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 فاعلية المراجع الخارجى فى الحد من ممارسات المحاسبة االبداعية لتحقيق جودة القوائم المالية.
 إعداد الباحث: 

 د. إبراهيم فطر بنداس حسين.
The efficiency of the external auditor for minimizing the risk of creative  

accountingin good financial reports. 
 

 الملخص.                                                   
تناولت الدراسة فاعلية المراجع الخارجى فى الحد من ممارسة المحاسبة االبداعية فى جودة القوائم المالية 
بالتطبيق على المصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية. تمثلت مشكلة الدراسة فى اإلجابة 

 بداعية على جودة التقارير المالية فى المصارفعلى التساؤالت اآلتية: هل يؤثر الحد من ممارسة المحاسبة اال
السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية؟ ما هو الدور الذى يلعبه المراجع الخارجى فى المصارف 
السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوارق المالية فى تطبيق اإلجراءات الالزمة للحد من ممارسات المحاسبة 

ية الدراسة تأتى فى إطار أهمية جودة التقارير المالية فى المصارف السودانية المدرجة بسوق االبداعية؟. أهم
الخرطوم لألوارق المالية للمستثمرين وخوفهم من عدم صحة هذه التقارير المالية الخاصة بشركات المساهمة 

تالية: احث بصياغة الفرضيات الالعامة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية. تحقيقًا ألهداف البحث قام الب
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة المحاسبة االبداعية وجودة التقارير المالية للمصارف السودانية 
المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجع الخارجى وتحقيق 

لمالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية. هدفت الممارسات االبداعية فى التقارير ا
الدراسة إلى بيان تأثير المحاسبة االبداعية ودوافع اإلدارة الستخدامها فى إعداد التقارير المالية من خالل صياغة 

لمراجع الدراسة أن لإطار مفاهيمى متكامل للمحاسبة االبداعية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أثبتت 
الخارجى دور هام فى الحد من الممارسة االبداعية ببذل العناية المهنية فى بحثه عن أدلة االثبات وكذلك 
ممارسة اإلدارة المحاسبة االبداعية للدوافع الشخصية فى الغش والتالعب. أما التوصيات: على سوق الخرطوم 
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رية للحد من الممارسات االبداعية فى القوائم المالية. ضرورة لألوراق المالية إصدار منشورات ذات طابع إدا
الزام شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية بمبدأ الثبات فى تطبيق السياسات 

 والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا عن إعداد القوائم المالية.
 :كلمات مفتاحية
 الخارجي ، ممارسات المحاسبة اإلبداعية، جودة التقارير المالية.فاعلية المراجع 

Abstract. 
The study has picked up the efficiency of the external auditor for minimizing the 
risk of creative accounts so as to obtain good financial reports applied in Sudanese 
Banking Firms listed in Khartoum Stock Exchange. 
The problem of the study is to answer the following questions: 
*Dose the minimizing of creative accounts has an impact on the quality of the 
Financial Reports of Banking Firms listed in Khartoum Stock Exchange? 
* What is the role of the External Auditor of Banking Firms listed in Khartoum Stock 
Exchange in implementing the regulations of minimizing the risk of manipulation? 
*The importance of the study comes in the framework of the efficiency of the 
financial reports of the Banking Firms listed in Khartoum Stock Exchange to the 
investors & stakeholders so as to stop their fears of the fraud of these reports. 
And due to the contingency of happening of manipulation & the collapse of the 
financial firms the study has pointed out the following assumptions: 
1- There is a statistical relationship between the efficiency of the financial reports 
of the Banking Firms listed in Khartoum Stock Exchange & manipulation. 
2-- There is a statistical relationship between the External Auditor & creative 
accounts of the financial reports of the Banking Firms listed in Khartoum Stock 
Exchange & creative accounts. 
*The study has targeted the effects of creative accounts & repelling of management 
in using creative accounts through a whole framework of accounting. 
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*The study has reached many conclusions such as: 
The external Auditor has an important role in minimizing the risk of creative 
accounts by giving his utmost professional care in proof of evidence for personal 
fraudulence. 
Recommendations: 
The Stock Exchange should issue managerial notices to restrict creative accounts 
in financial reports. 
To instruct the public companies listed in Khartoum Stock Exchange to implement 
the accounting policies and generally accepted principles in preparing the financial 
statements. 
Key words: 
Efficiency of the external auditor, minimizing the risk of creative accounts, 
Good financial reports. 
 

 المقدمة:
محل تركيز واهتمام من قبل  Creative Accounting أصبح مفهوم المحاسبة اإلبداعية 

المحاسبين والمراجعين بشكل كبير خالل السنوات األخيرة، خاصة بعد انهيار كبريات الشركات 
العالمية وتحميل كبريات مكاتب المراجعة والمحاسبة مسئولية انهيار هذه الشركات واتهامها 

ات المحاسبية تي تظهر البيانبالتالعب بالبيانات المحاسبية مستغلة بعض المعالجات المحاسبية ال
بغير شكلها الحقيقي والصحيح ، وقد بدأ ظهور المحاسبة اإلبداعية عندما واجهت الشركات 
صعوبات في فترة الركود التي حدثت في بداية الثمانينات، حيث كانت هنالك ضغوط إلنتاج 

ات تشفت الشركأرباح أفضل ، في الوقت الذي كان من الصعب إيجاد تلك األرباح، وعندما اك
بأن القوانين تخبرك فقط بما ال تستطيع فعله وليس ما تستطيع فعله فقد رأت الشركات بأنها إذا 
كانت ال تستطيع أن تكتسب األرباح فإنها تستطيع علي األقل أن تبتكرها، من هنا فقد قصد 
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غرض تحقيق ات ببالمحاسبة اإلبداعية أساليب التالعب في الحسابات ألخطاء األداء الفعلي للشرك
نتائج ناقصة للشركات وأصحاب المصالح وتوصيف هذه األساليب بأنها )إبداعية( إذا تمت 
ممارستها دون تجاوز للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، إنما باستغالل عنصري 

لغ األهمية االمرونة واالختيار في تلك المعايير والمبادئ. ال شك أن استخدام هذه الممارسات أثر ب
(  Lornفي زعزعة ثقة سوق المعلومات الواردة بالتقارير المالية التي تنشرها الشركات يشير ) 

إلي أن للمحاسبة اإلبداعية دور كبير في االنهيار المفاجئ لبعض الشركات في العقد الماضي 
هنة ،فقد لموالذي ترتب عليها إخفاق مهنة المحاسبة في الوصول إلي المستوي المتوقع لهذه ا

أشارت بعض الدراسات إلي وجود أدلة ميدانية من األسواق العالمية توضح التأثير السلبي 
 لممارسات المحاسبة اإلبداعية علي مصالح األطراف المختلفة )مجدي عجبنا(.

 مشكلة البحث :
بداعية غالبًا تعد المحاسبة اإلبداعية تحديًا كبيرًا لمهنة المحاسبة والمراجعة فممارسي المحاسبة اإل

ما يمتلكون قدرات مهنية محاسبية عالية تمكنه من التالعب باألرقام وتحويرها بالشكل الذي 
يرغبون فيه، وتعتبر مشكلة المحاسبة اإلبداعية مشكلة عالمية بسبب ما نتج من إنهيار العديد من 

ثرت طة بها، مما أالشركات العالمية الضخمة التي أثرت علي اقتصاديات دولها، والدول المرتب
سلبًا علي االستثمار في سوق رأس المال ونتيجة لتزايد اآلثار السلبية ألساليب المحاسبة اإلبداعية 
خالل السنوات السابقة مما أدي ذلك إلي عدم موثوقية البيانات والتقارير المالية وكفاءة سوق 

 األوراق المالية وبذلك فإن مشكلة هذه الدراسة تتمثل في :
 اجع الخارجي دور فاعل في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية.للمر  -1
ما هو الدور الذي يلعبه المراجع الخارجي في شركات المساهمة العامة السودانية في جودة  -2

 التقارير المالية؟
 أهمية البحث :

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في الجوانب العلمية والعملية التالية:
 لعلمية :أواًل : األهمية ا
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قلة الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت انعكاسات فعالية المراجع الخارجي في الحد من  .1
 ممارسات المحاسبة اإلبداعية في التقارير المالية.

الحاجة لهذا النوع من الدراسات والبحوث العلمية في سوق العمل السوداني وخاصة مستخدمو  .2
 التقارير المالية.

ساعد هذه الدراسة في توجيه اهتمامات البحث المحاسبي نحو إجراء المزيد من المتوقع أن ت .3
من البحوث ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية في القطاعات االقتصادية األخري في سوق 

 العمل السوداني لما لذلك من اآلثار اإليجابية لجودة التقارير المالية.
 بيات متغيرات الدراسة.تزويد المكتبات والجامعة السودانية بأد .4

 ثانيًا : األهمية العملية :
من المتوقع أن تساهم هذه الدراسة في التحديد الدقيق لمعني وجود اهتمام لدي المصارف  .1

السودانية بدور المراجع الخارجي في تحقيق الممارسات الالأخالقية إلدارة األرباح في التقارير 
 المالية.

ية لدي المصارف والشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق االهتمام بجودة التقارير المال .2
 المالية.

المساهمة في تحسين القرارات الخاصة لمستخدمي التقارير المالية في القطاع المصرفي  .3
بالسودان وضمان جودتها بشكل عام مما ينعكس إيجابيًا في ترشيد قراراتهم االقتصادية تجاه 

 هذه المصارف.
نتائج وتوصيات هذه الدراسة في تحسين جودة التقارير المالية في بيئة األعمال االستفادة من  .4

 المصرفية بالسودان.
 أهداف البحث :

تسعي الدراسة بشكل أساسي الستطالع وجهات نظر العاملين بالمصارف السودانية بقصد 
عية في بدا التعرف علي آرائهم حول فاعلية المراجع الخارجي في تحقيق ممارسات المحاسبة اإل

 -التقارير المالية ويتحقق ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:
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  معرفة واختبار مدي اهتمام المصارف السودانية في فاعلية المراجع الخارجي في تحقيق
 ممارسات المحاسبة اإلبداعية للتقارير المالية.

  داعية ممارسات المحاسبة اإلبمعرفة واختبار طبيعة العالقة بين دور المراجع الخارجي وتحقيق
 في التقارير المالية.

  تقديم توصيات مقترحة لمواجهة قصور المراجع الخارجي في اكتشاف ممارسات المحاسبة
اإلبداعية للمصارف قيد الدراسة بناًء علي ما يتم التوصل إليه من نتائج الدراسة النظرية 

 والتطبيقية.
 فرضيات البحث :

 تبار الفرضيات التالية:يسعي هذا البحث إلي اخ
 الفرضية األولي: -

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية المراجع الخارجي وجودة التقارير المالية للمصارف 
 السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية.

 الفرضية الثانية: -
المحاسبة اإلبداعية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراجع الخارجي والحد من ممارسات

 في التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة فى سوق الخرطوم لألوراق المالية.
 منهجية البحث :

 -لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات فقد اعتمد الباحث علي المناهج التالية:
 المنهج االستنباطي: لصياغة مشكلة البحث ووضع الفرضيات. -1
 رائي: الختبار صحة فرضيات الدراسة والدراسات السابقة.المنهج االستق -2
 المنهج الوصفي التحليلي: لتحليل الفرضيات. -3
 المنهج التاريخي: لعرض الدراسات السابقة. -4
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 حدود البحث :
 تتمثل حدود البحث فى اآلتى:

 الحدود المكانية: المصارف السودانية فى سوق الخرطوم لألوراق المالية. -1
 م.2018الزمانية: تغطي الدراسة الحدود  -2
 الحدود البشرية: عينة من العاملين بالمصارف السودانية. -3
الحدود الموضوعية: تتمثل في دراسة فاعلية المراجع الخارجي في تحقيق ممارسات المحاسبة  -4

 اإلبداعية في التقارير المالية.
 ثانيًا: الدراسات السابقة:

تناولت موضوعات ذات عالقة بمتغيرات الدراسة الحالية هنالك العديد من الدراسات التي 
وفي هذا الجانب من البحث يعرض الباحث الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة 

 الحالي:
 م:2010/ دراسة ماجدة متولي محمد إبراهيم 1

ي القوائم ادية علهدفت الدراسة إلي معرفة دور مراقب الحسابات في تحسين األداة المالئمة واالعتم
المالية في ضوء ممارسات المحاسبة االبتكارية. توصلت الدراسة إلي أن الشركات التي تتبع 
ممارسات المحاسبة االبتكارية تسعي لتتبع أهدافها مما يؤثر علي المالئمة واالعتمادية علي القوائم 

 المالية.
 م:2012/ دراسة محمود مصطفي 2

سئولية الحالية للمراجع اتجاه اكتشاف الغش والتقرير عنه في ظل هدفت الدراسة إلي تحليل الم
معايير المراجعة االمريكية والدولية والمصرفية ذات الصلة.توصلت الدراسة إلي مجموعة من 

 االرشادات والمتطلبات الجوهرية وزيادة قدرة المراجعين علي اكتشاف الغش والتقرير عنه.
 م :2012/ دراسة عزه شلبي 3
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هذه الدراسة بالتعرف علي وسائل ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية المنشورة قامت 
ودراسة الشفافية واالفصاح والحد منها. توصلت الدراسة إلى أن هنالك عالقة بين التالعب في 

 البيانات المالية المتطورة وممارسات المحاسبة اإلبداعية.
 م 2015رحمن / دراسة عبد الرحمن محمد عبد ال4

تناولت الدراسة دور المراجع الخارجي في كشف ممارسات اإلدارة االحتيالية في ظل الشبكات 
العصبية الصناعية.توصلت الدراسة إلي أن المراجع الخارجي مسئول أخالقيًا وقانونيًا عن كشف 

 سهم. األالتالعب في الحسابات العينية خالل أداء عملية المراجعة في ظل قوانين البورصة و 
 م:2017/ دراسة د. الهادي ادم وآخرون 5

هدفت الدراسة إلي إظهار تأثير استخدام المحاسبة اإلبداعية علي جودة المعلومات المحاسبية 
للشركات المدرجة في سوق األوراق المالية والتعرف علي األساليب التي أتاحت لإلدارة التالعب 

 تسعي اإلدارة لتحقيقها من جراء هذا التالعب وتوضيح في البيانات المالية وكذلك الدوافع التي
اإلجراءات التي تؤدي إلي الحد من تقليل ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية من 
أجل تقليل انعكاساتها علي مستخدمي القوائم المالية. توصلت هذه الدراسة إلي أن المحاسبة 

ه إاّلإذا تدخلت األمور األخالقية فيها فإن المحاسبة الناتجة اإلبداعية أسلوب ال يتم االعتراض علي
 عن ذلك تصبح غير عادلة وال تظهر حقيقة المركز المالي للشركة.

يرى الباحث أن جميع الدراسات السابقة التى تناولت هذا الموضوع لم تجد حلواًل منطقيةلآلثار 
هذه  لمية متعددت الجوانب للحد منها ألنالسلبية للمحاسبة اإلبداعية فعليه يجب إجراء دراسات ع

 الظاهرة تؤدى إلى تحطيم االقتصادى للدول التى تمارسها.
 اإلطار النظري للبحث.

 مفهوم المحاسبة اإلبداعية:
يشير مفهوم المحاسبة اإلبداعية إلي التالعب بالتقارير والقوائم المالية وإظهارها بصورة غير 

منها  السياسات المحاسبية لتحقيق منافع شخصية لإلدارة لالستفادةحقيقية باستغالل تعدد البدائل و 
وليس لخدمة المستفيدين اآلخرين من القوائم المالية )د. سيد عبد الرحمن عباس بلـة ، دور تطبيق 
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حوكمة الشركات في ممارسة أساليب المحاسبة اإلبداعية ، الجزائر، جامعة مسقك، كلية العلوم 
وعلوم التسيير، مجلة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد  االقتصادية والتجارية

 م(.2012الثاني عشر، 
كما ُعّرفت بأنها )"مجموعة من األساليب واإلجراءات التي يعتمدها المحاسب لتحقيق مصلحة 
أصحاب المصلحة بالشركة ، والمحاسبة اإلبداعية مظهر قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات 
الخارجي وينتج عن االستفادة من الثغرات والقوانين والبدائل المتاحة في معايير المحاسبة المتعمدة، 
ومظهر غير قانوني ينتج عن تواطؤ مدقق الحسابات الخارجي ويتضمن تالعب وتحريف األرقام 

 رالمحاسبية"، )مطر محمد الحلبي، لينا حسن، دور مراقب الحسابات الخارجي في الحد من آثا
المحاسبة اإلبداعية علي موثوقية البيانات المالية الصادرة عن شركة المساهمة العامة األردنية ، 
األردن ، جامعة الزرقاء، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي في الفترة 

 م(.2011نوفمبر  11- 10من 
تزام ة من خالل انتهاز الفرصة للتخلص من االلأيضاً عرفت بأنها "عملية تالعب باألرقام المحاسبي

بالقواعد المحاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل الكشوفات المالية بما يجب أن تكون 
 (.www.infotechaccountants.comعليه"، )موقع المحاسبة دوت نت

"عملية قيام اإلدارة باستغالل الثغرات أو حاالت الغموض في المعايير المحاسبية  كذلكُعّرفت بأنها
بهدف تقديم صورة متحيزة عن األداء المالي للشركة، وعادة ما يتم ذلك دون اإلخالل بنصوص 

 Shah, Atulk.Exploring theالقواعد والمبادئ المحاسبية بل اإلخالل بجوهرها" ،)
influences and constraints on creative accounting in the United Kingdom, 

the European Accounting Review. May 1998).  
كما تعرف أيضًا بأنها "تصرفات من جانب اإلدارة تؤثر في الداخل المبلغ عنه بحيث ال يعبر 

 ,Merchantعن مزية اقتصادية حقيقية للشركة بل أنه قد يكون ضارًا علي األمد الطويل" )
K.A and Rockiness, J. the ethics of managing earnings: an 
empiricalinvestigation, Journal of Accounting and Public Policy. 1994).  

http://www.infotechaccountants.com/
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 -مما تقدم يستخلص الباحث من تعريفات المحاسبة اإلبداعية اآلتي :
 بأنها هي تحريف متعمد وغير أخالقي في إعداد التقارير المالية. -1
بأنها تحريف قانوني للحسابات عن طريق استغالل الثغرات القانونية المتمثلة في تعدد أساليب  -2

 القياس المحاسبي وحرية اختيار السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد التقارير المالية.
 تهدف المحاسبة اإلبداعية الي تغير أرقام الحسابات بشكل يخالف حقيقتها. -3
 بداعية بالهدف الذي تنشده اإلدارة من القوائم والتقارير المالية.ترتبط المحاسبة اإل -4

 -دوافع اإلدارة لتطبيق ممارسات المحاسبة اإلبداعية :
 هنالك عدة دوافع تدفع اإلدارة لتطبيق ممارسات المحاسبة اإلبداعية نوردها فيما يلي:

 العوامل الخارجية  -1
 ثقافة اإلدارة  -2

 :1مفهوم جودة التقارير المالية
عرف قاموس دبيستر االلكتروني الجودة بصفة عامة بأنها خاصية ضرورية لشيء ما أما جودة 
التقارير المالية فقد تعددت آراء الكتاب المحاسبين في نشأت تعريفها وتفاوتت فيما بينها من حيث 

أنها ب the financialanalyst federationالمحتوي والمجال وقد عرفها اتحاد المحليين الماليين 
مدي تفصيل ووضوح المعلومات المحاسبية وتوفرها في الوقت المناسب. كما عرفها مجلس معايير 

بأنها مدي وضوح  financial accounting standards board (FASB)المحاسبة المالية 
المحاسبية المبوبة على شكل تنظيم هرمي يتكون من خاصيتين أساسيتين هما: 2المعلومات المالية

ءمة والموثوقية ومجموعة من الخصائص الفرعية األخرى مثل:)صدق التعبير ،إمكانية المال
 التحقق ، الحياد ، القيمة التنبوئية ، التغذية العكسية ، المقارنة ، الثبات والتوقيت المناسب(.

                                                 
 46م , ص 2012زكريا عبدالسيد , جودة التقلرير المالية )القاهرة , جامعة ميش, مجلة الفكر المحاسبي العدد الرابع , ديسمبر , 1
 .319, ص 2015على االداء السوقي للمنشأة )الكويت , مجلة المحاسبة والمراجعة , العدد االول , مجدي شكري فوزي , تأثير جودة االرباح  -2
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بأنها مجموعة بيانات ناتجة عن عمليات وأحداث حسابية يتم   Webster onlineأيضًا عرفها
عدادها بواسطة إدارة منشآت األعمال بصورة دورية وعادة ما تكون تدفقات النقدية عرضها وإ 

 .3والتغيرات في حقوق الملكية
 :تتحقق جودة المعلومات من خالل توفير المعايير اآلتية

 معايير قانونية: .1
تسعي العديد من المؤسسات المهنية العديد من الدول تطوير معايير لجودة التقارير المالية 

تحقيق االلتزام بها من خالل سن تشريعات وقوانين واضحة ومنظمة لعمل هذه المؤسسات ما ل
 .4توفير هيكل تنظيمي فعال يقوم بضبط جوانب في االداء في المنشأة

 معايير الرقابة: .2
الرقابة إنها مكونات العمل االداري التي يتركز عليها كل من مجلس االدارة والمستثمرين يتوقف 

العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل لجان المراجعة واالجهزة الرقابية المالية نجاح هذا 
واالدارة وتنظيم المعالجة المالية ودور المساهمين واطراف ذات العالقة في تطبيق قواعد الحوكمة 

 . 5بواسطة اجهزة رقابية
 معايير مهنية  .3

لية ايير المحاسبة والمراجعة لضبط اداء العمتهتم الهيئات والمجالس المهنية المحاسبية بإعداد مع
المحاسبية مما ابرز معه مفهوم مشاوله االدارة من قبل المالك لالطمئنان على استثماراتهم التي 

 ادت بدورها الى ظهور الى جه ألعداد تقارير مالية تتمتع بالنزاهة واالمانة .
 معايير فنية  .4

                                                 
3- httwwwwebstr>s Oline Dictionary 0rganzinateion 
, ص 2003كلية التجارة ,  محمد خليل , دور المحاسبة االدارية في اطار عولمة الزكاة ) مجلة الدراسات والبحوث التجارية , جامعة بيها العدد الثاني -4

104. 

 
 التوزيع ,رضوان حلوة منار , النموذج المحاسبي المعاصر من المبادي الى المعايير االدارية , مهتمة في نظرية المحاسبة )عمان, دار وائل للنشر و-5

 80, ص 2003
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 مفهوم جودة المعلومات مما يعكس بدروه على جودة يجب ان تتوفر معايير فنية يؤدي الى تطوير
التقارير المالية مما يؤدي الي ثقة المساهمين والمستثمرين واصحاب المصالح لشركة ويؤدي الى 

 رفع زيادة االستثمار.
 :فاعلية المراجع الخارجي

واسطة إدارة المعدة بالمراجع هو الشخص المؤهل أكاديميًا ومهنيًا الذي يقوم بتقويم القوائم المالية 
 المنشأة بالطريقة الحيادية وإبداء رأيه فيها.

 مسئولية المراجع تجاه إعداد القوائم المالية:
 مسئولية المراجع الخارجي تتلخص في اآلتي:

مراجعة الحسابات وفحص البيانات الماية وإبداء رأيه الفني المحايد كخبير في مدى داللة هذا 
الة المركز المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها, كما أوضح معيار المحاسبة القوائم المالية على عد

 :(6)( يجب أن يتناول مراجع الحسابات المسائل اآلتية 1الدولية رقم )
مدى سالمة حسابات الشركة وصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ومدى السماح له 

 الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس االدارة ،باإلطالع على المعلومات التي يطلبها عن نشاط 
ومدى تطبيق الشركة لألصول المحاسبية المرئية وال سيما تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجالت 
المحاسبية وكذلك مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة 

جع القانوني الخارجي توثيق أعماله باألوراق التى قام بها المالية ونتيجة أعمالها.يجب على المرا
تجاه الفحص والمراجعة ، كما يجب على المراجع القانوني أن يبذل العناية المهنية الالزمة في 

 عملية المراجعة.
 العناية المهنية:

يلتزم  نيقصد بالعناية المهنية وفقًا المعيار الدولي الثالث من المعايير العامة ) الشخصية( أ
المراجع بمستوى أداء معين عند ممارسته المهنة ويحدد هذا المستوى العديد من العوامل منها ما 
تنص عليه التشريعات المختلفة التي تحدد المسئولية القانونية للحد األدنى للعناية المهنية المطلوبة 

                                                 
 م.2016يوليو  1, 3العراق, مجلة العلمية, العدد ’ذي قار  جامعة’محمد فرح حسان, دور المدقق اخارجي في الحد من تأثيرات المحاسبة االبداعية 6
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ة لغرض الهيئات المهني من المراجع ، هذا فضاًل عما تنص عليه القواعد والمعايير التي تصدرها
المحافظة على مستوى أداء مميز لمزاولي المهنة عند أداء االختبارات المطلوبة أو بنسبة إعداد 
التقرير وإبداء الرأي النهائي في القوائم المالية ، وقد نص المعيار الثالث من المعايير العامة 

له في للبحث عن أدلة االثبات التي تؤه المراجعة المتعارف عليها أن يبذل المراجع العناية المهنية
 كتابة التقارير النهائية عن أداء اإلدارة للقوائم المالية.

 يتعرض إلى المسئولية القانونية في اآلتي:( 7)إن إخالل المراجع بالواجب الموكل إليه 
 أنواع المسئولية:

 المسئولية القانونية:
عقوبة للمساءلة عن إخفاقه في تقريره ويتعرض ل عندما يهمل المراجع في أداء واجبه فإنه يتعرض

 االهمال أو الجريمة.
 

 المسئولية المهنية ) التأديبية(:
تحمل القواعد والمعايير المنظمة لمهنة المراجعة بين ثناياها عقدًا ضمنيًا بين المهنة والمجتمع أن 

المهنية  ات والمنظماتيمنح المجتمع مزاولي المهنة حق تنظيم شئونهم بأنفسهم عن طريق النقاب
واإلرشادات  (8)التي تكون مسئولة عن إعطاء وإجازة ألعضائها بمزاولة المهنة , وإصدار المعايير 

التي تعمل على إرشاد وتوجيه ممارسي المهنة وصالحياتهم ويمكن محاسبتهم عن أداء المهنة 
 وإذا أخفقوا فيها.

 حاسبة اإلبداعية:مسئولية المراجع الخارجي عن إكتشاف ممارسات الم
إن العرف السائد فى مزاولة المهنة تقتضي من المراجع الخارجي الدقة في العمل وعدم اعتماد 
أي رأي إال بعد إجراء عملية الفحص وحصوله على أدلة االثبات الكافية والمالئمة, وعلى الرغم 

بط ه من إجراءات ضمن أن أية منشأة تكون مسئولة عن وضع أنظمة الرقابة الداخلية وما تتضمن

                                                 
 م.1998توماس وهيلي , المراجعة بين النظرية والتطبيق , 7
 .2000يوسف جربوع محمود, مرادعة الحسابات بين النظرية والتطبيق, مؤسسة الوراق, عمان, 8
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تتالئم مع حجم العمل وطبيعته إال أنه تقع على عاتق المراجع القانوني مسئوليتهعن كفايتها ، 
وكى يتفادى المراجع الخارجي المسئولية واجب عليه اإللمام بنظام الرقابة الداخلية الموضوع من 

ه ا يقوم المراجع بأداء رأيالمنشأة والتحقق منها واالستقصاء ودقة اإلجراءات الموضوعة ، وعندم
حول عدالة القوائم المالية فإنه مسئواًل عن تحديد مقدار فاعلية نظام الرقابة  الداخلية في منع 
األخطاء الجوهرية واختبارات االلتزام وعلى ذلك يمكن تحديد نوعان من المخاطر التي تواجهها 

 المراجع الخارجي هما:
 (9) العمليات المالية.األول : وجود أخطاء جوهرية في 

 الثاني: عدم اكتشاف المراجع الخارجي لهذه األخطاء.
( الموسوم مسئولية المراجع في اعتبار االحتيال والخطأ, 240لقد بين معيار المراجعة الدولي رقم )

وعلى المراجع الذي يقوم بعملية المراجعة وفقًا للمعايير الدولية الحصول على تأكيد معقول, 
ليًا التأكيد على أنه عملية يعبر فيها الممارس عن استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة ويعرف عم

المقصودين فضاًل عن الطرق المسئول عن نتيجة تقويم الموضوع أو قياسه على أساس المقاييس 
على البيانات المالية المأخوذة كلها خالية من األخطاء سواء كان ذلك بسبب االحتيال أم الخطأ, 

ال يمكنه الحصول على تأكيد مطلق بإكتشاف األخطاء الجوهرية كافة بسبب عوامل والمراجع 
عدة منها الحكم الشخصي , وعند اكتشافه أن القوائم المالية لم تعرض بعدالة وفق المعايير 
المحاسبية المتعارف عليها بسبب قصور في األمور المحاسبية فتنص  هذه الحالة على المراجع 

 و إصدار رايًا معارضًا.االحتفاظ برأيه أ
 -العالقة بين المراجع الخارجي والمحاسبة اإلبداعية :

عرفت المراجعة بأنها فحص المستندات والدفاتر والحسابات فحصًا دقيقًا انتقاديًا بحيث يتمكن 
المراجع من تقديم تقريرًا مستقاًل بأن الميزانية تدل داللة صادقة عن المركز المالى للمؤسسة ، وأن 

ناًء على ك بحسابات األرباح والخسائر تعطى صورة ممثلة فى نتيجة أعمال الفترة المالية ، وذل
البيانات واإليضاحات المقدمة للمراجع وفقًاللقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها واألخذ فى 

                                                 
 .24م, ص2010عمان,  -دار ائلعثيلي عمر ,مدخل الى المنهجية المتكاملة إلدرة الجودة الشاملة, 9
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االعتبار القانون العام والنظام العام المؤكد على حق المراجع فى بيانات وأوجه النقد فى صورة 
المراجعة ، مجلة  تحفظات. )د. حسن محمد حسين أبو زيد ، أبعاد جديدة فى تطورات مهنة

 م(.1979،  26المحاسبة واإلدارة والتأمين ، جامعة القاهرة ، كلية التجارة ، العدد 
إن كفاءة ويقظة المراجع الخارجي تتمثل في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية التي يتبعها 

ية )ناهض لعالالبعض ويتم هذا األمر عن طريق اختيار مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والمصداقية ا
نمر محمد الخالدي، دور المحاسبة القضائية في مواجهة ممارسات المحاسبة اإلبداعية والحد من 

 م(.2014( 6أثارها علي القوائم المالية، )غزة: مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات، العدد)
تشكيل ك المهني و كما أن تفعيل التنظيم المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة ووضع ميثاق السلو 

لجنة األخالق المهني التي من أهم وظائفها وضع قواعد السلوك التي يجب أن يلتزم بها المحاسب 
والمراجع المعتمد من شأنها أن تقلل من ممارسات المحاسبة اإلبداعية )علي محمود الخشماوي، 

ا، تها ونتائجهمحسن ناصر الدوسري، المحاسبة اإلبداعية ودور المدقق في التحقق من ممارس
 (.2008)القاهرة، مسابقة البحوث التاسعة علي مستوى قطاعات ديوان المحاسبة، 

خلصت إحدي الدراسات إلي أن لمراجع الحسابات دور مهم في الحد من ممارسات المحاسبة 
 -اإلبداعية وذلك من خالل اآلتي:

 ب.بذل الجهد الالزم الكتشاف األخطاء والتالعب والغش بالشكل المطلو  -1
أن يقظة وكفاءة المراجعين في اكتشاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية هي الوسيلة األقوى  -2

واألهم لمكافحة ممارسات المحاسبة اإلبداعية. )هاني محمد األشقر، إدارة االرباح وعالقتها 
بالعوائد غير المتوقعة للسهم ومدي تأثير تلك العالقة بحجم الشركة )غزة: الجامعة اإلسالمية، 

 م (.2010كلية التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، غير منشورة، 
كما خلصت دراسة أخري الي أنه كلما زادت خبرة وكفاءة المراجع  وأمانته كلما زاد تبعًا لذلك 
حاالت الكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعيةومواجهة حاالت الغش واالحتيال واعتراضها، 

ما زاد استخدام وسائل تقنية حديثة في أعمال المراجعة كلما ساعد ذلك علي وأيضا المراجعة كل
فهم نظام الرقابة الداخلية وزاد تبعًا لذلك إمكانية المراجع في تقويم مخاطر تكنولوجيا المعلومات 
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علي نظام الرقابة الداخلية للعميل. )د. اسامه عمر جعاره وآخرون، أثر كفاءة المراجع الخارجي 
شاف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وفقاً لمعايير العمل الميداني الدولية وأثره علي مصداقية في اكت

المعلومات المحاسبية، )القاهرة: جامعة القاهرة، كلية التجارة، مجلة المحاسبة المصرية، العدد 
(6 ،)2013. 

 رابعًا: الدراسة الميدانية .
 راق الماليةنبذة عن البنوك المدرجة في سوق الخرطوم لألو 

 :أواًل: بنك أمدرمان الوطني
يعتبر بنك أمدرمان الوطني شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محددة وهو من المؤسسات الوطنية 
الرائدة في مجال المصرفي واالستثمار والتجارة الخارجية وذلك عبر مشكلة المراسلين الخارجيين 

قام ية ، كمايعتبر رائدًا للتقنية المصرفية حيث توهو أندي الشركات المدرجة في سوق األوراق المال
 الصرافة اآللية بصورة ممتازة.

م وذلك بتقديم كافة 1993م وزوال نشاطه المصرفي في أغسطس 1993بدأ تأسيسه في يناير 
الخدمات المصرفية واالستثمارية وفقاً ألحكام الشرعية اإلسالمية، ويمارس البنك نشاطه من خالل 

فروع داخل والية الخرطوم ، ويبلغ رأس ماله اإلسمي المصرح به  8رعًا ، منها ف 15الرئاسة و
 مليون جنيه سوداني. 800مليار جنيه سوداني المدفوع منه  1,2

 أهداف البنك:
يزاول البنك جميع األعمال المصرفية واالستثمارية داخل السودان وخارجها وفقًا للشرعية 

 اإلسالمية ومن أهدافه:
مدخرات الجمهور في جميع واليات السودان بغرض إعادة توظيفيها بما يعود بالنفع على قبول  .1

 أصحابها وعلى اقتصاد الوطن.
 جذب وقبول االستثمارات األجنبية بالعملة األجنبية. .2

 الشركات التابعة له:
 شركة الخرطوم للتجارة والمالحة المحدودة. .1
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 واليابانية.الوكيل الرئيسي لعدد من الشركات البريطانية  .2
 شركة النصرللتشييد. .3
 أكبر الشركات العاملة في مجال المقاوالت واإلنشاءات واستيراد مواد البناء. .4
 شركة أومسيسكوا العالمية المحددة. .5

 :أسس إعداد القوائم المالية
تعد القوائم المالية طبقًالمعايير المحاسبية الدولية التي تستند على معايير المراجعة اإلسالمية 

 . 10سياسة منشور بنك السودان المركزي و 
 :ثانيًا: مصرف المزارع التجاري 

يعتبر مصرف المزارع التجاري من أعرق المصارف السودانية وهو نتاج لدمج مصرفين كبرين 
م كأول بنك وطني سوداني وبنك المزارع 1960هما البنك التجاري السوداني الذي أسس عام 

م مستهدفاً النهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات 1992ي أسس عام لالستثمار والتنمية الريفية الذ
م وسمي بمصرف المزارع التجاري الذي 1998ذات األولوية ، وتم دمج المصرفيين في أغسطس 

 أصبح بعدها من أكبر المؤسسات المصرفية بالبالد من حيث قاعدة المساهمين العريضة.
 :السمة القانونية لمصرف المزارع

سهم ورأس المال المصرح به  260.000ن شركة مساهمة عامة بإجمالي أسهم هو عبارة ع
 جنيهًا سودانيًا. 260,000,000جنيهًا سودانيًا ، ورأس المال المدفوع  400,000.000

تم إنشاء اثنين وثالثون فرعًا منتشرة فى جميع واليات السودان مرتبطة بالبعض بواسطة شبكة 
 . 11جود الخدمات المصرفيةاتصاالت حديثة وتقدم أمّيز وأ

 إجراءات البحث الميدانية :
يتناول الباحث في هذه الجزئية وصفًا لطريقة اإلجراءات التي اتبعها في تنفيذ هذا البحث يشمل 
ذلك وصف مجتمع البحث وعينته، وطريقة إعداد أدائها واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها 

                                                 
 8.9م , ص. ص2014بنك امدرمان الوطني .التقرير السنوي ,  -10
 23-22م , ص. ص 2015تقرير مجلس االدارة في االجتماع السنوي  -11
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نات لتطبيقها، والمعالجات اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البياوثباتها والطريقة التي اتبعت 
 واستخراج النتائج، كما يشمل الوصف لمنهج الدراسة.

 مجتمع وعينة البحث :
يقصد بمجتمع الدراسة المجموعة الكلية من العناصر التي يسعي الباحث أن يعمم عليها النتائج 

جتمع الدراسة األصلي من مجموعة البنوك التجارية ذات العالقات بالمشكلة المدروسة، ويتكون م
 بوالية الخرطوم.

 االستبانة الموزعة لمجتمع البحث :
استمارة علي  35األداة المستخدمة لجمع البيانات في هذا البحث هي االستالنة فقد تم توزيع 

جري عليها تي امجتمع الدراسة لعينة من العاملين بالبنوك التجارية بوالية الخرطوم والمستلمة ال
( وهذا يدل علي كل االستالنة التي وزعت %100( استبانه نسبة االستجابة )35التحليل بلغت )

تم استالمها وهذه النسبة كافية الختبارات اإلحصائية والحصول علي النتائج وتعميم علي مجتمع 
 الدراسة المعني.

 التحليل الوصفي لبيانات الدراسة الميدانية :
 الدراسة : أواًل : أداة

أداة البحث عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة 
موضوع الدراسة ويوجد العديد من االدوات المستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول علي 

 -المعلومات والبيانات الالزمة للدراسة، حيث أن االستبانة مزايا منها :
 وسهولة تطبيقه.قلة التكلفة  .1
 سهولة وضع عبارات واختبار الفاظه. .2

من االستبانة تضم البيانات الشخصية لالفراد عينة الدراسة، حيث يحتوي هذا الجزء  القسم االول:
التخصص، المؤهل العلمي والمؤهل المهني، المسمي الوظيفي  –علي بيانات حول: العمر 

 وسنوات الخبرة.



 

19 
 

( عبارة، طلب من افراد عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم 20) يحتوي علي عدد القسم الثاني:
عن ما تصفه كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمس مستويات 
)اوافق بشدة، اوافق، محايد، ال اوافق، ال أوافق بشدة( وقد تم توزيع هذه العبارات علي فرضيات 

 بارة لكل فرضية.ع 10( بواقع 2الدراسة البالغة )
 ثانيًا : ثبات وصدق أداة البحث :

 الثبات والصدق الظاهري:للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان لدراسة وصالحية عباراته. .1
الثبات والصدق االحصائي: يقصد بثبات االختبار ان يعطي المقياس نفس النتائج اذا ما  .2

 استخدم اكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة.
ف الثبات بانه مدي الدقة واالتساق للقياسات التي يتم الحصول عليها بما يقيسه االختبار كما يعر 

 -ومن اكثر الطرق استخدامًا في تقدير ثبات المقياس هي :
طريق  –معادلة ألفا كرونباخ  –براون -طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان    -1

 .معادلة جوتمان –اعادة تطبيق االختبار 
أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثين من خالل اجاباتهم علي مقياس 
معين، يحسب الصدق بطرق عديدة اسهلها كونه يمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات. وتتراوح 
قيمة كل من الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح.وقياس الصدق هو معرفة صالحية 

ما وضعت له. قام الباحث باحاد الصدق الذي لها واحصائيًا باستخدام معادلة االداة لقياس 
 الصدق الذاتي حيث: الصدق = الثبات.

قام الباحث بحساب معامل ثبات المقياس المستخدم في االستبيان بطريقة التجزئة النصفية حيث 
الفردية  ت ذات األرقامتقوم هذه الطريقة علي اساس فصل اجابات افراد عينة الدراسة علي العبارا

عن اجاباتهم علي العبارات ذات االرقام الزوجية، ومن ثم يحسب معامل ارتباط بيرسون يبن 
 براون بالصيغة االتية : –اجاباتهم علي الثبات وفق معادلة سبير مان 

2×رمعامل = 
1+ر
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واالجابات  الفرديةحيث: )ر( يمثل معامل ارتباط بيرسون بين االجابات علي العبارات ذات االرقام 
 علي العبارات ذات االرقام الزوجية.لحساب صدق االستبانة كما أعاله.

 
 األسلوب اإلحصائي المستخدم:

 لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:
 اإلشكال البيانية. -1
 النموذج التكراري لإلجابات. -2
 النسب المئوية. -3
 ارتباط بيرسون.معامل  -4
 بروان لحساب معامل الثبات. –معادلة سبيرمان  -5
 الوسيط. -6
اختبار كاي للداللة الفروق بين االجابات للحصول علي نتائج دقيقة قدر االمكان، ثم استخدام  -7

لتنفيذ االشكال البيانية  Excel، كما تم االستعانة بالبرنامج SPSSالبرنامج االحصائي 
 المطلوبة في البحث.

 
 
 التحليل الوصفي للبيانات الشخصية : -8

للخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرص الباحث علي تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها علي 
 االتي :

سنه  40و اقل من  35وأقل من  30سنة ،  30افراد من مختلف الفئات العمرية ) أقل من  (1
 فأكثر. 40واقل ، 

حاسبة، ادارة اعمال، اقتصاد، نظم معلومات، االفراد من مختلف التخصصات العلمية )م (2
 دراسات مالية ومصرفية، احصاء ،اخري (.
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 االفراد مختلف المؤهالت العلمية )بكاالريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه، أخري(. (3
األفراد من مختلف المؤهالت المهنية )زمالة المحاسبين السودانية، زمالة المراجع الداخلي  (4

لة المحاسب اإلداري األمريكية، زمالة المحاسبين البريطانية، زمالة المحاسبين األمريكية، زما
 العربية، أخرى(.

األفراد من مختلف المراكز الوظيفية )محاسب، مدير مالي، مراجع داخلي، مراجع خارجي،  (5
 مساعد مفتش، مفتش، مفتش أول، كبير المراجعين، مساعد مراجع، أخرى(.

وأقل من  10سنوات،  10وأقل من  5سنوات،  5الخبرة )أقل من األفراد من مختلف سنوات  (6
 فأكثر(. 20سنة،  20وأقل من  15سنة،  15

 فيما يلي وصفًا مفصاًل عن افراد عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات أعاله )خصائص المبحوثين(.
 (3/2/1جدول رقم )

 التوزيع التكراري ألفراد لخصائص عينة الدراسة 
 النسبة المئوية التكرار الفئة 

 عمرال

 %25.71 9 سنة  30أقل من 
 %22.86 8 35أقل من 
 %17.14 6 40أقل من 

 %34.29 12 وأكثر 40

 المؤهل العلمي
 

 100.0 35 المجموع
 %79.10 28 بكالريوس
 %2.90 1 دبلوم عالي
 %5.70 2 ماجستير
 %2.90 1 دكتوراه 

 التخصص العلمي
 

 100.0 35 المجموع
 %80.00 28 محاسبة

 %2.86 1 ادارة أعمال
 %5.71 2 اقتصاد

 %2.86 1 نظم معلومات
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 %2.86 1 دراسات مالية ومصرفية
 %5.71 2 أخرى 

 100.0 35 المجموع 

 المؤهل المهني
 

 %42.80 15 زمالة سودانية المحاسبة
 %0.00 0 زمالة المراجع الداخلي األمريكية

 %2.80 1 للمحاسبةالزمالة البريطانية 
 %8.60 3 الزمالة العربية للمحاسبة

 %45.80 16 اخرى 

 المسمى الوظيفي

 100.0 35 المجموع
 %2.85 1 محاسبة

 %2.85 1 مدير مالي
 %2.85 1 مراجع داخلي
 %22.54 8 مراجع خارجي

 %20.00 7 مفتش
 %11.60 4 مفتش اول

 %17.14 6 مساعد مراجع
 %8.57 3 اخرى 

 100.0 35 المجموع

 سنوات الخبرة

 %28.60 10 سنوات 5أقل من 
 %17.10 6 سنوات 10سنوات وأقل من  5

 %22.90 8 سنة 15وأقل من  10
 %5.70 2 سنة 20وأقل من  15

 %25.70 9 سنة فأكثر 20
 100.0 35 المجموع 

 م2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 
 40( أن الفئة العمرية لغالبية أفراد عينة الدراسة 1( والشكل رقم )1يتبين من الجدول رقم )(1

، ويليهم الذين فئاتهم العمرية أقل من  %34.26فردًا بنسبة  12سنة فأكثر، حيث بلغ عددهم 
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، كما تضمنت العينة %25.7( أفراد، بنية بلغت 9سنة، حيث بلغ عددهم في عينة الدراسة ) 30
أفراد  6سنة، كما شملت الدراسة  35وأقل من  30( كانت فئاتهم العمرية %22.1أفراد بنية ) 8

 سنة. 40وأقل من  35كانت فئاتهم العمرية  %17.14بنسبة 
( أن التخصص العلمي لغالبية أفراد عينة الدراسة 2( والشكل رقم )2.يتبين من الجدول رقم )2

(، يليهم تخص اقتصاد، حيث بلغ %79.9فردًا بنسبة )( 28هو المحاسبة، حيث بلغ عددهم )
( من %2.9( فردًا بنسبة )1(، كما تضمنت العينة على عدد )%5.7( فردًا بنسبة )2عددهم )

 تخصص نظم معلومات، ويتساوى مع تخصص ادارة األعمال.
رة ( يتساوى مع ادا1وأيضًا تخصص دراسات مصرفية ومالية عدد األفراد عينة الدراسة فقط )

( فردًا بنسبة 2( وأيضا تخصصات اخرى عنية الدراسة )%2.9األعمال ونظم معلومات بنسبة )
 يتساوى مع تخصص اقتصاد. 5.7%

( أن المؤهل العلمي بلغ عددهم 3( والشكل رقم )3اتضح للباحث من خالل الجدول رقم )( 3
تير، حيث بلغ عددهم (، يليهم األفراد الذين مؤهلهم العلمي ماجس%42.9( فردًا بنسبة )15)
( مؤهلهم العلمي %14.2( أفراد بنسبة )5( ، كما تضمنت العينة )%31.4( فردًا بنسبة )11)

 ( مؤهلهم دكتوراة.%11.5( أفراد بنسبة )4دبلوم عالي، و)
( ان غالبية أفراد عينة الدراسة توجد 4( والشكل رقم )4يتضح للباحث من خالل الجدول رقم ).4

( ويليهم األفراد الذين %45.8( فردًا بنسبة )16ية اخرى، حيث بلغ عددهم )لديهم مؤهالت مهن
( كما %42.8( فردًا بنسبة )15لديهم مؤهل مهني زمالة المحاسبين السودانية حيث بلغ عددهم )

( فردا 1(، كما تضمنت )%8.6( زمالة المحاسبية العربية بنسبة )3تضمنت العينة على عدد )
(، لم يوجد أفراد لديهم مؤهل مهني زمالة المراجع %2.8البريطانية بنسبة )فقط زمالة المحاسبين 

 الداخلي األمريكية.
( أن غالبية أفراد عينة الدراسة 5( والشكل رقم )5يتضح للباحث من خالل الجدول رقم )/ 5

( وبلغ عدد األفراد %22.54( أفراد بنية )8مركزهم الوظيفي مراجع خارجي، حيث بلغ عددهم )
( كما تضمنت العينة مساعدي %20( أفراد بنسبة )7ي مركزهم الوظيفي مفتش أول عددهم )الذ
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( وظائف اخرى، كما %8.57( أفراد بنسبة )3(، كما تضمنت )%11.6( أفراد بنسبة )4مفتش )
( فردا واحدا مدير 1( كما تضمنت )%17.14( أفراد بنسبة )6تضمنت مساعدي المراجعين )

 ( مراجع داخلي.%2.85( فردا واحدا بنسبة )1ما تضمنت )(, ك%2.5مالي بنسبة )
( أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة أقل من 6( والشكل رقم )6يتضح من الجدول رقم )/ 6
( أفراد 9( ، كما تضمنت العينة على )%28.6( أفراد بنسبة )10سنوات حيث بلغ عددهم ) 5

( كانت لديهم سنوات %22.9( أفراد بنسبة )8(، كما تضمنت العينة على )%25.7بنسبة )
( كان لديهم سنوات %17.1( بنسبة )6سنوات، كما تضمنت العينة ) 10وأقل من  10الخبرة 
( كان لديهم سنوات %5.7( أفراد بنسبة )2سنوات، كما تضمنت العينة ) 10وأقل من  5الخبرة 
 سنة. 20وأقل من  10خبرة 

من ثبات وصدق االستبانة الى توزيعه على عينة الدراسة المقررة خامسًا: لجأ الباحث بعد التأكد 
استبانة وقد تم تفريغ البيانات والمعلومات في الجداول التي  %100( فردًا المستلم بنسبة 35)

تم تحويل المتغيرات اإلسمية )أوافق، أوافق بشدة، محايد، ال أعدها الباحث لهذا الفرض، حيث 
( على الترتيب، وتم تفريغ البيانات 5، 4، 3، 2، 1لى متغيرات كمية )أوافق، ال أوافق بشدة(، ا

 الى الجداول اآلتية وتم إعداد األشكال البيانية الالزمة.
:معوقات القياس واإلفصاح المحاسبي عن تحليل ومناقشة عبارات الفرضية االولى .1

 التأثيرات البيئية
حول كل عبارة من عبارات هذه الفرضية   تهدف هذه الفرضية لمعرفة  اتجاه اراء المبحوثين

)توجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين ممارسات المحاسبة االبداعية وجودة التقارير 
المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية( وذلك من خالل استخدم 

 الوسط الحسابي.
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 (3جدول رقم )
 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة الفرضية االولى  

 الـعبـــــــــــــارة

ال 
اوافق 
 بشدة

ال 
 اوافق بشدة اوافق محايد اوافق

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الموافقة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

هنالك العديد من المبادئ والسياسات 
المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا تستخدم 

 لقياس حجم نشاط الشركات

0 1 1 6 27 
 اوافق بشدة 676. 4.69

0.0% 2.9% 2.9% 17.1% 77.1% 

تؤثر المرونة فى اختيار السياسات 
والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا 

 األعمالعلى نتيجة أرباح 

0 0 1 24 10 
 اوافق بشدة 505. 4.26

0.0% 0.0% 2.9% 68.6% 28.6% 

تختار الشركات من بين تلك السياسات ما 
 يناسب نشاطها وسياساتها المحاسبية

0 0 2 21 12 
 اوافق بشدة 572. 4.29

0.0% 0.0% 5.7% 60.0% 34.3% 
تؤثر السياسة المتبعة فى قياس نشاط 

 حجم الربحالشركة على 
0 0 2 25 8 

 اوافق بشدة 514. 4.17
0.0% 0.0% 5.7% 71.4% 22.9% 

تفضل اإلدارة اتباع السياسات والطرق 
المحاسبية التى تزيد من حجم األرباح إذا 
كانت خطة اإلدارة تهدف لطرح أسهم 

 الشركة فى األسواق

0 1 2 20 12 

 اوافق بشدة 690. 4.23
0.0% 2.9% 5.7% 57.1% 34.3% 

تفضل اإلدارة اتباع السياسات التى من 
شأنها تؤدى إلى زيادة األرباح إذا كانت 
 خطة مكافآت اإلدارة تعتمد على األرباح

0 2 2 23 8 
 اوافق بشدة 725. 4.06

0.0% 5.7% 5.7% 65.7% 22.9% 

 اجمالي الفرضية االولى
0 4 10 119 77 

اوافق  554. 4.28
 %36.7 %56.7 %4.8 %1.9 %0.0 بشدة

 م 2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
من خالل  دراسة الجدول السابق لنتائج الفرضية الثانية )توجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية 
بين ممارسات المحاسبة االبداعية وجودة التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق 

( أي اوافق بشدة حسب مقياس 4.28الخرطوم لألوراق المالية( نجد أنه حصل على وسط حسابي)
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ليكارت الخماسي . بمعني ان غالبية المبحوثين يوافقون بشدة عن ما جاء بعبارات الفرضية توجد 
عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين ممارسات المحاسبة االبداعية وجودة التقارير المالية 

 للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية.
 / عبارات الفرضية األولى:1
 %97.14( فردًا في عينة الدراسة وبنسبة 27أن ) 7والشكل رقم  7.يتبين من الجدول رقم 1

وافقوا بشدة على أن هناك العديد من المبادئ والسياسات المحاسبية المقبولة قبواًل تستخدم لقياس 
( واحد  1( على ذلك في حين كان )%17.12( أفراد بنسبة )6حجم نشاط الشركات، كما وافقوا )

 ( أيضًا ذلك.%21.5( محايد بخصوص ذلك ولم يوافق فردًا واحدًا )%8.6قط بنسبة )ف
( أفراد في عينة الدراسة وبنسبة 10( أن عدد )9( والشكل رقم )9.يتبين من الجدول رقم )2
( وافقوا بشدة على أن تؤثر المرونة في اختيار السياسات والمبادئ المحاسبية المقبولة 88.7%)

( على ذلك، %68.57( فردًا بنسبة )24على نتيجة أرباح األعمال، كما وافق )قبواًل عامًا 
 ( محايد بخصوص ذلك الموضوع.%2.86وكان هناك فردًا واحدًا وبنسبة )

( 12( وافقوا، وعدد )%60( فردًا بنسبة )21( أن )10( والشكل رقم )10.يتبين من الجدول )3
ر الشركات من بين تلك السياسات ما يناسب نشاطها ( وافقوا بشدة على أن تختا%34فرداً بنسبة )

 ( بخصوص ذلك.%6( فردًا محايد عن اإلجابة بنسبة )1وسياساتها المحاسبية، كان هنالك )
( أفراد من عينة الدراسة وبنسبة 8( أن )11( والشكل رقم )11.يتبين من الجدول رقم )4
 في قياس نشاط الشركة على حجم ( وافقوا بشدة على أنه: تؤثر السياسات المتبعة22.85%)

( على ذلك، في حين كان هنالك فردًا واحدًا لم %71.45( فردًا وبنسبة )25الربح، كما وافق )
 ( فردًا محايد عن اإلجابة على ذلك.1يوافق على ذلك، وأيضًا )

( فردًا من عينة الدراسة وبنسبة 12( أن )12( والشكل رقم )12.يتبين من الجدول رقم )5
( وافقوا بشدة على أنه: تفضل االدارة اتباع السياسات والطرق المحاسبية التي تزيد 34.29%)

من حجم األرباح إذا كانت خطة االدارة تهدف الى طرح أسهم الشركة في األسواق المالية، كما 
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( %5.71( فردًا وبنسبة )2( على ذلك، في حين كان )%57.15( فردًا وبنسبة )20وافق )
 (.%2.85ذلك، ولم يوافق فردًا واحدًا من عينة الدراسة على ذلك بنسبة ) محايدين بخصوص

( أفراد من عينة الدراسة وافقوا بشدة 8( أن عدد )13( والشكل رقم )13يتبين من الجدول رقم ).6
على أنه تفضل ادارة الشركة اتباع السياسات التي من شأنها أن تؤدي الى زيادة األرباح، إذا 

( على %65.74( فردًا بنسبة )23ت االدارة معتمدة على األرباح، كما وافق )كانت خطط مكافآ
( من األفراد 2( محايدين بخصوص ذلك، ولم يوافق )%5.7( فردًا بنسبة )2ذلك، في حين أن )

 ( على تلك العبارة.%5.7بنسبة )
ن ممارسات يتوجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بالفرضية االولي: نتائج.تحليل ومناقشة 2

المحاسبة االبداعية وجودة التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم 
 .لألوراق المالية

 (4الجدول رقم )
 افراد عينة الدراسة على الفرضية االولى ( إلجاباتOne- Sample T. Testاختبار ت للعينة الواحدة ) 

ت ـ  العبارة م
 المحسوبة

درجات 
االهمية  المعنوية الحرية

 القرار النسبية

هنالك العديد من المبادئ والسياسات المحاسبية المقبولة قبواًل عامًا  1
دالة  %93.7 000. 34 14.750 تستخدم لقياس حجم نشاط الشركات

 احصائياً 

تؤثر المرونة فى اختيار السياسات والمبادئ المحاسبية المقبولة قبواًل  2
دالة  %85.1 000. 34 14.715 أرباح األعمالعامًا على نتيجة 

 احصائياً 

تختار الشركات من بين تلك السياسات ما يناسب نشاطها وسياساتها  3
دالة  %85.7 000. 34 13.287 المحاسبية

 احصائياً 

دالة  %83.4 000. 34 13.491 تؤثر السياسة المتبعة فى قياس نشاط الشركة على حجم الربح 4
 احصائياً 

تفضل اإلدارة اتباع السياسات والطرق المحاسبية التى تزيد من حجم  5
دالة  %84.6 000. 34 10.539 األرباح إذا كانت خطة اإلدارة تهدف لطرح أسهم الشركة فى األسواق

 احصائياً 

تفضل اإلدارة اتباع السياسات التى من شأنها تؤدى إلى زيادة األرباح إذا  6
دالة  %81.1 000. 34 8.623 تعتمد على األرباحكانت خطة مكافآت اإلدارة 

 احصائياً 

 م2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
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 لقيمة ت( أن جميع القيم اإلحتمالية )الداللة اإلحصائية( المقابلة 4يتضح للباحث من الجدول )
( وهذا يعني أن هناك فروق ذات داللة 0.05أقل من مستوى المعنوية ) المحسوبة لداللة الفروق 

إحصائية بين اجابات المبحويثن على عبارت الفرضية االولى أي توجد داللة إحصائية في توزيع 
إستجابات أفراد العينة على خيارات اإلجابة المختلفة )أوافق بشدة، أوافق ، محايد ، ال أوافق ، ال 

أن إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، وبصورة عامة نستنتج أن معظم أوافق بشدة( أي 
 أفراد العينة موافقين على عبارات الفرضية االولى.

 
 :.اختبار ت للعينة الواحدة الجمالي الفرضية االولى3

 (5الجدول رقم )
 اجمالي الفرضية االولىOne- Sample T. Testاختبار ت للعينة الواحدة ) 

ت ـ  اجمالي الفرضية االولى
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 المعنوية
االهمية 
 االسنتاج النسبية

توجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين 
ممارسات المحاسبة االبداعية وجودة التقارير 
المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق 

 الخرطوم لألوراق المالية

13.681 34 .000 85.6% 
دالة 

 احصائياً 

من كل ما سبق من نتائج عن اجمالي الفرضية األولي للدراسة نجد ان قيمة اختبار)ت(  المحسوبة 
لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين على ماجاء اجمالي 

( وهى 0.000ة )( كما بلغت  قيمة  متغيرات الدراسة  المعنوي13.681الفرضية االولي بلغت )
،  فا ن ذلك يشير  %85.6( وباهمية نسبية 34( عند درجة حرية )0.05اقل من مستوى داللة )

توجد عالقة إيجابية ذات داللة احصائية بين ممارسات  إلى  تحقق الفرضية التي تنص على:
 مالمحاسبة االبداعية وجودة التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطو 

 لألوراق المالية.
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لمراجع ا:توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية تحليل ومناقشة عبارات الفرضية الثانية .4
الخارجى وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية فى التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة 

 بسوق الخرطوم لألوراق المالية
 اراء المبحوثين حول كل عبارة من عبارات هذه الفرضية  )توجدتهدف هذه الفرضية لمعرفة  اتجاه 

عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية المراجع الخارجى وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية 
فى التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية( وذلك من خالل 

 استخدم الوسط الحسابي.
 (6ل رقم )جدو

 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة للفرضية الثانية  

 الـعبـــــــــــــارة

ال اوافق 
 اوافق بشدة اوافق محايد ال اوافق بشدة

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري 

درجة 
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الموافقة

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة
يتحقق المراجع الخارجى من عدم التالعب فى قياس 

 اإليرادات
0 0 1 6 28 

 اوافق بشدة 490. 4.77
0.0% 0.0% 2.9% 17.1% 80.0% 

يفحص المراجع الخارجى عملية تسجيل المبيعات 
 المعلقة على شرط كمبيعات حقيقية

0 1 1 17 16 
 اوافق بشدة 690. 4.37

0.0% 2.9% 2.9% 48.6% 45.7% 
يتحقق المراجع الخارجى من تقييم السلع والخدمات 

 محل المبادالت غير النقدية
0 1 2 18 14 

 اوافق بشدة 710. 4.29
0.0% 2.9% 5.7% 51.4% 40.0% 

يقوم المراجع الخارجى بالتحقق من قياس صحة 
 المصروفات التى تخص الفترة المالية

1 1 1 17 15 
 اوافق بشدة 886. 4.26

2.9% 2.9% 2.9% 48.6% 42.9% 
يتأكد المراجع الخارجى من قيم األصول الثابتة وصحة 

 معدالت إهالكها السنوية
0 2 1 10 22 

 اوافق بشدة 818. 4.49
0.0% 5.7% 2.9% 28.6% 62.9% 

يقوم المراجع الخارجى بالتحقق من ثبات اإلدارة فى 
المحاسبية عبر السنوات تطبيق المبادئ والسياسات 

 المالية المتتالية

0 0 2 13 20 
 اوافق بشدة 612. 4.51

0.0% 0.0% 5.7% 37.1% 57.1% 

 اجمالي الفرضية الثانية
1 5 8 81 115 

 اوافق بشدة 653. 4.45
.5% 2.4% 3.8% 38.6% 54.8% 

 م 2018المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
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خالل  دراسة الجدول السابق لنتائج الفرضية الثانية )توجد عالقة ذات داللة احصائية بين من 
فاعلية المراجع الخارجى وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية فى التقارير المالية للمصارف 

( أي 4.45السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية( نجد أنه حصل على وسط حسابي)
بشدة حسب مقياس ليكارت الخماسي . بمعني ان غالبية المبحوثين يوافقون بشدة عن ما  اوافق

جاء بعبارات الفرضية توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية المراجع الخارجى وتخفيض 
ممارسات المحاسبة االبداعية فى التقارير المالية للمصارف السودانية المدرجة بسوق الخرطوم 

 لمالية.لألوراق ا
( من عينة الدراسة %82.85(فردا بنسبة )29( أن )14( والشكل )14يتبين من الجدول رقم ).1

(أفراد 5وافقوا على أن يتحقق المراجع الخارجي من عدم التالعب في قياس االيرادات, كما وافق)
( %2.30( على ذلك, كما تضمنت العينة فردا واحدا من عينة الدراسة بنسبة )%14.86نسبة )

 محايد عن االجابة على ذلك.
( %45.71(فرد من عينة الدراسة بنسبة )16( أن )15( والشكل رقم )15يتبين من الجدول رقم).2

وافقوا بشدة على أن يفحص المراجع الخارجي عملية تسجيل المعلقةعلى شراء كميات حقيقية, 
سة محايد على ذلك كما ( على ذلك, و واحد من عينة الدرا%48.57(فردا بنسبة )17كما وافق )

 يوجد فردًا واحد أيضًا لم يوافق على ذلك.
( التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة على 16( والشكل رقم )16يوضح الجدول رقم).3

 العبارة الثالثة
( %40( فرد من عينة الدراسة بنسبة )14( أن )16( والشكل رقم )16يتبين من الجدول رقم)

لى أن يتحقق المراجع الخارجي من تقييم السلع والخدمات محل المبادالت غير وافقوا بشدة ع
( فردًا بنسبة 2( على ذلك، في حين كان )%51.43( فردًا وبنسبة )18النقدية، كما وافق )

 ( على ذلك.%2.87( محايدين بخصوص ذلك، ولم يوافق فرد واحد وبنسبة )15.7%)
( فردًا من عينة الدراسة وبنسبة 17( أن عدد )17م )( والشكل رق17يتبين من الجدول رقم).4
( وافقوا بشدة على أن يتحقق المراجع الخارجي من صحة المصروفات التي تخص 48.57%)
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( على ذلك، كما أن هنالك فردًا واحدًا %42.88( فردا بنسبة )15الفترة المحاسبية، كما وافق )
 واحد أيضا لم يوافق على تلك العبارة.من عينة الدراسة محايد على ذلك، كما يوجد فردا 

( فردًا من عينة الدراسة وبنسبة 17( أن عدد )18( والشكل رقم )18يتبين من الجدول رقم).5
( وافقوا بشدة على أن يتحقق المراجع الخارجي من صحة المصروفات التي تخص 48.57%)

كما أن هنالك فردًا واحدًا ( على ذلك، %42.88( فردا بنسبة )15الفترة المحاسبية، كما وافق )
 من عينة الدراسة محايد على ذلك، كما يوجد فردا واحد أيضا لم يوافق على تلك العبارة.

( فردًا من عينة الدراسة وبنسبة 20( أن )19( والشكل رقم )19يتبين من الجدول رقم).6
بيق رية في تط( وافقوا بشدة على أن يقوم المراجع الخارجي بالتحقق من ثبات اإلدا57.14%)

( فردًا وبنسبة 13المبادئ والسياسات المحاسبية عبر السنوات المالية المتتالية، كما وافق )
 ( فردًا محايدين بخصوص ذلك.2( على ذلك، في حين كان )37.14%)
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية المراجع :الثانيةالفرضية  نتائج.تحليل ومناقشة 5

وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية فى التقارير المالية للمصارف السودانية الخارجى 
 المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية
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 (7الجدول رقم )
 افراد عينة الدراسة للفرضية الثانية ( إلجاباتOne- Sample T. Testاختبار ت للعينة الواحدة ) 

ت ـ  العبارة م
 المحسوبة

درجات 
االهمية  المعنوية الحرية

 القرار النسبية

دالة  %95.4 000. 34 21.377 يتحقق المراجع الخارجى من عدم التالعب فى قياس اإليرادات 1
 احصائياً 

يفحص المراجع الخارجى عملية تسجيل المبيعات المعلقة على شرط  2
دالة  %87.4 000. 34 11.764 كمبيعات حقيقية

 احصائياً 

الخارجى من تقييم السلع والخدمات محل المبادالت غير يتحقق المراجع  3
دالة  %85.7 000. 34 10.712 النقدية

 احصائياً 

يقوم المراجع الخارجى بالتحقق من قياس صحة المصروفات التى تخص  4
دالة  %85.1 000. 34 8.395 الفترة المالية

 احصائياً 

ا معدالت إهالكه يتأكد المراجع الخارجى من قيم األصول الثابتة وصحة 5
دالة  %89.7 000. 34 10.747 السنوية

 احصائياً 

يقوم المراجع الخارجى بالتحقق من ثبات اإلدارة فى تطبيق المبادئ  6
دالة  %90.3 000. 34 14.633 والسياسات المحاسبية عبر السنوات المالية المتتالية

 احصائياً 

 م2018الميدانية المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة 
( أن جميع القيم اإلحتمالية )الداللة اإلحصائية( المقابلة 3/2/12يتضح للباحث من الجدول )

( وهذا يعني أن هناك فروق 0.05أقل من مستوى المعنوية ) لقيمة ت المحسوبة لداللة الفروق 
ذات داللة إحصائية بين اجابات المبحويثن على عبارت الفرضية الثانية أي توجد داللة 

إحصائية في توزيع إستجابات أفراد العينة على خيارات اإلجابة المختلفة )أوافق بشدة، أوافق ، 
أن إجابات أفراد العينة تتحيز لخيار دون غيره، وبصورة  محايد ، ال أوافق ، ال أوافق بشدة( أي

 عامة نستنتج أن معظم أفراد العينة موافقين على عبارات الفرضية الثانية.
 .اختبار ت للعينة الواحدة ألجمالي الفرضية الثانية:6
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 (8الجدول رقم )
 الثانيةاجمالي الفرضية One- Sample T. Testاختبار ت للعينة الواحدة ) 

ت ـ  اجمالي الفرضية االولى
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 المعنوية
االهمية 
 االسنتاج النسبية

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية 
المراجع الخارجى وتخفيض ممارسات المحاسبة 

االبداعية فى التقارير المالية للمصارف 
السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق 

 المالية

13.120 34 .000 89% 
دالة 

 احصائياً 

 
من كل ما سبق من نتائج عن اجمالي الفرضية األولي للدراسة نجد ان قيمة اختبار)ت(  المحسوبة 
لداللة الفروق بين افراد عينة الدراسة الموافقين والمحايدين وغير الموافقين على ماجاء اجمالي 

( وهى 0.000متغيرات الدراسة  المعنوية )  ( كما بلغت  قيمة13.681بلغت ) الثانيةالفرضية 
،  فا ن ذلك يشير %89( وباهمية نسبية 34( عند درجة حرية )0.05اقل من مستوى داللة )

عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية المراجع الخارجى  إلى  تحقق الفرضية التي تنص على:
للمصارف السودانية المدرجة وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية فى التقارير المالية 

 بسوق الخرطوم لألوراق المالية.ء
 النتائج والتوصيات:

 أواًل: النتائج:
 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

  يشير مفهوم المحاسبة االبداعية إلى التالعب بالتقارير والقوائم المالية وإظهارها بصورة
 غير حقيقية.

  ومنهجية مختصة بجمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل يقصد بالمراجعة بأنها عملية منظمة
 موضوعى ومن ثم ابداء رأى فنى محايد عن سالمة القوائم المالية.
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 .أن كفاءة ويقظة المراجع الخارجى تتمثل فى اكتشافه لممارسات المحاسبة االبداعية 
 رجى لخاأثبتت نتائج الدراسة الميدانية وجود عالقة ذات داللة احصائية بين المراجع ا

 وتخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية.
  أسفرت نتائج الدراسة الميدانية وجود عالقة ذات داللة احصائية بين ممارسة المحاسبة

 االبداعية وجودة التقارير المالية.
 ثانيًا: التوصيات:

  يجب وضع آلية متطورة لكشف عالقة التالعب فى القوائم المالية التى تؤثر فى أسعار
 فى سوق الخرطوم لألوراق المالية. األسهم

  على اإلدارة العليا بالمصارف السودانية المدرجة فى سوق الخرطوم لألوراق المالية االهتمام
 بدور المراجعة الخارجية التى تؤكد سالمة القوائم المالية المنشورة.

  ة بالمصارف المدرجالعمل على معالجة دوافع المحاسبة االبداعية لسالمة القوائم المالية
 بسوق الخرطوم لألوراق المالية.

  العمل على تثقيف األطراف ذات العالقة بالوحدة االقتصادية عن ممارسة المحاسبة
 االبداعية لما لها من اآلثار السلبية على التقارير والقوائم المالية.

 حالية فىيمكن إجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية حول متغيرات الدراسة ال 
 القطاعات األخرى المدرجة فى سوق الخرطوم لألوراق المالية.

 المصادر والمراجع والمالحق:
 القرآن الكريم.

 أواًل: المراجع باللغة العربية:
/ الهادى آدم محمد وآخرون ، أثر المحاسبة االبداعية على جودة المعلومات المحاسبية ، دراسة 1

لشركات المدرجة بسوق العراق لألوراق المالية ، مجلة العلوم اإلدارية ميدانية على التقارير المالية ل
 م.2017، العدد األول ، كلية العلوم اإلدارية ، جامعة إفريقيا العالمية ، 
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/ د. سيد عبد الرحمن عباس بلة ، دور تطبيق حوكمة الشركات فى ممارسة أساليب المحاسبة 2
العلوم االقتصادية ، مجلة االقتصاد العدد الثانى عشر  االبداعية ، الجزائر جامعة مستك ، كلية

 م.2012
/ سمير كامل عيسي , اثر جودة المراجعة الخارجية عن إدارة االرباح , القاهرة , كلية التجارة 3

 , 2008, 45, مجلة التجارة والبحوث , المجلد 
تعليم الجامعي للنشر , / شحاته السيد شحاته , الدول المراجعة الخارجية , القاهرة , دار ال4

2013 
/ د. مطر محمد الحلبى وآخرون ، مراقب الحسابات الخارجى فى الحد من آثار المحاسبة 5

االبداعية على موثوقية البيانات المالية الصادرة من شركات المساهمة العامة ، جامعة الزرقاء ، 
 م.2011نوفمبر  11-10الفترة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ، بحث مقدم للمؤتمر العلمى فى 

/محمد خليل , دور المحاسبة االدارية في اطار عولمة الزكاة ) مجلة الدراسات والبحوث 6
  2003التجارية , جامعة بيها العدد الثاني كلية التجارة , 

/ د. ناهض نمر محمد الخالدى ،دور المحاسبة القضائية فى مواجهة ممارسة المحاسبة االبداعية 7
 61من آثارها على القوائم المالية ، غزة ، مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات العدد  والحد

 م.2008، 
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 .2003مهتمة في نظرية المحاسبة )عمان, دار وائل للنشر والتوزيع , 
/ هانى محمد األشقر ، إدارة األرباح وعالقتها بالعوائد غير المتوقعة للسهم ومدى تأثير تلك 10

 م.2010غزة ، الجامعة اإلسالمية ، كلية التجارة ، رسالة ماجستير ،  العالقة بحجم الشركات ،
/ أسامة عمر جعارة وآخرون ، أثر كفاءة المراجع الخارجى فى اكتشاف ممارسات المحاسبة 11

 م.2015االبداعية وفقًا لمعايير العمل الميدانى الدولى وأثر مصداقية القوائم المالية ، 
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