء هذه االصول قد تم اح فضالً عن

, ودراسة ولةالسي نسب وإعادة احتساب المتداولة المطلوبات القروض طويلة االجل ضمن اقساط إثبات من التحقق .9

اثر تسديد قروض قصيرة االجل عن طريق االقتراض طويل االجل على الفوائد واالصول المقدمة كضمانات 

 ونسب الرفع المالي . 

 التعديالت واجراء جلاآل قصير قرض السنة لسداد انتهاء قبل األجل طويل قرض على الحصول من التحقق .10

 قبل القابلة لالستدعاء السندات التحقق من عملية االفصاح عن إطفاء فضالً عنالمالي ,  الرفع نسب في الالزمة

 .لى النسب الماليةالربح ومعالجة اثر ذلك ع صافي استحقاقها, وتخفيض موعد

وتعديل  الجاري وتعديله ان وجد, العام ربح التحقق من عدم اضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة الى صافي .11

 . يعات األرباحتوز ونسبة به المرتبطة النسب

ثبات ايراد متوقع تحصيله من دعوى قضائية قبل أدراسة اثر إثبات موجودات محتملة قبل توفر شروط تحققها ) .12

دراسة اثر عدم االفصاح عن االلتزامات الطارئة او  فضالً عنالحكم فيه(  على النسب المالية وتعديلها , 

المشروطة  مثل )عدم االفصاح عن مطالبات قضائية مرفوعة ضد الوحدة االقتصادية( على النسب المالية 

 ( .  72- 67:  2009 ( ,) الحلبي ,124-127: 2006) مطر ,.وتعديلها

 

  ا  ديةالتدفقات النققائمة  في المدقق الخارجي : اجراءاتثالثا

 التأكد من عدم تصنيف النفقات التشغيلية باعتبارها نفقات استثمارية وتمويلية . .1
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 تصنيف التدفقات النقدية من السحب على المكشوف على أنه تدفق نقدي تشغيلي. .2

 التحقق من الوجود الفعلي للمخزون وطرق تقييمه وتسعيره. .3

 .ا في التدفقات النقدية التشغيليةالتشغيلية وتضمينهالتأكد من عدم التالعب في تصنيف التدفقات النقدية غير  .4

 التأكد من تفعيل فرضية الثبات في استخدام السياسات المحاسبية من قبل معدي القوائم المالية. .5

, التأكد من عدم زيادة الذمم المدينة زيادة ظاهرية من خالل إثبات إيرادات وهمية لرفع التدفقات النقدية التشغيلية .6

 عدم تأخير كتابة شيكات الموردين.لى التحقق من باالضافة ا

 .التأكد من عدم تصنيف مبالغ نقدية محصلة من قرض من طرف خارجي على أنه تدفق نقدي تشغيلي .7

 , واستبعادية المتوفرة من العمالت االجنبيةالتحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقد .8

 ,)خمقاني واخرون .الفعلي السيولة مستوى على السيولة, بهدف التعرف سبن احتساب من المقيدة النقدية

 ( . 68: 2013(, ) ابو تمام , 2017:239

 

 التغيرات في حقوق الملكيةقائمة  في المدقق الخارجي : اجراءاتخامسا 

يعتبر التزام المدقق الخارجي باالجراءات التحليلية وسيلة فاعلة للكشف عن التالعب في بنود قائمة التغير في 

 : المحاسبة االبداعية فيها من خاللحقوق الملكية والحد من ممارسات 

عدة بعمالت استخدام االجراءات التحليلية لكشف التالعب في معالجة مكاسب ترجمة بيانات مالية لشركات تابعة م .1

 اجنبية في قائمة الدخل بدالً من معالجتها في حقوق المساهمين .

استخدام االجراءات التحليلية لكشف التالعب بإضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة الى صافي الربح للعام  .2

 ( 162: 2015الحالي, بدالً من معالجته ضمن االرباح المحتجزة .) نفاع ,

 تسجيل الموجودات بحيث اليتم قيمة الموجودات في االنخفاض عن الناجمة بالخسائر االعترافالتحقق من انه تم  .3

لألصل حسب معيار المحاسبة  المقدرة المستقبلية للتدفقات القيمة الحالية أي لالسترداد القابل المبلغ عن ال يزيد بما

 (.203: 2015) الزيادي , (, 36الدولي ) 
 

 الجانب العملي
اعتماد اسلوب االستقصاء للحصول على البيانات, وقد تم تم واختبار الفرضية من أجل تحقيق أهداف البحث 

 اذ, االعتماد على بعض االساليب االحصائية )اختبار ألفا كرونباخ ,الوسط الحسابي, االنحراف المعياري, النسب المئوية(

(  Likertجابات على كل فقرة وفق مقياس ليكرت )يم اإلوقد تم تصم محاوراربعة سؤال موزع على  (26)من  تتكون

 ثالثي.ال

 اوالا : ثبات أداة البحث 

( ,اذ بلغت  Cronbach's Alphaمن أجل اختبار صدق وثبات أداة البحث تم استخدام اختبار ألفا كرونباخ ) 

%(, وتعتبر هذه النسبة جيدة ألنها أكبر من الحد 95.9قيمة ألفا إلجابات عينة البحث عن أسئلة استمارة االستقصاء )

 فما فوق لكي يكون ثبات المقياس جيداً.%( 60المقبول لمعامل الثبات, حيث أن القيمة المقبولة احصائياً لمعامل ألفا ) 

  :بحثتحليل عينة الثانياا 

ً  لما تم1يوضح الجدول ) الحصول عليه من خالل إجاباتهم  ( المعلومات العامة المتعلقة باالفراد المبحوثين وفقا

  وذلك باستعمال التكرارات والنسب المئوية وكما يأتي  :
 

 لومات العامة لالفراد المبحوثينالمع :(1) جدول

 النسبة % التكرار الصفة الجزء االول : المعلومات العامة

 المؤهل العلمي

 24 12 دكتوراه

 20 10 ماجستير

 12 6 دبلوم

 32 16 محاسب قانوني

 12 6 بكالوريوس

 100 50 المجموع

 سنوات الخبرة

 --- --- سنوات 5اقل من 

 24 12 سنة 5 -10

 36 18 سنة 10- 15

 40 20 سنة فأكثر  15

 100 50 المجموع

                                                 (  SPSSعلى مخرجات برنامج )  االعتمادب انعداد الباحثإالجدول من 
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فيما يخص المؤهل العلمي  يالحظ من الجدول اعاله ان نسبة عالية من عينة البحث حاصلين على شهادات علمية  .1

 . توى وإدراك المجيبين على االسئلةتخصصية في المحاسبة والتدقيق وهذا ما يعزز مس

فيما يخص سنوات الخبرة يالحظ من الجدول اعاله ان جميع أفراد العينة لديهم خبرة عملية تزيد عن خمس  .2

 سنوات وهذا ما يعزز واقعية االجابة عن االسئلة . 

  :ا  قائمة الدخل فياجابات العينة حول المحور االول الذي يتعلق بإجراءات المدقق الخارجي تحليل ثالثا

تراوحت  اذ قائمة الدخل فياجراءات المدقق الخارجي قياس اتجاهات عينة البحث حول  (2يوضح الجدول رقم )

( وتشير هذه المتوسطات إلى %0.303-0.00%%( وبانحرافات معيارية )2.75-3.00%)المتوسطات الحسابية ما بين

( الذي 4لجدول إلى أن السؤال ), ويشير ا عاليةبدرجة جراءات موافقة عينة الدراسة على جميع األسئلة التي تقيس هذه اال

الذي ينص   6 )السؤال )و" ينص على " يتم التحقق من تدقيق بنود المصاريف وااليرادات المفصح عنها من قبل االدارة

جاء بالمرتبة األولى , بينما جاء التحقق من صحة ومبررات تكوين المخصصات واعداد التقديرات المحاسبية قد على 

وهمية   وليست حقيقيةالتي تمت  للتأكد من ان الصفقات البيعر الشراء وفواتي يتم فحص "ينص على( والذي 1السؤال )

هدف ادارة الوحدة االقتصادية من ممارسة اساليب المحاسبة االبداعية في قائمة بالمرتبة االخيرة, ويمكن تفسير ذلك بأن "

ر الشراء فواتي صفقات البيع قد تمت فعالً من خالل فحصالدخل هو اظهار ارباح غير حقيقية , لذلك يجب التحقق من ان 

 . البيعو

قائمة  فيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات أفراد العينة حول محور اجراءات المدقق الخارجي : (2جدول )

 الدخل

 االسئلة ت

المتوسط 

الحسابي

% 

االنحراف 

 المعياري

% 

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة

 5 0.91 0.431 2.75 وهمية  وليست التي تمت حقيقية الصفقاتللتأكد من ان  البيعر الشراء وفواتي يتم فحص 1

 2 0.96 0.303 2.90 يتم التحقق من تطبيق اساس االستحقاق في اثبات العمليات المالية 2

 4 0.93 0.404 2.80 التحقق من صحة ومبررات تغيير طريقة تقييم المخزون السلعي 3

 1 1 0.000 3.00 التحقق من تدقيق بنود المصاريف وااليرادات المفصح عنها من قبل االدارةيتم  4

 3 0.94 0.370 2.84 التحقق من الفصل بين بنود االيرادات التشغيلية واالستثنائية 5

 1 1 0.000 3.00 التحقق من صحة ومبررات تكوين المخصصات واعداد التقديرات المحاسبية 6

  0.96 0.251 2.88 المجموع 

 ( SPSSالجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج ) 
 

 : ا  قائمة المركز المالي. فياجابات العينة حول المحور الثاني الذي يتعلق بإجراءات المدقق الخارجي تحليل رابعا

قائمة المركز المالي فقد تراوحت  في( قياس اتجاهات عينة البحث حول اجراءات المدقق الخارجي 3يوضح الجدول )

وتشير هذه المتوسطات إلى   (%0.274 -% 0.00%( وبانحرافات معيارية )2.56-3.00%المتوسطات الحسابية ما بين )

( الذي 5, ويشير الجدول إلى أن السؤال )عاليةبدرجة جراءات على جميع األسئلة التي تقيس هذه اال بحثموافقة عينة ال

"  الذي ينص على (9" والسؤال ) ووجوده وصالحيته واساليب تقييمه سلعين الخزولتأكد من ملكية الميتم ا ينص على "

الذي  (10يتم التحقق من االجراءات المتعلقة باالقتراض وسداد الفوائد واساليب تصنيفها بسب مددها الزمنية" والسؤال )

 ية وتعديله ان وجد,الجار لسنةا ربح بقة الى صافي" يتم التحقق من عدم اضافة مكاسب محققة من سنوات ساينص على

يتم  "( والذي ينص على2جاء بالمرتبة األولى, بينما جاء السؤال )" األرباح توزيعات ونسبة هب المرتبطة النسبتعديل و

د وج ان ألخطا وتصحيحاألجنبية  النقدية المتوفرة من العمالت ترجمة عند الصرف المستخدمة أسعار صحةالتحقق من 

هدف ادارة الوحدة االقتصادية من ممارسة اساليب المحاسبة االبداعية في قائمة بالمرتبة االخيرة, ويمكن تفسير ذلك بأن "

المركز المالي هو تحسين مركزها المالي من خالل تضخيم قيمة الموجودات او تخفيض قيمة المطلوبات او كالهما 

النقدية المتوفرة من  ترجمة الصرف عند أسعار صحةلك يجب التحقق من والتالعب بالنقدية لتحسين نسب السيولة, لذ

والتزام الوحدة  سلعين الخزود, باالضافة الى التحقق من صحة اسعار وملكية الموج ان ألخطا وتصحيحاألجنبية  العمالت

 .الديون المتعثرةن تأكد ملل  المدينة الذمم كشف االقتصادية بمبدأ الكلفة التاريخية في اثبات اصولها, وفحص
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قائمة  فيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات أفراد العينة حول محور اجراءات المدقق الخارجي : (3جدول )

 المركز المالي
 

 ( SPSSعلى مخرجات برنامج )  االعتمادب انعداد الباحثإالجدول من 
 

  :ا  قائمة التدفقات النقدية فياجابات العينة حول المحور الثالث الذي يتعلق بإجراءات المدقق الخارجي تحليل خامسا

قائمة التدفقات النقدية فقد تراوحت  في( قياس اتجاهات عينة البحث حول اجراءات المدقق الخارجي 4يوضح الجدول )

وتشير هذه المتوسطات   (%0.274 -% 0.00وبانحرافات معيارية )%( 2.72 -(3.00 %المتوسطات الحسابية ما بين 

  .عاليةبدرجة جراءات على جميع األسئلة التي تقيس هذه اال بحثإلى موافقة عينة ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الجابات أفراد العينة حول محور اجراءات المدقق الخارجي في قائمة : (4جدول )

 التدفقات النقدية

 االسئلة ت

المتوسط 

الحسابي

% 

االنحراف 

المعياري

% 

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة

 2 0.97 0.274 2.92 التشغيلية للمصاريف الرسملة شروط توفر مدى من التحققيتم  1

2 
يتم التحقق من عدم تصنيف المبالغ النقدية المحصلة من قرض من طرف خارجي على 

 أنه تدفق نقدي تشغيلي
2.72 0.607 0.90 3 

3 
السياسات المحاسبية من يتم التأكد من التزام الوحدة االقتصادية بمبدأ الثبات في استخدام 

 قبل معدي القوائم المالية
3.00 0.000 1 1 

4 
يتم التأكد من عدم وجود زيادة الذمم المدينة من خالل إثبات إيرادات وهمية لرفع 

 التدفقات النقدية التشغيلية
3.00 0.000 1 1 

5 
المتوفرة من يتم التحقق من صحة أسعار الصرف وتصحيح الخطأ في ترجمة بنود النقدية 

 العمالت االجنبية
2.92 0.274 0.97 2 

  0.97 0.231 2.91 المجموع 

 ( SPSSالجدول من إعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج ) 
 

استخدام  يالثبات ف التزام الوحدة االقتصادية بمبدأالتأكد من  " يتمالذي ينص على( 3) ويشير الجدول إلى أن السؤال 

زيادة الذمم وجود التأكد من عدم  مت" ي الذي ينص على  4 )السؤال )و" ليةاملسبية من قبل معدي القوائم احاملالسياسات ا

( 2جاء بالمرتبة األولى, بينما جاء السؤال )" قد ة لرفع التدفقات النقدية التشغيليةميل إثبات إيرادات وهالمدينة من خلا

 االسئلة ت

المتوسط 

 الحسابي

% 

االنحراف 

 المعياري

% 

الوزن 

 النسبي

% 

 الرتبة

1 
 نسب احتساب والتأكد من استبعادها عند المقيدة يتم التحقق من االفصاح عن بنود النقدية

 السيولة
2.92 0.274 0.97 2 

2 
 النقدية المتوفرة من العمالت ترجمة عند ف المستخدمةالصر يتم التحقق من صحة أسعار

 دوج ان الخطأ األجنبية وتصحيح
2.56 0.705 0.85 6 

3 
 المخصص نسبة من للتأكد من الديون المتعثرة والتحقق  المدينة الذمم كشف يتم فحص

 المدينة الذمم إجمالي إلى
2.80 0.404 0.93 5 

4 
 ونمخزال والملكية ألصناف الفعلي الوجود من للتأكد د البضاعةجر كشوفات يتم فحص

 التالفة والراكدة البضاعة واستبعاد
2.88 0.385 0.96 3 

 1 1 0.000 3.00 ووجوده وصالحيته واساليب تقييمه سلعين اليتم التأكد من ملكية المخزو 5

 3 0.96 0.435 2.88 هذه االستثمارات تقييم في المستخدمة سعاراالتصنيف االستثمارات ون يتم التحقق م 6

7 

وان في اثبات اصولها ,  يتم التحقق من التزام الوحدة االقتصادية بمبدأ الكلفة التاريخية

عن , واالفصاح نسب اندثار هذه االصول قد تم احتسابها حسب النسب المتعارف عليها 

 ر  طريقة المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجلتغيي مبررات

2.86 0.452 0.95 4 

8 
االصول غير الملموسة, وان نسب اطفاء  تقييم في المتبعة األسس صحة من يتم التحقق

 احتسابها حسب النسب المتعارف عليهاهذه االصول قد تم 
2.92 0.274 0.97 2 

9 
يتم التحقق من االجراءات المتعلقة باالقتراض وسداد الفوائد واساليب تصنيفها بسب 

 مددها الزمنية
3.00 0.000 1 1 

10 
 السنة ربح يتم التحقق من عدم اضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة الى صافي

 األرباح توزيعات ونسبة به المرتبطة وتعديل النسب وجد ,الجارية وتعديله ان 
3.00 0.000 1 1 

  0.96 0.292 2.88 المجموع 
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صلة من قرض من طرف خارجي على أنه تدفق نقدي حملمبالغ النقدية المن عدم تصنيف احقق الت " يتم والذي ينص على

 التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات تصنيف. اذ تلجأ االدارة الى التالعب باألرقام من خالل بالمرتبة االخيرة" تشغيلي

لذلك يجب  النقدية للتدفقات النهائية القيم على تؤثر ال التغييرات هذه فإن تاليوبال التمويلية أو االستثمارية االنشطة من كبند

اشار اليها كالً من القاعدة المحاسبية  التي سبيةحاملاستخدام السياسات ا ن التزام الوحدة االقتصادية منلتأكد معلى المدقق ا

 .  النقدية التدفقات تصنيفوالتي تتعلق ب (7الدولي رقم ) المحاسبي المعيارو )7) المحلية رقم
 

  :ا غير في حقوق قائمة الت فياجابات العينة حول المحور الرابع الذي يتعلق بإجراءات المدقق الخارجي تحليل سادسا

 الملكية

قائمة التغير في حقوق الملكية, فقد  في( قياس اتجاهات عينة البحث حول اجراءات المدقق الخارجي 5يوضح الجدول )

وتشير هذه   (%0.198 -% 0.00وبانحرافات معيارية )%( 2.80 -(3.00 %تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين 

, ويشير الجدول إلى أن عاليةبدرجة جراءات على جميع األسئلة التي تقيس هذه اال بحثالمتوسطات إلى موافقة عينة ال

ً وفق هااصول بتقييمتزام الوحدة االقتصادية ال " يتم التحقق منعلى الذي ينص( 1)السؤال  جاء " التاريخية فةلالتك لمبدأ ا

سنوات سابقة ضمن االرباح  " يتم التأكد من اضافة ايرادات ( والذي ينص على2بالمرتبة األولى, بينما جاء السؤال )

هدف ادارة الوحدة بالمرتبة االخيرة, ويمكن تفسير ذلك بأن )حقوق المساهمين( باعتبارها ارباح سنوات سابقة " المحتجزة 

االقتصادية من ممارسة اساليب المحاسبة االبداعية في قائمة التغيير في حقوق الملكية هو اجراء تغييرات وهمية في زيادة 

, من االرباح المحتجزةسابقة ضالسنوات ال ن التحقق من اضافة ايراداتلتأكد مراس المال المدفوع او تخفيضه, لذلك يجب ا

 . وداتجالمو قيمة خفاضانب الملكية قحقو تخفيضو

قائمة  فيالجابات أفراد العينة حول محور اجراءات المدقق الخارجي  نحراف المعياريواال المتوسط الحسابي: (5جدول )

 التغير في حقوق الملكية

 االسئلة ت

المتوسط 

الحسابي

% 

االنحراف 

المعياري

% 

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة

ً وفق هااصول بتقييمام الوحدة االقتصادية تزال يتم التحقق من 1  1 1 0.000 3.00 التاريخية فةلالتك لمبدأ ا

2 
)حقوق سنوات سابقة ضمن االرباح المحتجزة  يتم التأكد من اضافة ايرادات

 المساهمين( باعتبارها ارباح سنوات سابقة
2.80 0.404 0.93 4 

3 
اسعار الصرف المتعلقة بمعامالت تمت بالعمالت  خسائر معالجةيتم التحقق من 

 ل باعتبارها مرتبطة بالعمليات التشغيليةالدخ مةئقاة في األجنبي
2.86 0.452 0.95 3 

4 
 الحاصل خفاضناالب الملكية قحقو تخفيضمن ان الوحدة االقتصادية قامت بيتم التأكد 

 وداتجالمو قيمة في
2.86 0.452 0.95 3 

5 

 تقييم إعادة درهامص احأرب توزيعب االقتصادية اتوحداليتم التحقق من عدم قيام 

 توليس دفترية احأرب هي حربااأل ن هذهأ عتبارة, باائيناستث احأرب من أو أصولها

 حقيقية باحأر

2.96 0.198 0.98 2 

  0.96 0.30 2.89 المجموع 

 ( SPSSعلى مخرجات برنامج )  االعتمادب انعداد الباحثإلجدول من 

 مناقشة النتائج
تتعلق بإجراءات المدقق التي استمارة االستقصاء  محاورعلى جميع  بحثموافقة عينة التشير النتائج السابقة إلى 

قائمة  %(,  محور97القوائم المالية, اذ بلغ الوزن النسبي لهذه المحاور كاالتي, محور قائمة التدفقات النقدية  ) فيالخارجي 

 المالية القوائم عدت  %( لكل منها, إذ 96الدخل ,ومحور قاتمة المركز المالي ومحور قائمة التغيير في حقوق الملكية  )

لوحدة ل المالي بالمركز الخاصة الضرورية المحاسبية المعلومات التي يتم من خاللها الحصول على ةياألساس وسيلةال

  ةرشيدال تالقرارا اتخاذ في ن( يندائال ن, يضمقرال ن,مستثمريال ن,مساهميال( ة منها المستفيدالجهات  لمساعدة االقتصادية

لذلك فأن المسؤولية االساسية للمدقق الخارجي تتمثل في ان يوضح في تقريره لهذه الجهات اذا ما كانت  ,أموالهم وظيفلت

هذه القوائم قد تم عرضها بشكل هادف وعادل ام ال, باالضافة الى عدم وجود تحريف او تجاوز وانها ال تتضمن اي من 

االلتزام بالسياسات التأكد من في تدقيق هذه القوائم و ممارسات المحاسبة االبداعية من خالل االجراءات التي يطبقها

, للمصاريف رسملة شروط توفر مدى,......(, والقروض ,يرادات)اإل النقدية التدفقات تصنيفالمحاسبية التي تتعلق ب

نسب  باالضافة الى فحص فواتير شراء وبيع المخزون وملكيته وطرق تقييمه, وتدقيق االيرادات والمصاريف والتأكد من

المخصصات واالطفاء, وصحة اسعار الصرف للعمالت االجنبية, ونسب توزيعات االرباح, وغيرها من االجراءات, 

المدقق الخارجي في الحد من التي يستخدمها جراءات ويتضح من هذه النتائج  قبول الفرضية الرئيسة للبحث " تؤثر اال

 في القوائم المالية. االبداعية ممارسات المحاسبةوكشف 
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 االستنتاجات والتوصيات
 اوالُ: االستنتاجات

ان ممارسات المحاسبة االبداعية تعتمد على خبرة ومهارة المحاسبين من خالل استغالل معرفتهم بالقواعد  .1

ية لنقل الوسيلة االساسوالقوانين المحاسبية بهدف التالعب باألرقام المسجلة في القوائم المالية اذ تعتبر هذه القوائم 

 . ية بالمبادئ والمعايير المحاسبية, كذلك تبين هذه القوائم مدى التزام الوحدة االقتصادالمعلومات الى مستخدميها

التي يستخدمها في تدقيق القوائم المالية للحد من  االجراءات ة هذهأهمي الخارجي وبدرجة عالية ادراك المدقق .2

يحقق العدالة والشفافية والمصداقية وكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية, لذلك فأن التزامه بهذه اإلجراءات 

 يعتبر وسيلة فاعلة للكشف عن التالعب في بنود القوائم المالية .و

المدقق الخارجي باإلجراءات التي تكشف ممارسات المحاسبة  من خالل تحليل النتائج تبين ان هناك التزام من قبل .3

 االبداعية في قائمة الدخل. 

من خالل تحليل النتائج تبين ان هناك التزام من قبل المدقق الخارجي باإلجراءات التي تكشف ممارسات المحاسبة  .4

 .البداعية في قائمة المركز الماليا

ام من قبل المدقق الخارجي باإلجراءات التي تكشف ممارسات المحاسبة من خالل تحليل النتائج تبين ان هناك التز .5

 .داعية في قائمة التدفقات النقديةاالب

من خالل تحليل النتائج تبين ان هناك التزام من قبل المدقق الخارجي باإلجراءات التي تكشف ممارسات المحاسبة  .6

 . ي قائمة التغيير في حقوق الملكيةاالبداعية ف

 اتتوصيثانيا: ال

من خالل  ة ,(عند تدقيق حسابات الوحدات االقتصادي المهنية العناية( التدقيق  معيارالتزام المدقق الخارجي ب .1

تطبيقها  التي من المحتمل اإلبداعية المحاسبة ممارسات على للتعرف المالية القوائم عناصر جميع تدقيقاالهتمام ب

 .في تلك القوائم

تعليمية وتثقيفية  لمستخدمي القوائم المالية من خالل برامج والفكري العلمي الوعي نشروتنمية الثقافة المحاسبية  .2

بة االبداعية في ممارسات المحاساالثار السلبية لللتعرف على  المحاسبية النقابات والجمعيات في الندوات وعقد

 .القوائم المالية

, نقابة االتحادي , ديوان الرقابة المالية والرقابيةة يالمحاسب)مجلس المعايير  المهنية تكثيف الجهود من قبل الهيئات .3

 مع يتالئم ....( لوضع بعض الضوابط للحد من ممارسات المحاسبة االبداعية ,وبما العراقيين المحاسبين والمدققين

 .ليبه االساالعراقية, وفرض عقوبات مادية ومعنوية على الوحدات االقتصادية التي تمارس هذ االعمال بيئة

 الدقيقة للوحدات االقتصادية التي على إظهار المعلومات المحاسب القانوني(التزام وحرص المدقق الخارجي ) .4

 .ز أو تأثير من ادارة هذه الوحداتواالبتعاد عن أي تحي, يقوم بعملية تدقيق حساباتها

ة التي يثبت تـــــورطها بتالعب أو تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية والمختصــــــة, على الوحدة االقتصادي .5

 تحريف في البيانات والمعلومات الخاصة بها, وإصدار القوانين والتشريعات الالزمة التي تساعد في الكشف عن

 ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية . 
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 كلية الرافدين الجامعة

 قسم المحاسبة

 
 م / استمارة استقصاء

 
 حضرة االستاذ الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .....

 الحد من ممارسات المحاسبة االبداعيةاجراءات المدقق الخارجي في "  تمثل هذه االستمارة جزء من بحث بعنوان       

الى بيان االجراءات المناسبة التي يستخدمها المدقق الخارجي للحد من وكشف ممارسات  يهدف البحث"  استطالعيةة دراس

على اسئلة (  )بوضع عالمة اجابتك من خالل حيث ستساعدنا مشاركتك المحاسبة االبداعية في الوحدات االقتصادية, 

وبالتالي تقديم االجراءات من قبل المدقق الخارجي , مدى توفر واستخدام هذه في تحديدالتي تجدها مناسبة االستبانة 

ننشد تعاونكم ومما الشك فيه أن توخي الدقة عند اختياركم لإلجابة لذا , وحدات االقتصادية الالمقترحات العلمية التي تخدم 

ً بأن سيكون له أثر إيجابي في إنجاز البحث والوصول إ البيانات المدونة تتسم بطابع السرية واالمانة لى نتائج مفيدة علما

 وال حاجة لذكر االسم على االستبانة . العلمية 

 

 ..معنا نكم او.. شاكرين تع 

   

****************************************************************

  
 الجزء االول: المعلومات العامة.

 .( امام االختيار المناسب ) يرجى وضع عالمة

 بكالوريوس  محاسب قانوني  دبلوم  ماجستير  دكتوراه  :المؤهل العلمي .1

 

 سنة فأكثر 15  سنة 15-10  سنوات 10-5  سنوات 5اقل من   :سنوات الخبرة .2

 

 
 في القوائم المالية . ممارسات المحاسبة االبداعيةوكشف في الحد من اجراءات المدقق الخارجي  : لثانيالجزء ا

 غير مطبق جزئي مطبق مطبق اجراءات المدقق الخارجي في قائمة الدخل -1 ت

    وهمية  وليست التي تمت حقيقية الصفقاتللتأكد من ان  البيعر الشراء وفواتي يتم فحص 1

    يتم التحقق من تطبيق اساس االستحقاق في اثبات العمليات المالية 2
    ومبررات تغيير طريقة تقييم المخزون السلعيالتحقق من صحة  3
    يتم التحقق من تدقيق بنود المصاريف وااليرادات المفصح عنها من قبل االدارة 4
    التحقق من الفصل بين بنود االيرادات التشغيلية واالستثنائية 5
    التحقق من صحة ومبررات تكوين المخصصات واعداد التقديرات المحاسبية 6

 
 

 غير مطبق مطبق جزئي مطبق لخارجي في قائمة المركز المالي اجراءات المدقق ا -2 ت

1 
 احتساب والتأكد من استبعادها عند المقيدة يتم التحقق من االفصاح عن بنود النقدية

  السيولة نسب

   

2 
النقدية المتوفرة من  ترجمة عند ف المستخدمةالصر يتم التحقق من صحة أسعار

 دوج ان الخطأ األجنبية وتصحيح العمالت

   

3 
 المخصص نسبة من للتأكد من الديون المتعثرة والتحقق  المدينة الذمم كشف يتم فحص

 المدينة  الذمم إجمالي إلى

   

    والملكية ألصناف الفعلي الوجود من للتأكد د البضاعةجر كشوفات يتم فحص 4
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 غير مطبق مطبق جزئي مطبق قائمة التدفقات النقدية   فياجراءات المدقق الخارجي  -3 ت

    التشغيلية للمصاريف الرسملة شروط توفر مدى من التحققيتم  1

صلة من قرض من طرف خارجي حملمبالغ النقدية المن عدم تصنيف احقق الت يتم 2

 على أنه تدفق نقدي تشغيلي
   

سبية حاملاستخدام السياسات ا يالثبات ف التزام الوحدة االقتصادية بمبدأالتأكد من  يتم 3

 ليةاملمن قبل معدي القوائم ا
   

ة لرفع ميل إثبات إيرادات وهالمدينة من خلزيادة الذمم اوجود التأكد من عدم  متي 4

 التدفقات النقدية التشغيلية
   

توفرة لمة بنود النقدية امترج يأ فطخلوتصحيح االتحقق من صحة أسعار الصرف يتم  5

 جنبيةت االالمن العم
   

 

 غير مطبق مطبق جزئي مطبق قائمة التغير في حقوق الملكية  فياجراءات المدقق الخارجي  -4 ت

ً وفق هااصول بتقييمام الوحدة االقتصادية تزال يتم التحقق من 1     التاريخية فةلالتك لمبدأ ا

)حقوق سنوات سابقة ضمن االرباح المحتجزة  اضافة ايرادات يتم التأكد من 2

 المساهمين( باعتبارها ارباح سنوات سابقة 

   

اسعار الصرف المتعلقة بمعامالت تمت بالعمالت  خسائر معالجةيتم التحقق من  3

 ل باعتبارها مرتبطة بالعمليات التشغيلية الدخ مةئقاة في األجنبي

   

 الحاصل خفاضناالب الملكية قحقو تخفيضالوحدة االقتصادية قامت بمن ان يتم التأكد  4

  وداتجالمو قيمة في

   

 تقييم إعادة درهامص احأرب توزيعب االقتصادية اتوحداليتم التحقق من عدم قيام  5

 باحأر توليس دفترية احأرب هي حربااأل ن هذهأ عتبارة, باائيناستث احأرب من أو أصولها

 حقيقية

   

 

 التالفة والراكدة البضاعة واستبعاد ونمخزال

    ووجوده وصالحيته واساليب تقييمه  سلعين اليتم التأكد من ملكية المخزو 5

    هذه االستثمارات  تقييم في المستخدمة سعاراالتصنيف االستثمارات ون يتم التحقق م 6

7 

وان في اثبات اصولها ,  يتم التحقق من التزام الوحدة االقتصادية بمبدأ الكلفة التاريخية

, واالفصاح نسب اندثار هذه االصول قد تم احتسابها حسب النسب المتعارف عليها 

 ر  طريقة المحاسبة عن االستثمارات طويلة االجلتغيي عن مبررات

   

8 
االصول غير الملموسة, وان نسب اطفاء  تقييم في المتبعة األسس صحة من يتم التحقق

 متعارف عليها هذه االصول قد تم احتسابها حسب النسب ال

   

9 
يتم التحقق من االجراءات المتعلقة باالقتراض وسداد الفوائد واساليب تصنيفها بسب 

 مددها الزمنية 

   

10 
 االسنة ربح يتم التحقق من عدم اضافة مكاسب محققة من سنوات سابقة الى صافي

  األرباح توزيعات ونسبة به المرتبطة وتعديل النسب الجارية وتعديله ان وجد ,

   


