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�داء�   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  .املرسل	ن الصالة والسالم ع�� خاتم �ن�ياء و ا��مد � رب العامل	ن و

َما  "...: أھدي ثمرة جھدي إلى من قال فیھما عزوجل
َ

1ِّي اْرَحْمُ+َما ك ل رَّ
ُ
ْحَمِة َوق ّلِ ِمَن الرَّ

ُّ
اَح الذ

َ
ُ+َما َجن

َ
ِفْض ل

ْ
َياDِي َصِغ	Aًاَو اخ َّEَر"   

̂حسان إ�T رقة �ذا الزمان وعطفھ وEر]اتھ إ�T نور عيRX وحبWبة قل�T  KL RU الRS أيقظت KL خاطري بذور ا��ب وإ �يمان وعلمتRX قواعد التواضع و

  قرة عيRX   إ�T ال أجيد ل+ا عبارات تليق بمقام+ا السامي تا�ت الeلمات وا��روف KL وصف+ا إ�T من إ�T من �ذا الوجود

    . أدام علijا ال�hة ورعا�ا "خ	Aة" أمي ا��بWبة الغالية 

إ�T  ،إ�T أعظم رجل KL الكون  ، ألجل سعادtي وتوف	A ]ل متطلباtي إ�T من ]افح بeل Rpqء ،إ�T من علمRX معoX ا��ياة ،إ�T من klmز اللسان عن وصفھ

إ�T الذي رEاDي فأحس القدوة KL حياtي  من علمRX أن ا��ياة حوف من ا�kليل والعمل بالتyzيل والرضا بالقليل إ�T الذي ]ان الس�ب KL نجاKw و

  سم الذي يخفي حقيقة نجاKw إ�T قرة عيRX إ�T �  ،مث�K �ع��ترEيRS وعلمRX و�و بمثابة 

  .أدام علijا ال�hة و العافية " طيب"  أ1ي العز�ز

  .حفظ+ما هللا وأطال عمر�ما وأدخل+ما ر�اض ا�kنة

  بودبزة ا��بWب:  إ�T زو�K الغز�ر 

   .إ�T من قاسموDي رحم أمي، إ�T من عشت براءة طفولRS مع+م فلم أتصور الدنيا �عيدا ع�iم

  ، أمالفاطمة : إKT ز�رة البWت

  قادة، عبد ا��ق: إ�T إخوtي

  عبد ا�kليل، جنان، جijان،دمحم عبد ^لھ، أبرار دمحم: يت الصغارإ�T الكتاك

  .�حباب إ�T ]ل ��ل و

 +االRS قدم 	Aا بنصائح+ا القيمة و إرشاداتھDي كثمن خالل إشرافھ ع�� مذكرtي، إ�T من أفادالكب	A  ، اع�Aفا مRX بفضلھاح�Aاما خاصا إ�T من أكن لھ

TK.   

 اسأل هللا أن ينور قلبك بالعلم و ،جعلھ KL م	yان حسانتك و بوركت ج+ودك و مسعاكو جزاك هللا خ	Aا   "بن ز�دان ياس	ن " ي الكر�م إ�T أستاذ

سأل هللا أن يرزقك فسيح ا�kنات و يحشرك بجوار النRU �م	ن أ ،يرفع مقامك KL علي	ن mسر أمرك و و ، اليق	ن mشرح صدرك بال+دى و و،الدين 

  .والسالم عليھ الصالة 

  .علو ال+مة إ�T ]ل الذين ساعدوDي KL مشواري الدرا�Rp نقاء الروح و إ�T ]ل من عرفت فijم حب العمل و جميل ا��لق و و

    .إ�T ]ل من وسع+م قلRU ولم tسع+م �ذه الورقة

  ةمينأ
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 الشكر و التقد�ر 
  .حده ال شر�ك لھ نعم وال �ل سبحان الذي �ستحق الشكر ع��

و2ب لنا &عمة العقل وجعل العلم نورا وأ2دنا س.يل ال1داية وث.ت خطانا وأ&عم علينا &عمة سبحان الذي 

  .هللا عزوجل الذي منحنBG القدرة و والصDE و وفقBC ع�� إتمام 2ذا العمل املتواضع ;رادة فبداية أحمد

تقدير ،اعDPفا مBC ي أكن لھ فائق QحDPام والذال تحية شكر وتقدير إN �Oستاذ املشرف ع�� املذكرة

بفضلھ الكب_D من خالل إشرافھ ع�� مذكر\ي، وع�� Qرشادات والتوج]Zات الBY أنارت درWي بنصائحھ 

. القيمة الBY قدم1ا cd cO س.يل إخراج 2ذا العمل إ�O الوجود  

" بن ز�دان ياس_ن"   

ن املعاملة الBY يمة وحسع�� املعلومات القمرحوم دمحم اkiبjب " كما أتقدم بالشكر اhiز�ل إ�O السيد 

  اkpاسبةمكتب طيلة فDPة الDPبص، وع�� رأس1م  تلقيZnا من طرفھ

  . كما أخص بالشكر و العرفان

  . إ�O الوالدين الكر�م_ن

  . إ�O �ل من ساعد&ي من قر�ب أو sعيد و لو بالrلمة الطيبة cd إنجاز 2ذا العمل

  .طالب_ن  من املو�O عزوجل أن ينفع بھ غ_Dنا 

  

   uvwتر uYح x مدkiفا  

 Bvwإذا ر x مدkiو ا  

  .و اkiمد s xعد الرضا

 أمينة
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أصبح مف*وم ا��اسبة )بداعية محل ترك�# وا"تمام من قبل ا��اسب�ن واملراجع�ن �ش�ل كب�  جدا خالل 

 آرثروغ�"ا من الشر<ات الرائدة ، وتحميل شركة  أترو ا:9يار الشركة  إحداثالسنوات 0خ�ة خاصة �عد 

:9يار الشركة امسؤولية  Enon عHI تدقيق ا�Fسابات وشركة جزء من املسؤولية<و:9ا الشر<ات  أندرسون 

  نات ا��اسSية لشركة مستغلة �عض املعاOFات والسياساتابتالعب بالبي وا9Mام*ا

   يش�ل*ا ا�Fقيقا��اسSية الUV تظ*ر البيانات ا��اسSية �غ�

ن[يجة لdeسائر الفادحة الUV فجر"ا الفساد )داري واملا`_ أدت باملس[ثمر]ن و0طراف ذات العالقة باملسؤولية 

ا"�ن عHI أن ادار9Mا تتم  والiي تضمن  باالس[ثمارقبل قيام*م jعامل مع "ذه املؤسسات يطلبون 0دلة والi أو

 ملعلومات املالية ، وفق املمارسات السليمة 0عمالمستوى مع�ن من )فصاح والشفافية p_ ا

 . الUV تvشر"ا والوضوح والدقة p_ القوائم املالية لتلك املؤسسة

 لذا فقدت ال*يئات ا��اسSية الدولية للبحث عن البديل لتغطية "ذه التغراث املوجودة من أ"م 

 جديد "و مجلس معاي� ا��اسبة الدولية  اسمب*يئات OFنة املعاي� ا��اسSية الدولية الUV اس[بدل*ا ال"ذه 

والذي أخد عHI  عاتقھ iعديل وتطو]ر <افة املعاي� الدولية للمحاسبة ، وقد ان[شرت "ذه املعاي� p_ العديد من 

 دول العالم ومن بي�9ا اOFزائر الUV سارعت ملواكبة "ذه التطورات من خالل تب{U النظام ا��اس|U املا`_ 

HIالدولية للمحاسبة واملعلومات املالية ومنھ فإن ال[ساؤل الرئ�س ي ل*ذا املوضوع الذي كيف ع  أساس ا ملعاي�

_Iيتمثل فيماي  : 

  #ش!الية ما تأث�� ا��اسبة �بداعية �� ظل النظام ا��اس	� املا�� ؟

 :ال*ساؤالت- 1

 :  ملا تقدم تتمثل مش�لة الدراسة p_ البحث عHI )جابات ل[ساؤالت التالية إس[نادا

 ؟  و ما"و مف*وم*اا��اسبة )بداعية ؟ م�V �شأت : 0ول السؤال ا 

  ؟أسالي�9ااستخدام p_ حاسبة )بداعية دوافع للم"ل : السؤال الثا�ي 

  النظام ا��اس|U املا`_؟ما�_ ممارسات ا��اسبة )بداعية وفق : السؤال الثالث
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 ب  

  

  :الفرضيات - 2

 �_ ممارسات غ� 0خالقية p_ اختيار التقديرات والسياسات ا��اسSية املتاحة الUV ت[يح فرص: �و`Hالفرضية *

  .التالعب والغش مما نتج ع�9ا بيانات مالية غ� ��يحة 

 0"داف نت عند فشل الشر<ات p_ تحقيق <افظ*رت p_ الثمانيات أي p_ ف�ة الر<ود �قتصادي و أما �شأ9Mا 

 .الي�نامل�لي�ن ا�املنتظرة واملتوقعة من قبل املس[ثمر]ن و  

 :دوافع استخدام اساليب محاسبة )بداعية نتحصر p_ نقاط التالية : الفرضية الثانية*

  تحقيق أرقام محددة لألر�اح iس�H إل�9ا الشر<ات  -

   .ن p_ السوق �و توقعات ا��لل�ن املالي .أر�اح iعادل توقعا9Mا املvشورة -

-  

  :  أ/مية الدراسة  - 3

iستمد "ذه  الدراسة أ"مي 9ا من <و:9ا iعا�F موضوع عHI قدر كب� من 0"مية و"و ظا"رة التالعب باألرقام  

أساليب وإجراءات ا��اسSية  باالستخداممن القوائم املالية  املستفيدينا��اسSية وذلك عن طر]ق تظليل 

  .)بداعية 

 :         /داف البحثأ- 4

   ا"مي 9ا  التعرف عHI معاي� ا��اسSية الدولية و -

    .iسليط الضوء عHI مف*وم ودوافع وأساليب ا��اسبة )بداعية - 

 بيان )طار التصوري لنظام ا��اس|U املا`_ .  -

 :  أسباب إختيار املوضوع 

 قلة املواضيع p_ املكتبة   -

 فضو`_ p_ )طالع p_ "ذا املوضوع  -
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 ج  

  :من<=ية البحث  - 5

_Iاملصدر]نثم استخدام املن£� الوصفي التحلي HIمن خالل اعتمادنا ع ،:  

معاOFة اOFانب التطبيقي للدراسة OFأت إ`H جمع البيانات 0ولية من خالل إعداد استSيان : املصدر 0ولية 

  . <أداة رئ�سية للدراسة

راجع العر�ية و0جنSية ذات العالقة واملقاالت و0بحاث الUV تناولت إعتمدت عHI الكتب وامل: الثانو]ة املصادر  -

  تطالعة p_ مواقع 0ن�نموضوع الدراسة والبحث وامل

 صعو@ة الدراسة  - 6

    .صعو�ة املوضوع -

   .قلة املراجع p_ املكتبة بما يتعلق بموضوع ا��اسبة )بداعية -

 رف م�اتب ا��اسSية اdFواص  طعدم املساعدة من  - 

 :  /ي!ل البحث -7

  :تبعا لأل"داف املسطرة ل*ذا البحث ومعاOFة )ش�الية واختيار الفرضيات يتم تقسيم إ`H ثالثة فصول 

 .نظام ا��اس|U املا`_للp_ "ذا الفصل سنحاول عرض مفا"يم 0ساسية : الفصل 0ول  

  ا��اسبة �بداعية p_ "ذا الفصل �عرض عليكم شرح أ"م ما جاء p_: الفصل الثا�ي 

 .تطرق إ`H تحليل نتائج )ستSيانتم المن خالل "ذا الفصل : صل الثالث الف
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  .تم�يد

أنواع�ا، إذ �سا�م  لية .� املؤسسات والشر)ات ع%$ اختالف�عد النظام ا��اس�� املا�� من أ�م �نظمة املا

، كما �عمل ع%$ إصدار خالصة �ا  و الAشاطات املالية ا@?اصة =>ا� تقديم تحليل وا67 عن طبيعة عمل.

تمكن من اتخاذ القرارات تقارOر  محاسNية لإلدارة حJK ت إرسالع%$  باعتمادحول الوضع املا�� العام، 

الدولية وOمكن �نظمة املالية و البنكية من مواج�ة تحديات العوملة .� املناسبة، كما يواكب املقايSس 

، بجعلھ نظاما مرنا �ستجيب 1975ا�?طط الوط]� ا��اس��  القطاع املا��، وذلك بإجراء إصالحات ع%$

للتحوالت nقتصادية الرا�نة و التغjkات ا@�ادثة من خالل تب]� قواعد و مبادئ تتوافق مع �ذه املتطلبات 

  .والs �Kسنح بتطبيق النظام ا��اس�� املا�� وفق املعايjk ا��اسNية، و qفصاح املا��
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  .إطار املفا�ي�v للنظام ا��اس�� املا��: املبحث �ول 

ف�و qطار النظام ا��اس�� املا�� �و مجموعة من القواعد و املمارسات ا��اسNية الs �Kسود .� بلد معkن، 

وسن|ناول ذلك من . القواعد و �سس الs �Kساعد املؤسسة ع%$ التبوOب و z{sيل العمليات الذي  �شمل

  : خالل املبحث التا�� الذي يتضمن 

 .�شأة النظام ا��اس�� املا��، sعرOفھ ،أ�دافھ، أ�مية، خصائص وشروط نجاح النظام ا��اس�� املا��

  

  .و sعرOفھ النظام ا��اس�� املا�� �شأة: املطلب �ول                                            

 .�SCFشاة النظام ا��اس�� املا�� : أوال                                               

بدأت عملية qصالحات حول ا�?طط ا��اس�� الوط]� و ال�K مولت من  2001بداية من الثال�ي الثا�ي لسنة 

قبل البنك الدو��، و�ذه العملية و)لت إ�$ العديد من ا@?�jاء الفر�سيkن و�التعاون مع ا�zلس الوط]� 

تطوOر ا�?طط ا��اس�� إ�$  ا��اس�� وتحت إشراف وزارة املالية ، بحيث وضعت تحت عاتق�م مسؤولية

 .نظام جديد للمؤسسات يتوافق مع املعطيات nقتصادية ا@zديدة، واملتعاملون qقتصادييون 

أعلنت وزارة املالية اتفاق مع اليوم الرس�v لإلعالم، أن النظام ا��اس�� املا�� ا@zديد سيكون  2004.� سنة 

، إال أن �ذا التطبيق  2006تمل أن يكون تطبيقھ سنة ، ومن ا��1975مكمال للمخطط الوط]� ا��اس�� 

  .تأجل لعدة ألسباب

ع%$ نص القانون املتضمن النظام املا�� ا��اس��  2007نوفم�j  03وقد صادق مجلس �مة يوم السNت 

،الذي يبkن و �شرح لنا شروط وكيفية 1975منذ  ا@zديد الذي اعد .� إطار تحديث النظام املعمول بھ

تطبيقھ وكذلك لتدارك النقائص، كما �>دف أيضا إ�$ إصالح النظام السابق الذي أصبح غjk قادر ع%$ 

مواكبة التحوالت الs �Kعرف�ا البالد .� عدة مجاالت وتقديم املعلومات املالية الشفافة وإعطاء صورة 
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ولتجاوز )ل املعوقات وqسراع .� تطبيق املعايjk ا��اسNية املالية  انصادقة عن الوضعية املالية للكي

  1.، كما أجرت ا@�كومة لقاءات و محاضرات للتعرOف باملعايjk ا��اسNية للمعلومة املالية2009ا@zديدة .� 

  املنظومة املت�املة الصادرة لتطبيق النظام ا��اس�� املا�� : ) 1 -1(الش�ل رقم

 

 

  

  

  

 

  .SCF النظام ا��اس�� املا�� sعرOف: ثانيا

، وذلك من طرف عدة خ�jاء 2001بدأت عملية إصالح ا�?طط ا��اس�� الوط]� .� ش�ر أفرOل سنة 

و قد صدر النظام ا��اس�� املا�� بموجب القانون . CNCفر�سيkن و�التعاون مع ا�zلس الوط]� للمحاسبة 

ا��اسبة املالية نظام لتنظيم املعلومة ( ، و طبقا ل�ذا القانون فإن 2007نوفم�j  25.�  املؤوخ 11-07رقم 

معطيات قاعدية عددية وتصAيف�ا و تقييم�ا و z{sيل�ا، و عرض كشوف  sعكس  بنخرOناملالية �سمح 

  .املالية صورة صادقة عن الوضعية املالية و ممتل�ات الكيان و نجاعتھ و وضعية خزAOتھ .� ¡>اية السنة

- 11- 25املتضمن النظام ا��اس�� املا�� الصادر بتارOخ  11-07من القانون رقم  3كما عرفتھ املادة  - 1

2007   

نظام لتنظيم املعلومة املالية بحيث �سمح بتخزOن معطيات قاعدية قانونية عددية، يتم تصAيف�ا، " 

ال¥?ص ( تل�ات الكيان تقييم�ا، z{sيل�ا، وعرض كشوف sعكس الصورة الصادقة عن وضعية مم

  ."ووضعية ا@?زOنة .� ¡>اية السنة املالية) املعنوي أو الطبي¦�

  :معطيات جديدة تضمنت ماي%� SCFكما تضمن 

 .تحديد ا@�سابات -

 .تصAيف الكتل ا��اسNية ا�$ مجموعات -
                                                           

1
ة برابحة مریم، المحاسبة االبداعیة في ظل النظام المحاسبي المالي، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي في علوم المالیة والمحاسبة ، جامع   

  42، ص2017-2016عبد الحمید بن بادیس مستغانم، سنة 

�اس�� املا��النظام ا�  

المرسوم التنفیذي 
المؤرخ في  156\08

26 -05-2008  

القرار المؤرخ في    
في  2008 -26\07

19العدد   

 11- 07القانون رقم 

- 11-25المؤرخ في 

2007 

المرسوم التنفیذي 
الصادر في  110\09

07\04\2009  
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 .وضع القوائم املالية -

  .ال�K تحكم الدورة ا��اسNية تحديد املبادئ ا��اسNية -

من العمليات اليدوOة وا@�اسو�ية ال�K §>دف إ�$ إ�شاء ال}zالت ا��اسNية وOتم وضع �و مجموعة  - 2

القواعد والطرق الs �Kساعد ع%$ تحليل�ا وت©?يص�ا حJK �س�ل التعامل وnستفادة م¨>ا .� اتخاذ 

 .القرارات

3 - Kجراءات الn ية، و ثم تحديدNب الدفاتر ا��اسOل و تبوz{s ،تجمع �Kت|بع .� جمع �و العمليات ال �

 .املعلومات ا@?اصة باإلدارة من أجل اختيار الوسائل املناسبة

يطبق  النظام ا��اس�� املا�� ع%$ )ل »?ص طبي¦� أو معنوي ملزم بموجب نص تنظي�v أو قانو�ي  - 4

بمسك ا��اسبة املالية مع مراعاة �ح�ام ا@?اصة =>ا بإست®ناء �»?اص املعنوOون ال�K تطبق عل¬>م 

 .د ا��اسبة العموميةقواع

̄م املؤسسات التالية بمسك ا��اسبة املالية   :كما تل°

  .شر)ات ا@?اضعة ألح�ام القانون التجاري 

  .التعاونيات 

تجارOة إذ )انوا يمارسون أو ا@?دمات التجارOة و غjk ال �»?اص الطبيعيون أو املعنوOون و املنتجون للسلع

  2  .متكرر قتصادية مبAية ع%$ عمليات �شاطات ا

                        

                                            

̄اتھ: ياملطلب الثا�                                                kأ�داف النظام ا��اس�� املا�� ومم.  

  . أ�داف النظام ا��اس�� املا��: أوال                  

 .sس�يل عملية جمع البيانات ا��اسNية و z{sيل�ا وتبوO±>ا وتخزO¨>ا   -

 .�سمح بمراقبة ا@�سابات ب�ل ضمان للمسjkين و املسا�مkن حول مصداقي²>ا و شفافي²>ا -

 .ترقية النظام ا��اس�� ليواكب  وOتوافق مع أنظمة ا��اسبة الدولية -

 .ملتا´عة أموال�م  إعطاء معلومة �³يحة وموثوق ف¬>ا ل|¥zيع املس|ثمرOن -

 .العمل ع%$ تحقيق العقالنية من خالل الوصول إ�$ الشفافية .� عرض املعلومات -

 .توفjk �دوات التحليلية لتنفيذ  والتخطيط والرقابة ع%$ مختلف املستوOات -

�س�ل مختلف املعامالت املالية و ا��اسNية بkن املؤسسات nقتصادية الوطنية واملؤسسات  -

 .�جنNية

                                                           

43ذكره ، ص برابحة مریم، المحاسبة االبداعیة في ظل النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق
2
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 .z¥sيع nس|ثمار �جن�� .� إطار عملية الشراكة -

 .إيجاد طرOقة مناسبة لتقيم املمتل�ات .� �سواق -

 .�z@PCNا اإيجاد حلول محاسNية للعمليات ال�K لم �ع -

 .زOادة ثقة املس|ثمرOن .� القوائم املالية -

 .سNيةمساعد ع%$ نمو مردودية املؤسسة من خالل معرفة أحسن آليات nقتصادية وا��ا -

 .�ساعد .� إعداد nحصائيات وا@�سابات nقتصادية لقطاع املؤسسات ع%$ مستوى الوط]�  -

 .�ساعد .� sسيjk ا�?اطر واتخاذ القرارات املناسبة -

 ��n. 3 �?تلف مستعم%� املعلومة املاليةتلبية احتياجات nعالم  -

  

̄ات النظام ا��اس�� املا��: ثانيا         kمم.  

̄ات kالنظام ا��اس�� املا�� بثالث مم ̄ kيتم :  

احتوائھ ع%$ نصوص وا�7ة وصرOحة ملبادئ و قواعد ال|}zيل ، وطرق التقييم وإعداد  -

  .القوائم،�ذا من التاوOالت ا@?اطئة  nدارOة و الالدارOة

املمارسة ا��اسNية مع املمارسة العاملية لضمان التكيف مع اختيار البعد الدو�� ملطابقة  -

ومن ضمن  nقتصاد املعاصر و انتاج املعلومة املفصلة الs �Kعكس الوضعية املالية للمؤسسة،

 .IAS/IFRSثالث مرجعيات محاسNية أورو�ية ، أمرOكيا 

، و�ذا لتلبية ذ القراراخيوفر املعلومات املالية الوا�7ة و املتوافقة و القابلة للمقارنة و ات -

  �vطار التصوري أو أملفا�يq $%ن ، ول�ذا فان النظام ا��اس�� املا�� يحتوي عkحاجات املسا�م

 :والذي يقدم مفا�يم متمثلة .� IFRSو�و نفسھ qطار التصوري ل 

  .nتفاقيات ا��اسNية

  .ا@?واص النوعية للمعلومة املالية

  .املبادئ ا��اسNية �ساسية

                                                           

46برابحة مریم، المحاسبة االبداعیة في ظل النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق ذكره ، ص 
3
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.� ا�?طط ول�ذا فان النظام �س�ل و �ساعد ع%$ شرح قواعد املعا@zة لبعض nحداث الغjk املدرجة 

̄ا. ا��اس�� املا�� kنة، وإعطاء نماذج القوائم املالية، املOنية، جدول حساب النتائج، جدول تدفقات ا@?ز

  .جدول sغjkات رؤوس �موال و املالحق

  .تقديم قائمة ا@�سابات

 jkا@�سابات قواعد س.  

                                                         

  .أ�مية النظام ا��اس�� املا�� :املطلب الثالث                                                    

  :تكمن أ�مية النظام ا��اس�� املا�� .� 

دوليا، مما يدعم شفافية ا@�سابات ، وتكرÃس الثقة  يضمن تطبيق املعايjk ا��اسNية املتعامل =>ا -

  ..� الوضعية املالية للمؤسسة

  . �¥zع nس|ثمار �جن�� املباشر نظرا الستجابتھ الحتياجات املس|ثمرOن �جانب -

�سمح بتوفjk معلومة محاسNية مفصلة ودقيقة sعكس الصورة الصادقة للوضعية املالية  -

  .للمؤسسة

توفjk املبادئ ا��اسNية الواجب مراعا§>ا عند ال|}zيل ا��اس�� و التقييم وكذا إعداد القوائم  -

  .املالية

�سا�م .� تحسkن sسيjk املؤسسة من خالل ف�م أفضل للمعلومات الs �Kش�ل أساس التخاذ القرار  -

  . وتحسkن اتصال�ا مع مختلف �طراف امل�تمة باملعلومة املالية

  .دة ثقة املسا�مkن بحيث �سمح ل�م بمتا´عة أموال�م .� املؤسسةيؤدي إ�$ زOا -

تقديم صورة وافية عن الوضعية املالية للمؤسسة من خالل استحداث قوائم مالية جديدة،  -

  .املتمثلة .� سيولة ا@?زOنة وsغjk �موال ا@?اصة وكذلك حساب النتائج حسب الوظيفة

املؤسسة باإلضافة إ�$ الت�لفة التارOخية مما �سمح �عتمد ع%$ القيمة العادلة .� تقييم أصول  -

  .بتوفjk معلومات محاسNية sعكس الواقع nقتصادي

  4.�سمح بمقارنة القوائم املالية للمؤسسة مع مؤسسة أخرى .� نفس القطاع -

  

                                                           
4
  43برابحة مریم، المحاسبة االبداعیة في ظل النظام المحاسبي المالي، مرجع سبق ذكره،  
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 . خصائص النظام ا��اس�� املا��: املطلب الرا´ع                            

�نظمة ا��اسNية تبعا الختالف zÅم املؤسسة وطبيعة �شاط�ا، إال أن �ناك  وع%$ الرغم من اختالف

�Æتحكم بأنھ نظام جيد و JKكة يجب توفر�ا .� أي نظام محاس�� حj°خصائص مش:  

معرفة موارد املؤسسة ا�?تلفة و�يان ما للمؤسسة من موجودات وأصول بقيم²>ا ا@�قيقية وما ع%$ 

jk̄امات للغ .املؤسسة من ال°  

.توفjk وسائل الرقابة والضبط ع%$ ا@�سابات ا�?تلفة .� املؤسسة  

أن يتصف باملرونة والNساطة ملواج�ة ما يحدث من sغjkات .� املستقبل، كما نجد أن مكونات النظام 

.ا��اس�� تختلف من حيث ا@zÇم ، العدد، غjk أنھ البد من توفر عناصر النظام ا��اس�� ا@zيد  

وازنة بkن qيرادات ال�K تتحقق واملصارOف ال�K تكبد§>ا املؤسسة .� سNيل تلك العمل ع%$ تحقيق امل

.qيرادات، والعمل ع%$ تقليل zÅم النفقات، والرقابة ع%$ عمليات الصرف  

النظام  يجب أن تتوفر املس|ندات والدفاتر وال}zالت ا��اسNية القانونية، ال�K يجب أن يتصف =>ا

.ا��اس�� بتحقيق الدقة .� تنفيذ العمليات املالية  

السرعة .� تزوOد إدارة املؤسسة بالبيانات املالية والتقارOر الالزمة، الs �Kساعد�ا .� اتخاذ القرارات ورسم 

5.السياسات والتخطيط  

  

  

                  

 

 

 

                                                           
5
، مدى تطبیق المؤسسات لمتطلبات النظام المحاسبي المالي، مذكره لنیل شھادة ماستر أكادیمي في العلوم بغدادي بن عطیة  عبد العزیر   

  18، ص 2016- 2015المالیة و المحاسبة ، جامعة مساغانم ، 
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  .SCFشروط نجاح النظام ا��اس�� املا�� : ا@?امس املطلب                          

لتب]� �ذا النظام، يجب ع%$ الدولة القيام بمجموعة من إصالحات و  nقتصاديةمن أجل تأ�يل املؤسسات 

  : qجراءات ال�K نرا�ا ضرورOة .� النقاط التالية

ال�K تتعلق =>ذا القانون و إصالح التنظيمات �?تلف ال�يئات  تحديد مختلف ال|شرÃعات و التنظيمات         

  .املتعاملة مع�ا السيما مص©�ة qضراب

  .تتوضيح معالم �ذا النظام من جوانبھ من خالل العديد من امللتقيات و املنتديا        

   .املالية املناسبة لتغطية ت�اليف إعداد النظام ا@zديد �ظرفتخصيص       

  .sسمح بال}�ب ا@zزÉي للنظام ا@�ا�� و qدخال التدر�ÈO للنظام ا@zديد انتقاليةملرور بمرحلة ا      

  .لإلتحاد الدو�� للمحاسبkن IFAC برنامج.�  nنخراط        

  .ألنھ من شأ¡>م إثراء البحث العل�vمد جسر sعاون بkن املؤسسة و ا@zامعة         
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  .SCFآفاق تطبيق النظام ا��اس�� املا�� : الثا�ي املبحث                                          

، لذا جاء  SCFا�$   PCNمنzÊية nنتقال من  2009-10-29املؤرخة .�   02تحدد التعليمة الوزارOة رقم 

و لإلحاطة =>ذه املفا�يم �ساسية سAتطرق .� �ذا   النظام ا��اس�� املا�� باملبادئ العامة الواجب �خذ =>ا

  :املبحث إ�$

  .، أر)انھ و صعو�ات تطبيقھ SCFوا�م nختالفات بي¨>ما، ومجاالت تطبيق  SCFإ�$   PCNأسباب nنتقال من 

 

  .nختالفات وأ�م من ا�?طط ا��اس�� الوط]� إ�$ النظام ا��اس�� املا�� أسباب nنتقال : املطلب �ول     

 .SCFإ�$     PCNأسباب nنتقال من : أوال                              

عملية nنتقال من النظام محاس�� تمت تداولھ ملدة طوOلة بنظام آخر جديد لSس باألمر ال�kن وقد يصاحب 

  : ي%� لذلك يوجد عدة أسباب نذكر م¨>ا ما ذلك مشا)ل كبjkة، إن لم تكن العملية مدروسة ´ش�ل دقيق ،

 .السوق  اقتصادالذي ال يتالءم مع  PCNالنقائص  والثغرات ال�K خلف�ا النظام ا@�ا��  -

ع%$ مبادئ القواعد الوا�7ة الs �Kساعد للتوجھ ا��اس��، وإعداد القوائم املالية الذي �سمح  nعتماد -

 .ري بالتقليل من التالعب qداري و الغq jkدا

 .محاولة جلب املس|ثمرOن �جانب من خالل معامالت و nجراءات املالية و ا��اسNية  -

 .التمكن من إعداد معلومات دقيقة sعكس صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة -

 nقتصادnق°jاب من املمارسات ا��اسNية العاملية والسماح لنا بالعمل باملبادئ �كjË مالئمة مع  -

 .عاصرامل

غياب مجال مقارنة للمعلومة املالية بkن مختلف املؤسسات .� العالم و�التا�� ضعف نوعية وجودة  -

 .املعلومة

لذلك وصف مؤسس  ا@zبايةكون ا�?طط ا��اس�� الوط]� �ستجيب بالدرجة �و�$ إ�$ املستلزمات  -

 1.حدد الضر�بةوم

 

  

                                                           
1
لعلوم المالیة و المحاسبة، بعلي زھیة ، در النظام المحاسبي المالي في االفصاح عن المعلومات المالیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي في ا 

   39،ص 2016جامعة مستغانم ، 
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  .SCFو  PCNأ�م nختالفات املوجودة بkن : ثانيا                                    

  :تتج%$ أ�م nختالفات بkن ا�?طط ا��اس�� الوط]� و النظام ا��اس�� املا�� .� ا@zدول التا�� 

 .أ�م nختالفات بkن ا�?طط ا��اس�� الوط]� و النظام ا��اس�� املا��): 1 – 1(ا@zدول 

  

  PCN SCF  البيان

̄ بkن املؤسسات الصغjkة و   ا@�ساباتمسك  kعدم التمي

  .الكبjkة .� املسك ا@�ساÍي

يمكن للمؤسسات الصغjkة ال�K ال 

يتعدى رقم اعمال�ا و عدد مستخدم¬>ا 

ا@�د املعkن ان تمسك و �شاط�ا 

  .محاسبة مالية مNسطة

  

  مبادئ ا��اسبة

ترتكز طرOقة تقييم العناصر املقيدة .� 

  .لت�لفة التارOخيةا@�سابات ع%$ مبدا ا

ترتكز طرOقة تقييم العناصر املقيدة .� 

ا@�سابات ع%$ مبدأ الت�لفة 

التارOخية، وتجري حسب ´عض 

الشروط مراجعة ع%$ �ذا التقييم 

باالس|ناد ع%$ القيمة ا@�قيقية و 

  .القيمة ا��ينة

�صول الثابتة 

  .املعنوOة

z{sيل ش�رة ا��ل ضمن القيم 

  .املعنوOة

  .ة ا��ل ضمن الت�اليفz{sيل ش�ر 

ت�اليف البحث و 

  .التطوOر

z{sيل ت�اليف البحث و التطوOر ضمن 

  .nصول الثابتة

z{sيل ت�اليف التطوOر ضمن �صول 

بSنما z{sل ت�اليف البحث ضمن 

  .nعباء

تتأثر مدة وطرق �nتالك باالعتبارات   �qتالك 

 5ا@zباية،وتحدد مدة �nتالك ب 

  .سنوات

sعتمد مدة و طرق �nتالك ع%$ 

العوامل nقتصادية فقط،و يمكن ان 

  .سنة 20ترتفع املدة 

  :طرق لتقييم ا�?زون 3توجد   .طرOقة تقييم ا�?زون

FIFO ، LIFO  ، CMP   . 

  

 ال يمكن تقييم ا�?زون إال بطرOقة 

  FIFO        أو  CMP      

  

.� اتخاذ القرارات املالية، ماس°j )لية العلوم nقتصادية،  SCFحنان خمSس، دور القوائم املالية وفق  :املصدر 

 .08صفحة  2012\2011التجارOة، ال|سيjk، فرع مالية مؤسسة، جامعة ورقلة 
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النظام ا��اس�� املا�� ا@zديد  �عت�j جدول تدفقات ا@?زOنة قائمة جديدة اsى =>ا: جدول تدفقات  ا@?زOنة

  .ولم تكن موجودة .� ا�?طط ا��اس�� الوط]�

الذي ينص ع%$   sIAS1عت�j قائمة جديدة .� النظام ا@zديد وذلك حسب  :جدول sغjkات رؤوس nموال

  .تقديم nموال ا@?اصة .� جدول امل©�قات

ع%$ عكس ما يلزم بھ ا�?طط م ا@zديد مستوى التفصيل �نا لھ ا�مية كبjkة .� النظا: جدول املالحق

 .جدول توضي�Ô 15السابق الذي �عتمد ع%$ 

                               

                                             

  .تطبيق النظام ا��اس�� املا��مجاالت : املطلب الثا�ي                                      

:تطبق أح�ام القانون املتضمن النظام ا��اس�� املا�� ع%$  

)ل »?ص طبي¦� ومعنوي ملزم بموجب نص قانو�ي أو تنظي�v بمسك محاسبة مالية،مع مراعاة �ح�ام 

.ا@?اصة =>ا  

 الشر)ات ا@?اضعة ألح�ام القانون التجاري  

.التعاونيات   

أو املعنوOون املنتجون للسلع أو ا@?دمات التجارOة وغjk التجارOة إذا )انوا يمارسون �»?اص الطبيعيون  

.�شاطات اقتصادية مبAية مكررة  

�»?اص الطبيعيون أو املعنوOون ا@?اضعون لذلك بموجب نص قانو�ي أو تنظي�v يمكن للكيانات  

املعkن أن تمسك محاسبة مالية  الصغjkة،ال�K ال تتعدى رقم أعمال�ا وعدد مستخدم¬>ا و�شاط�ا ا@�د

.مNسطة  
�س|ث]J من مجال تطبيق القانون املتضمن النظام ا��اس�� املا�� لأل»?اص املعنوkOن ا@?اضعkن لقواعد  

.ا��اسبة العمومية
6

 

  

                                    

                                                           
6
، العدد الثاني،  26حمادة رضا دور لجان المراجعة في الخد من ممارسة االبداعیة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة و القانونیة ،المجلد   

  09، ص 2010سنة 
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  SCFأر)ان النظام ا��اس�� املا��: ثالثاملطلب ال                                                    

ل�ي يكون النظام ا��اس�� املا�� فعال و يحقق ��داف املرجوة و يوفر املعلومات و البيانات الضرورOة 

 �Æعد �ر)ان �ساسية لھ وs �Kملستخدميھ فإنھ ال بد من توفر ´عض العناصر  و ال :  

 .الدورOةالتقارOر وامل©?صات البيانات توفر مجموعة من  -

 .توفر مجموعة من الدفاتر البيانية  و nحصائية املساعدة  -

̄م بھ املؤسسات يحدد مسؤولية املوظفkن و واجبا§>م فيما يتعلق ´عمليات  - ضرورة وجود نظام تل°

 .التحصيل و القيد ا��اس��

 .توفر مجموعة من الدفاتر لل|}zيل العمليات ا@�سابية -

- �Kيل القيد .� الدفاتر  وتكون محددة ومعتمدة توفر مجموعة من املس|ندات الz{s 71.يتم بموج±>ا 

                              

  

 .SCF نظام ا��اس�� املا��لل principes comptables املبادئ ا��اسNية:  را´عالاملطلب                      

  .SCFيو67 املبادئ ا��اسNية ل  ): 2 – 1(الش�ل 

                                                           
1
 
7
  .22بداعیة ، مرجع سبق ذكره ، ص حمادة رضا دور لجان المراجعة في الخد من ممارسة اال  
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  8.إعداد الباحثةمن : املصدر

  

  

  

                                                           
8
  44، ص  2006طارق عبد العال حماد، دلیل المحاسب إلى تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحدیثة، الدار الجامعیة ، مصر،   

استمرار�ة  - 1

ال�شاط
الدورة  - 2

�اس�ية�.ا

إستقاللية  - 3

.الدورات

قاعدة  - 4

الكيان 

الوحدة 

+قتصادية 

قاعدة الوحدة  - 5

النقدية 

مبدأ  - 6

12مية 

.ال�س�ية

مبدأ  - 7

استمرار�ة 

.الطرق 

مبدأ  - 8

ا8�يطة 

.وا8�ذر

مبدأ  - 9

املساس 

بامل?<انية 

.+فتتاحية

Hغليب الوضعية -10

+قت عKL الشJل 

.القانوOي

مبدأ  -11

عدم  

.املقاصة

مبدأ التJلفة  -12

.التار�خية

الصورة  -13

.الصادقة
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عاملة .�  ىس|بق يجري إعداد القوائم املالية باالف°jاض أن املAشأة مستمرة و :استمرارOة الAشاط - 1

 .أو ا@�اجة للتصفية ، وعليھ ال توجد النيةاملستقبل

وتوجد حاالت  N– 12- 31، و تAتN �. �ã-01-01عادة ما تكون سنة تبدأ .� : الدورة ا��اسNية - 2

 .ش�ر  12است®نائية حيث يمكن أن تكون أكjË أو أقل من 

�ساعد �ذا املبدأ ع%$ تحميل �حداث والعمليات ا@?اصة =>ده الدورة، و تكون  :استقرارOة الدورات - 3

 .ن|يجة الدورة مستقلة عن الدورة السابقة أو الالحقة

إذ تصادية مستقلة ومنفصلة عن مالك�ا، sعت�j املؤسسة وحدة اق :قاعدة كيان الوحدة nقتصادية - 4

 .تكون ل�ا »?صية معنوOة مستقلة

ي z{sيل العمليات املع�j ع¨>ا بالنقود، كما z{sل العمليات ال�K ال يمكن أ :قاعدة الوحدة النقدية - 5

 .التعبjk ع¨>ا بالنقود .� القوائم املالية

 .�ميةلومة ذات مع]J و أن تكون املعأي أ :�nمية الAسNية  أمبد - 6

يجب اتباع طرOقة واحدة اي الطرOقة املطبقة .� الدورة السابقة تطبق .� :  استمرارOة الطرق أ مبد - 7

 .الدورة الالحقة و إذ حدث التغيjk يجب الت�jير

̄ام با@�ذر .� إعداد التقارOر، .� ظل عدم التأكد ال تؤدي إ�$  :مبدأ ا@�يطة و ا@�ذر - 8 يقصد بھ nل°

 ).ا@?صوم و الت�اليف(�صول و العكس �³يح افراط .� قيمة  تä?يم و

̄انية nفتتاحية - 9 kفتتاحية ل�ذه السنة :مبدأ املساس باملn ̄انية kا يجب أن تكون امل �Æ ̄انية ا@?تامية kمل

 .للسنة السابقة

أي يجب محاسبة العمليات املالية و �حداث : sغليب الوضعية nقتصادية ع%$ الش�ل القانو�ي -10

 .حسب حقيق²>ا nقتصادية وال لSس إس|نادا ع%$ الش�ل القانو�ي

 .)ان مسموح =>ا .� نص قانو�ي محدد ال �سمح باملقاصة إال إذ :مبدأ عدم املقاصة -11

å>ا و لكن .� z{sل عناصر �صول و ا@?صوم .� القوائم املالية بقيمة شرا :مبدأ الت�لفة التارOخية -12

 .´عض ا@�االت يمكن sعوOض�ا بالقيمة العادلة

البد من اح°jام  يجب أن sعطي قيمة صادقة حول الوضعية املالية للمؤسسة، و :الصورة الصادقة -13

 املبادئ وإذا )ان �ناك مبدأ يؤثر سلبا يجب حذفھ و qشارة إليھ .� امل©�ق
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  .SCFصعو�ات تطبيق النظام ا��اس�� املا�� : املطلب ا@?امس                                        

سيواجھ تطبيق النظام ا��اس�� املا�� ا@zديد عديد من العوائق نظرا لعدم توفر البSئة املواتية ، وعدم 

  :نn æäقتصاد الوط]� ، وOمكن ت©?يص�ا كما ي%� 

  .نقص املراجع  وعدم توفر دليل محكم للنظام ا��اس�� املا��                

                �Kصعو�ة تأقلم املؤسسات مع النظام ا��اس�� املا�� نظرا @�داثتھ وعدم توفر الوقت ال�ا.� ح

  .تتمكن من التكيف معھ

  .تطبيقھ و استخدامھ%$ نقص ال�jمجيات للنظام ال�K من شا¡>ا املساعدة ع               

  .  حداثة النظام وعدم توفر ا@?jkات الالزمة الs �Kشرف ع%$ العمل بھ ´س�ولة              
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  :خالصة الفصل

̄ات ا@?اصة بھ، فيوفر مرونة ظام ا��اس��j س�ولة التعامل مع النsعت� kملتا´عة التدفقات النقدية  من املم

، ة بيانية معينةوفقا ل�ي�ليرقمية عن أعمال�ا من خالل توزÃع�ا  تقديم نتائجا �سا�م .� للمؤسسة، كم

ت االعملي قياس، وتقييم من أدوات ا��اسبة لصياغة، و مجموعة ا��اس��ظام وأيضا �ستخِدم الن

.� كتابة  sسا�م ةع%$ عناصر أساسي سة، وÃشمل )ل نظام محاس��ة ال�K يتم تطبيق�ا .� املؤسا��اسNي

 .ر ع%$ ا@�الة املالية ا@?اصة =>اإ�$ أي قيود أخرى تؤثة سة، باإلضافؤسللمقيود ا��اسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثا�ي الفصل                   

  .مدخل ا�� ا��اسبة �بداعية   
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  .تم�يد  

من  املواضيع املث�� ل%$دل حيث تلقى ا�تماما كب��ا من  الباحث�ن  حيث أن  �عت�� ا�اسبة �بداعية                  

جدل?ا يكمن => عالق79ا بالكث�� من �78يارات والفضائح املالية الك��ى للشر,ات العاملية، حيث أن ا�اسبة 

سسات Qغرض تحقيق �بداعية L> أسلوب من أساليب التالعب => اI�سابات املمارسة إلخفاء Eداء الفعB> للمؤ 

أو بتحو]ل أرقما ا�اسبة املالية عما L> عليھ فعال إWX ما يرغب فيھ املعدون من خالل ائج نافعة للمؤسسة نت

  .استغالل  معرفة ا�اس_ي�ن باملبادئ والقواعد ا�اس_ية واملرونة ال^[ �سمح \7ا

و 6ل;:امات للم8شاة 6عمال بصولرة غ01 و/ستخدم لوصف حاالت إظ�ار الدخل و املوجودات                  

Kيارات و الفضائح املالية FG العديد من صادقة و غ01 حقيقية ، 6مر الذي قاد إ�� حدوث العديد من 6>

  اTU....  املؤسسات 6قتصادية الك0Qى مثل أنورن، وورلدكوم 
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 .ماYية ا��اسبة �بداعية: املبحث Vول 

^عت0Q مف�وم ا��اسبة 6بداعية من املفاYيم املث01ة ل\]دل ، حيث الY �Zذا املف�وم اYتماما كب01ا                    

من قبل الباحث1ن و امل�تم1ن FG مجال ا��اسبة، وس8تطرق Y FGذا املبحث إ�� �شأة و مف�وم ا��اسبة 

 �بداعية، خصائص�ا، أشcال�ا   

    .�شأة ا��اسبة �بداعية: Vول  املطلب

• WXوE املرحلة. 

=> القرن الثامن عشر أخذت العديد من الوحدات �قتصادية تندمج مع Qعض?ا لتbو]ن الوحدات       

 ا�اس_ية�قتصادية الmnمة و�ذا أدى إWX ضرورة وجود نظام محاسi[ فعال لتفادي الوقوع => Eخطاء 

=> إي وقت و=> �ذه املرحلة ,انت عملية تقدير القدرة عWB تحديد ال�qوة  ومنع �ختالس، وامتالك

  .املوجودات الثابتة وتbاليف صيان79ا من أك�q العوائق ال^[ تواجھ ا�اس_ي�ن

أيضا تضارب املصاI} ب�ن Eطراف اmتلفة املتصلة باملؤسسة �عد الس_ب الرئvwx[ لظ?ور �ذا النوع من  و

  .ا�اسبة

  .الثانيةاملرحلة  •

=> بداية الثمانxنات من القرن العشر]ن ظ?رت ا�اسبة |بداعية => أدبيات ا�اسبة عندما واج?ت 

استمر الر,ود مدة طو]لة مما أج�� الكث�� من الشر,ات مشا,ل => مدة الر,ود لتحقيق أر�اح أفضل ولقد 

 1.املؤسسات �قتصادية عWB التصفية

ن النظر]ة اI�ديثة للقياس و النظر]ة اI�ديثة للمعلومات، وقد تركت �اتان اذ انفتحت ا�اسبة عWB ,ل م

النظر]تان اثار جو�ر]ة عWB وظيفة ا�اسبة وذلك بتحو]ل?ا من مجرد نظام ملسك دفاتر إWX نظام 

فضال عن ذلك يضيف مطر => عصرنا اI�اضر ، اصبحت اساليب الر]اضية . للمعلومات |قتصادية

قا�7ا العملية => مجاالت القياس ا�اسi[، موضوعا رئxسا يخلو منھ املؤلف او دور]ة �حصائية و تطبي

  .محاس_ية

  

                                                           
1
،  2017-2016وفق النظام المحاسبي المالي، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي، جامعة مستغانم، سنة  برابحة مریم،  المحاسبة االبداعیة 

  .5ص
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  .مف�وم ا��اسبة �بداعية و/عرfف�ا: املطلب الثا�ي

 :مف?وم ا�اسبة |بداعية - 1

الشر,ات  �عد حدثا من مواليد الثمانxنات، و�ذا Qس_ب مواج?ة  أو �حتياليةإن ظ?ور ا�اسبة |بداعية 

وعند معرفة . لعوائق => ف��ة الر,ود ال^[ حدثت => مطلع الثمانxنات، و,ان �ناك ضغط إلنتاج أر�اح أفضل

الشر,ات بأن القوان�ن تخ��ك بما ال �ستطيع فعلھ ولxس ما �ستطيع فعلھ؟فإذا كنت غ�� قادر عWB كسب Eر�اح 

 فانك عE WBقل قادر عWB إبداع?ا

محاسبة |بداعية فقد => محاولة وضع �عر]ف شامل للالختالف توج�7ات Qعض الباحث�ن والكتاب  نظرا و        

ظ?رت العديد من التعر]فات وقد بنxت حسب معتقدا�7م، وفيما يB> سxتم عرض جدول �شمل Qعض 

  1: فاتالتعر]

-       ]iل�Iاسب  فعرف?ا با78ا:  2009مطر و ا�مجموعة من Eساليب و |جراءات ال^[ �عتمد�ا ا

لتحقيق مص%�ة Qعض أ��اب املصاI} => الشركة، وان للمحاسبة |بداعية مظ?ر]ن أول?ما قانو�ي 

يصادق مدقق اI�سابات اmIار�> و ي�تج من استفادة الثغرات املوجودة => القانون،و ثان�7ما غ�� 

ات اmIار�> تواطئا ي�تج من التالعب و التحر]ف => �رقام قانو�ي يصادق عليھ مدقق اI�ساب

  .ا�اس_ية إلظ?ار�ا بما يفضل أن تbون عليھ ولxس ما يجب أن تbون عليھ

L> عملية تالعب باألرقام ا�اس_ية من خالل ان79از الفرص للتخلص من �ل� ام  2008ا�m م،       -

  املالية   الكشوفبالقواعد ا�اس_ية لنقل 

L> ممارسات يمكن تقديم تأكيد معقول بخصوص?ا  => إطار اختيار  تقديرات . 2010.حمادة رشا،   -

  .   محاس_ية بأطراف داخلية وخارجية

مصط%} جديد �ستخدم لوصف مف?وم إدارة اI�سابات \7دف  |بداعيةأن ا�اسبة    jagatiو¦}  -

 .اI�صول عWB مصاI} مشبو�ة وغ�� شرعية

Eرقام ا�اس_ية باالستغالل املنافذ املوجودة => املبادئ و املعاي��  معاI$ةعWB أ78ا   amatعرف?ا  -

 .L> معدة من أجلھ ا�اس_ية و البدائل ال^[ تيح?ا، Qغرض تحو]ل القوائم املالية مما عليھ إWX ما

دة مسبقا بدال من ائج املطلو�ة أو ا�دالعمليات ا�اس_ية لتقديم بالنت عرف?ا ناصر عWB أ78ا صياغة -

  .املاX> و�قتصادي للكيان ة الوضع تقديم معلومات ال^[ �عكس حقيق

                                                           
1
 .7-6ص - برابحة مریم، المرجع سبق ذكره، ص 
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شbل من أشbال التحايل واmIداع => م?نة ا�اسبة وان استخدام?ا ال يbون => املبادئ  .E2011غا، -

  .  ا�اس_ية بحد ذا�7ا وإنما => كيفية استخدام?ا وتوظيف?ا

مصط%} �ستخدم => تجميل صورة املشروع تجميال صور]ا من خالل إظ?ار ر�حية  بأ78ا .2007صيام، -

  .غ�� حقيقية للمشروع وذلك لتحقيق أ�داف محددة

  :شامل للمحاسبة |بداعية�عر]ف 

L> عبارة عن ممارسات احتيالية وغ�� أخالقية يقوم \7ا ا�اس_ي�ن تؤدي إWX خداع مستخدمي التقار]ر  - 1

  .  ش والتالعب => املعلومات املالية وا�اس_يةاملالية عن طر]ق الغ

بحيث صورة مرغو�ة ف�7ا، إLWX> عبارة عن عملية تحو]ل القيم ا�اس_ية املالية من صور�7ا اI�قيقية   - 2

      .   القيم اI$ديدة �عطي م� ة ايجابية للم�شأة دون املس باملبادئ أو القواعد ا�اس_ية

   .  استخدام ا�اسبة |بداعيةمجال خصائص و : املطلب الثالث

  .خصائص ا�اسبة �بداعية:أوال 

  1:تتمثل خصائص ا�اسبة �بداعية =>

  .العقلية ا�اس_ية واملالية املسائلة واmIالقة �

  .قدرة ا�اسب عWB التحليل والتجميع �

  .قدرة ا�اسب عWB التخيل واI�دس �

  .أن يتمتع ا�اسب بال°$اعة والثقة بالنفس �

 ا�اسب عWB التعليمات املب�ية عWB اI�قائق العلمية ولxس التعليمات املستمدة من املراكز  اعتماد �

  .|دار]ة

 

  

  

  .مجال استخدام ا�اسبة �بداعية: ثانيا

                                                           
1
المحاسبي في تحقیق المیزة التنافسیة االقتصادیة في المؤسسات المالیة، بحث مقدم إلى المؤتمر  فالح الزعیمي على، دور و أھمیة االبداع 

 .14، ص 2007العلمي الخامس لكلیة العلوم االداریة والمالیة في جامعة فیالدلفیا، سنة 
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 WBاس_ية لكث�� من العناصر ال^[ تؤثر ع��عطي املعاي�� ا�اس_ية املتعارف عل�7ا مجال الختيار ب�ن البدائل ا

  .القوائم املالية،وتقع �ذه امل?مة عWB عاتق |دارة حيث يbون �ذا �ختيار متأثرا باأل�داف اmIاصة \7ا

  :يB>و]مكننا التعرف عWB مجاالت ا�اسبة من خالل ما       

يمكن لإلدارة أن تمارس سياسات ا�اسبة |بداعية => مجال التالعب بأرقام الدخل وال^[ : قائمة الدخل  - 1

  :تخص عWB س_يل املثال

 .عند التملك الكت|�مصار]ف  �

 .�ع��اف املبكر باإليراد  �

� <Xيم املبيعات والر�ح |جماmnجن_ية، تE رصدة بالعمالتE تقييم. 

 .مستحقة الدفع تقليل مصار]ف �

 .املغاالة => تقييم مخزون أخر املدة لتخفيض تbلفة البضاعة املباعة و تmnيم Eر�اح �

�عديل Eعمار �ف��اضية لألصول الثابتة لتخفيض معدالت ا�تالك?ا و بالتاX> تخفيض : Eصول  �

 .املصروفات 

يف الشغيلية، نقل املصار]ف نقل املصروفات اI$ار]ة إWX ف��ات الحقة، رسملة التbال: املصروفات �

 .املستقبلية إWX الف��ة ا�اس_ية اI�الية

عدم |ع��اف بخسائر فروق العملة نيجة لعدم اعادة تقييم |ل� امات بالعملة ا أجن_ية عWB أساس  �

 .أسعار الصرف السائدة => تار]خ إعداد القوائم املالية

 التاX> ز]ادة أر�اح الف��ة املالية اI�الية، إستخدام تخفيض مخصص الديون املشbوك ف�7ا و ب: اmصصات �

  .اmصصات => غ�� الغرض الذي تم تbو]7µا من ألجلھ

  

2 - <X7اوذلك من خالل قيام  :قائمة املركز املاµتقليل �ل� امات: |دارة ببعض املمارسات م. 

 ،التالعب => مخصصات الديون و    ز]ادة �حتياطات �

 مصار]ف إعادة ال?يbلة  تmnيم �

 .تmnيم املمتلbات واملعدات �

 .تmnيم قيمة Eصول بأصول معنو]ة قبل شراؤ�ا �

 .الثابتة املدرجة بامل� انيةعدم |ل� ام بمبدأ التbلفة التار]خية عند تحديد قيمة Eصول  �

 .Eصول املبالغة => تقييم بنود Eصول غ�� امللموسة و استخدام طرق متنوعة لتقييم �ذه  �

التالعب => �سب ��تالك لألصول الثابتة املتعارف عل�7ا وذلك بتخفيض?ا عن ال�سب املستخدمة =>  �

 .السوق 
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  :يB> تخص ما  :جاالت أخرى م - 3

�مية  سوء استخدام مف?وم  •Eال�س_ية.  

 2)القابضة والتاQعة(العمليات املتبادلة ما ب�ن شر,ات ا$موعة  •

  

  

  .أشbال ا�اسبة �بداعية: املطلب الراQع                                        

<Xل التاbا => الش�  :�عددت أنواع ا�اسبة �بداعية و]مكن إبراز

  .يو¦} أشbال ا�اسبة �بداعية :  1-2الشbل رقم 

  
  

  .من إعداد الباحثة: املصدر

  

  

  

                                                           
2
، العدد الثاني 26قتصادیة و القانونیة، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم اال" لجان المراجعة في الحد من ممارسات االبداعیة حمادة رشا، دور 

http :// damascusuniversity.edu.sy/mag/image/stories/201018، ص   

.المحاسبة النفعیة

.إدارة الدخل

تلطیف صورة 
.الدخل

التالعب بالتقاریر 
.المالیة
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�صرار عWB اختيار وتطبيق أساليب محاسبة محددة وتحقيق أ�داف مرغو�ة م7µا L> : ا�اسبة النفعية :أوال

  .تحقيق أر�اح عالية

�دف محدد Qشbل مسبق من قبل �دارة أو مت :إدارة الدخل: ثانيا WXالتالعب => الدخل \7دف الوصول إ <L� بأ

  .فيھ من قبل محلل ماX>، أو ليbون متوافقا مع مسارات محددة للعمل

دخل ب�ن الف��ات املتفاوتة �و شbل من أشbال التالعب => الدخل يتضمن نقل ال :تلطيف صورة الدخل: ثالثا

املستوى و ذلك بتخفيض الدخل => السنوات ذات الدخل اI$يد و نقل?ا إWX السنوات  ذات الدخل الvw[ء ، �عد 

حتفاظ ف�7ا Qشbل مخصصات من أشbال التالعب ال^[ �عتمد عWB تخفيض Eر�اح امل� ايدة => الدخل و � 

  . للف��ات الزمنية ذات الدخل الس¼«ء

�عرف التالعب بالتقار]ر املالية بأنھ إظ?ار بيانات خاطئة Qشbل معتمد أو حذف  :التالعب بالتقار]ر  املالية: راQعا

  1.قيم معينة أو إخفا½7ا => البيانات املالية، \7دف تضليل مستخدمي البيانات املالية

  

  .مظا�ر ا�اسبة |بداعية: املطلب اmIامس                                     

  :فيما يQ <Bعض املظا�ر ال^[ يتم ف�7ا استخدام ا�اسبة |بداعية 

�اح واملوجودات املتداولة و عدم إظ?ار اI�سابات املستحقة و املعدومة مما يؤدي إWX تmnيم Eر  -

 .تmnيم حقوق امللكية

د تقديرات |دارة للمخزون والبضا¾ع  و عدم تحقق مدقق اI�سابات القانو�ي م7µا  مما يؤدي اعتما -

 . اWX تmnيم Eر�اح و املوجودات املتداولة

 .ز]ادة توز¿عات أر�اح الشر,ات التاQعة إWX شركة Eم مما يؤدي إWX تmnيم أر�اح �سثمارات  -

 .mزونالف��ة مما يؤدي إWX تحس�ن معدالت دوران اتخفيض اmزون Qشbل غ�� عادي => 78اية  -

 .عدم اسبعاد مبيعات ما ب�ن الشر,ات التاQعة مما يؤدي اWX تmnيم املوجودات و حقوق املسا�م�ن  -

تأخ�� عمليات الشراء و �سر¿ع إصدار الفوات�� => 78اية الف��ة مما يؤدي إWX تحس�ن النتائج ال7µائية و  -

 .ا�ققةبالتاX> صا=> Eر�اح 

�سر¿ع تحصيل املدين�ن و تأخ�� دفع الدائن�ن => 78اية الف��ة مما يؤدي إWX تحس�ن معدالت الدوران  -

 .للمدين�ن و الدائن�ن

 

أو املصار]ف غ�� العادية => �حتياطات اmIاصة و لxس => قائمة الدخل \�À$يل Qعض |يرادات و -

 E WBي  عÂأو ا إيجا ]iر�احمما يؤدي بالتأث�� السل. 

                                                           
1
ن لیندا حسین نمر الحلمي، دور المدقق الحسسابات الخارجي في الحد من آثار المحاسبة االبداعیة على موثوقیة البیانات المالیة الصادرة ع 

 .22-21ص -، ص 2009العامة ، رسالة ماجستیر في المحاسبة ، جامعة األردن، سنةالشركات المساھمة 
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 .عقود بيع غ�� مؤكدة مما يؤدي إWX تmnيم املبيعات و Eر�احتضم�ن املبيعات   -

 .أو املاضية مما يؤدي إWX التأث�� عWB النتائج و Eر�اح\�À$يل جزء من املبيعات => الف��ة الالحقة و -

 .عدم اسبعاد مبيعات ما ب�ن الشر,ات التاQعة و الشقيقة مما يؤدي إWX تmnيم املبيعات -

�سثمار املÀ$ل =>   جزء من اmIسائر ب�سبة  تحو]ل Eعمال اmIاسرة إWX شركة تاQعة مما يؤدي إWX إظ?ار

  2 .دفاتر�ا ا�اس_ية

  

  

  .ممارسات ا�اسبة |بداعية: املبحث الثا�ي                                                      

  .�بداعيةعوامل ظ�ور ا��اسبة : Vول  املطلب                           

  3 :تو¦} => الشbل التاX> |بداعية�ناك عدة عوامل ساعدت => ظ?ور ا�اسبة 

  .|بداعيةيب�ن عوامل ظ?ور ا�اسبة :  2- 2الشbل رقم                                    

                                                           

2
يqr، جامعة حمھ oUضر ، خاليفة رfحانة، دور محافظ ا�Uسابات FG ا�Uد من آثار ا��اسبة 6بداعية ع�j موثوقية القوائم املالية، مذكرة لنيل ش�ادة ماس;0 أgاد 

  .2015الوادي سنة 

 
3

  .2016عة مستغانم ، ، در النظام ا��اسqz املا�FG F 6فصاح عن املعلومات املالية، مذكرة لنيل ش�ادة ماس;0 أgاديFG qr العلوم املالية و ا��اسبة، جام xعFj زYية
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�سمح القواعد والسياسات للوحدة �قتصادية أحيانا ان تختار من ب�ن مختلف 

الطرق ا�اس_ية ال^[ �ستخدم?ا، حيث �سمح باختيار ب�ن البدائل ا�اس_ية اmتلفة، و�ذا ي��تب عليھ إختيار 

�عرف �ذا Eخ�� بأنھ املبلغ تقديري لبند مع�ن => غياب قياس ا�اسi[ ا�كم، 

يمكن أن يودي التحكم => توقيت تنفيذ و حدوث Qعض العمليات اI�قيقية 

ا��اسبة �بداعية إ��مدخل :                  ثا�يال

  .من إعداد الطالبة: املصدر 

�سمح القواعد والسياسات للوحدة �قتصادية أحيانا ان تختار من ب�ن مختلف  :ا�اس_ية

الطرق ا�اس_ية ال^[ �ستخدم?ا، حيث �سمح باختيار ب�ن البدائل ا�اس_ية اmتلفة، و�ذا ي��تب عليھ إختيار 

  .الوحدة �قتصادية تتالئم مع أ�داف?ا ورغبا�7ا

�عرف �ذا Eخ�� بأنھ املبلغ تقديري لبند مع�ن => غياب قياس ا�اسi[ ا�كم، : حر]ة التقديرات ا�اس_ية

  .و]تضمن إعداد العمليات ا�اس_ية درجة كب��ة من التقديرات والتوقع

يمكن أن يودي التحكم => توقيت تنفيذ و حدوث Qعض العمليات اI�قيقية  :توقيت تنفيذ العمليات اI�قيقية

  .ع املرغوب فيھ عن القوائم املالية للوحدة �قتصادية

.حر]ة اختيار املبادئ ا�اس_ية

.حر]ة التقديرات ا�اس_ية

.توقيت تنفيذ العمليات اI�قيقية

.القيود املز]فة ا�اس_ية

.القيود ا�اس_ية اI�قيقية 

الالفصل 
 

 

  

ا�اس_يةحر]ة اختيار املبادئ 

الطرق ا�اس_ية ال^[ �ستخدم?ا، حيث �سمح باختيار ب�ن البدائل ا�اس_ية اmتلفة، و�ذا ي��تب عليھ إختيار 

الوحدة �قتصادية تتالئم مع أ�داف?ا ورغبا�7ا

حر]ة التقديرات ا�اس_ية- 2

و]تضمن إعداد العمليات ا�اس_ية درجة كب��ة من التقديرات والتوقع

توقيت تنفيذ العمليات اI�قيقية- 3

ع املرغوب فيھ عن القوائم املالية للوحدة �قتصاديةإWX تحقيق ا انطبا

حر]ة اختيار املبادئ ا�اس_ية

حر]ة التقديرات ا�اس_ية

توقيت تنفيذ العمليات اI�قيقية

القيود املز]فة ا�اس_ية

القيود ا�اس_ية اI�قيقية 
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�سمح Qعض القواعد ا�اس_ية للوحدة �قتصادية باختيار أساليب محاس_ية مختلفة و سياسات محددة - 4

  . \7دف إعطاء صورة مالية مرغوب ف�7ا للكيان

قل Eر�اح ب�ن الف��ات ا�اس_ية، يمكن أن �ستخدم للتالعب => قيم امل� انية ون :القيود املز]فة ا�اس_ية- 5

  .ة ذات العالقة بتعاون الطرف ثالثو]تحقق من خالل إدخال القيود ا�اس_ي

  1.يمكن أن توظف إلعطاء صورة و انطباع جديدين عن اI�سابات: القيود ا�اس_ية اI�قيقية- 6

  

    ا��اسبة �بداعية دوافع استخدام: ثا�ياملطلب ال                                        

<Xإظ?ار الوضع املا WXاسبة |بداعية  إ�للمؤسسة   �عددت أسباب دوافع استخدام أساليب و ممارسات ا

نشار ظا�رة كما �عد البدائل ا�اس_ية => |فصاح ا�اسi[ والتقدير => اQشbل أفضل مما �و عليھ، 

  1.ا�اسبة |بداعية

  :تنحصر => النقاط التالية الغدارة �م �ذه الدوافعأ و

• <Xداء املاE صية، وذلك بتحس�ن قيم املؤسسات ال^[ تقوم  تحس�نmÉ {Iللمؤسسة \7دف تحقيق مصا

  .بإدار�7ا لعكس صورة ايجابية عن أدا½7ا أل�داف mÉصية

•  WÊلل�ن املالي�ن => السوق تحديد أرقام محددة لإلر�اح �س�  .إل�7ا الشر,ات وأر�اح �عادل توقعات ا

التقليل من الضرائب واجبة الدفع من خالل املفاضلة ب�ن طرق ا�اسبة املؤثرة عWB الدخل اmIاضع  •

  .للضر]بة

     . مواج?ة تbاليف الديون من خالل عمل املدراء بتغي�� أو اختيار الطرق ا�اس_ية الفعالة •

  .التbاليف السياسية نيجة Eنظمة للمتطلبات ال^[ تفرض?ا الدولة •

  .عE WBسعار بان تجعل الشر,ات وإر�اح?ا اقل تقلبا التأث�� •

• ]vËm°التعو]ضات |دار]ة وال°$يع ال.  

 

 .ابيا => عملية اتخاذ القراراتز]ادة �ق��اض من البنوك مما يؤثر ايج •

                                                           
1
شھادة ماستر أكادیمي،  خالیفة ریحانة، دور محافظ الحسابات في الحد من آثار المحاسبة االبداعیة على موثوقیة القوائم المالیة، مذكرة لنیل 

 .43-42ص - ، ص2015جامعة حمھ لخضر ، الوادي سنة 

ن مخنفر نصر الدین، دور التدقیق المحاسبي في الحد من تأثیر المحاسبة االبداعیة، مذكرة لنیل شھادة ماستر أكادیمي، جامعة عبد الحمید ب2
  .47، ص2018بادیس مستغانم ، سنة 
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 .دعم موقف الشركة التفاوvÌ[ => عملية �ق��اض •

 .ثقافة |دارة و ترك� �ا عWB نتائج Eداء => Eجل القص�� •

   .  املنافسة و ال�شاط الزائد => السوق  و �ستفادة من �ئتمان •

  

 

�اسبة |بداعيةأخالقية ا: املطلب الثالث                                    .  

عموما فعل وممارسة => حد ذا�7ا غ�� مرغوب ف�7ا، كما أن ل?ا عادة فعل سلi[ ومعيب  �عت�� ا�اسبة �بداعية

وعندما تذكر يبدأ العقل بالتالعب والتضليل و اmIداع ، و�عت�� أيضا مشbلة أساسية تواجھ م?نة ا�اسبة 

لية و �قليمية و العاملية نية ا�تتعارض مع قواعد السلوك املÎ[ وEخالÍ> الصادرة من اI$معيات وال?يئات امل?

 <Xالصادر عن �تحاد الدو <Xالدو <ÍخالE ودb7ا الµعة مQاس_ية واملبادئ املتا�ال^[  وضعت قواعد السلوك ا

، و كذلك يقتvÐ[ الشرع اI�نيف إظ?ار اI�قائق كما L> وتوÏ> الصدق واI�ذر  2002للمحاس_ي�ن => سنة 

  .بداعيةوEمانة و�ذا ما تفتقده ا�اسبة | 

واسعا و اختالفا => ولقد تناولت العديد من الدراسات البعد EخالÍ> للمحاسبة |بداعية، ولقد أثار جدال 

وج?ات النظر ب�ن اI$?ات اmتلفة امل?تمة بم?نة ا�اسبة من ال?يئات الرسمية ، و ابرز مجاالت اI$دل ال^[ 

Î[ ال^[ يجب ان يتحWB \7ا و مدى قبولھ لعمليات تنطوي عWB القت ترك� ا من الباحث�ن L> أخالقية ا�اسب امل

  .اساليب الغش و التالعب

  

  .�تجا�ات اI�ديثة لكشف ا�اسبة |بداعية واI�د م7µا: املطلب الراQع                                   

مواج?ة ا�اسبة |بداعية من Eمور املعقدة، ول?ذا عWB امل79م�ن السÊ> باستمرار ملعرفة جميع  �عت��

  .التطورات اmIاصة \7ا وذلك ل%�د م7µا

                <L اسبة |بداعية�  :ومن أ�م الوسائل و �تجا�ات اI�ديثة للكشف عن ا

  .ووضع I$نة اmIالق امل?نية تفعيل التنظيم املÎ[ مل?نة ا�اسبة والتدقيق •

 

Eمر]كية Qعد ال?زات املالية العنيفة الناتجة عن التالعب I$ان املراجعة ال^[ ظ?رت => الواليات املتحدة  •

  . بالتقار]ر املالية
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�ستخدم ف�7ا  أناختيار البدائل واملعاI$ات ا�اس_ية عن طر]ق تحديد الظروف ال^[ يمكن خفض مجال  •

 .,ل معاI$ة

عن طر]ق اختيار  مbاتب يقظة وكفاءة املراقب�ن وI$ان املراجعة => اكشاف ممارسات ا�اسبة |بداعية  •

  .عالية مصداقيةالتدقيق ذات 

تنمية الثقافة ا�اس_ية ب�ن امل?تم�ن ومستخدمي املعلومات املالية عن طر]ق التثقيف الذا�ي أو عن  •

  .ئم املاليةطر]ق اI$?ات املعنية Qشفافية وسالمة القوا

اI�د من سوء استخدام السياسات ا�اس_ية عن طر]ق سن قواعد تقلل من Qعض �ذه �ستخدامات  •

  .أو ح^« إلغا½7ا

  .حدوث Qعض التجاوزات و�ستغالل الس¼Ñ من قبل ا�اسب�ن للمعاي�� ا�اس_ية •

• <Bيو¦} كيفية التطبيق العم ]iل معيار محاسbإضافة مرفقات ل .  

  1.اء التناقضات املوجودة ب�ن Qعض املعاي�� ا�اس_يةالعمل عWB إلغ •

            

  .صفات و دوافع |دارة إلستخدام أساليب ا�اسبة |بداعية :املطلب اmIامس                

  .دوافع |دارة إلستخدام أساليب ا�اسبة |بداعية: أوال                                        

ال79رب الضر]i[ من خالل تخفيض Eر�اح و |يرادات و ز]ادة النفقات و ذلك لتخفيض العبء  - 1

 .الضر]i[ عWB الشركة

 .تحس�ن نيجة ال�شاط و املوقف املاX> لتحقيق شروط التمو]ل املفروضة من املؤسسات املالية - 2

 .إرضاء املسثمر]ن للوضع املاX> للشركة - 3

تحس�ن سمعة الشركة => السوق و التأث�� عWB سعر الس?م و �عظيم القيمة املالية ألس?م?ا =>  - 4

 .Eسواق املالية

  .صفات أساليب ا�اسبة |بداعية: ثانيا                          

 .ا�اسبة |بداعية شbل من أشbال التالعب و |حتيال => م?نة ا�اسبة -

- �اسبة |بداعية L> عملية مخططة تقوم \7ا |دارة لتحقيق أ�داف أن إستخدام أساليب ا

 .خاصة \7ا

                                                           
1
  .60-59ص -لحسابات في الحد من آثار المحاسبة االبداعیة على موثوقیة القوائم المالیة، مرجع سب ذكره، صخالیفة ریحانة، دور محافظ ا 
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إن ال?دف من إستخدام أساليب ا�اسبة |بداعية �و الوصول برقم صا=> الر�ح إWX رقم مع�ن  -

 .يحقق مصاI} إلدارة الشركة و مصاI} غ�� مباشرة للشركة => أجل قص��

 => إطار ممارسة اmIيار ب�ن املبادئ و املعاي�� و القواعد أن ممارسات ا�اسبة |بداعية تنحصر -

ا�اس_ية املتعارف عل�7ا، و بالتاX> فÒ[ ممارسات قانونية و¿ستخدم?ا ا�اسبون الذين يمتلbون 

 .يرغبون فيھقدرات م?نية عالية تمك7µم من التالعب بالقيم و التحو]الت و تحر]ر�ا بالشbل الذي 

ساليب ا�اسبة |بداعية من شانھ أن تؤثر عWB مصداقية و موثوقية البيانات  بالقوائم إن استخدام |دارة أل 

.املالية و�التاX> يقلل من ثقة املستخدم�ن => املعلومات الواردة \7ذه القوائم
 4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

4
لية و ا��اسبة ، جامعة xغدادي بن عطية  عبد العزfر، مدى تطبيق املؤسسات ملتطلبات النظام ا��اسqz املا�F، مذكره لنيل ش�ادة ماس;0 أgاديFG qr العلوم املا 

  .2016-2015،  مساغانم
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  .خالصة الفصل                                                     

لقد تناولنا من خالل �ذا الفصل اI$انب النظري للمحاسبة |بداعية حيث تم التعر]ف \7ا و إبراز                  

مظا�ر�ا  و كيفية اI�د من إنشار�ا، حيث يجب تقييم و فحص مختلف القوائم و كذا التحقق من مصداقي79ا 

  .و سالم79ا 

بة |بداعية => �عظيم Eر�اح، كما ل?ا أثر كب�� => أن دور ممارسات ا�اس من خالل �ذا الفصل توصلنا اWX و

WBر�اح عE طراف ذات  �عظيمE داف�القيمة السوقية للس?م => عينة من املؤسسات و�ذا لتحقيق أ�داف?ا و أ

  .بالعالقة \7ا، و بإعتبار�ا طرف مستقل يجب التبليغ ع7µا I�ظة إكشاف خطأ ما او عملية تالع

  

  

  



 



 الفصل الثالث                                                 المیدان التطبیقي
 

 
32 

. الطرق و �جراءات املتبعة �� الدراسة امليدانية : بحث �ول ملا  

  .ةلعرض املقاب: املطلب �ول 

اعتمدت �� دراس78 ع56 املن34 الوصفي من خالل استعمال �دبيات النظر&ة املتعلقة بأساليب 

ا5D مراجعة الدراسات السابقة ذات صلة باملوضوع،  باإلضافةاستخدام ا;:اسبة �بداعية، 

لغرض جمع املعلومات حول Gذه الدراسة مقابلة  واعتمدت ع56 املن34 التطبيقي من خالل 

.من Q:ة الفرضيات من عدمPا التأكد �سئلةعن  وإجابةللوصول ا5D نتائج   

مكتب محافظي حسابات  15ع56 عينة من ا;Uتمع تتكون من  Gذه املقابلة واعتمدت ��  

 

.التحليل �حصاZي: املطلب الثاXي   

:نحاول �� Gذا املطلب أن نقوم بدراسة التحليل abصائص أفراد العينة حسب املتغ^[ات التالية  

 اdUbس

7eاملستوى التعلي.  

.اhab[ة  

ةGذه العينة حسب متغ^[ات الدراس يب^ن لنا توزlع 01واUbدول رقم   
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.توزlع العينة حسب متغ^[ات الدراسة:       01اUbدول رقم   

 

 متغ^[ات الدراسة مستو&ات املتغ^[ات العدد الdسبة املئو&ة

87.1 

12.9 

11 

4 

 ذكر

tuأن 

 اdUbس

58.1 

25.8 

12.9 

3.2 

8 

2 

4 

1 

 بwالور&ا

 لxساXس

]yماس 

 دكتورا

 مستو&ات التعليم

19.4 

25.8 

25.8 

25.8 

3.2 

2 

4 

4 

4 

1 

 

 

 

سنوات 3أقل من   

سنوات 6إ5D  3من   

سنوات  9إ5D  7من   

سنة  12 إ5D 10من   

سنة  12أك}[ من   

 اhab[ة

 

 

:اداة الدراسة   

 �� ظل النظام ا;:اس{7 املا�D ، �بداعيةالدراسة املتعلقة با;:اسبة  مقابلةقامت الباحثة بتطو&ر 

سؤال، ولقد تم تدرج �جابة بال أوافق �شدة أمام أوافق �شدة وتكونت الدراسة  12من خالل طرح 

: من جزأين  

.متعلق باملعلومات العامة للعامل^ن وتتمثل �� اdUbس و املستوى وسنوات اhab[ة: اUbزء �ول   

�� ظل النظام ا;:اس{7 يتعلق بموضوع الدراسة و املتمثل �� ا;:اسبة �بداعية  :اUbزء الثاXي 

�Dاملا.  
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:املستخدمة �حصائية �ساليب  

من خالل استخدام فرضيات الدراسة  اختبار لتحقيق أGداف الدراسة و�جابة عن ال�ساؤالت و 

:�ساليب �حصائية املناسبة   

.املتوسطات اb:سابية و �نحرافات املعيار&ة  

.للعينات املستقلة  اختبار  

ا;:اسية �بداعية �� ممارسات غ^[ اخالقية �� إختيار التقديرات و السياسات : �و5Dالفرضية 

.ا;:اس�ية  

اليجاد  5ا5D  1وال78 تضمنت الفقرات من  لالجابة عن Gذه الفرضية نقوم بطرح �عض �سئلة 

:التا�D  ات املعيار&ة و الرتب لعينة Gذه الدراسة، باعداد اUbدول املتوسطات اb:سابية و�نحراف  
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02اUbدول رقم   

 املتوسطات اb:سابية و�نحرافات املعيار&ة و الرتب و درجة املمارسة لواقع املؤسسات �� التالعب 

الرقام اb:سابية .با  

درجة 

 املمارسة

�نحراف  الرتبة 

 املعياري 

الوسط 

 اb:سا�ي

 الرقم  النص

 

 

 متوسطة

 

 

1 

 

 

1.4 

 

 

2.9 

�� عملية �بداعية ا;:اسبة 

تالعب باألرقام ا;:اس�ية من 

خالل ان��از الفرص للتخلص من 

�ل�yام بالقواعد ا;:اس�ية لنقل 

  املالية   الكشوف

 

01 

 

 متوسطة

 

4 

 

1.2 

 

2.5 

تقوم املؤسسات بالتالعب من 

خالل عدم �فصاح عن اb:قوق 

.املقدمة كضمانات او املرGونة  

02 

 

 متوسطة

 

2 

 

1.4 

 

2.9 

تقوم املؤسسات بالتالعب 

.باملطلو�ات املتداولة  

03 

 

 منخفضة

 

5 

 

1.26 

 

2.2 

بالتالعب من املؤسسات تقوم 

خالل عدم �فصاح عن �ل 

.�ر�اح  

04 

 

 

 متوسطة

 

 

3 

 

 

1.47 

 

 

2.8 

تقوم املؤسسات بالتالعب من 

خالل صفقات بيع �� ��اية العام 

�Dدف الغا��ا �� بداية العام املوا��.  

 

05 

.متوسطة                                   1.3               2.5املتوسط العام للفرضية                                                 

الرقام   02نالحظ من خالل اUbدول رقم  ان افراد العينة يرون انھ لxس Gناك تالعب كب^[ با

ع56 املرتبة �و5D و�درجة   1و لقد حصلت الفقرة  2.5بلغ املتوسط اb:سا�ي العام  اذ. اb:سابية 

ع56 املرتبة الثانية و�درجة ممارسة متوسطة وال78  3بxنما حصلت الفقرة  . ممارسة متوسطة

حصلت ع56 املرتبة  05، اما الفقرة " تقوم املؤسسات بالتالعب باملطلو�ات املتداولة" نصت ع56  
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تقوم املؤسسات بالتالعب من خالل صفقات " و ال78 نصت ع56 ة و بدرجة ممارسة متوسطة الثالث

 �Dاما الفقرة الثانية حصلت ع56 الرتبة "بيع �� ��اية العام ��دف الغا��ا �� بداية العام املوا ،

تقوم املؤسسات من خالل عدم �فصاح عن اb:قوق املقدمة كضمانات " الرا�عة وال78 نصت ع56 

اما الفقرة الرا�عة فقد حازت ع56 الرتبة اabامسة بدرجة ممارسة منخفضة  ." اb:قوق املرGونة وا

." تقوم املؤسسات بالتالعب من خالل عدم �فصاح عن �ل �ر�اح" وال78 نصPا   

.دوافع إستخدام ا;:اسبة �بداعية �� املؤسسات و الشر�ات :الفرضية الثانية  

نقوم بطرح مجموعة من �سئلة  11اG6   5Dذه الفرضية وال78 تضمنت الفقرات من  لإلجابة عن 

ملعرفة املتوسطات اb:سابية و �نحرافات املعيار&ة و الرتب لعينة الدراسة  و اUbدول التا�D يو¦¥ 

:لنا ذلك   
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03اUbدول رقم   

لواقع املؤسسات من دوافع  �نحرافات املعيار&ة و املتوسطات اb:سابية و الرتب ودرجة املمارسة 

.إستخدام أساليب ا;:اسبة �بداعية  

درجة 

.املمارسة  

 

 الرتبة

�نحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 اb:سا�ي

 الرقم النص

 

 منخفضة

 

3 

 

1.19 

 

2.4 

تحس^ن �داء املا�D للمؤسسة ��دف 

تحقيق مصاa¨ ¥bصية، وذلك بتحس^ن 

.قيم املؤسسات  

 

6 

  منخفضة

4 

 

1.27 

 

2.3 

التقليل من الضرائب واجبة الدفع من          

خالل املفاضلة ب^ن طرق ا;:اسبة املؤثرة 

  .ع56 الدخل اabاضع للضر&بة

 

 

7 

  منخفضة

5 

1.2 

 

 

2.033 

 

التأث^[ ع56 �سعار بان تجعل الشر�ات 

.وإر�احPا اقل تقلبا  

8 

 

 متوسطة

 

1 

 

 

1.01 

 

1.86 

و مwاسب ¨aصية بالتعاون  تحقبق ار�اح

مع �طراف اabارجية كمدقق اb:سابات 

اabار»� ع56 حساب القتصاد و ا;Uتمع 

. بصفة عامة  

 

9 

 

 متوسطة

 

2 

 

 

1.3 

 

2.57 

تحديد أرقام محددة لإلر�اح س¬5        

إل®�ا الشر�ات وأر�اح عادل توقعات 

  .ا;:لل^ن املالي^ن �� السوق 

 

 

10 

 

 منخفضة

 

6 

 

1.28 

 

2.645 

 

 

س¬5 املؤسسات ل¯:صول ع56 التمو&ل و 

باشwالھ ا;aتلفة عندما ا;:افظة عليھ 

 عاXي من مشا�ل السيولة

 

11 

   2.2 1.7  منخفضة
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ال يرون أن واقع املؤسسات �� إستخدامكما نالحظ من اUbدول الثالث  ممارسات  أن أفراد العينة 

ع56 املرتبة �و5D  9و لقد حصلت الفقرة  2.2ا;:اسبة �بداعية إذ بلغ املتوسط العام للفرضية 

تحقبق ار�اح و مwاسب ¨aصية بالتعاون مع �طراف اabارجية كمدقق  "و ال78 نصت ع56 

،أما و بدرجة ممارسة متوسطة" .قتصاد و ا;Uتمع بصفة عامةاb:سابات اabار»� ع56 حساب �

تحديد أرقام محددة لإلر�اح س¬5 إل®�ا    "تحصلت ع56 املرتبة الثانية وال78 تقول  10الفقرة 

و�درجة ممارسة متوسطة، أما " .الشر�ات وأر�اح عادل توقعات ا;:لل^ن املالي^ن �� السوق 

�داء املا�D تحس^ن  "حازت عاى الرتبة الثالثة بدرجة ممارسة منخفضة و ال78 تقول بان  6الفقرة 

 7،أما النص " .للمؤسسة ��دف تحقيق مصاa¨ ¥bصية، وذلك بتحس^ن قيم املؤسسات

التقليل من الضرائب     "و الذي نص ع56فتحصل ع56 املرتبة الرا�عة بدرجة ممارسة منخفضة 

أما " .واجبة الدفع من  خالل املفاضلة ب^ن طرق ا;:اسبة املؤثرة ع56 الدخل اabاضع للضر&بة

التأث^[ ع56 �سعار بان تجعل " فقرة الثامنة فتحصلت ع56 الرتبة اabامسة و ال78 تقول ال

�� �خ^[ة بدرجة  11و بدرجة ممارسة منخفضة و أما الفقرة " .الشر�ات وإر�احPا اقل تقلبا

س¬5 املؤسسات ل¯:صول ع56 التمو&ل و ا;:افظة عليھ " ممارسة منخفضة و ال78 تنص ع56 

  ."aتلفة عندما عاXي من مشا�ل السيولةباشwالھ ا;
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:النتائج و التوصيات                                                           

.النتائج : أوال  

:لقد توصلنا إ5D مجموعة من النتائج من خالل الدراسة ال78 قمت ��ا و��   

عh[ ا;:اسبة �بداعية عن عملية تحو&ل القيم ا;:اس�ية اb:قيقية              

الثغرات و  باستغاللإ5D القيم املرغو�ة لتحقيق مصاb¥ الشركة،وذلك 

من  بأيالبدائل املتاحة �� املعاي^[ ا;:اس�ية املعمول ��ا دون املساس 

.القواعد و املبادئ ا;:اس�ية  

لقياس  �ختيار&ةاملستحقات  استخدامة الدراسات ع56 تتفق أغلبي         

ا;:اسبة �بداعية، و تdشا ن�يجة املفاضلة ال78 يقوم ��ا املمارسات 

املس^[ون حول اختيار البدائل و السياسات ا;:اس�ية املتاحة �غرض أعداد 

.و عرض القوائم املالية للمؤسسة  

يد من الثغرات ال78 ت�يح ممارسة يوفر النظام ا;:اس{7 املا�D العد         

ا;:اسبة �بداعية، من بي´�ا سوء استخدام مفPوم �Gمية الdس�ية، 

.وأساس �ستحقاق  

:ومن خالل النتائج نقدم التوصيات التالية  

ضرورة توعية ا;:اسب^ن بضرورة �ل�yام بأخالقيات مPنة ا;:اسبة و     

.بة �بداعيةعن املمارسات السلبية للمحاس �بتعاد  

ضرورة تضxيق الثغرات ال78 ت�يحPا قواعد القياس ا;:اس{7 �� ظل      

 �Dخاصة ما يتعلق م´�ا بأساليب التقييمالنظام ا;:اس{7 املا.  

الXعwاسات السلبية للمحاسبة        توعية مستخدمي القوائم املالية با

.�بداعية ع56 قرارا�µم �س�ثمار&ة  

بث الو¶� ملعرفة و توضيح ا;:اسبة �بداعية و ذلك �غرض بيان  ضرورة      

.أضرارGا و بالتا�D اb:د م´�ا و معا��Ubا بالوسائل ال·:يحة  

ضرورة تفعيل التنظيم امل¸7 ملPنة ا;:اسبة و املراجعة و شكيل Ubنة       

.�خالق ال78 تقوم بوضع قواعد السلوك ال78 يجب �ل�yام ��ا  
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حاولنا من خالل .ذه الدراسة معا�*ة واقع ا��اسبة 'بداعية #� ظل تطبيق نظام ا��اس�� املا�� و �سليط 

الضوء عKL نوع من املمارسات ا��اسIية ال�H تG*أ إلCDا Bعض الوحدات 'قتصادية سعيا وراء تحس9ن  صورة 

الثغرات أو 'ستفادة من �عدد البدائل املتوفرة  أعمالYا و ذلك عن طرUق استغاللإما بمركز.ا املا�� أو #� نتائج 

#� السياسات ا��اسIية ال�H تaيحYا املعاي9` ا��اسIية للوحدة 'قتصادية عند إتباعYا #� مجاالت و أساليب 

ل�H تظر.ا تلك القوائم و عKL القياس و 'فصاح املتبعة #� إعداد القوائم املالية مما يؤثر عKL نوعية 'رقام ا

مصداقيClا فمنذ بدء اCjيار الشرhات الرائدة #� العالم Bشkل مaسارع مثل اCjيار الشرhات العمالقة اترون للطاقة 

.  

لثبوت تورطYا باCjيار اترون بدء '.تمام با��اسبة 'بداعية محل تركm9 و ا.تمام من قبل ا��اسIي9ن و 

دا للتعرف عKL أسباب اCjيارات و البحث عKL ا��لول املناسبة ملنع مثل تلك 'Cjيارات املراجعي9ن Bشkل كب9` ج

  ملا لYا من أثر سل�� كب9` و ال�H أحدتث خلل رئ�rst #� أخالقيات  ممارسة مYن�H ا��اسبة والتدقيق 

�اسIيون #� مYنClم و قد تب9ن أن ا��اسبة 'بداعية سلوك غ9` أخال�x ملا لYا من مخالفات جسمية يvتY*uا ا�

ذلك لتحقيق غايات و أ.داف معينة �ستفيد م{Cا فئة معينة عKL حساب با�x الفئات املستفيدة داخل و خارج 

الشركة لYذا يتطلب التصدي لYذه السلوكيات و املمارسات ل�Gصول عKL بيانات مالية عKL قدر عال من 

̀ات الدولية ا.الشفافية و املوثوقية ل�H حدثث #� الساحة العاملية عKL ا�*زائر تب�� النظام كما فرضت املتغ9

ا��اس�� املا�� الذي من شأنھ تلبية احتياجات املسaثمرUن سواء ا��ل9ن او �جانب كما �عت�` نتاج للتوجيھ نحو 

افCDا ، عوملة املمارسات ا��اسIية من خالل تب�� معاي9` ا��اسIية الدولية ال�H تطرقنا إ�K مفYومYا و بيان أ.د

  .وعKL أثر ما سبق تحصلنا عKL نتائج عديدة

  :النتائج

إن ا��اسبة 'بداعية �� مجموعة منم �ساليب و 'جراءات ال�H �عتمد.ا ا��اسب لتحقيق Bعض أ��اب 

  .املصا�� #� املؤسسة

  .�عت�`  عملية مkافحة ممارسات ا��اسبة 'بداعية من �مور الصعبة و املعقدة

ة و كفاءة املدقق9ن و املراقب9ن #� اكaشاف ممارسات ا��اسبة 'بداعية �� الوسيلة �.م و �قوى �عت�` يقظ

  .ملkافحة ممارسات ا��اسIية 'بداعية

�Bعاد �خالقية للمحاسبة 'بداعية تaنا#� مع قواعد و أخالقيات مYنة ا��اسبة.  
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تالعب باالرقام ا��اسIية من خالل اCjيار الفرص للتخلص من  إن ا��اسبة 'بداعية #� الغالب �عم �� عملية

'ل�mام بالقواعد ا��اسIية و بدائل القياس و تطبيقات الفصاح لنقل البيانات املالية عما يجب أن يkون عليھ 

  .إ�K ما يفصلھ معدي .ذه البيانات

جودة #� �نظمة ا��اسIية ب9ن مختلف دول معاي9` ا��اسبة الدولية �Cدف إ�K إزالة الفوارق و 'ختالفات املو 

 العالم
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