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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل بيان اأثر اأدوات احلاكمية املوؤ�س�سية يف احلد من ممار�سات املحا�سبة 
الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية، ومن اأجل حتقيق اأهداف الدرا�سة، طور الباحثان 
الداخليني  احل�سابات  مدققي  من  يتكون  الذي  الدرا�سة  جمتمع  على  زع  تورَّ كي  ا�ستبانة 
اإىل  وللو�سول  م�ستبينني،   )110( حجمها  بلغ  ع�سوائية  عينة  اختريت  وقد  واخلارجيني 
والنحراف  احل�سابي،  )الو�سط  الو�سفي  الإح�ساء  اأ�ساليب  الباحثان  ا�ستخدم  فقد  النتائج 
 T اختبار  الباحثان  ا�ستخدم  الدرا�سة،  فر�سيات  ولختبار   ، املئوية(  والن�سبة  املعياري، 
ممار�سات  من  احلد  يف  اأثر  الإدارة  ملجل�س  يوجد  اأنه  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  الأحادي، 
املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية، ويتج�سد ذلك من خالل قيام الإدارة 
من  للحد  ال�رشكات  تن�رشها  التي  املالية  التقارير  يف  والكفاءة  ال�سفافية  م�ستوى  برفع 
ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، كما تبني من خالل اأراء امل�ستجيبني اأنه يوجد للجنة التدقيق 
اأثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية عن طريق 
لإعداد  املالئمة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اختيار  يف  الإدارة  جمل�س  مع  التدقيق  جلنة  قيام 
التقارير املالية للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، واأن للتدقيق الداخلي اأثراً يف احلد 
من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية ويتج�سد ذلك من خالل 
درا�سة تقارير التدقيق الداخلي، ومتابعة و�سع الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة 
يف هذه التقارير، كما يوجد اأثر للتدقيق اخلارجي يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية 
الأردنية، ويتمحور ذلك من خالل قيام املدقق اخلارجي بالتاأكد  ال�رشكات امل�ساهمة  يف 
من اأن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من�سجمة مع الإ�سدارات املهنية للحد من ممار�سات 

املحا�سبة الإبداعية. 
واخلارجي  الداخلي  املدقق  م�سئولية  يف  النظر  اإعادة  ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست  وقد 
جتاه ال�رشكة ككل باعتبارهما من اأهم اأدوات احلاكمية، وذلك من خالل الرتكيز على قيمتها 
الإبداعية،  املحا�سبة  ممار�سات  من  للحد  تواجهها  التي  املختلفة  واملخاطر  القت�سادية 
اإ�سرتاتيجيات  فح�س  لت�سم  واخلارجي  الداخلي  التدقيق  اأن�سطة  دائرة  تو�سيع  وب�رشورة 
ال�رشكة وتقوميها وحتليلها واإدارتها، وذلك من حيث نقاط القوة وال�سعف، واأي�سًا من حيث 

الفر�س والتهديدات من اأجل حاكمية ر�سيدة فيها. 
الكلمات املفتاحية: احلاكمية املوؤ�س�سية، املحا�سبة الإبداعية. 
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The Tools of Corporate Governance and their impact on reducing 
the creative accounting practices in the Jordanian shareholding 
companies. (A field study on a selected group from Jordanian 

shareholding industrial companies) 

Abstract: 

This study aims to demonstrate the impact of corporating governance 
tools in reducing creative accounting practices in the Jordanian shareholding 
companies. To achieve the objectives of the study, the researchers developed 
a questionnaire and distributed among the study population, which consists 
of internal and external auditors. A random sample of (110) auditors was 
selected, and descriptive statistics methods )mean, standard deviation, and 
percentage( are used. In order to test hypotheses of the study, the researchers 
used the one sample (T) test. The study found that there is effect of the Board 
of Directors in reducing creative accounting practices in the Jordanian 
shareholding companies to raise the level of transparency and efficiency in 
the financial reports published by companies. Audit Committee affected the 
reduction of creative accounting practices in the Jordanian shareholding 
companies through the participation of the Audit Committee with the Board 
in the selection of appropriate accounting policies and the preparation of 
financial reports. There is an impact of the internal audit in the reduction of 
the practices of creative accounting in Jordanian shareholding companies 
embodied in reports and observations in these reports. This is true in case of 
the external audit. This is structured through the external auditor to ensure 
that accounting policies applied in line with the professional versions to 
reduce the practice of creative accounting. 

The study recommends the need to reconsider the responsibility of the 
internal and external auditors by focusing on economic value and various 
risks in the practices of creative accounting. There is a need to expand the 
circle of activities of internal and external audit to include examination, 
evaluation, analysis and management strategies of the company in terms of 
strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

The key words: corporate governance, creative accounting. 
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مقدمة: 
لقد اأ�سبحت احلاكمية املوؤ�س�سية من املو�سوعات املهمة، بعد �سل�سلة الأزمات املالية 
املختلفة التي حدثت يف كثري من ال�رشكات خا�سة يف الدول املتقدمة كالوليات املتحدة 
اإنرون و�رشكة  ب�رشكة  بدءاً  انهيارات يف �رشكات عاملية مرموقة  الأمريكية، حيث حدثت 
اأ�سباب هذه النهيارات  انتهاًء بالأزمة املالية احلالية. وترجع  الورد كوم، و زايروك�س و 
ب�سفة عامة اإىل الف�ساد الإداري واملحا�سبي، واملايل ب�سفة خا�سة. ب�سبب اتباع اأ�سال�سيب 
اإىل عدم  املهمة  اأحد جوانبِه  املحا�سبي يرجع يف  الف�ساد  اأن  ابداعية مع مراعاة  حما�سبة 
تطبيق حاكمية موؤ�س�سية حقيقية يف ال�رشكات املختلفة. لذلك ميكن القول اإن من الأ�سباب 
ة حلدوث هذه الأزمات غياب الدور احلقيقي لتطبيق حاكمية ر�سيدة و�سحيحة، و ل بد  املهمرَّ
ْم وتراقب  من اإن�ساج الوعي املوؤ�س�سي لإدارت ال�رشكات باأهمية وجود حاكمية ر�سيدة حَتكمُ

اأي �رشكة للحد من ا�ستخدام اأ�ساليب املحا�سبة البداعية فيها. 

مشكلة الدراسة: 
 اإن انهيار ال�رشكات الأمريكية بدًءا ب�رشكة اإنرون، وكالورد كوم، والزايروك�س وانتهاًء 
املحا�سبة  اأ�ساليب  اأحد  التي متثل  العقارية  بالرهون  املتج�سدة  املالية  الأخرية  بالأزمات 
الإبداعية، دفع ذلك اإىل الت�ساوؤل الآتي: اأين كان دور احلاكمية املوؤ�س�سية يف تلك النهيارات 
للدور  غيابًا  هناك  اإن  القول:  اإىل  يدفع  ما  وهذا  الإبداعية،  املحا�سبة  اأ�ساليب  من  للحد 
احلقيقي للحاكمية الر�سيدة املطبقة يف تلك ال�رشكات املنهارة التي تعر�ست لالأزمة املالية 
الأخرية. لذلك فاإن م�سكله البحث تتمحور يف الت�سائل الآتي: )هل كان الأدوات احلاكمية 
ال�رشكات  يف  االإبداعية  املحا�صبة  ممار�صات  من  احلد  اأثريف  املوؤ�ص�صية 

امل�صاهمة؟( . 

اهداف الدراسة: 

ت�صعى هذه الدرا�صة اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 
املحا�سبة . 1 ممار�سات  من  احلد  يف  للحاكمية  ال�سحيحة  الأدوات  دور  اإىل  التعرف 

البداعية. 
التعرف اإىل مفهوم احلاكمية املوؤ�س�سية، واأهميتها يف مواجهة ممار�سات املحا�سبة . 2
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الإبداعية، ل�سيما حالت الف�ساد املايل املحا�سبي، وما اأدوات احلاكمية املوؤ�س�سية الواجبة 
التطبيق يف كل نوع من اأنواع ال�رشكات التي اإذا ما طبقت ب�سكل �سليم، لتمكنت تلك ال�رشكات 

من جتنب حدوث النهيارات الناجمة عن تطبيق اأ�ساليب املحا�سبة الإبداعية. 

أهمية الدراسة: 
�سببها  كان  املختلفة،  العامل  ببلدان  ع�سفت  التي  املفاجئة  املالية  النهيارات  اإن 
مما  والتدقيق،  املحا�سبة  ملهنة  املهني  ال�سلوك  وقواعد  الأخالق  مبعايري  اللتزام  عدم 
اتهم  بع�سهم  واأن  خا�سة  واملحا�سبني،  باملحا�سبة  الثقة  اإ�سعاف  يف  مبا�رش  اأثر  له  كان 
مهنة املحا�سبة  والتدقيق باأنها من اأ�سباب ن�سوء تلك الأزمات، ولكن ال�سبب احلقيقي كان 
يتج�سد يف التالعب بالبيانات املحا�سبية لل�رشكات  م�ستغلني بع�س املعاجلات وال�سيا�سات 

املحا�سبية التي تظهر البيانات املحا�سبية بغري �سكلها احلقيقي وال�سحي. 
تاأتى اأهمية الدرا�سة من حماولة معرفة اأهمية اأدوات احلاكمية املوؤ�س�سية يف احلد من 

ممار�سات املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية. 

فرضيات الدراسة: 

ت�صتند الدرا�صة على الفر�صيات الرئي�صية االآتية: 
الفر�صية االأوىل:  ●

ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  احلد  اأثريف  الإدارة  ملجل�س  يوجد 
امل�ساهمة الأردنية. 

الفر�صية الثانية:  ●
ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  احلد  اأثريف  التدقيق  للجنة  يوجد   

امل�ساهمة الأردنية. 
الفر�صية الثالثة:  ●

ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  احلد  اأثريف  الداخلي  للمدقق  يوجد 
امل�ساهمة الأردنية

الفر�صية الرابعة:  ●
ال�رشكات  الإبداعية يف  املحا�سبة  احلد من ممار�سات  اأثريف  اخلارجي  للمدقق  يوجد 

امل�ساهمة الأردنية
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جمتمع الدراسة وعينتها: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من مدققي احل�سابات الداخليني واخلارجيني من ذوي اخلربة 
يف جمال العمل املحا�سبي والتدقيقي، وقد اختريت عينة ع�سوائية من جمتمع الدرا�سة بلغت 
ا�ستبانة   )110( وزعت   ، الدرا�سة  لأغرا�س هذه  ا�ستبانة خم�س�سة  واأمُعدت  مدقق،   )110(
امُ�سرتجعت بالكامل، ولكن اأمُهملت )35( ا�ستبانة لعدم مو�سوعية امل�ستجيبني وجديتهم يف 
الإجابة عليها حيث حملت بع�س ال�ستبانات امل�سرتجعة اإجابات متحيزة باجتاه املوافقة 
ال�سديدة عبارة )موافق ب�سدة( ، كما حملت بع�س ال�ستبانات اإجابات متناق�سة على املجال 
الن�سبة  ،وت�سكل  فارغة  ا�ستبانات  بع�س  كانت هنالك  امل�سرتجعة  ال�ستبانات  نف�سه، ومن 

املتبقية من ال�ستبانة 69% وهي �ساحلة لأهداف هذه الدرا�سة. 

منهجية الدراسة: 
مت  حيث  الدرا�سة  هذه  يف  التحليلي  الو�سفي  الأ�سلوب  على  الباحثان  يعتمد  �سوف 

احل�صول على البيانات اللزمة من امل�صادر االآتية: 
1 .Sources Primary .امل�سادر الأولية
2 . Sources Secondary .امل�سادر الثانوية

Sources Primary :املصادر األولية

لقد مت احل�سول على البيانات الأولية الالزمة لهذه الدرا�سة من خالل ا�ستبانة اأمُعدرَّت 
ال�رشكات  يف  الداخليني  واملدققني  اخلارجيني  احل�سابات  تدقيق  مكاتب  على  ووزِّعت 
لِّلت  وحمُ البيانات  معت  جمُ ثم  ومن  الدرا�سة،  هذه  عينة  �سكلوا  الذين  الأردنية  ال�سناعية 
با�ستخدام برجمية الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ، وذلك لختبار �سحة 

فر�سيات الدرا�سة. 

 Sources Secondary :املصادر الثانوية

الكتب  اإىل  بالرجوع  الدرا�سة  بهذه  املتعلقة  الثانوية  البيانات  على  احل�سول  مت  لقد 
الإطار  بناء  اأجل  من  وذلك  واملجالت،  والتقارير  العلمية  والبحوث  اجلامعية  والر�سائل 

النظري للدرا�سة وحتقيق اأهدافه. 

حمددات الدراسة: 
احلاكمية  اأطراف  اإىل  الو�سول  من  الباحثني  متكن  بعدم  الدرا�سة  حمددات  تتبلور 
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واملتمثلة مبجل�س الإدارة وجلنه التدقيق ،لذلك اقت�رشت الدرا�سة فقط على الأدوات الأخرى 
للحاكمية واملتج�سدة ب�سخ�سية املدقق الداخلي واخلارجي. 

الدراسات السابقة: 
درا�سه )ابو عجيلة و حمدان،2009( بعنوان: »اأثر احلوكمة املوؤ�س�سية على ادارة  -

الرباح« 
هدف الباحثان يف هذه الدرا�سة اإىل ا�ستك�ساف مدة ممار�سة اإدارة ال�رشكات ال�سناعية 
اإحدى  – باعتبارها  الأرباح  لإدارة   ، عمان  ببور�سة  املدرجة  الردنية  العامة  امل�ساهمة 
العوامل التي مهدت لظهور الأزمة املالية احلالية – من ناحية ، ثم قيا�س م�ستوى احلوكمة 
املوؤ�س�سية داخل تلك ال�رشكات ، ومن ثم تاأ�سي�س عالقة بني ذلك امل�ستوى ومدى ممار�سة 
، ا�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  اأجل حتقيق  تلك ال�رشكات لإدارة الرباح من ناحية اخرى. من 
حيث   ، الدرا�سة  هذه  بيانات  مع  تتالءم  التي  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  العديد  الباحثان 
متثلت تلك الأ�ساليب يف اختبار ذات احلدين لغر�س اختبار الفر�سية الوىل ، كما امُ�ستخدم 
توافر خا�سية التوزيع الطبيعي يف البيانات. اما فيما يخ�س الفر�سية الثالثة فقد امُ�ستخدم 
اختبار )Binary logit( . ومن اأهم النتائج التي مت التو�سل اليها ، اأن ال�رشكة ال�سناعية 
امل�ساهمة العامة الأردنية املدرجة ببور�سة عمان قد قامت مبمار�سة اإدارة الأرباح خالل 
خمتلف �سنوات الدرا�سة 2001-2006 بالرغم من وجود بع�س التباين خالل تلك الفرته، 
والذي يظهر جليًا يف �سنتي 2005 – 2006 ، حيث كانت �سنة 2005 هي اأقل ال�سنوات 
حدة يف ممار�سة اإدارة الأرباح ، اإذ بلغت ن�سبة املمار�سة فيها 2% فقط من �رشكات العينة 
، يف املقابل كانت �سنة 2006 هي اأكرث ال�سنوات حدة يف ممار�سة اإدارة الأرباح ، اإذ بلغت 
ن�سبة املمار�سة فيها 62% من �رشكات العينة. بالإ�سافة اإىل اأن العالقة بني اإدارة الأرباح 
واحلوكمة املوؤ�س�سية هي عالقة عك�سية ، بحيث كلما ارتفعت درجات احلوكمة املوؤ�س�سية يف 
ال�رشكة، كلما �ساهم ذلك يف احلد من اإدارة الأرباح. وبناًء على النتائج ال�سابقة فقد اأو�سى 
الباحثان بالعديد من التو�سيات والتي من اهمها: العمل على دعم كافة اجلوانب املتعلقة 
باحلوكمة املوؤ�س�سية داخل ال�رشكات ال�سناعية عن طريق تفعيل خمتلف العنا�رش املكونة 
لها ، واملتمثلة يف جمل�س الإدارة وجلنة التدقيق ومنحهم ال�ستقاللية التي ت�ساعدهم على 
القيام باملهام املنوطة بهم ، وذلك لتفادي الآثار اجل�سيمة لالأزمات املالية التي قد تتعر�س 
لها تلك ال�رشكات من جراء �سعف اجلوانب التطبيقية ملبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية بداخلها. 

يف  - اخلارجي  احل�سابات  مدقق  »دور  بعنوان:   )2009  ، واحللبي  )مطر  درا�سة 
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ال�رشكات  عن  ال�سادرة  املالية  البيانات  موثوقية  على  البداعية  املحا�سبة  اثار  من  احلد 
امل�ساهمة العامة الردنية« 

واأثرها  امل�ستخدمة  الإبداعية  املحا�سبة  اأ�ساليب  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املحا�سبة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  من  الإدارة  دوافع  وبيان   ، املحا�سبية  البيانات  موثوقية  يف 
الإبداعية، والتعرف اإىل الدور الذي يقوم فيه مدققو احل�سابات لتلك ال�رشكات يف احلد من 
العامة  امل�ساهمة  ال�رشكات  ادارات  جمال�س  متار�سها  التي  الإبداعية  املحا�سبة  اإجراءات 

الأردنية يف القوائم املالية املدققة. 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من ال�ستنتاجات من اأهمها اأن املحا�سبة الإبداعية 
اللتزام  من  للتخل�س  الفر�سة  انتهاز  خالل  من  املحا�سبية  بالأرقام  تالعب  عملية  هي 
بالقواعد املحا�سبية وبدائل القيا�س وتطبيقات الإف�ساح لنقل البيانات املالية، مما يجب 
اأن تكون عليه اإىل ما يف�سله معدو هذه البيانات، واأي�سا توؤثر اأ�ساليب املحا�سبة الإبداعية 

على موثوقية البيانات املالية ال�سادرة عن ال�رشكات امل�ساهمة العامة الأردنية. 
اأن يويل املدققون اخلارجيون عن تنفيذ  الدرا�سة  التو�سيات اخلا�سة بهذا  اأهم  ومن 
عملية تدقيق ح�سابات ال�رشكات امل�ساهمة العامة جميع عنا�رش القوائم املالية ومكوناتها 
تطبيقها  املحتمل  البداعية  املحا�سبة  واأ�ساليب  اإىل ممار�سات  للتعرف   ، الكايف  الهتمام 

كافة. 
درا�سة )�صيام ، 2009( بعنوان: »دور احلاكمية يف احلد من تداعيات الأزمة املالية  -

على بور�سة عمان« 
تداعيات  من  احلد  يف  املوؤ�س�سية  احلاكمية  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
الأزمة املالية العاملية، وذلك بالتطبيق على ال�رشكات العاملة يف اململكة الأردنية الها�سمية 

واملدرجة يف بور�سة عمان. 
تاأثري وا�سح و�رشيح  اأهمها هناك  النتائج كان من  العديد من  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت 
، ف�ساًل عن  املالية على بور�سة عمان  الأزمة  تداعيات  املوؤ�س�سية يف احلد من  للحاكمية 
وجود خربات كافية وعالية لدى املديرين العاملني يف ال�رشكات املالية الأردنية يف معرفة 

اأهمية احلاكمية يف احلد من تداعيات الأزمة املالية. 
املعنية  القت�سادية  اجلهات  تركيز  بالدرا�سة �رشورة  اخلا�سة  التو�سيات  اأهم  ومن 
على اإيجاد الآليات الكفيلة بتعزيز رفع ال�سلوك الأخالقي الذي يناط به اللتزام بالقوانني 
املعمول بها ، مع الزام ا�سحاب امل�سالح ب�رشورة اإيجاد الية ل�ستقاللية املدقق الداخلي، 
الر�سيدة بتبني �سوابط تكفل  اتباع احلاكمية  ، مع  ملا له من نفع اقت�سادي ليعود عليها 
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ت�سمن  فعالة،  �سوابط  خالل  من  املايل  بال�سوق  الثقة  وتعزيز  الإف�ساح،  يف  ال�ستمرارية 
حماية امل�ستثمرين، ول �سيما �سغارهم من خالل جتديد الرقابة. 

درا�سة )اخل�صاوي و الدو�رشي ، 2008( بعنوان: »املحا�سبة الإبداعية ودور املدقق  -
يف التحقق من ممار�ساتها ونتائجها«

يعرف  ما  ظل  يف  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  اأهم  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
باملحا�سبة الإبداعية، مع التعرف اإىل الجتاهات والأ�ساليب احلديثة للك�سف عن ممار�سات 
املحا�سبة الإبداعية واحلد منها ، ثم بينت الدرا�سة اأي�سا دور جمل�س اإ�سدار معايري املحا�سبة 
الدولية املنبثق من احتاد دويل للمحا�سبني يف احلد من املمار�سات املحا�سبية البداعية. 
ثم بينت اأهمية دور املدقق اخلارجي يف التحقق والك�سف عن ممار�سات ونتائج املحا�سبة 

الإبداعية 
وكان من اأهم نتائج الدرا�سة وجود العديد من الجتاهات والأ�ساليب احلديثة للك�سف 
واحلد من ممار�سات املحا�سبة البداعية ومن اأبرزها حوكمة ال�رشكات وجلان املراجعة ، 
كذلك اإنرَّ للمدقق اخلارجي دوراً مهمًا وحموريًا يف التحقق والك�سف عن ممار�سات ونتائج 
املحا�سبة الإبداعية . وكان من اأهم تو�سيات الدرا�سة �رشورة تفعيل دور حوكمة ال�رشكات، 
ال�سفافية  زيادة  يف  دور  من  له  ملا  تطبيقه  على  املالية  واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  وحث 
�رشعة  مع   ، الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  التقليل  يف  ي�ساعد  الذي  الأمر  والإف�ساح، 
الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  عن  تك�سف  التي   ، الالزمة  والت�رشيعات  القوانني  �سدور 

وت�ساعد على احلد منها. 
-  Determinates of Auditors« بعنوان:   )Rabin, 2004( رابن  درا�سة 

»Attitudes toward Creative Accounting
هدفت هذه الدرا�سة اإىل قيا�س اجتاهات املدققني نحو ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، 
والعوامل التي توؤثر يف ممار�سات املحا�سبة الإبداعية يف بريطانيا. وقد تو�سلت الدرا�سة 
اأن اجتاهات املدققني نحو ممار�سات املحا�سبة الإبداعية تعتمد على طبيعة الأ�سلوب  اإىل 
اأن ممار�سة املحا�سبة  اإىل  واأ�سارت كذلك  الإدارة من هذه املمار�سات،  امل�ستخدم، وموقف 
الإبداعية تتاأثر بعدٍد من العوامل الداخلية واخلارجية، تتمثل العوامل الداخلية منها بنتائج 
ال�سيطرة  والرغبة يف احل�سول على متويل وقرو�ٍس خارجية و�سعِف  مالية غري متوقعة، 
على املن�ساأة الناجم عن �سعف الإدارة واأخالق املديرين، والنظام الإداري امل�ستخدم، فيما 
اإذا كان هناك تركيز لل�سالحيات باأيدي اأفراٍد حمددين اأم ل، اأما العوامل اخلارجية فتتمثل 

لكية املن�ساأة )ملكية فردية اأم موؤ�س�سية( .  يف تركيبة ممُ
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- Creative Accoun )Amat and Gowthorpw, 2004( بعنوان: »-  ررا�سة
 »ing: Nature، Incidence and Ethical Issues

الإبداعية ودرجتها يف  املحا�سبة  اإىل تو�سيح طبيعة ممار�سات  الدرا�سة  هدفت هذه 
اإطار العتبارات الأخالقية، وقدمت الدرا�سة العديد من التعريفات لهذا النوع من املمار�سات، 
اأن   )2001-1999( الأعوام  خالل  اإ�سبانية  �رشكة   )39( �سملت  التي  الدرا�سة  وتو�سلت 

)20%( من ال�رشكات املدرو�سة مار�ست اأ�ساليب املحا�سبة الإبداعية املتعلقة بالدخل. 

اجلانب النظري: 

املقدمة: 

تزايد حديثًا الهتمام مبو�سوع احلاكمية املوؤ�س�سية: اأو مبا يعرف بحوكمة ال�رشكات، 
هذا  وبداية  الع�رشين  القرن  من  الأخري  العقد  يف  متزايدة  عناية  املو�سوع  هذا  نال  حيث 
لها  تعر�ست  اّلتي  واملالية  القت�سادية  الأزمات  ب�سبب  وذلك  والع�رشين،  الواحد  القرن 
E -  ثثري من بلدان العامل املتقدم، بداية من ال�رشكات الأمريكية العمالقة ك�رشكة اأنرون

اأ�سباب  يعزى  حيث  الأخرى،  العمالقة  وال�رشكات   )Worldcom( والوورلدكوم   ron
انهيارها وظهور هذه الأزمات اإىل فقدان الثقة بني اجلهات اّلتي متّثل الأطراف الأ�سا�سية 
يف ال�رشكات، واملتمثلة مبجل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني وحملة الأ�سهم، و )اأ�سحاب 

امل�سالح يف ال�رشكات( ب�سب ا�ستخدام الأ�ساليب املحا�سبية الإبداعية يف تلك ال�رشكات. 
ال�رشكات  هذه  انهيار  اأ�سباب  اأهم  من  اأن   )Johnson،2000( يرى جون�سون  لذلك 
التالعب  يف  اإبداعية  اأ�ساليب  وا�ستخدام  والحتيال  الر�ساوى  حالت  من  كثري  اكت�ساف 
باحل�سابات اّلتي قام بها امل�سوؤولون التنفيذيون لهذه ال�رشكات، وذلك ب�صبب عوامل عدة 

ميكن اإجمالها مبا ياأتي: 
انعدام اأو �سعف ا�ستقاللية كّل من اأع�ساء جمل�س الإدارة لهذه ال�رشكات واملدققني . 1

الداخليني واخلارجيني التابعني لهذه ال�رشكات. 
عدم كفاءة اأنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف تلك ال�رشكات وفاعليتها. . 2
�سعف كفاءة مهنة التدقيق الداخلي يف تلك ال�رشكات وفاعليتها. . 3

لذلك ميكن القول هنا اإن ثمة عوامل ارتبطت باملناخ القت�سادي ال�سائد يف العامل قد 
gove - )أأ�سهمت وب�سكل مبا�رش بخروج مفهوم احلاكمية، واحلوكمة، والتحكم املوؤ�س�سي 

nance( اإىل حيز الوجود للمحاولة للحد من الأ�ساليب الإبداعية يف تلك ال�رشكات. 
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تعريف احلاكمية املؤسسية: 

ت�سري كثري من الأبحاث والدرا�سات اإىل عدم وجود تعريف اأو ترجمة واحده مل�سطلح 
الدويل  البنك  قبل  من  قدم  قد  الّلفظ  هذا  اإن  حيث   ،  )Corporate Governance(
بت�سميات عدة، فقد عرفها بع�سهم  العربّية  الّلغة  اإىل  والذي ترجم  الدويل،  النقد  و�سندوق 
اآخرون  وراأى  عامة.  ب�سورة  القت�ساد  اأو  حتديداً  لل�رشكات  �سواء  الر�سيدة  الإدارة  باأنها 
ترجمتها بالإجراءات احلاكمة اأو التحكم يف املن�ساأة، اأو ممار�سات الإدارة لل�سلطة اجليدة، اأو 

التحكم املوؤ�س�سي اأو احلكمانية، اأو العقالنية، اأو احلوكمة ال�رشكاتية. 
لكّل من هذه املفاهيم مدلولتها اخلا�سة بها ملن قام بايجادها وترجمتها، فمثاًل 
اأن املفهوم املرتجم )الإجراءات احلاكمة( هو مرادف للحاكمية املوؤ�س�سية، وهو انطالق من 

اأ�سا�س حتقيق التوازن يف حقوق امل�سالح املتعار�سة. 
اأما مفهوم التحكم املوؤ�س�سي فهو يعدُّ مفهومًا بدياًل ي�ستخدم لأغرا�س اأحكام الرقابة 
امل�سالح(  )اأ�سحاب  الأموال  مقدمي  قبل  من  الأعمال  ومنظمات  ال�رشكات  مديري  على 
ل�سمان عدم قيام مديري تلك ال�رشكات واملنظمات با�ستغالل اأموالهم ذاتيًا اأو با�ستثمارها 

)Stijn، 2006، p91- 122( .يف م�رشوعات غري ر�سيدة اقت�ساديًا
اأما بالن�سبة ملفهوم )التحكم املوؤ�س�سي( فهو اأي�سًا مفهوم بديل الغر�س منه معاجلة 
اأ�سحاب  حقوق  وحماية  الأ�سهم،  حاملي  حقوق  حماية  على  والعمل  الوكالة،  م�سكلة 
والتدقيقية  ب�سقيها املحا�سبية  التاأكيد بتفعيل املعايري  العمل على �رشورة  امل�سالح، مع 
الدولية، بالإ�سافة اإىل التاأكيد اأي�سًا على حتقيق التنمية القت�سادية والرفاهية الجتماعية 

من منطلق اقت�ساد املعرفة. 
Corporate Go - )ققد ا�ستقر جممع الّلغة العربّية يف م�رش على ترجمة م�سطلح 

 )3-1 ،2003،�س  ernance( بحوكمة ال�رشكات. )اأبو العطا 
و  املوؤ�س�سية.  احلاكمية  العربّية على م�سطلح  اللغة  ا�ستقر جممع  فقد  الأردن  اأما يف 
يظهر جليًا اأن هذا امل�سلح يظل يتناغم مع لفظي العوملة واخل�سخ�سة اللذين تعر�سا جلدل 

وا�سع و�سديد من حيث تف�سري مفهومهما يف بداية ظهورهما. 
القت�ساديني  بني  عليه  متفق  واحد  تعريف  العاملي  امل�ستوى  على  يوجد  ل  لذلك 
 Corporate( مو�سوعة  عليه  توؤكد  ما  وهذا  كافة،  واملحللني  واملحا�سبني  والقانونيني 
Governance Encyclopedia( من حيث الفتقار اإىل تعريف موحد لهذا املفهوم. 

)ابو العطا ،2001،�س5( 
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أهداف احلاكمية املؤسسية : 

تهدف احلاكمية املوؤ�ص�صية اجليده اإىل حتقيق جمموعة كبرية من االأهداف تتمثل 
فيما ياأتي: 

 ) Greet،2004،p292،301( و )توفيق،2005،�س5(
تعظيم اأداء ال�رشكات. . 1
و�سع الأنظمة الكفيلة بتجنب اأو على الأقل التقليل من الغ�س والتالعب يف احل�سابات . 2

وت�سارب امل�سالح وجميع الت�رشفات غري املقبولة ماديًا واإداريًا واأخالقيًا. 
و�سع اأنظمة الرقابة على اإدارة ال�رشكة واأع�ساء جمل�س اإدارتها. . 3
احلقوق . 4 من  كّل  توزيع  حتدد  لهياكل  وفقًا  ال�رشكة  مبوجبها  دار  تمُ اأنظمة  و�سع 

وامل�سوؤوليات )جمل�س الإدارة وامل�ساهمني( . 
و�سع القواعد والإجراءات الكفيلة وال�رشورية املتعلقة ب�سري العمل داخل ال�رشكة، . 5

والتي تت�سمن حتقيقًا لأهداف احلاكمية لل�رشكات. 
وح�صيفة  �صليمة  قواعد  اتباع  اأهمية  االقت�صادي  ال�صعيد  على  تنامت  وقد 

للحوكمة ت�صاعد على حتقيق االأهداف االآتية )ابو العطا، 2003، �س6( : 
حتقيق . 1 على  الأ�سهم  وحملة  امل�ستثمرين  من  لكّل  الطماأنينة  من  عاٍل  قدٍر  �سمان 

عائد منا�سب جلميع ا�ستثماراتهم، مع �رشورة التاأكيد على احلفاظ على حقوق الأقلية من 
حاملي الأ�سهم. 

الرتكيز على هدف تعظيم القيمة ال�سهمية لل�رشكة والقيام بتدعيم تناف�سية ال�رشكات . 2
يف اأ�سواق املال العاملية وخا�سة يف ظل وجود ا�ستحداثات لوحدات مالية جديدة، ف�ساًل 

عن حدوث اندماجات اأو ا�ستحواذ اأو بيع مل�ستثمر رئي�س. 
التاأكيد وب�سكل حازم على كفاءة تطبيق برامج التخا�سية والقيام بح�سن توجيه . 3

احل�سيلة منها اإىل ال�ستخدام الأمثل لها، ف�ساًل عن التاأكيد على حتقيق تلك الربامج لأهدافها 
املقررة لها م�سبقًا منعًا لأي من حالت الف�ساد التي قد تكون مرتبطة بذلك. 

اأم عاملية جلميع . 4 اأكانت حملية  �سواًء  توفري م�سادر متويل  الرتكيز على �رشورة 
ال�رشكات �سواء بالعتماد على اجلهاز امل�رشيف، اأو الأ�سواق املالية اخلا�سة يف ظل تزايد 

�رشعة انتقال التدفقات الراأ�سمالية. 
وا�ستقرار . 5 تدعيم  على  ي�ساعد  مّما  ومالية،  حما�سبية  م�سكالت  يف  النزلق  جتنب 
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حدوث  درء  وهو  األ  الأ�سمى،  الهدف  اإىل  للو�سول  وذلك  العاملة،  ال�رشكات  جميع  ن�ساط 
انهيارات قد ت�سيب الأجهزة امل�رشفية اأو الأ�سواق املالية املحلية منها اأو حّتى الأجنبية، 
مّما يدفع بعجلة التنمية وال�ستقرار القت�ساديني. وهنا يراى الباحثان اأن من ال�رشوري 
ال�رشكات،  يف  املوؤ�س�سية  احلاكمية  لتح�سني   )Ernest & young( و�سايا  ا�ستعرا�س 

وكذلك تو�سيات �سندوق النقد الدويل للحد للمار�سات املحا�سبه الإبداعيه يف ال�رشكات. 

مفهوم احملاسبة اإلبداعية: 

ت�ستمل العملية املحا�سبية على معاجلة العديد من ق�سايا احلكم وح�سم ال�رشاعات بني 
املناهج اأو املداخل املتناف�سة من اأجل عر�س نتائج الأحداث املالية والعمليات التجارية، 
اأو �سوء العر�س. ويرى وهذه املرونة توفر الفر�س للتالعب، والغ�س، واخلداع، والتحريف، 

Smith اأن كثرياً من النمو الظاهري يف الأرباح التي حدثت يف الثمانينيات كانت نتيجة 
�سغط  هنالك  كان  حيث  احلقيقي،  القت�سادي  للنمو  نتيجة  ولي�ست  الإبداعية  للمحا�سبة 
لإنتاج اأرباح اأف�سل يف الوقت الذي كان من ال�سعب اإيجاد تلك الأرباح من اأي نوع اآخر، 
ما  ولي�س  فعـله،  ت�ستطيع  ل  مبا  فقط  تخبـرك  القـوانني  باأن  ال�سـركات  اكت�سفت  وعندما 
ت�ستطيع فعلـه! لهذا فقد راأت ال�رشكات باأنها اإذا كانت ل ت�ستطيع اأن تك�سب الأرباح، فاإنها 

ت�ستطيع على الأقل اأن تبتدعها 
مما �سبق ن�ستنج اأن املحا�سبة الإبداعية و�سيلة ممكن ا�ستخدامها للتالعب يف العنا�رش 
اخلا�سة بالقوائم املالية، ولو�سف حالت اإظهار الدخل، واملوجودات، واللتزامات ملن�ساآت 
الأعمال ب�سورة غري �سادقة وغري حقيقية، الأمر الذي قاد اإىل حدوث العديد من النهيارات 
 ،Enron اإنرون  مثل  الكربى  القت�سادية  املن�سئات  من  العديد  يف  املالية  والف�سائح 
 Merill Endico انديكوا  ومريل   ،Harkin وهاركن   ،Worldcom وورلدكوم 

وغريها. 
الظاهرة  هذه  بدرا�سة  املحا�سبة  يف  املخت�س�سون  اأخذ  املا�سيني  العقدين  وخالل 
 Oliveras( وقدموا خالل درا�ستهم و حتليلهم لهذه الظاهرة العديد من التعريفات فعرفها
Amat، 2003،p7 &( باأنها العملية التي ي�ستخدم فيها املحا�سبون معرفتهم بالقواعد 
املحا�سبية للتالعب بالأرقام املعرو�سة يف ح�سابات من�ساآت الأعمال. وبنف�س الجتاه يرى 
للتالعب  ت�ستخدم  التي  اخلطوات  اأو  الإجراءات  اأنها   )Mulford et al،2002،p. 13(
بالأرقام املالية من خالل ال�ستفادة من اخليارات واملبادئ املحا�سبية واي اجراء او خطوة 
باجتاه اإدارة الأرباح اأو متهيد الدخل. من التعريف اعله يت�صح ان املحا�صبة االإبداعية 

تت�صف مبا ياأتي: 
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أدوات احلاكمية املؤسسية وأثرها في احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
في الشركات املساهمة األردنية. 

مجموعة مختارة من الشركات املساهمة الصناعية األردنية(. على  ميدانية  )دراسة 
د. ايهاب نظمي
د. أسامة عبد املنعم علي

هي �سكل من اأ�سكال التالعب والحتيال يف مهنة املحا�سبة. . 1
. ممار�ساتها تعمل على تغيري القيم املحا�سبية احلقيقية اإىل قيم غري حقيقية. . 2
اإطار املبادئ واملعايري والقواعد املحا�سبية املتعارف . 3 . ممار�ساتها تنح�رش يف 

عليها، وبالتايل فهي ممار�سات قانونية. 
عالية . 4 حما�سبية  مهنية  قدرات  ميتلكون  ما  غالبًا  الإبداعية،  املحا�سبة  ممار�سو 

متكنهم من التالعب بالقيم، وحتويلها وحتويرها بال�سكل الذي يرغبون فيه. 
دوافع استخدام احملاسبة االبداعية )مطرواحلليب,2009,ص9(: 

املالية . 1 القيمة  حت�سني  بهدف  الأ�سواق،  يف  ال�رشكة  �سمعة  على  اليجابي  التاأثري 
املتعلقة باأدائها 

ذلك . 2 من  الغاية  تكون  حيث  املالية،  الأ�سواق  يف  ال�رشكة  �سهم  �سعر  على  التاأثري 
تعظيم القيمة املالية، ومن ثم حت�سني اأ�سعار اأ�سهم تلك ال�رشكات يف الأ�سواق املالية. 

زيادة القرتا�س من البنوك. . 3
التالعب ال�رشيبي وذلك عن طريق تخفي�س الأرباح والإيرادات وزيادة امل�ساريف . 4

بهدف تخفي�س الهام�س ال�رشيبي املرتتب عليها. 
حت�سني الأداء املايل لل�رشكة بهدف حتقيق م�سالح �سخ�سية تنعك�س اإيجابًا على . 5

اإدارات ال�رشكات لإظهارها ب�سورة، جميلة اأمام جمل�س الدارة. 
على . 6 لل�رشكة  متقدم  ت�سنيف  على  للح�سول  وذلك  املهني،  الت�سنيف  لغايات 

مناف�سيها يف جمال العمل م�ستندة اإىل موؤ�رشات ومعايري مالية. 
الدراسة امليدانية: 

�سوف نبني اآراء املدققني الداخليني واخلارجيني لكربى ال�رشكات امل�ساهمة ال�سناعية 
العامة لأثر اأدوات احلاكمية املوؤ�س�سية يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية. 

الجدول )1( 
وصف الخصائص الشخصية أفراد عينة الدراسه

الن�صبة املئوية التكرارال�صفةاملتغرياتت

املوؤهل العلمي1

68%51بكالوريو�س

26.6%20ماج�ستري

5.4%4دكتوراه

100%75املجموع
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الن�صبة املئوية التكرارال�صفةاملتغرياتت

2
التخ�س�س

73.4 %55حما�سبة

10.6%8اإدارة اأعمال

2.6%2اقت�ساد

13.4%10علوم مالية وم�رشفية

100%75املجموع

ال�سهادة املهنية3

CMA2%2.7

ACPA20% 26.7

CIA3%4

JCPA50%66.6

100%75املجموع

4

امل�سمى الوظيفي

2.7 %2�ساحب مكتب اأو �رشيك

4%3مدقق ح�سابات عادي

2.7 %2مدير دائرة التدقيق

52%39مدقق ح�سابات رئي�سي

38.6 %29مدقق داخلي

100%75املجموع

5
�سنوات اخلربة 

9.4%7اأقل من 5 �سنة

5 10-12%16

10 15-13%17.3

 20 15- 39%52

5.3%204 �سنة فاأكرث

100%75املجموع

ويالحظ من اجلدول )1( اإن اكرب ن�سبة من امل�ستجيبني هم من حمله �سهادة البكالوريو�س 
لأداء  املنا�سبة  الوظيفية  للمهارات  امل�ستجيبني  امتالك هوؤلء  يعني  68%، وهذا  وبن�سبة 
اأعمالهم املحا�سبية والتدقيقية، وجاء هذا متنا�سب مع موؤ�رش التخ�س�س لكون اأكرث ن�سبة 
فتبني  املهنية  لل�سهادات  بالن�سبة  اما   .%73.4 وبن�سبة  املحا�سبة،  اخت�سا�س  كانت من 
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أدوات احلاكمية املؤسسية وأثرها في احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
في الشركات املساهمة األردنية. 

مجموعة مختارة من الشركات املساهمة الصناعية األردنية(. على  ميدانية  )دراسة 
د. ايهاب نظمي
د. أسامة عبد املنعم علي

اأن اأكرب ن�سبة من امل�ستجيبني هم من حمله �سهادة JCPA، وبن�سبة 66.6%، وهذا موؤ�رش 
والتدقيقية  املحا�سبية  اأعمالهم  اأداء  يف  والتميز  للكفاءة  امل�ستجيبني  هوؤلء  امتالك  على 
ف�ساًل عن احتكاكهم مع البيئة الوظيفية اخلا�سة باملهنة، وجاء اأي�سا متنا�سبًا مع كل من 
 %52 ال�رشكة، وبن�سبة،  الوظيفي واخلربة بكونهم مدققي ح�سابات رئي�سيني يف  امل�سمى 

بالإ�سافة اإىل امتالكهم ل�سنوات اخلربة الوظيفية وبن�سبة 52% اأي�سا.
نتائج اختبار الفر�صيةاالوىل:  ◄

الفر�سية الأوىل: يوجد ملجل�س الإدارة اأثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية 
يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية

الجدول )2( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية االولى

املتو�صط الفقرة الت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

1
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على اأن يتم الإف�ساح عن مكافاأت جمل�س الإدارة 

4.280.7085.6واملديرين التنفيذيني وكيفية اختيارهم

2
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه علي قيام الداره برفع م�ستوي الإف�ساح يف 

3.370.7667.4ال�رشكات للحد من ممار�سا ت املحا�سبه البداعيه

3
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على قيام الداره بالإف�ساح للم�ساهمني عند 

2.510.8850.2وجود ممار�سة اأو �سلوك غري اأخالقي

4
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على قيام الداره بتوفري قنوات لن�رش املعلومات 

الكافية ويف التوقيت املنا�سب وبطريقة تت�سم بالعدالة جلميع الإطراف ذات 
العالقة للحد من ممار�سا ت املحا�سبه البداعيه

3.140.9462.8

5
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه علي قيام الداره برفع م�ستوي ال�سفافية 

والكفاءة يف التقارير املالية التي تن�رشها ال�رشكات للحد من ممار�سا ت 
املحا�سبه البداعيه

4.350.9287.0

6
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على حتديد م�سوؤوليات وواجبات الإدارة فيما 

يتعلق بالتقديرات املحا�سبية عند اإعداد التقارير املالية للحد من ممار�سات 
املحا�سبه البداعيه

3.810.6676.2

7
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على قيام الداره بابراز اأي تغيريات يف املبادئ 
وال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة وتدر�س اأثرها يف التقارير املالية للحد من 

ممار�سات املحا�سبه البداعيه
4.280.6785.0

8
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على قيام الداره بدرا�سة املوقف واحلالة املالية 

4.020.6080.4لل�رشكة لأغرا�س اإعادة الهيكلة
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املتو�صط الفقرة الت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

9
تعمل احلاكميه على توفري اإطار تنظيمي فعال ي�سبط كافة جوانب 

4.090.8981.8احلاكميه لأداء ال�رشكات للحد من ممار�سات املحا�سبه البداعيه

10
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على قيام الداره بتوفري هيكل تنظيمي وو�سف 
وظيفي وحتديد امل�سوؤوليات وال�سالحيات ي�ساهم يف احلد من ممار�سا ت 

املحا�سبه البداعيه
4.350.5387.0

11
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على امل�ساركة البناءة لأع�ساء جمل�س الإدارة يف 

4.140.7482.8ر�سم �سيا�سات �سحيحه وا�سحه لل�رشكه

3.850.4477الكلي

يبني اجلدول )2( اإن الفقرة اخلام�سة التي تن�س على: »تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية علي 
التقارير املالية التي تن�رشها ال�رشكات  ال�سفافية والكفاءة يف  قيام الإدارة برفع م�ستوي 
اأ�ساليب جمل�س الإدارة تاأثرياً يف احلد  اأكرث  للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية« متثل 
�رشورة  يعني  وهذا  الأردنية،  امل�ساهمة  ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من 
قيام جمال�س اإدارات ال�رشكات امل�ساهمة بالإف�ساح التام وال�سفاف عن جميع املعامالت 
اأثرها على قوائمها املالية، و  العاملي، وبيان  اأو  �سواء على امل�ستوى املحلي  وال�سفقات، 
حققت هذه الفقرة و�سطًا ح�سابيًا بلغ قيمته 4.35، وباأهمية ن�سبية 87.0 اأما اقل الفقرات 
تاأثرياً ح�سب راأي عينة الدرا�سة فهو »تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام الإدارة بالإف�ساح 
و�سطًا  الفقرة  هذه  حققت  حيث  اأخالقي«  غري  �سلوك  اأو  ممار�سة  وجود  عند  للم�ساهمني 
الفر�سية  لفقرات  احل�سابي  املتو�سط  وبلغ   .50.2 بلغت  ن�سبية  وباأهمية   ،2.51 ح�سابيًا 
الأوىل جمتمعة 3.85، وباأهمية ن�سبية بلغت 77 ، وللتحقق من اأن الو�سط احل�سابي الذي 
اأبداه امل�ستجيبون من اأفراد العينة لفقرات الفر�سية الأوىل اأكرب بدرجة معنوية من و�سط اأداة 
القيا�س مت ا�ستخدام اختبار One Sample T- test لإجابات عينة الدرا�سة واخلا�سة 

مبتغريات الفر�سية الأوىل واجلدول )3( يو�سح النتائج التي مت التو�سل اإليها: 
الجدول )3( 

اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية االولى

املتو�صط املجال
احل�صابي

االنحراف 
م�صتوى قيمة Tاملعياري

الداللة

3.850.4412.560.000ملجل�س الإدارة اثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية
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أدوات احلاكمية املؤسسية وأثرها في احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
في الشركات املساهمة األردنية. 

مجموعة مختارة من الشركات املساهمة الصناعية األردنية(. على  ميدانية  )دراسة 
د. ايهاب نظمي
د. أسامة عبد املنعم علي

من خالل اجلدول اأعاله يت�سح اأن قيمة T املح�سوبة اكرب من قيمة T اجلدولية وهي 
الإدارة  ملجل�س  يوجد  اأنه  ترى  الدرا�سة  عينة  اأن  يعني  م�ستوى0.00.وهدا  عند  معنوية 
نقبل  الأردنية.لذا  امل�ساهمة  ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  احلد  يف  اأثر 

الفر�سية الأوىل مب�ستوى ثقة %95.
نتائج اختبار الفر�صية الثانية:  ◄

الفر�سية الثانية: يوجد للجنة التدقيق اأثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية 
يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية.

الجدول )4( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية الثانية

املتو�صط الفقرة الت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

1
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على اأن تعد جلنة التدقيق قناة ات�سال بني لإدارة 

80.4 4.020.80واملدقق الداخلي واخلارجي

2
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على اأن ت�ساعد جلنة التدقيق يف عملية حتديد 

3.070.5161.4املخاطر التي توؤثر يف التقاريراملالية للحد من ممار�سا ت املحا�سبه البداعيه

3
تعمل احلاكميه املوؤ�س�سيه على ان ت�سهم جلنة التدقيق يف تقييم فعالية اإدارة 

3.790.5675.8املخاطر يف ال�رشكة للحد من ممار�سا ت املحا�سبه الإبداعية

4
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على اأن تعمل جلنة التدقيق مع جمل�س الإدارة 

يف اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة لإعداد التقارير املالية للحد من 
ممار�سات املحا�سبه البداعيه

4.670.6193.4

5
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام كل من جلنة التدقيق و الإدارة مبناق�سة 

3.530.6770.6كيفية اختيار التقديرات املحا�سبية للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية

6
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام جلنه التدقيق مبتابعة امل�ستويات الدارية 
العليا يف الهيكل التنظيمى فى اأداء اأعمالهم والتاأكد من اأنهم على دراية كاملة 

بها وبكيفية قيا�س نتائجها
4.160.8183.2

7
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على اأن ت�سهم جلنة التدقيق يف التاأكد من فاعلية 

3.420.8568.4نظام الرقابة الداخلية.

3.810.3976.2الكلي

جلنة  تعمل  اأن  على  املوؤ�س�سية  احلاكمية  تعمل  الرابعة« الفقرة  ان   )4( اجلدول  يبني 
التدقيق مع جمل�س الإدارة يف اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة لإعداد التقارير املالية 
الفر�سية  فقرات  بني  الأول  الرتتيب  احتلت  قد  الإبداعية،  املحا�سبة  ممار�سات  من  للحد 
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الثانية وهذا يعني اأنه بتفاعل جهود كل من جلنه التدقيق يف ال�رشكات، وجمال�س اإدارتها 
واأ�ساليب  و�سيا�سات  اأ�س�س  على  معدة  مالية  قوائم  اإعداد  يف  الريادية  حتقيق  ي�ستطيعون 
اأهم التغريات والتطورات اخلا�سة باملهنة، وقد حتقق هذا مبتو�سط  حما�سبية تراعى فيها 
بينما  التام  التاأكيد  93.4، وهي تقرتب من  ن�سبية  وباأهمية   ،4.67 بلغت قيمته  ح�سابي 
كانت اأقل فقرات هذا املجال هي الفقرة الثانية؛ اإذ حتققت مبتو�سط ح�سابي 3.07 وباأهمية 
وباأهمية  الثانيه3.81  الفر�سية  لفقرات  املتو�سطات  متو�سط  61.4.وبلغ  بلغت  ن�سبية 
اأن فقرات الفر�سية الثانيه متثل اكرث  اأن عينة الدرا�سة ترى  76.2.وهذا يدل  ن�سبية بلغت 
تاأثري يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية.وللتحقق 
بدرجة معنوية من  اأكرب  العينة  اأفراد  من  امل�ستجيبون  اأبداه  الذي  احل�سابي  الو�سط  اأن  من 
البحث  عينة  لإجابات   One Sample T- test اختبار  امُ�ستخدم  القيا�س،  اأداة  و�سط 
اإليها  التو�سل  مت  التي  النتائج  يو�سح   )5( واجلدول  الثانيه  الفر�سية  بفقرات  واخلا�سة 

لفقرات الفر�سية جمتمعة.
الجدول )5( 

اختبار One Sample T- test لفقرات الفرضية الثانية

املتو�صط املجال
احل�صابي

االنحراف 
م�صتوى قيمة Tاملعياري

الداللة

3.810.3913.570.000للجنه التدقيق اثريف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية

اجلدولية   T قيمة  من  اكرب  امل�سحوبة   T قيمة  اأن  يت�سح  اأعاله  اجلدول  خالل  من 
ولفقرات الفر�سية الثانية وهي معنوية عند م�ستوى 0.00.وهذا يعني اأن عينة الدرا�سة ترى 
ال�رشكات امل�ساهمة  الإبداعية يف  اأثراً يف احلد من ممار�سات املحا�سبة  التدقيق  اأن للجنة 

الأردنية.لذا تقبل الفر�سية الثانية ومب�ستوى ثقة %95.
نتائج اختبار الفر�صية الثالثة:  ◄

الفر�سية الثالثة: يوجد للمدقق الداخلي اأثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية 
يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية.

الجدول )6( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية الثالثة

املتو�صط الفقرةالت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

1
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على درا�سة برنامج التدقيق الداخلي مع املدقق 

3.630.6972.6الداخلى واإبداء املالحظات عليه.
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أدوات احلاكمية املؤسسية وأثرها في احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
في الشركات املساهمة األردنية. 

مجموعة مختارة من الشركات املساهمة الصناعية األردنية(. على  ميدانية  )دراسة 
د. ايهاب نظمي
د. أسامة عبد املنعم علي

املتو�صط الفقرةالت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

2
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على درا�سة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة و�سع 

4.470.6789.4الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة يف هذه التقارير.

3
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق الداخلي بالتاأكد من اأن يتم 

الإف�ساح عن جميع بنود عنا�رش املركز املايل بالقدر الكايف، وبدون ا�ستثناء 
للحد من ممار�سا ت املحا�سبة الإبداعية

4.280.6785.6

4
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق الداخلي بالف�ساح عن اأي عمليات 

غريعادية ميكن اأن توؤدي اإيل التاأثري علي اأداء ال�رشكة للحد من ممار�سات 
املحا�سبة الإبداعية.

3.860.5277.2

5
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على درا�سة املدقق الداخلي ملخاطر اختيارات 

وتركيبة حمفظة الوراق املالية التي تتعامل فيها خماطر الت�سغيل وخماطر 
ال�سوق وخماطر الئتمان للحد من ممار�سا ت املحا�سبه البداعيه

3.420.6668.4

3.930.4678.6الكلي

تقارير  درا�سة  على  املوؤ�س�سية  احلاكمية  »تعمل  الثانية  الفقرة  ان   )6( اجلدول  يبني 
هذه  يف  الواردة  للمالحظات  الت�سحيحية  الإجراءات  و�سع  ومتابعة  الداخلي  التدقيق 
التقارير« قد احتلت الرتتيب الأول بني الفقرات، وهي بذلك متثل اأبرز نقاط جمال التدقيق 
اإذ حققت و�سطًا ح�سابيًا بلغت قيمته  الداخلي يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية؛ 
املدقق  مالحظات  باأخذ  اأنه  امل�ستجيبة  الفئة  راأت  فقد   89.4 ن�سبية  وباأهمية   4.47
الأكرث  ال�سخ�س  يعدُّ  لأنه  فيها،  الإبداعية  املمار�سات  احلد من  ال�رشكات  ت�ستطيع  الداخلي 
خفايا  بكل  معرفة  واأكرث  ال�رشكة،  يف  التدقيق  وجلنة  الإدارة  جمل�س  من  كل  مع  احتكاكًا 
العمل الإداري واملحا�سبي ، اأما اأقل الفقرات تاأثرياً براأي امل�ستجيبني فهي الفقرة اخلام�سة: 
»تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على درا�سة املدقق الداخلي ملخاطر اختيارات وتركيبة حمفظة 
الأوراق املالية التي تتعامل فيها خماطر الت�سغيل وخماطر ال�سوق، وخماطر الئتمان للحد 
من ممار�سا ت املحا�سبة الإبداعية« اإذ حققت و�سطًا ح�سابيًا 3.42 وباأهمية ن�سبية بلغت 
3.93.وللتحقق من اأن الو�سط احل�سابي الذي  68.4، وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال ككل 
اأكرب بدرجة معنوية من و�سط  اأفراد العينة لفقرات الفر�سية الثالثه  اأبداه امل�ستجيبون من 
اأداة القيا�س امُ�ستخدم اختبار One Sample T- test لإجابات عينة الدرا�سه واخلا�سة 

مبتغريات الفر�سية الثالثة واجلدول )7( يو�سح النتائج التي مت التو�سل اإليها: 
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الجدول )7( 
اختبار One Sample T- test لمتغيرات الفرضية الثالثة

املتو�صط املجال
احل�صابي

االنحراف 
م�صتوى قيمة Tاملعياري

الداللة

3.930.4613.330.000للمدقق الداخلي اثريف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية

اجلدولية   T قيمة  من  اأكرب  امل�سحوبة   T قيمة  اأن  يت�سح  اأعاله  اجلدول  خالل  من 
الفر�سية  تقبل  لذا   ،0.00 م�ستوى  عند  معنوية  وهي  الثالثة  الفر�سية  متغريات  وجلميع 

الثالثة ومب�ستوى ثقة %95.
نتائج اختبار الفر�صية الرابعة:  ◄

الفر�سية الرابعة: يوجد للمدقق اخلارجي اثر يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية 
يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية

الجدول )8( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات الفرضية الرابعة

املتو�صط الفقرةالت�صل�صل
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

1
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق اخلارجي بدرا�سة ال�سيا�سات 

3.910.4878.2املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي، والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.

2
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق اخلارجي بدرا�سة هيكل الرقابة 

الداخلية املطبق واإظهار نقاط ال�سعف فيه.للحد من ممار�سا ت املحا�سبة 
الإبداعية.

3.650.6173.0

3
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق اخلارجي بالتاأكد من اأن 

ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من�سجمة مع الإ�سدارات املهنية للحد من 
ممار�سات املحا�سبة الإبداعية.

4.230.7884.6

4
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق اخلارجي باإحاطة اإدارة ال�رشكة 
بكافة التطورات الدولية من اأزمات مالية متوقعة والتنبوؤ بالع�رش والإع�سار 

املاىل للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية.
3.190.9663.8

3.740.5774.8الكلي

لكل فقرة من فقرات  املعياري  املتو�سط احل�سابي والنحراف  )8( قيم  يبني اجلدول 
التدقيق اخلارجي واأثره يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، وبا�ستعرا�س قيم الرتتيب 
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أدوات احلاكمية املؤسسية وأثرها في احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
في الشركات املساهمة األردنية. 

مجموعة مختارة من الشركات املساهمة الصناعية األردنية(. على  ميدانية  )دراسة 
د. ايهاب نظمي
د. أسامة عبد املنعم علي

اأبرز نقاط  اأن الفقرة الثالثة قد احتلت الرتتيب الأول بني الفقرات، وهي بذلك متثل  يتبني 
جمال التدقيق اخلارجي واأثره يف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، وتتمحور يف اأن 
تعمل احلاكمية املوؤ�س�سية على قيام املدقق اخلارجي بالتاأكد من اأن ال�سيا�سات املحا�سبية 
املطبقة من�سجمة مع الإ�سدارات املهنية للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية، وتف�سري 
حتت  ال�رشكة  اأو�ساع  درا�سة  فعليه  م�ستقاًل  خارجيًا  طرفًا  يعدُّ  اخلارجي  املدقق  اأن  ذلك 
التدقيق ملعرفة مدى ان�سجام �سيا�ساتها املحا�سبية مع اأهم التعديالت والتغريات اخلا�سة 
باملهنة للحد من املمار�سات الإبداعية وبخا�سة يف ظل تغريات العوملة والقت�ساد املعريف، 
وحققت هذه الفقرة و�سطًا ح�سابيًا بلغ قيمته 4.23، وباهمية ن�سبية 84.6.اأما الأقل تاأثرًي 
 « فهي:  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات  من  احلد  يف  واأثره  اخلارجي  التدقيق  فقرات  على 
بالتطورات  ال�رشكة  اإدارة  باإحاطة  اخلارجي  املدقق  قيام  على  املوؤ�س�سية  احلاكمية  تعمل 
الدولية كافة من اأزمات مالية متوقعة والتنبوؤ بالع�رش والإع�سار املايل للحد من ممار�سات 
املحا�سبة الإبداعية، وحققت الفقرة و�سطًا ح�سابيًا 3.19 وباأهمية ن�سبية بلغت 63.8، وبلغ 
املتو�سط احل�سابي لفقرات الفر�سية ككل 3.74 وباأهمية ن�سبية بلغت 74.8.وللتحقق من 
اأن الو�سط احل�سابي الذي اأبداه امل�ستجيبون من اأفراد العينة لفقرات الفر�سية الرابعة اأكرب 
 One Sample T- test اختبار  امُ�ستخدم  وقد  القيا�س،  اأداة  و�سط  بدرجة معنوية من 
الدرا�سة اخلا�سة مبتغريات الفر�سية الرابعة، واجلدول )9( يو�سح النتائج  لإجابات عينة 

التي مت التو�سل اإليها: 
الجدول )9( 

اختبار One Sample T- testلمتغيرات الفرضية الرابعة

املتو�صط املجال
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
ت

م�صتوى 
الداللة

نتيجة الفر�صية 
ال�صفرية

رف�س3.740.578.510.000للمدقق اخلارجي اثريف احلد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية

اجلدولية   T قيمة  من  اأكرب  املح�سوبة   T قيمة  اأن  يت�سح  اأعاله  اجلدول  خالل  من 
الفر�سية  تقبل  م�ستوى0.00.لذا  عند  معنوية  وهي  الرابعة  الفر�سية  متغريات  وجلميع 

الرابعة مب�ستوى ثقة %95.

النتائج: 
تبني من خالل اآراء امل�ستجيبني اأنه يوجد ملجل�س الإدارة اأثر يف احلد من ممار�سات . 1

املحا�سبة الإبداعية يف ال�رشكات امل�ساهمة الأردنية، ويتج�سد ذلك من خالل قيام الإدارة 
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من  للحد  ال�رشكات  تن�رشها  التي  املالية  التقارير  يف  والكفاءة  ال�سفافية  م�ستوى  برفع 
ممار�سات املحا�سبة الإبداعية.

تبني من خالل اأراء امل�ستجيبني اأنه يوجد للجنة التدقيق اأثر يف احلد من ممار�سات . 2
مع  التدقيق  جلنة  قيام  طريق  عن  الأردنية  امل�ساهمة  ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة 
جمل�س الإدارة يف اختيار ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة لإعداد التقارير املالية للحد من 

ممار�سات املحا�سبة الإبداعية
من . 3 احلد  يف  اأثر  الداخلي  للتدقيق  يوجد  اأنه  امل�ستجيبني  اآراء  خالل  من  تبني 

خالل  من  ذلك  ويتج�سد  الأردنية،  امل�ساهمة  ال�رشكات  يف  الإبداعية  املحا�سبة  ممار�سات 
درا�سة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة و�سع الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة 

يف هذه التقارير.
من . 4 احلد  يف  اأثر  اخلارجي  للتدقيق  يوجد  اأنه  امل�ستجيبني  اأراء  خالل  من  تبني 

ذلك من خالل  ويتمحور  الأردنية،  امل�ساهمة  ال�رشكات  الإبداعية يف  املحا�سبة  ممار�سات 
قيام املدقق اخلارجي بالتاأكد من اأن ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة من�سجمة مع الإ�سدارات 

املهنية للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية.

التوصيات: 
ال�رشكة ككل . 1 واخلارجي جتاه  الداخلي  املدقق  م�سئولية  النظر يف  اإعادة  �رشورة 

القت�سادية  قيمتها  على  الرتكيز  خالل  من  وذلك  احلاكمية،  ادوات  اأهم  من  باعتبارهما 
واملخاطر املختلفة التى تواجهها للحد من ممار�سات املحا�سبة الإبداعية.

اإ�سرتاتيجيات . 2 فح�س  ت�سم  كي  واخلارجي  الداخلي  التدقيق  اأن�سطة  دائرة  تو�سيع 
ال�رشكة وتقوميها وحتليلها واإدارتها وذلك من حيث نقاط القوة وال�سعف، واأي�سًا من حيث 

الفر�س والتهديدات من اأجل حاكمية ر�سيدة فيها.
املدققني . 3 �سالحيات  فى  النظر  اإعادة  خالل  من  احلاكمية  اأدوات  تفعيل  �رشورة 

جمل�س  من  بكل  عالقتهم  اأبعاد  وتو�سيف  ومهماتهم،  و�سلطاتهم  وم�سئولياتهم  الداخليني 
الإدارة وجلان التدقيق واملدققني اخلارجيني للحد من املمار�سات الإبداعية يف ال�رشكات.

بال�رشكات، . 4 الداخلي  التدقيق  لإدارة  التنظيمى  الو�سع  فى  النظر  اإعادة  �رشوره 
املمار�سات  من  للحد  التدقيق  بلجان  وفعاليتها  الإدارات  هذه  كفاءة  تدعيم  على  والعمل 

الإبداعية املحتملة.
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على . 5 ومعامالته  الإدارة  جمل�س  �سفقات  عن  وال�سفاف  اجلاد  الإف�ساح  �رشوره 
اأي  لردع  املوؤ�س�سية  للحاكمية  فاعل و�سحيح  تطبيق  ل�سمان  والعاملي،  املحلي  امل�ستوى 

حماولت اإبداعية للتحايل والتالعب يف القوائم وح�سابات ال�رشكات.
الرقابية . 6 اجلهات  مع   ، القانونني(  املحا�سبني  )جممع  املهنية  املنظمات  تعاون 

ل�سوق عمان املايل وجلان التدقيق يف ال�رشكات عن طريق الهتمام بالنواحي الأخالقية 
ناحية  من  نزاهته  ودرجة  احل�سابات  وملدققي  ناحية،  من  املحا�سبية  املعلومات  ملعدي 
اأخرى، مع الت�سديد يف تنفيذ العقوبات املقررة لغري امللتزمني، لزيادة الثقة يف املعلومات 

ة للحد من ممار�سات اإبداعية حمتمله. كاأحد العوامل املهمرَّ
)اأدوات( . 7 اأدوار  تفعيل  من  بدرَّ  ل  ال�رشكات  يف  ر�سينة  موؤ�س�سية  حاكمية  لوجود 

خارجية  جهات  اأي�سا  و   ، الداخلي(  )كاملدقق  بال�رشكة  العاملني  من  كاملة  منظومة 
قائم  للحاكمية  اإيجاد منهج كامل  التاأكيد على دور كل منهم يف  و  )كاملدقق اخلارجي( 
على معايري مهنية و ت�رشيعات و اأحكام و قواعد �سلوكية حمددة، ف�سال عن �رشورة تفاعل 
التدقيق  جلنة  يف  تتج�سد  التي  املوؤ�س�سية  للحاكمية  املكملة  الأدوات  مع  ال�سابقة  الأدوات 

وجمل�س اإدارة ال�رشكة.
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