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 المحاسبة ممارسات من الحد في المراجعة لجان دور
  )ميدانية دراسة( اإلبداعية

  

  

  حمادة رشا الدكتورة

   المحاسبة قسم

   االقتصاد كلية
  

  ملخصال

بعد انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد االهتمام بتوفير آليات مناسبة للحد من ممارسات تؤدي إلى 
 تقوم بأعمال إشرافية إذْ، وتعد لجنة المراجعة إحدى هذه اآلليات، التالعب والغش في التقارير المالية

  .ورقابية في الشركات

ف النشاطات التي تقوم بها لجان المراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات  هذه الدراسة إلى تعرتهدف
من المراجعين  على عدد وزعتْبإعداد استبانة ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث ، المحاسبة اإلبداعية

 وقد تضمنت االستبانة ،الخارجيين وأعضاء لجنة المراجعة في الشركات المساهمة في سورية
النشاطات التي يمكن أن تمارسها لجان المراجعة عند تنفيذها لمهامها وتسهم في الحد من ممارسات 

ات تمارسها وخلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من النشاط. المحاسبة اإلبداعية في الشركات
لجان المراجعة عند تنفيذها لمهامها وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات 

  .المساهمة من وجهة نظر عينتي الدراسة
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  مقدمة الدراسة: أوالً
 : تمهيد-1

عادة أدت الفضائح المالية للشركات العمالقة وما نتج عنها من حاالت إفالس وانهيار إلى الحاجة إل
النظر في هياكل مجالس اإلدارة من وجهة نظر كٍل من المستثمرين واإلدارة والمشرعين والباحثين، 

 تعود أسباب االنهيارات هذه إلى مجموعة من العوامل، أهمها لجوء اإلدارة إلى بعض اإلجراءات إذْ
و في مركزها في ربحيتها أ) غير حقيقي(والسياسات المحاسبية سعياً وراء إحداث تحسين صوري 

 وذلك من خالل االستفادة من تعدد البدائل المتاحة في السياسات المحاسبية المستخدمة عند ؛المالي
وهو ما يطلق عليه مصطلح ، إعداد التقديرات المحاسبية بما يخدم أهداف اإلدارة دون أهداف الشركة

ن ان األميركيتاكت على ذلك الشرومثال ،)Creative Accounting()1(المحاسبة اإلبداعية 
)Worldcome, Xerox( والشركة االيطالية ،)Pramalat (ْق ائ تسبب التحايل والتضليل في طرإذ

 مما دفع بمجلس اإلدارة والمشرعين ؛استخدام المبادئ المحاسبية إلى حدوث تلك االنهيارات
اختيار سياسات وتضمن ، والباحثين بتوفير آليات مناسبة تحد من الممارسات المحاسبية المضللة

 وذلك ؛)2( خالية من االحتيال والتضليلاً بهاإدارية وقرارات محاسبية مناسبة تنتج تقارير مالية موثوق
من خالل إيجاد جهة إشرافية رقابية تعمل إلى جانب اإلدارة وتتولى مجموعة من المهام منها مراجعة 

 تحد من ومن ثم. )3(داف الشركةالسياسات المحاسبية المطبقة وتقديرات اإلدارة بما يحقق أه
 وقد قابل ذلك ظهور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات في ،ممارسات المحاسبة اإلبداعية
 28/6/2008م تاريخ / 31والقرار رقم . )4(2002 لعام Sarbanes-Oxleyكثير من دول العالم كقانون 

 وهي ،مت مجالس اإلدارة بتشكيل لجنة مراجعةالصادر عن هيئة األوراق المالية السورية التي ألز
  . )5(لجنة تنبثق عن مجلس اإلدارة وتتكون من األعضاء غير التنفيذيين

لذا تأتي هذه الدراسة لتوضيح مدى مساهمة لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة 
يد قطاع األعمال في مجال اإلبداعية في الشركات المساهمة السورية، لعلها تقدم بعض النتائج التي تف

  . وذلك بتقديم بيانات مالية خالية من االحتيال؛تعزيز ثقة المستثمرين في التقارير المالية

 : مشكلة الدراسة-2

 التي نشاطاتهناك اهتمام كبير في الدول المتقدمة بالدور الذي يمكن أن تؤديه لجان المراجعة وال
 االهتمام الكافي في إال أن هذا الدور لم يلقَ. بداعيةتمارسها في الحد من ممارسات المحاسبة اإل

  :يينآلت لذا تأتي هذه الدراسة لتطرح التساؤلين ا؛البلدان العربية
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 التي تمارسها لجان المراجعة وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسـبة            نشاطاتما ال ) 1
 .اإلبداعية؟

رجيين وأعضاء لجنة المراجعة    ما الفروق الجوهرية بين آراء مراجعي الحسابات الخا       ) 2
  .فيما يتعلق بدور لجنة المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية؟

 : أهداف الدراسة-3
  : هذه الدراسة إلى اآلتيتهدف

1 (التي تمارسها لجان المراجعة في الحد مـن ممارسـات المحاسـبة             نشاطاتف ال تعر 
 .اإلبداعية

2 (بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين وأعضاء لجنة        هناك فروق جوهرية     هلف  تعر
  .؟المراجعة فيما يتعلق بدور لجنة المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية

  : أهمية الدراسة-4
 التي تمارسها لجان المراجعة تجاه الحد من ممارسات نشاطاتتسهم هذه الدراسة في تحديد ال
 وعلى ،ديد مسؤولياتها اإلشرافية والرقابية على إعداد القوائم الماليةالمحاسبة اإلبداعية من خالل تح

كما تكمن أهمية الدراسة في إغناء .اختيار السياسات اإلدارية والمحاسبية بما يحقق أهداف الشركة
الجانب المعرفي لدور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية والوصول إلى نتائج 

  . بما يخدم إعداد تقارير مالية خالية من التالعب،ات اإلشرافية على الشركاتتفيد الجه

  : الدراسات السابقة-5
هناك العديد من الدراسات تناولت لجان المراجعة من حيث أسباب وجودها وممارساتها وإجراءات 

 أن هناك العديد عملها والعوامل المؤثرة في تكوينها وهي في غالبيتها دراسات مفاهيمية توضيحية، كما
أنواعها، ومجاالتها، ونطاقها، وأسباب ومن الدراسات تناولت المحاسبة اإلبداعية من حيث مفهومها، 

  :اآلتيوجودها، ويعرض الباحث بعض هذه الدراسات على النحو 

 : دراسات باللغة العربية-أ
  )6()2005" (أخالقيات المحاسبة اإلبداعية عرض وتحليل: "دهمش وأبو زر بعنوان. 1

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور المحاسبة في تزويد جميع األطراف أصحاب المصالح في المنـشاة                
وخارجها بالبيانات المالية التي تساعدهم في اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة، وذلك مـن خـالل               
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فت الدراسـة إلـى   كما هد. ق استخدام المبادئ المحاسبيةائمواجهة تحديات التحايل والتضليل في طر     
ف آراء بعض الجهات المهنية في تحديد معيار الغش والخطأ في القوائم الماليـة الناتجـة عـن                تعر

  . ممارسات المحاسبة اإلبداعية وأساليب معالجتها

  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

ية تمكنهم من التالعب باألرقام     إن ممارسي المحاسبة اإلبداعية غالباً ما يمتلكون قدرات محاسبية عال         
وتحويلها وتحويرها بالشكل الذي يرغبون فيه، ولكن تستطيع أن تخدع بعض الناس طول الوقت لكن           

 التحلي بالنزاهة واألخالق فـي كـل        ووالحل للمحاسبة اإلبداعية ه   . هم كلّ ال تستطيع أن تخدع الناس    
ن أو أي شـخص كـل     ون والمسؤول ولموظفن أو ا  ون أو المدقق  ون أو المدير  وعمل يقوم به المحاسب   

  .حسب الدور الذي يقوم به

دور مراجع الحـسابات فـي مواجهـة تحـديات          "دراسة محسن بابقي بعنوان     . 2
 :)7()2007(دراسة نظرية، )" التالعب في الحسابات(المحاسبة اإلبداعية 

    إدارة الـشركات علـى   ف مفهوم المحاسبة اإلبداعية والدوافع التي تحفز   هدفت هذه الدراسة إلى تعر 
 وبناء على ذلك فقد عرض الباحث بعض اإلجـراءات          ،ممارستها، وتحديد الوسائل المختلفة لتنفيذها    

التي أفرزتها أدبيات المراجعة لتحجيم تلك الممارسات مع توضيح دور مراجع الحسابات في الحد من               
 وقد توصلت الدراسة إلـى      ،اليةغرض تخفيض التضليل في التقارير الم     بممارسة المحاسبة اإلبداعية    

  :النتائج اآلتية
 إجراء المزيد من البحوث في البيئة العربية تتحرى عن مدى وجود الممارسات المحاسـبية         -1

 .اإلبداعية ودوافع ممارستها

يجب على المنظمات المهنية أن تطور وسائل اكتشاف حاالت الممارسات المحاسـبية اإلبداعيـة               -2
 . عملية المراجعةإخفاقادة المطردة في تلك الحاالت التي قد تؤدي إلى شى مع الزياحتى تتم

مراجعي الحسابات االهتمام بوضع برامج تدريبية للعاملين بمكاتبهم لتحسين مستوى         ل ينبغي   -3
 .  وتطويره بما يتالءم مع التطورات المتسارعة في بيئة األعمال،أدائهم

عة في زيادة ثقـة المـستثمرين فـي         دور لجان المراج  "دراسة درويش بعنوان    . 3
 )8()2009)" (دراسة ميدانية( التقارير المالية 

 هذه الدراسة إلى التعريف بدور لجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين في التقارير المالية،               تهدف
رجيين،  على عينة من مراجعي الحسابات الداخليين والخاوزعوتحقيقاً لذلك قام الباحث بعمل استبيان       
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ذلك وتأكيداً للدور الذي مـن      فضالً عن    الماليين، و  يرينوعلى عينة من أعضاء مجلس اإلدارة والمد      
ه لجان المراجعة في زيادة ثقة المستثمرين بالتقارير المالية قـام الباحـث بـإجراء               ؤديالممكن أن ت  

 إلـى النتـائج    وقد توصلت الدراسـة   ،دراسة عملية على إحدى شركات االتصال الخلوية في سورية        
  :اآلتية

ضرورة إلزام الشركات بتشكيل لجنة مراجعة، ألنها لو انتهجـت فلـسفة االختيـار فمـن المؤكـد               . 1
 .انخفاض عدد الشركات التي تقوم بتكوين لجنة مراجعة

ضرورة قيام لجنة المراجعة بإعداد تقرير عن نشاطها والنتائج وإرفاقه مع التقارير المالية             . 2
 .المنشورة

ضرورة العمل على تنظيم مهنة المراجعة والمحاسبة فـي بيئـة األعمـال فـي سـورية،                . 3
والترخيص لنقابة تحتوي ضمن هيكلها على هيئة مسؤولة عـن اإلشـراف علـى لجـان                
المراجعة في الشركات والمؤسسات المالية، بحيث تسهم هذه البيئة بدعم اسـتقالل لجـان              

 .المراجعة في شركات ومؤسسات األعمال

 ضرورة أن يتمتع أعضاء لجنة المراجعة بمؤهالت وخبرات خاصة حتى يتمكنوا من القيـام            .4
 بوظائفهم بكفاية وفعالية، ويكونوا على قدرة بتحليل مخاطر إعداد تقـارير ماليـة احتياليـة    

 .هاوتقييم

 : دراسات باللغة األجنبية-ب

 )9()2004( بعنوان مسؤوليات لجنة المراجعة Keinath and Waloدراسة . 1
لتعريف بالمسؤوليات األساسية للجنة المراجعة، وبشكل خاص تسليط الضوء إلى اهدفت هذه الدراسة    

على دورها باإلشراف على إجراءات إعداد التقارير المالية، لذلك تضمنت أنـه يجـب علـى لجنـة                  
، وأن تقوم بإعـادة   من اإلدارة والمراجع الخارجي  المراجعة أن تقوم بمراجعة التقارير المالية مع كلٍّ       

 شركة مدرجـة    100النظر بآلية اختيار اإلدارة لسياساتها المحاسبية، وتضمنت هذه الدراسة عينة ل          
 ،في مؤشر ناسداك كل منها لديها لجنة مراجعة، وذلك لتحديد نسبة تنفيذ لجنة المراجعة لمسؤولياتها              

مسؤولة عن مراجعة التقـارير     من لجان المراجعة بالشركات تكون      % 100وكانت النتيجة أن نسبة     
من الشركات أظهرت أن لجنة المراجعة تقوم بمناقشة هذه التقـارير مـع             % 95المالية السنوية، و    

من لجان المراجعة تقوم بمراجعة التقارير الربعية، ونـسبة  % 84ونسبة . اإلدارة والمراجع الخارجي 
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ذلـك  فضالً عـن    رة والمراجع الخارجي، و    من اإلدا  تقوم بمناقشة هذه التقارير الربعية مع كلٍّ      % 68
 يرفـق مـع التقـارير       اًيتوجب على لجنة المراجعة بناء على تعليمات من البورصة أن تصدر تقرير           

وأخيراً فيما يتعلق باختيار السياسات والمبادئ المحاسبية يجب أن تحصل لجنـة المراجعـة              . المالية
حاسبية المستخدمة بما فيهـا أثـر الـسياسات         على تقرير من المراجع الخارجي حول السياسات الم       

 التقارير المالية، وأن تقوم بمناقشة المراجع الخارجي واإلدارة بأثر الـسياسات         فيالمحاسبية البديلة   
والتقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية، وكانت النتيجة بناء على العينة الـسابقة     

من هذه اللجـان  % 54سؤولة عن تقييم اختيار السياسات المحاسبية، و     من لجان المراجعة م   % 63أن  
  .تقوم بمناقشة جودة السياسات والمبادئ المحاسبية مع المراجع الخارجي

 شركة، كانت نتيجة الدراسة أن لجنة المراجعة تؤدي دوراً فعـاالً            100لمسح السابق ل  إلى ا واستناداً  
اف على التزام الشركة بـالقوانين واألنظمـة، عـدا دورهـا     باإلشراف على التقارير المالية، واإلشر  

  .األساسي بتحسين تقنيات اإلفصاح
دور لجنـة المراجعـة باإلشـراف علـى التقـديرات واألحكـام         " حول   KPMGدراسة  . 2

  )10()2005(، "المحاسبية المستخدمة والتغيرات في السياسات المحاسبية
 الوظيفة اإلشرافية للجنة المراجعة المتعلقة      فيلتي قد تؤثر    هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالعوامل ا      

 – Sarbanesفقد تضمنت أنه بموجب قانون . بإجراءات إعداد التقارير المالية واإلفصاح في هذه التقارير

Oxley           تتولى لجنة المراجعة اإلشراف على إجراءات إعداد التقارير المالية بما فيها اإلشراف علـى ،
قديرات واألحكام المحاسبية المستخدمة من قبل اإلدارة في إعـداد التقـارير الماليـة،            السياسات والت 

وعليه يجب على لجنة المراجعة أن تحصل على فهم واضح لإلجراءات المستخدمة مـن قبـل اإلدارة    
 التقـارير  فـي ، وخصوصاً التي قد تؤثر بشكل مـادي  ها وتعديل والمتعلقة باتخاذ القرارات المحاسبية   

  .ية، وكذلك كيفية تقييم اإلدارة للبدائل المحاسبية المتاحةالمال
وأوصت هذه الدراسة بأن من متطلبات اإلشراف الفعال للجنة المراجعة على إجراءات إعداد التقارير المالية               

نسب التواصل الفعال بـين     إلى   من اإلدارة والمراجع الخارجي،وعليه توصلت هذه الدراسة         للتواصل مع كلٍّ  
  . من لجنة المراجعة والمراجع الخارجي واإلدارة التي تسهم في تحسين فعالية إجراءات التقارير الماليةلٍّّ ك
بعض القـضايا  : المحاسبة اإلبداعية: "بعنوان) Gowthorpe & Amat(دراسة . 3

 )11()2005" (األخالقية للتالعب الكلي والجزئي

وعين رئيسين من السلوك التالعبـي، حيـث        سبانيا وقد هدفت إلى تحليل ن     إوهي دراسة أجريت في     
 المنظمـات   فيلوصف التأثير   ) macro-manipulation(وصف النوع األول اصطالحاً بالتالعب الكلي       
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كما . وإضعاف سلطتها من خالل الضغط عليها إلصدار تعليمات تتفق مع مصالح معدي القوائم المالية            
  وصف النوع الثاني بالتالعب الجزئي 

"micro-manipulation "             للتعبير عن عملية معالجة األرقام المحاسبية التي ينتج عنها وجهـة نظـر
متحيزة لصالح الشركة، وقامت الدراسة بتحليل حالتين من حاالت التالعب مـن منظـور أخالقـي،                

 إذْ محاولة لإلبداع في الحسابات من قبل معدي القوائم الماليـة            يعدوخلصت إلى أن التالعب بنوعية      
  . دي إلى إعداد قوائم مالية تحقق أغراض معديها وليس لمنفعة مستخدميهايؤ
أخطار وقضايا المحاسبة المالية التي يجب أن تنتبه        : "بعنوان) AICPA(دراسة  . 4

 )12()2008(لها لجنة المراجعة، 
 أن  ب علـى اللجنـة    ج ي إذْهدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية دور لجنة المراجعة في تقييم المخاطر             

وقد تـضمنت هـذه الدراسـة أن لجنـة     .  كلّهاتعرف أنواع المخاطر المرافقة إلعداد التقارير المالية    
المراجعة يجب أن تقوم باإلشراف على كفاية اإلفصاح بالتقارير المالية، وأن تقييم كفاية الرقابة على               

 المالية وأن تقـوم لجنـة        التقارير فيالمخاطر بما فيها المخاطر الخارجية التي من الممكن أن تؤثر           
 ف التغيرات المحتملة والتغيرات التي حدثت فعالً والتي لها أثر مـادي علـى التقـارير    المراجعة بتعر

. المالية، هذا عدا دورها الفعال لتحسين االتصال بين كل من المراجع الـداخلي والخـارجي واإلدارة               
م بالحصول على تأكيد معقول بأن التقارير وأوصت هذه الدراسة بأنه يجب على لجنة المراجعة أن تقو    

 بما ينسجم مع معايير التقارير المالية الدولية وأن تقيم الهيكل التنظيمي لإلدارة للتأكـد               ُأِعدتْالمالية  
  .من كفاية اإلشراف على المخاطر

  : اختالف هذه  الدراسة عن الدراسات السابقة-6
 حيـث أظهـرت   ،أنها أجريت على بيئة األعمال السوريةما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة      

الدراسة دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية مـن وجهـة نظـر عينتـي             
ومراجعي الحسابات  ، أعضاء لجان المراجعة في الشركات المدرجة في سوق دمشق المالي         (الدراسة  

  ).واق الماليةالخارجيين المعتمدين لدى هيئة األوراق واألس

 : فرضيات الدراسة-7
  :يتينآلتا الفرضيتين الباحث وضع الدراسة ألهداف وتحقيقاً سبق ماإلى  استناداً

 التي تمارسها لجان المراجعة وبين الحـد مـن ممارسـات    نشاطاتوجد عالقة بين التال  ) 1
  .المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة
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ئية بين آراء مراجعي الحسابات الخارجيين وأعضاء لجان    وجد فروق ذات داللة إحصا    تال  ) 2
تها في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الـشركات          اطاالمراجعة فيما يتعلق بنش   

  .المساهمة

  : منهج البحث-8
 تم االعتماد إذْلتحقيق هدفي الدراسة وألغراض اختبار الفرضيات اعتمد الباحث على المدخل المختلط            

ج االستقرائي الذي يعتمد على تجميع المعلومات المتعلقة بالعناصـر الرئيـسية للدراسـة              على المنه 
 وذلك باالعتماد على أدبيات المحاسبة والمراجعـة  ؛وتحليلها وتفسيرها بهدف بناء اإلطار النظري لها 

  المـنهج االسـتنباطي   فضالً عن . التي تناولت موضوع لجنة المراجعة وموضوع المحاسبة اإلبداعية       
 التي تقوم بها لجان المراجعـة لترشـيد الـسياسات           نشاطات عن ال  استبانةالذي يعتمد على تصميم     

 خاصة لهذه الدراسة، اسـتناداً   استبانة وقد قام الباحث بإعداد      ،اإلدارية والتقديرات المحاسبية لإلدارة   
 كمـا  ،ة أبعـاد إلطار النظري ونتائج الدراسات السابقة واإلصدارات المهنية، وهـي ذات خمـس   إلى ا 

 من أجل تحليل اإلجابات الواردة من عينتي الدراسة كما اعتمد الباحـث           SPSSاستخدم حزمة برنامج    
على أدوات اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار مان وتني لمعرفـة              

قبل بعض أعـضاء الهيئـة       من   ستبانة اال حكِّمِتوقد   .راء عينتي الدراسة  آالفروق الجوهرية مابين    
التدريسية ومراجعي الحسابات الخارجيين وأعضاء لجنة المراجعة، وللتحقق مـن مقـدار االتـساق             

 معامل كروبناخ ألفا إلجابات عينة الدراسة التي تم الحصول عليها بعد            استُُخِدمالداخلي ألداة الدراسة    
  .نسبة مقبولةوهي  % 75.4 إذ بلغ هذا المعامل ، عليهمستبانةتوزيع اال

  اإلطار النظري:ثانياً

  :تمهيد
أصبح مفهوم المحاسبة اإلبداعية محل تركيز واهتمام من قبل المحاسبين والمراجعين بشكل كبير جداً              

وغيرها من الشركات الرائدة،    ) -Enronإنرون(خالل السنوات األخيرة خاصةً بعد أحداث انهيار شركة         
 اًجزء) إنرون(الشركة المسؤولة على تدقيق حسابات شركة       بكونها  ) آرثر اندرسون (وتحميل شركة   

 واتهامها بالتالعب بالبيانات المحاسبية للشركة مستغلةً بعض المعالجات  ،من مسؤولية انهيار الشركة   
  .)13(والسياسات المحاسبية التي تُظهر البيانات المحاسبية بغير شكلها الحقيقي والصحيح
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ف تعـر  وأسباب لجوء اإلدارة إليها، ثم       المحاسبة اإلبداعية ومجاالتها  ويتناول الباحث في هذا اإلطار      
 التي تمارسها للحد مـن سياسـات المحاسـبة          نشاطاتنشأة لجان المراجعة ومفهومها ومهامها وال     

  :اإلبداعية وذلك وفق النقاط اآلتية

   المحاسبة اإلبداعية-1
التثبـيط المتعمـد   (سبة اإلبداعيـة بأنهـا    المحاBarnea et al يعرف : تعريف المحاسبة اإلبداعية-أ

 تعـدGriffiths   وبحـسب    )14()للتقلبات في مستوى دخل الشركة حتى يبدو في وضـع طبيعـي           
 للمحاسبة المخادعة حيث تنطوي على تقنيات محاسبية تسمح للشركات         اًالمحاسبة اإلبداعية مرادف  

وبشكل أكثـر تفـصيالً     . )15(ا التجارية تهاطانشجها المالية بشكل ال يصور حقيقة       باإلبالغ عن نتائ  
عملية معالجة األرقام المحاسبية عن طريق استغالل الثغرات فـي المبـادئ           ( بأنها   Naserعرفها  

المحاسبية واختيار المقاييس واإليضاحات بهدف تحويل القوائم المالية عما يجب أن تكون عليـه              
أو هي العملية التي تنظم فيهـا الـصفقات   إلى الوضع الذي يفضل مستخدم القوائم المالية رؤيته،   

  .)16()بشكل يترتب عليه نتائج محاسبية مطلوبة سلفاً بدالً من أن تكون النتائج محادية ومتسقة

تعرف المحاسبية اإلبداعية بأنها عملية قيام اإلدارة باستغالل الثغـرات          : (وعرفها أحد الباحثين بقوله   
ة بهدف تقديم صور متحيزة عـن األداء المـالي للـشركة،       أو حاالت الغموض في المعايير المحاسبي     

فـي  . )17()وعادة ما يتم ذلك دون اإلخالل بنصوص القواعد والمبادئ المحاسبية بل اإلخالل بجوهرها     
تصرفات من جانب اإلدارة تؤثر في الدخل المبلّغ عنه بحيث ال يعبر عن مزية          ( أنها   همحين يرى بعض  

 ئكما وصفت بأنها عمل سـي  . )18()نه قد يكون ضاراً على األمد الطويل      اقتصادية حقيقية للشركة بل إ    
ووفقاً لحمـاد فإنـه يـستخدم مـصطلح     . )19(ينتج عنه تحريف نتيجة نشاط الشركة ومركزها المالي   

المحاسبة اإلبداعية بشكل واسع للتعبير عن الممارسات التي يمكن استخدامها لتعديل نتيجة النـشاط              
 انطباع مستخدم القـوائم الماليـة عـن أداء أعمـال            فيكة بالشكل الذي يؤثر     والمركز المالي للشر  

  .)20(المنشأة

  :أهمها من اإلبداعية المحاسبة لممارسات مشتركة قواسم هناك أن السابقة التعريفات من ويتضح

 . ممارسات عامة وشائعة-1

 . ممارسات ال يمكن تجنبها بشكل مطلق-2

 .عقول بخصوصها ممارسات يمكن تقديم تأكيد م-3
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 . ممارسات قانونية ألنها في إطار المبادئ والمعايير المحاسبة الدولية-4

 . ممارسات استغاللية في إطار اختيار تقديرات محاسبية-5

 .  ممارسات احتيالية تعمل على تغيير األرقام الحقيقية إلى أرقام غير حقيقية-6

  . ممارسات ضارة بأطراف داخلية وخارجية-7

العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية واألطراف ذوي المصلحة مـن     Balaciu,Dianaرزت  وقد أب 
  :)21(اآلتي) 1(خالل الشكل رقم 

  
  العالقة بين ممارسات المحاسبة اإلبداعية واألطراف ذوي المصلحة) 1(الشكل رقم 

  : اإلبداعيةأما الباحث فيقترح التعريف التالي للمحاسبة 

هي الممارسات غير األخالقية في اختيار التقديرات والسياسات المحاسبية المتاحة التي تتيح فرصـة              
 . للتالعب والغش مما ينتج عنها بيانات مالية غير صحيحة ومضللة

  

 الشركة

 المجتمع الممولون المديرون

  :اإلدارة تعويضات تعظيم
  المكافآت خطة -
 األسهم خيارات -

  :المال رأس تكاليف تخفيض
  األسهم إصدار -

 الدين عقود -

  :القانونية التكاليف تخفيض
  التشريع تكلفة -
  التنافسية البيئة -

 الضرائب -

 الشركة لصالح المديرين تالعب الشركة ضد المديرين تالعب
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  تعطي المعايير المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية        :مجاالت المحاسبة اإلبداعية  . ب
 القوائم المالية وتقـع     فيمجاالً لالختيار بين بدائل محاسبية لكثير من البنود والعناصر التي تؤثر            

هذه المهمة على عاتق اإلدارة حيث تختار طريقة محاسبية من شأنها أن توفر المعلومات المفيدة               
إال أن . ة الرشيدةلمستخدميها على اعتبار أنها أكثر فائدة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االقتصادي         

 ، في كثير من األحيان،ق والسياسات المحاسبية وأسلوب اإلفصاح عنها يكونائاختيار اإلدارة للطر  
متأثراً باألهداف الخاصة باإلدارة مما ينتج عنه أثار سلبية علـى نوعيـة وشـفافية المعلومـات              

  .)22(المنشورة والمعلن عنها

اآلتيةة من خالل التصنيفات الثالث مجاالت المحاسبة اإلبداعيةفويمكن تعر :  

يمكن لإلدارة أن تمارس سياسات المحاسبة اإلبداعية في مجال التالعب بأرقام قائمة        : قائمة الدخل ) 1
  :)23(الدخل والتي تخص على سبيل المثال

  . مصاريف االهتالك عند التملك-أ

  .باإليراد المبكر االعتراف -ب

  .الدفع مستحقة المصاريف تقليل -ج

  .اإلجمالي والربح المبيعات تضخيم -د

  .األجنبية بالعمالت األرصدة تقييم -هـ

وهي القائمة التي تطالها ممارسات المحاسبة اإلبداعية من قبل اإلدارة وذلك           : قائمة المركز المالي  ) 2
  : )23(من خالل قيامها ببعض الممارسات، منها على سبيل المثال

  .الهيكلة إعادة مصاريف تضخيم -أ

  .التضخيم في حسابات األصول المدنية -ب

  . تقليل االلتزامات-ج

  .والمعدات الممتلكات تضخيم -د

  .االختيارية المستحقات تضخيم -هـ

  . زيادة االحتياطيات-و
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  . التالعب في مخصصات الديون-ز

 .المالية األدوات تقييم قائطر في التالعب -ح

  :مجاالت أخرى) 3

  .ية النسبيةسوء استخدام مفهوم األهم -أ

 ).والتابعة القابضة( المجموعة شركات بين ما المتبادلة العمليات -ب

 بناء على ما سبق عرضه يمكن للباحث أن يميز بين         :ق المحاسبة اإلبداعية  ائطر. ج
ـ         تالعـب   : األول ،ن مـن التالعـب    اممارسات المحاسبة اإلبداعية التي ينتج عنها نوع

  :ق التالعب لكل نوع على حداائاسبي ويبين اآلتي طر تالعب غير مح: والثاني،محاسبي

 :)24(ق التالعب المحاسبي وتكون من خاللائ  طر-1

 :ق والسياسات المحاسبية البديلة مثالائ استغالل فرصة اختيار الطر-أ

 .السلعي المخزون تقييم قائطر -

  .جارية أنها على الرأسمالية المصاريف معاملة -

 مثال ذلك تقـدير العمـر       ،خصي عند وضع التقديرات المحاسبية     استخدام التحيز الش   -ب
 .اإلنتاجي لألصل ألغراض االهتالك

 :)24(ق التالعب غير المحاسبي وتكون من خاللائ طر-2

 . تغيير تصنيف الصفقات وما ينتج عنها من تالعب في الحسابات-أ

تخفض أو ترفع بشكل غير حقيقي من  عائدات البيع يمكن أن إذْ إنبيع األصل وإعادة استئجاره : مثال
  .خالل إجراء تسويات مع أقساط اإليجار

 تغيير الزمن الحقيقي للصفقات بهدف تحديد سنة معينة لتحميلها باألرباح أو الخسائر لتحقيق              -ب
 تـستطيع    مليون عندئـذٍ   3استثمار تكلفته التاريخية مليون وقيمته السوقية       : هدف معين مثال  

 فيها بأن االستثمار قد تحقق لرفع الـربح فـي العـام الـذي              تعدلسنة التي   اإلدارة أن تختار ا   
 .اختارته
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 فيمـا يلـي نـورد    :أسباب لجوء اإلدارة إلى ممارسات المحاسبة اإلبداعية    . د
بعض األسباب التي تدفع اإلدارة إلى ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتـي تـؤدي إلـى               

  :)25(تالعب في الحسابات

 تفضل إدارات الشركات بشكل عام اإلبالغ عن اتجاه ثابت لنمو األرباح بدالً           :خل تمهيد الد  -1
 ويمكـن تحقيـق ذلـك بـإجراء         ؛من أرباح متقلبة في سلسلة من االرتفاع واالنخفاض       
 وكذلك في قيم األصول في السنوات    ،مخصصات بمبالغ مرتفعة وغير ضرورية لاللتزامات     

 تخفيض هذه المخصصات في السنوات غير الجيدة        الجيدة، األمر الذي يساعد في إمكانية     
 .مما يؤدي إلى تحسين األرباح المعلن عنها في تلك السنوات

 يمكن لمديري الشركة تغيير سياسات محاسبية لزيادة الدخل         : زيادة الدخل لصرف االنتباه    -2
  .في يدهم من أجل صرف االنتباه عن األخبار غير المرغوب فيها من قبلهم

 وذلـك عـن طريـق تخفـيض      :على سعر السهم أو زيادته     دارة في المحافظة   رغبة اإل  -3
 وبذلك تظهر الشركة على أنها عرضـة لمخـاطر أقـل            ،المستويات الواضحة لالقتراض  

 . مما يساعد الشركة في إصدار جديد لألسهم؛واتجاه جيد للربح

ن والمـدير  ألغراض السوق فقد يرغب أعضاء مجلس اإلدارة أو          : تأخير نشر معلومات   -4
 المحاسـبة  ناالنخراط في صفقات أو معامالت داخلية في أسـهم شـركاتهم فيـستخدمو      

 من فرصـتهم مـن      ن يحسنو ومن ثم  ،اإلبداعية لتأخير نشر المعلومات ألغراض السوق     
 .االستفادة من المعرفة الداخلية وتحقيق األهداف التي يسعون لتحقيقها

دارة إلى عمل ترتيبات تحويلية بطريقة ال تـنعكس   قد تلجأ اإل: إخفاء بعض االلتزامات  -5
 التغيير في أي قاعدة محاسـبية يقحـم الـشركة فـي             إن إذ   ،كالتزام في القوائم المالية   

 .صعوبات مع اتفاقيات االقتراض

  لجان المراجعة-2

ـ           :نشأة لجان المراجعة    .أ د  ظهرت فكرة تكوين لجان المراجعة في الواليات المتحدة األمريكية بع
 التـي  Mckesson & Robbinsالهزات المالية الناتجة عن التالعب في التقارير المالية لـشركة  

) SEC(ولجنـة تـداول األوراق الماليـة        ) NYSE(أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويـورك         
بالتوصية بضرورة تشكيل لجنة مكونة من األعضاء غير التنفيذيين تكون مهمتها تعيـين مراجـع    
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والهدف من ذلك زيادة استقالله في إبداء الرأي في التقارير المالية التـي             .  أتعابه خارجي وتحديد 
) AICP(محاسبين القـانونيين    لل األميركي    أوصى المجمع  1967وفي عام   . )26(تصدرها الشركات 

جميع الشركات المقيدة في البورصة بضرورة إنشاء لجنة مراجعة تكون مسؤولياتها حل المشاكل             
 بين المراجع الخارجي وإدارة الشركة والمتعلقـة بـالنواحي المحاسـبية وطريقـة              التي قد تنشأ  

فقد أصدرت لجنة تداول 1972ا في عام    أم ،اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية في التقارير المالية      
توصيات بإنشاء لجان للمراجعة من األعضاء غير التنفيذيين من مجلـس           ) SEC(األوراق المالية   

 1987وفـي عـام     . )27(ا طالبت الشركة بضرورة اإلفصاح عن إنشاء لجان المراجعة         كم ،اإلدارة
 تقريراً يؤكد أهمية تشكيل لجان المراجعـة مـن   Treadway Committeeأصدرت لجنة تريداوي 
 وحدد هذا التقرير أن المسؤولية األساسية للجان المراجعة تتمثـل فـي           ،األعضاء غير التنفيذيين  

 أصدرت لجنة بلو    1999وفي عام   . تالعب والغش ومنعه في التقارير المالية     دورها في اكتشاف ال   
 مجموعة من التوصيات بهدف زيادة أداء لجان المراجعة بمـا  Blue Ribbon Committeeريبون 

 صـدر قـانون سـاربنس أوكـسلي       2002وفي عام   . )28(يهدف إلى زيادة جودة التقارير المالية     
Sarbones - Oxley وقد أكد أهمية دورها في ،بتكوين لجان المراجعة هاجميعشركات الذي ألزم ال 

 وذلك عن طريق التأكيد على أهمية دورها فـي إعـداد التقـارير              ؛منع حدوث االنهيارات المالية   
أما على مستوى الوطن العربي فإننا نعرض تجارب بعض الدول العربيـة فـي هـذا                . )29(المالية

 903قد صدر في المملكة العربية السعودية قرار وزاري رقـم  المجال وهي تجارب حديثة نسبياً، ف  
 القاضي بأن تقوم كل شركة مساهمة بتشكيل لجنة من غير أعضاء مجلـس              23/1/1994تاريخ  

. اإلدارة التنفيذيين ممن يتمتعون بمعرفة وخبرة بالقواعد المالية والمحاسبية تسمى لجنة المراجعة        
 القواعد الناظمة لعمل لجـان المراجعـة فـي    عدلَِت 11/11/2003وبتاريخ ) قرار وزير التجارة  (

  .)30(23/1/1994تاريخ 903الشركات المساهمة والواردة في القرار رقم 

حيث ألزم البنك المركزي األردني البنوك بموجب مذكرتـه  1996ا في األردن فقد كانت البداية عام       أم 
 2000 وبناء عليه صدر عام      ، مجلس اإلدارة  بتشكيل لجان مراجعة من بين أعضاء      ) 68 / 20720(

 الذي أصبحت بموجبه البنوك ملزمة بتشكيل لجان مراجعة من قبـل األعـضاء    28قانون البنوك رقم    
 فقد أصدرت هيئة األوراق المالية تعليمات ألزمت بموجبها مجالس    2008 أما في عام     ،غير التنفيذيين 

ا في سورية فقد صدر القرار رقـم   أم. )31( وصالحياتها اإلدارة بتشكيل لجان المراجعة وحددت مهامها     
 عن الحكومة السورية المتضمن تعليمـات اإلفـصاح للجهـات الخاضـعة            8/6/2008 تاريخ   3943

 منه بأنه يتوجـب علـى   16 وقد تضمن في المادة ،إلشراف هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  
وبتـاريخ  . جعـة كمـا حـدد مهامهـا وصـالحياتها     مجلس إدارة الشركة المصدرة تشكيل لجنة مرا  
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 المتـضمن نظـام     31 أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية القـرار رقـم            29/6/2008
منه بأنـه   ) 12(حيث ورد في المادة     ) آليات حوكمة الشركات المساهمة   (الممارسات إلدارة الشركات    

كمـا  . ة مراجعة من أعضائه غير التنفيـذيين يتوجب على مجلس اإلدارة أن يصدر قراراً بتشكيل لجن        
 .)32(تضمن القرار في الفصل الخامس منه ضوابط تشكيل لجنة المراجعة وصالحياتها ومهامها

 ،1994 القى مفهوم لجان المراجعة اهتماماً كبيراً منذ عام :مفهوم لجان المراجعة وتعريفها. ب
عض الدول العربية التي تؤكد ضرورة وجـود        فقد صدر العديد من القوانين في الدول المتقدمة وب        

 إذ قام ،لجان المراجعة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة إال أنه ال يوجد تعريف واحد للجنة المراجعة     
  : لذلك سيعرض الباحث مجموعة من تلك التعاريف؛العديد من الباحثين بتعريفها

  :ة العالميKorn/Ferryرئيس مجلس إدارة  Richard M.Ferry تعريف
لجنة محكمة منبثقة من مجلس اإلدارة مكونة بشكل رئيس من مـديرين غيـر تنفيـذيين يتـسمون              "

باالستقالل، على عكس اللجان المحكمة األخرى المكونة من مجلس اإلدارة مثل اللجـان الماليـة أو                
  .)33("التنفيذية

  :فقد عرف لجنة المراجعة Chris Mallin أما
نفيذيين مسؤولة عن تقيـيم أداء مجلـس اإلدارة، والتأكـد مـن أن       لجنة مكونة من مديرين غير ت     " 

القرارات التنفيذية لم يتم اتخاذها بشكل فـردي، وإجـراء تقيـيم دوري لنظـام الرقابـة الداخليـة،         
  .)34(" من المراجعة الداخلية والخارجيةكلٍّلمة في تحديد المهام والمسؤوليات والمساه

 The Canadian Institute) 1992(ين القانونين الهيئة الكندية للمحاسبوقد عرفت 

Of Chartered Accountants) CICA(لجنة المراجعة بأنها :  
 غير التنفيذيين الذين تتركز مسؤولياتهم في مراجعة القوائم المالية السنوية           يرينلجنة مكونة من المد   "

لمـراجعين ومجلـس اإلدارة،   ا لجنة المراجعة حلقة وصل بـين        تعدو. قبل تسليمها إلى مجلس اإلدارة    
تها في ترشيح المراجع الخارجي، ومراجعة نطاق ونتائج المراجعة، وكذلك تقييم نظـام   اطانشوتتلخص  

  .)35("الرقابة الداخلية للشركة، وجميع المعلومات المالية المعدة للنشر

  : فقد عرفها بأنهاMarrianأما 
ومـن  . ين بالمسؤوليات التنفيذية لإلدارة الماليـة  غير مكلفيرينلجنة مكونة من ثالثة إلى خمسة مد     "

أهم أعمالها مراجعة التقارير المالية، وكذلك تقييم مدى فعالية نظام الرقابـة الداخليـة والمحاسـبية             
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 من المراجع الداخلي والخارجي، وإعطاء التوصيات بـشأن     للشركة، ومناقشة نتائج المراجعة مع كلٍّ     
  .)36("لخارجيترشيح وتحديد أتعاب المراجع ا

نستنج من التعاريف السابقة بأن لجنة المراجعة لجنة منبثقة عـن مجلـس إدارة الـشركة تقتـصر               
عضويتها على األعضاء غير التفيذيين ممن لديهم خبرة بمجـال المحاسـبة والمراجعـة، وتـشتمل           

لمالية، ومراجعة مسؤولياتها على مراجعة المبادئ والسياسات المحاسبية المعتمدة في إعداد التقارير ا  
اإلفصاح في التقارير المالية المنشورة والتأكد من كفايتها ومالءمتها لمستخدميها، ودعـم اسـتقالل              
المراجع الخارجي ومناقشته بنتائج المراجعة، وتقييم كفاءة المراجـع الـداخلي ودعـم اسـتقالله،               

  .بالشركة تهوكفايمة نظام الرقابة الداخلية ءومراجعة االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، والتأكد من مال

  :وبناء على ما سبق نستخلص بعض السمات اآلتية للجنة المراجعة

 . لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة-1

 . مشكلة من األعضاء غير التنفيذيين-2

 . لجنة مهنية على درجة عالية من الخبرة والمعرفة بالمحاسبة والمراجعة-3

 .الرقابة على مجموعة من األطراف الداخلية والخارجية في الشركة تقوم باإلشراف و-4

 . هناك تداخل بين مسؤولياتها تجاه األطراف الداخلية-5

 . تقوم بالتنسيق بين عدد من األطراف الداخلية-6

 . تهدف إلى حماية حقوق المساهمين-7

  :اإلبداعية التي تمارسها لجان المراجعة للحد من ممارسات المحاسبة نشاطات ال-3
تها يتم من خالل اإلجراءات التي تقوم بها عند تنفيذها لمهامها التـي             اطاإن قيام لجنة المراجعة بنش    

/ 31/ففي سورية تضمن القرار     . حددتها لها التشريعات والتعليمات الصادرة عن هيئات أسواق المال        
 والمتعلـق بنظـام   2008/ 6/ 29الصادر عن هيئة األسواق واألوراق الماليـة الـسورية بتـاريخ            

) 12(والمتضمن في المـادة  ) قواعد حوكمة الشركات المساهمة(الممارسات السليمة إلدارة الشركات    
  :منه بأن لجنة المراجعة تقوم بتأدية المهام اآلتية
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 مناقشة األمور المتعلقة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي، والتأكد من استيفائه لشروط       -1
 استقالليته ومدى تأثير أي أعمال أخرى يقوم بها لحساب          فيما يؤثر   الهيئة وعدم وجود    

 . هذه االستقالليةفيالشركة 

 بحث كل ما يتعلق بعمل مراجع الحسابات الخارجي بما في ذلك مالحظاتـه ومقترحاتـه                -2
وتحفظاته، ومتابعة مدى استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلـس   

 .اإلدارة

 مراجعة مراسالت الشركة مع مراجعي الحسابات الخارجيين، وتقييم ما يرد فيها بإبـداء            -3
 .المالحظات والتوصيات بشأنها

وبقـانون سـوق األوراق الماليـة        هاوتعليمات متابعة مدى التزام الشركة بأنظمة الهيئة        -4
 .واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه

رية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات بشأنها، مـع            دراسة التقارير الدو   -5
 :يأتالتركيز على ما ي

 . أي تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة-

 أي تغيير يطرأ على حسابات الشركة جراء عمليات المراجعـة أو نتيجـة لمقترحـات              -
 .مراجع الحسابات الخارجي

ي، والتأكد من أن الشركة توفر لـه جميـع           دراسة خطة عمل مراجع الحسابات الخارج      -6
 .التسهيالت الضرورية للقيام بعمله

طالع على تقييم مراجع الحـسابات الخـارجي،     واال هاوتقييم دراسة إجراءات المراجعة الداخلية      -7
طالع على تقارير المراجع الداخلي والسيما تلـك المتعلقـة بـأي مخالفـات          لهذه اإلجراءات واال  

 .ل للمراجع المذكورتظهر نتيجة العم

 التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلق باألمور المرتبطة بإجراءات المراجع الداخلي وعمل             -8
 .المراجع الداخلي

 التأكد من عدم وجود أي تضارب مع المصالح قد ينتج عن قيام الشركة بعقد صـفقات أو                  -9
 .إبرام العقود في المشروعات مع األطراف ذوي العالقة
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 .)37(مور أخرى يقرها مجلس اإلدارة أي أ-10

إن قيام لجنة المراجعة بمهامها ينحصر في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مهامه             
بكفاءة وفعالية والوفاء بمسؤولياته وتنفيذ مهامه األساسية وخاصة في مجال النظم           

قاللية المحاسبية، وإعداد التقارير المالية، ودعم أنظمة الرقابة الداخلية، ودعم اسـت         
المراجعين الداخليين الخارجيين، وقد تختلف مهام لجنة المراجعة مـن دولـة إلـى       

وقد استقر رأي   . )38(أخرى، وقد تتنوع على أساس نوع ودرجة تعقيد حجم األعمال         
معظم الكتاب وأسفرت الممارسة العملية عن أن المهام الرئيسة للجنـة المراجعـة             

 :)38(تيةتكمن في أربعة مجاالت أساسية هي اآل

  . اإلشراف والرقابة على التقارير المالية وفحصها-1

  . دعم وظيفة المراجعة الخارجية-2

  . دعم وظيفة المراجعة الداخلية-3

  . دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها-4

  :)39(ويضيف حماد مجالين هما

  . دعم حوكمة الشركات-1

  . إدارة المخاطر في الشركات-2

 التي تمارسها لجنة المراجعة، والتي تحد من ممارسات نشاطاتق، يعرض الباحث الوبناء على ما سب   
  : وفق اآلتيةالمحاسبة اإلبداعية، لكل مهمة من مهامها على حد

 تتمتع لجان المراجعة بدور حاسم في المراقبة        : اإلشراف والرقابة على التقارير المالية وفحصها      -1
ة بإجراءات إعداد التقارير المالية التي تقع علـى عـاتق      الشركة المتعلق  نشاطاتواإلشراف على   
 التي تقوم بها لجنة المراجعة فيما يتعلق بالتقـارير الماليـة بـالنواحي        نشاطاتاإلدارة وتتجلى ال  

 : )40(اآلتية

 .مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة وتقديرات اإلدارة والتأسيس إلجراءات محاسبية فعالة) 1

تباعهـا فـي إعـداد    انه تم اإلفصاح عن السياسات والمبادئ المحاسبية التي تم    التأكد من أ  ) 2
 .التقارير المالية
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3 (          ف آثرها في التقـارير  التأكد من أنه تم اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية لتعر
 .المالية

 .ها وغاياتتقييم سياسات اإلفصاح المطبقة في ضوء أهداف التقارير المالية) 4

 .مة اإلفصاح لتحقيق مستوى مرٍض من المنفعة للتقارير الماليةءالتأكد من كفاية ومال) 5

 .همة بناء على رأي مراجع الحسابات الخارجيمتسوية قضايا اإلفصاح ال) 6

 .مناقشة التقارير المالية الربعية والسنوية مع األطراف المعنية داخل الشركة) 7

ة االحتيالية عن طريق تحديد العوامل التي تقود إلـى تقـارير            الحد من خطر التقارير المالي    ) 8
  .ها وتعريفمالية احتيالية

 تؤدي لجنة المراجعة دوراً مهماً في تحسين جـودة المراجعـة            : دعم وظيفة المراجعة الخارجية    -2
زيادة ثقة المستثمرين واألطـراف الخارجيـة فـي         إلى   األمر الذي من شأنه أن يؤدي        ؛الخارجية

 :)41(ير المالية، وذلك من خالل دورها فيالتقار

 . الخبرة والكفاءة المالئمةيترشيح وتعيين المراجع الخارجي ذ) 1

 .تحديد أتعاب المراجع الخارجي) 2

 .مساعدة المراجع الخارجي في أداء مهامه والمحافظة على استقالله) 3

 .حل النزاعات التي قد تنشأ بين المراجع الخارجي واإلدارة) 4

 . تحقيق التنسيق بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي)5

 .ها وتوصياتتحديد مجال المراجعة ودراسة مالحظات المراجع الخارجي) 6

 .اإلشراف على خدمات التأكيد التي يقدمها المراجع الخارجي) 7

 . مناقشة المراجع الخارجي بمدى فعالية السياسات والممارسات المحاسبية المطبقة) 8

 يرى أغلب الباحثين أنه ال بد من وجود عالقة قوية بـين لجنـة               : دعم وظيفة المراجعة الداخلية    -3
المراجعة والمراجعة الداخلية،وذلك بهدف التغلب على مشكالت إعداد التقارير الماليـة، وزيـادة             

علق بدعم  التي تقوم بها لجنة المراجعة فيما يتنشاطاتف التعرولذلك يمكن   . فعالية لجنة المراجعة  
  :)42(وظيفة المراجعة الداخلية على الشكل اآلتي
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 .تها ومراجع المراجعة الداخليةنشاطاتفحص ) 1

 .تهاظيفو وها وموازناتفحص خطط المراجعة الداخلية) 2

 .فحص نتائج المراجعة الداخلية) 3

 .تقييم أداء وظيفة المراجعة الداخلية) 4

في ضوء كفـاءتهم     مه وتغيير متهوترقية الداخلية   المشاركة في تعيين موظفي قسم المراجع     ) 5
 .ومؤهالتهم

 .هم وتعويضاتالمشاركة في تحديد أتعاب موظفي قسم المراجعة الداخلية) 6

فحص اإلجراءات المتبعة من قبل قسم المراجعة الداخلية في تقيـيم مخـاطر التكنولوجيـا               ) 7
 .ومخاطر اإلستراتيجية ومخاطر األعمال

فضل للشركة االسـتعانة بمـصادر خارجيـة ألداء         األ هل من جعة أن تقرر    على لجنة المرا  ) 8
 .؟المراجعة الداخلية

أكدت أغلب الدراسات أن من أهم مسؤوليات لجان المراجعة         :  دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها     -4
) Treadway Committee( وهو ما أوصت به لجنة تريداوي ،دورها في فحص نظام الرقابة الداخلية

 وذلك مـن خـالل   ؛وذلك لما توفره من تأكيد معقول بخصوص عدم وجود تحريفات بالقوائم المالية           
 نشاطاتن أهم ال  ويمكن أن نبي   ه،وتقييمدورها اإلشرافي على إجراءات فحص نظام الرقابة الداخلية         

 :)43(التي تقوم بها لجان المراجعة تجاه الرقابة الداخلية

 مـن إدارة الـشركة والمراجـع        ية نظام الرقابة الداخلية مع كلٍّ     تقييم ومناقشة مدى كفا   ) 1
 . جودة التقارير الماليةفيالداخلي والخارجي، الذي من شأنه أن يؤثر 

همة، وخططها المتعلقة باتخـاذ  مدراسة ومناقشة خطط اإلدارة للتعامل مع نقاط الضعف ال ) 2
 .اإلجراءات التصحيحية

ين واألنظمة مع كٍل من اإلدارة والمراجع الداخلي والخارجي، وإن مناقشة مدى االلتزام بالقوان) 3
 .دعت الحاجة االتصال بالمستشار القانوني للشركة

دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بتطوير إجراءات العمل والنظم المحاسبية واإلجـراءات       ) 4
 .جب إدخالهاالمالية واإلدارية وإجراءات المراجعة الداخلية واقتراح التعديالت الوا
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 . العمل على دعم فعالية هيكل الرقابة الداخلية) 5

 أصدرت مؤخراً العديد من أسواق المال العالمية مجموعة من القوانين : دعم آليات حوكمة الشركات   -5
 تشكيل لجنة المراجعة أحد مبادئهـا  يعدالتي تدعو لضرورة االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات والتي       

 تؤدي إلى الحد من التقارير المالية االحتيالية مما يزيد في ثقة المـستثمرين بتلـك     األساسية والتي 
 : )44( اآلتيةنشاطات وذلك من خالل قيام لجان المراجعة بال؛القوائم

 .الرقابة على أعمال الشركة) 1

 .الحد من إساءة استخدام مجلس اإلدارة لسلطاته) 2

 .ها جميعتقييم قرارات مجلس اإلدارة) 3

 .مشاركة المساهمين في الرقابة على اإلدارة) 4

 .اإلشراف على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومناقشة نتائجها) 5

 مـن اإلفـصاح والـشفافية والمالءمـة         أن تكون التقارير المالية على مـستوى عـالٍ        ) 6
 .لمستخدميها

ة بعقـد صـفقات أو      التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ينتج عنه قيام الشرك           ) 7
 . عقود مع أطراف ذوي العالقة

 السابقة التي تقوم بها لجان المراجعة فإنه يقع         نشاطاتلا فضالً عن :  إدارة المخاطر في الشركات    -6
 ؛ إضافية تتعلق باإلشراف على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الـشركة            نشاطاتعلى عاتقها   

 : )45(وذلك من خالل النقاط اآلتية

 .إلشراف على إدارة المخاطرا) 1

 .مساعدة اإلدارة في تصميم إستراتيجية إدارة المخاطر تبعاً ألنواع المخاطر المختلفة) 2

 .تقدير مخاطر االحتيال في كل مستوى من مستويات اإلدارة) 3

 .المساهمة في فهم المخاطر الستثمار الفرص وتخفيف حالة عدم التأكد) 4

  .المخاطر ككل والتقارير الماليةفهم العالقة بين إدارة ) 5

  .تقييم كفاية الرقابة على المخاطر بما فيها المخاطر الخارجية) 6
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 اإلطار العملي للدراسة: ثالثاً

  : مجتمع الدراسة وعينتها-1
) 8(يتمثل مجتمع الدراسة بالشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق المـالي والبـالغ عـددها                

 مجموعة فضالً عن االستبيان أعضاء لجنة المراجعة في تلك الشركات  وقد استهدف،شركات مساهمة
وقد بلغ عدد أعضاء لجان المراجعة فـي الـشركات المـساهمة            . من مراجعي الحسابات الخارجيين   
 وبذلك يكون   ، لهم استبانة) 18( عضواً تمكن الباحث من توزيع       24المدرجة في سوق دمشق المالي      

صـالحة   جميعهـا  اسـتبانة ) 15(ستبانات التي حصلنا عليهـا   وكانت اال  فرداً،) 18(عدد هذه العينة    
  .للدراسة

 عينة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في سورية كمراجعين خارجيين ممن يدققون   انتُِقيتْكما  
 عليهم وكـان عـدد   استبانة) 60 (، وزعتْفرداً) 60(الشركات المساهمة في سورية وقد بلغ عددهم  

  . صالحة للدراسةاستبانة) 38( منها استبانة) 50(تبانات التي حصلنا عليها ساال

ويمكـن أن  ،  صالحة لالختبـار استبانة) 53(ما سبق يكون العدد اإلجمالي الذي تم الحصول عليه          إلى  استناداً  
  :نعرض الخصائص الديمغرافية لعينتي الدراسة من خالل الجدول اآلتي

  .الدراسةجدول توزيع الخاصية لعينتي 
 الخاصية توزيع الخاصية

 2              أنثى  51                  ذكر  الجنس
  18:  سنة45 وأقل من 30من   17     :    سنة 30 من أقل العمر

  5:    وأكثر60   من               13:                   سنة60 وأقل من 45من 
   15:      مراجعة لجنة عضو    38                       :خارجي مراجع الحالي العمل

   8:         عالي م      21                 :بكالوريوس العلمي المؤهل
 6      : دكتوراه                   17                :        ماجستير

                      1:              أخرى 
  4:               إدارة  4:     صاداقت    37    :  محاسبة التخصص

 1    :  أخرى            7         :ومصرفية مالية 
  13:  سنوات10 وأقل من 5                         من  10 :     5 سنة وأقل من 1 من العملية الخبرة

   4  :      20 وأقل من 15                         من  14 :       15 وأقل من 10من 
 12:        سنة وما فوق20من 
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  : أداة جمع البيانات-2
 بالرجوع إلى الدراسات والمراجع العلمية ذات الصلة بموضـوع الدراسـة            ُأِعدتْ استبانةاستخدمت  

بوصفها أداة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة، وقد تم اختبارها مع ستة مـراجعين خـارجيين،                
 مراجعة، حيث طلب منهم اإلجابة عن األسئلة والتعليـق علـى مـدى              وكذلك مع ستة أعضاء لجان    

شموليتها لمعرفة دور لجنة المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات، وتـم               
في الحـسبان عنـد إعـداد قائمـة          هاجميعإجراء مقابلة شخصية مع كل منهم، وأخذت مالحظاتهم         

 من قبل بعض أساتذة المراجعة في الجامعات للتأكد من قدرتها علـى             تبانةحكِّمتْ االس كما  ، ستبانةاال
    علـى  ستبانةن للباحث من خالل المقابالت والتحكيم، قدرة اال تحقيق أهداف الدراسة، وقد تبي  ف تعـر

 التي  نشاطاتدور لجنة المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات من خالل ال             
  : من قسمينستبانةقد تكونت االتمارسها، و

  .خطاب موجه إلى أفراد عيني الدراسة يوضح فيه الباحث أهداف الدراسة ونطاقها. أ

ف دورها في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية        لتعرها لجنة المراجعة     التي تمارس  نشاطاتال. ب
  ).1(انظر الجدول رقم . في الشركات

  : المستخدمة في تحليل البيانات األسلوب واألدوات اإلحصائية-3
 مقياس ليكرت الخماسـي لإلجابـة عـن أسـئلة        استُخِدملتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها      

) 2(حيـادي، والـرقم    ) 3(موافق، والرقم   ) 4(إلى موافق جداً، والرقم     ) 5(، إذ يشير الرقم     ستبانةاال
بحيث يكون داالً على درجة ) 2.5 – 1(مدى من  العدغير موافق بشدة، وتم ) 1(غير موافق، والرقم    

بحيث يكون داالً على درجة تأييد متوسطة، والمدى مـن  ) 993. – 2.51(تأييد منخفضة، والمدى من    
 التي تمارسها لجنة المراجعة مـن       نشاطاتداالً على درجة تأييد عالية، وذلك فيما يتعلق بال        ) 5 – 4(

الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة         استُخِدمِتد  وق. جهة وقبول الفرضيات ومن جهة أخرى     
)SPSS (                 معت في هذه الدراسة، فضالً عن مجموعة أخـرى مـن األدواتفي تحليل البيانات التي ج

اإلحصائية الوصفية مثل المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، عالوة على بعض االختبارات مثل            
 بين مجموعتي مراجعي الحـسابات الخـارجيين       -إن وجدت -اختبار مان وتني بهدف إبراز الفروق       

  .وأعضاء لجنة المراجعة من عينة الدراسة الكلية

  



 )ميدانية دراسة( اإلبداعية المحاسبة ممارسات من الحد في المراجعة لجان دور

 110 

  : تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها-4
النتائج التي تم التوصل إليها من وجهة نظر عينتي الدراسة) 1(ن الجدول رقم يبي. 

لحد من ممارسـات المحاسـبة      إلى ا دي   التي تمارسها لجان المراجعة وتؤ     نشاطاتال) 1(جدول رقم   
  . في الشركةاإلبداعية

 وتني مان اختبار المراجعة لجنة عضو الحسابات مراجع
 متوسط األسئلة

 حسابي
 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

Z P 

 تعمل لجنة المراجعـة مـع مجلـس         -1
اسـبية  اإلدارة في اختيار الـسياسات المح    

 .المالئمة إلعداد التقارير المالية
 8338. 4.4667 كبير 91611. 4.1578

 170. -1.372 كبير

 تقيم لجنة المراجعة السياسات والمبـادئ       -2
 .المحاسبية المطبقة في الشركة

 81650. 4.3333 كبير 85174. 4.3684
 809. - 242. كبير

 تناقش لجنة المراجعة اإلدارة بكيفيـة       -3
 .لتقديرات المحاسبيةاختيار ا

 51640. 4.5333 كبير 59455. 4.3947
 480. - 705. كبير

 تعمل لجنة المراجعة على التأكد مـن        -4
أن السياسات المحاسبية المطبقة منسجمة     

 مع اإلصدارات المهنية 
 83381. 4.1333 كبير 67521. 4.2368

 771. - 291. كبير

 مـن  التأكد على المراجعة لجنة تعمل -5
 المبـادئ  فـي  التطورات تتابع الشركة أن

 والـصادرة  المطبقـة  المحاسبية والمعاير
 . المهنية الهيئات عن

 83381. 4.1333 كبير 6444. 4.2632

 692. - 396. كبير

 مـسؤوليات  المراجعـة  لجنـة  تفهم -6
 بالتقـديرات  يتعلـق  فيما اإلدارة وواجبات

 .المالية التقارير إعداد عند المحاسبية
 50709. 4.6000 كبير 64228. 4.4211

 402. - 838. كبير

 تعمل لجنة المراجعة علـى التأكـد مـن          -7
 .مة التقارير المالية لمستخدميهاءمال

 63246. 4.4000 كبير 63839. 4.3947
 0.4804 -0.7055 كبير

 مـن  التأكد على المراجعة لجنة تعمل -8
 التقـارير  فـي  والشفافية اإلفصاح كفاية

 .المالية
 50709. 4.4000 كبير 67941. 4.3947

 817. - 231. كبير

 تتأكد لجنة المراجعة من االستمرار بتطبيق -9
 .المبادئ المحاسبية في الشركة

 41404. 4.8000 كبير 91339. 4.2368
 016. - 2.399 كبير

 عنـد  اإلدارة المراجعة لجنة تناقش -10
 المحاسـبية  والـسياسات  المبـادئ  تغيير

ـ  وتـدرس  المطبقة  التقـارير  فـي  اأثره
  .المالية

 45774. 4.7333 كبير 76229. 4.5000

 282. 1.07581- كبير
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 وتني مان اختبار المراجعة لجنة عضو الحسابات مراجع
 متوسط األسئلة

 حسابي
 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

Z P 

 فحـص  علـى  المراجعة لجنة تعمل -11
 مـن  للتأكد اإلدارة مجلس تقرير ومراجعة

 التقارير مع فيه الواردة المعلومات تطابق
 .المالية

 9759. 3.6667 متوسط 5038. 3.4473

 5217. 0.0719- متوسط

 اإلدارة بمتابعة المراجعة جنةل تقوم -12
 قبل من لها ةالموجه المالحظات تنفيذ في

 .الخارجي المراجع
 1.2459 3.4667 متوسط 5543. 3.2631

 2631. - 1.1189 متوسط

 اإلدارة بمتابعة المراجعة لجنة تقوم -13
 قبل من لها ةالموجه المالحظات تنفيذ في

 .الداخلي المراجع
 1.1212 3.6000 متوسط 1.0245 3.3684

 5484. -0.60005 متوسط

 تحديـد  فـي  المراجعـة  لجنة همتس -14
 .الداخلي المراجع مسؤوليات

 7037. 3.7333 متوسط 9134. 3.3684
 1.73467 متوسط

- 
.0827 

 عمـل  علـى  المراجعة لجنة تشرف -15
 .الداخلي المراجع

 7432. 3.8666 متوسط 9087. 3.3421
 0643. -1.85006 متوسط

 المراجـع  كفاءة المراجعة لجنة تقيم -16
 .الداخلي

 1.0465 3.3333 متوسط 8314. 3.1052
 0.84723 متوسط

- 
0.3968 

 اســتقالل المراجعــة لجنــة تــدعم -17
 .الداخلي المراجع

 1.3451 3.3333 متوسط 9036. 3.3157
 9426. 0.07192- متوسط

 تقوم لجنة المراجعـة بالتنـسيق بـين         -18
 .جع الخارجيالمراجع الداخلي والمرا

 63994. 3.5333 متوسط 9036. 3.3157
 0.5693 0.56901- متوسط

 مـدى  بمراجعة المراجعة لجنة تقوم -19
 مبـادئ  بتطبيـق  الداخلي المراجع التزام

 .الحوكمة
 9904. 2.4666 ضعيف 1.1489 2.3684

 0.7409 0.33056- ضعيف

 تحـسين  فـي  المراجعة لجنة تسهم -20
 .خليةالدا الرقابة نظام ودعم

 63246. 4.4000 كبير 59872. 4.4211
 929. - 089. كبير

 مـن  بالتأكـد  المراجعـة  لجنة تقوم -21
 .الداخلية الرقابة نظام مةءمال

 63246. 4.4000 كبير 50390. 4.5526
 455. - 747. كبير

 مـن  التأكد في المراجعة لجنة تسهم -22
 .الداخلية الرقابة نظام كفاية

 51640. 4.4667 كبير 54720. 4.3947
 699. - 386. كبير

 مـن  التأكد في المراجعة لجنة تسهم -23
 .الداخلية الرقابة نظام فعالية

 51640. 4.4667 كبير 54720. 4.3947
 699. - 386. كبير

 االلتزام بمراجعة المرجعة لجنة تقوم -24
 .الحوكمة بقواعد

 7432. 3.5333 متوسط 1.4783 3.2368
 0.37632 متوسط

- 
.7066 

25- بـين  اتصال قناة المراجعة لجنة تعد 
 .الداخلي والمراجع اإلدارة

 1.4375 3.2666 متوسط 1.6569 3.1052
 714. 0.36643- متوسط
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 وتني مان اختبار المراجعة لجنة عضو الحسابات مراجع
 متوسط األسئلة

 حسابي
 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 درجة
 التأييد

Z P 

 تعزيـز  فـي  المراجعـة  لجنة تسهم -26
 .الخارجي المراجع استقاللية

 1.2909 3.3333 متوسط 1.5786 3.3157
 9026. 0.1223- متوسط

 المراجـع  راجعـة الم لجنـة  تناقش -27
 .المراجعة بنتائج الخارجي

 7432. 3.4666 متوسط 1.5375 3.5263
 o.49627 .6197- متوسط

 المعلومـات  المراجعة لجنة تفحص -28
 الحـسابات  مراجعـي  تقـارير  في الواردة

 .والخارجيين الداخليين
 1.454 3.6667 متوسط 1.7219 3.1842

 4662. 0.72866- متوسط

 عمليـة  فـي  راجعةالم لجنة تساعد -29
 التقـارير  فـي  تؤثر التي المخاطر تحديد
 .المالية

 9759. 2.3333 ضعيف 1.1175 2.3157

 8778. - 15371. ضعيف

 تقيـيم  فـي  المراجعـة  لجنة تسهم -30
 .الشركة في المخاطر إدارة فعالية

 1.6846 2.4667 ضعيف 1.4361 2.2105
 5185. 0.64561- ضعيف

 اإلدارة اريرتق المراجعة لجنة تدرس -31
 .للمخاطر باالستجابة المتعلقة

 1.4074 2.4667 ضعيف 1.189 2.2105
 5941. 0.53289- ضعيف

 0.5726 0.6378- متوسط 0.1086 3.7978 متوسط 0.2461 3.6494 العام المتوسط

 المتعلقة بمهمة اإلشراف والرقابة علـى التقـارير الماليـة    نشاطاتأن ال) 1(يالحظ من الجدول رقم     
 الحد من ممارسات المحاسبة  فيمها كانت ذات تأثر كبير      يحصها ودراسة نظم الرقابة الداخلية وتقي     وف

 نـشاطات اإلبداعية في الشركات إذ بلغ المتوسط الحسابي إلجابات عينتي الدراسة فيما يتعلق بهذه ال             
 المتعلقـة   نـشاطات  المحدد مسبقاً في الدراسة أمـا ال       االفتراضي وهي أكبر من الوسط      ،4أكبر من   

بالمهام األخرى وهي دعم وظيفة المراجعة الداخلية ودعم وظيفة المراجعة الخارجية ودعم حوكمـة              
 وهي درجـة    ،)3.99-2.5(راء عينتي الدراسة تقع بين      الشركات فقد كانت المتوسطات الحسابية آل     

 المتعلقة  نشاطاتلفيما كانت ا  ، تأثير متوسطة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات         
 إذ بلـغ    ،بإدارة المخاطر ذات تأثير ضعيف في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الـشركات             

  ) .2.51(راء عينتي الدراسة  أقل من المتوسط الحسابي آل

فضالً عن ذلك تشير نتائج اختبار مان وتني إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي      
 وتؤدي إلى الحد من ممارسـات       ، التي تمارسها لجان المراجعة    نشاطات مجموعة من ال   الفئتين حيال 

  . المحاسبة اإلبداعية في الشركات
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  . اختبار فرضيات الدراسة -5
  :يآلتبعد تحليل نتائج الدراسة قام الباحث باختبار فرضيات الدراسة على النحو ا

 التي تمارسها لجـان المراجعـة   نشاطاتين الال توجد عالقة ب : اختبار الفرضية األولى التي تنص      - أ
 .وبين الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة

 لجنـة  نـشاطات نجد أن المتوسط العام إلجابات المراجعين الخارجين إلجمـالي    ) 1(من الجدول رقم    
ـ          ). 3.6494(المراجعة هو     نـشاطات الي ال والمتوسط العام إلجابات أعضاء لجنـة المراجعـة إلجم

 التي تقوم بهـا  نشاطاتمما يعني وجود عالقة بين ال) 3(وهذان المتوسطان أكبر من      ). 3.7978(هو
بناء عليه فإننا نرفض الفرضـية العدميـة        ، لجنة المراجعة والحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية      

  :ونقبل الفرضية البديلة التي تنص

 في الحد من ممارسات المحاسبة      اًفي الشركات المساهمة دور   تها  اطاإن لممارسة لجنة المراجعة لنش    
  .اإلبداعية في تلك الشركات وبدرجة تأثير متوسطة

راء مراجعي الحسابات آوجد فروق ذات داللة إحصائية بين تال  :  التي تنص   الثانية الفرضيةاختبار   - ب
ـ       اطاالخارجين وأعضاء لجان المراجعة فيما يتعلق بنش       ات المحاسـبة   تها في الحـد مـن ممارس

ن لنا نتائج اختبار مـان      فإنه يبي ) 1(وبالعودة إلى الجدول رقم     ، اإلبداعية في الشركات المساهمة   
 التي تمارسها   نشاطاتراء عينتي الدراسة فيما يتعلق بال     آويتني والمستخدم لتحديد الفروقات بين      

وجـد فـروق   تني أنه ال  مما يعP=0.5726>0.05إذ نجد أن القيمة المعنويـة لـ      .لجان المراجعة 
ذات داللة إحصائية بين أراء مراجعي الحسابات الخارجين وأعضاء لجنة المراجعة فيمـا يتعلـق              

تها في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات المساهمة وعليه فإننـا نقبـل               اطابنش
 .الفرضية الثانية

  : النتائج والتوصيات-6
 :النتائج  - أ

 : اآلتيدراسة واختبار فرضياتها يمكن للباحث عرض نتائجها على النحو  بعد تحليل نتائج ال

 التي تمارسها لجان المراجعة المتعلقة بمهمة اإلشراف نشاطاتأجمع أفراد عينتي الدراسة أن ال    -1
والرقابة على التقارير المالية وفحصها ودراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها هي ذات تـأثير              

 .مارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركات الحد من مفيكبير 
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 التي تمارسها لجان المراجعة المتعلقة بمهمـة دعـم          نشاطاتأجمع أفراد عينتي الدراسة أن ال      -2
وظيفة المراجعة الخارجية وآليات الحوكمة هي ذات تأثير متوسـط          ، وظيفة المراجعة الداخلية  

 . الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في الشركاتفي

 التي تمارسها لجان المراجعة المتعلقـة بمهمـة إدارة   نشاطاتمع أفراد عينتي الدراسة أن ال أج -3
 الحد من ممارسات المحاسـبة اإلبداعيـة فـي          فيالمخاطر في الشركة هي ذات تأثير ضعيف        

 .الشركات

 :التوصيات - ب

  :يأتيوصي الباحث بما ي

ن الخاص والعام لما تقدمـه مـن   تعميم فكرة لجان المراجعة على الشركات العاملة في القطاعي  -1
وظائف إشرافية ورقابية في تلك الشركات تسهم في ترشيد القرارات ألطراف مختلفـة وتقـدم           

 . حول عدم وجود تحريفات في البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الشركات معقوالًاًتأكيد

لها ألعـضاء    عند تـشكي   بالحسبان أن تأخذ    ةعلى مجالس إدارة الشركات المساهمة في سوري       -2
 .لجان المراجعة توفر الخبرة العملية والتأهيل العلمي لديهم في مجال المحاسبة والمراجعة

 -االقتـصاد وزارة  ( فرض إجراءات رقابية من قبل الجهات الرقابية المختصة في سورية مثل             -3
على الشركات التي تتـورط فـي       ) إلخ.....  غرف الصناعة والتجارة     –سوق األوراق المالية    

  .ممارسات محاسبة إبداعية ينتج عنها تحريف في البيانات والمعلومات الخاصة بها
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