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المستخلص
ٌهدف البحث الى تشخٌص وبٌان دور االنصاف فً العمل المحاسبً التً تعد مهمة فً الحد من
الممارسات غٌر المقبولة إلدارة االرباح من قبل الوحدات االقتصادٌة ،وكذلك تفسٌر وبٌان الجانب االخالقً
فً المحاسبة وبشكل خاص ممارسات المحاسبٌن فً مجال ادارة االرباح للحد من اثار سلبٌة للممارسة
المذكورة وعرض نتائج االعمال وفق ما ٌفترض ان تكون خدمة لألغراض المستخدمٌن .وقد حدد الباحثان
فرضٌة واحدة مفادها "انصاف المحاسبٌن فً عملهم المحاسبً ٌإدى الى تخفٌض ممارسات إدارة األرباح "
.وتشٌر النتائج البحث الى ان الممارسات المحاسبٌة التً تإدي الى التالعب فً نتائج المحاسبٌة لغرض خلق
انطباع مغاٌر لألداء االقتصادي الحقٌقً للوحدة االقتصادٌة تعد من الممارسات المحاسبٌة غٌر االخالقٌة ،وان
تحقٌق االنصاف فً العمل المحاسبً ٌإدي الى الحد من تلك الممارسات غٌر االخالقٌة ،وهذه النتٌجة تحقق
فرضٌة البحث .وكذلك التزام المحاسبٌن باإلنصاف فً العمل المحاسبً سوف ٌقلل من خطر تعرض الوحدات
االقتصادٌة لخطر االفالس او االنهٌار .وتوصً الباحثان بضرورة إدخال موضوع اخالقٌات المحاسبٌة وفلسفة
االخالق كمادة مستقلة ضمن مفردات المناهج الدراسٌة لقسم المحاسبة فً الجامعات العراقٌة.
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The Concept of Fairness Accounting and its Role in Reducing Earnings
Management Practices
ABSTRACT
The aims of research is diagnose and indicate the role of fairness in the
work of accounting, which is important in reducing the unacceptable practices to
manage earnings by economic units, As well as the interpretation and indicate
Ethical inside in the accounting and accountants in particular practices in the
area of earnings management to reduce the negative effects of the practice and
display the results mentioned acts according to what is supposed to be for the
purposes of service users, Researchers have identified that one hypothesis, that
"Fairness of accountants in of their work accounting lead to a reduction of
earnings management practices". The results suggest that the accounting
practices that lead to the manipulation of accounting results for the purpose of
creating a different impression of the real economic performance of the
corporation accounting practices are immoral of the company's accounting
practices are unethical, Achieving that fairness in the work of accounting leads to
reduction of such practices is not ethical, This result is achieved hypothesis, As
well as the fairness commitment of accountants in the accounting work will
reduce the risk of exposure to the risk of corporate bankruptcy or collapse, The
researchers recommends the need to introduce the subject of accounting ethics
and the philosophy of ethics as a separate vocabulary within the curricula of the
accounting department at Iraqi universities.

Keywords: Fairness, Earning Management
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المقدمة Introduction
برزت ظاهرة إدارة األرباح بوصفها ظاهرة محاسبٌة ومالٌة فً نهاٌة القرن الماضً ،حٌنما حاولت
بعض الوحدات االقتصادٌة خلق انطباع جٌد عن أعمالها من خالل عرض ارقام الربح السنوي بشكل ٌوحً
الى ان وضع الشركة االٌرادي مفضل لدى المستخدمٌن .ولما كان ارتفاع صافً الربح مإشراً هاما ً للمستثمر
تخوفه من مستوى المخاطرة
وٌعطً االنطباع عن حسن أداء الشركة وسالمة مركزها المالً ،وٌقلل من ّ
المتعلق بها ،اذ اهتمت اإلدارة بتجمٌل هذا العنصر المحاسبً تحدٌداً (صافً الربح) واتخذت األسالٌب
المحاسبٌة للتحكم فً هذه األرباح ،وتوزٌعها كما تراه مناسبا ً فً ظل االختٌارات المحاسبٌة المتاحة
(المرونة) ،وهو ما ٌدعى بإدارة األرباح  ،Earnings Managementوتشٌر ممارسة إدارة االرباح من
قبل المحاسبٌن إلى أن الوحدات االقتصادٌة تعمل على مقابلة التوقعات حول األرباح المستقبلٌة ،فهً
استراتٌجٌة مستخدمة من قبل المدراء والمحاسبٌن إلجراء التعدٌالت والتغٌٌرات على االرباح (تجمٌلها
بطرٌقة تضمن القبول الكافً من قبل المستخدمٌن) قبل نشرها فً التقارٌر المالٌة والتً تؤخذ بنظر االعتبار
المعاٌٌر الخاصة بالنشر فً القوائم المالٌة.
ولتحقٌق هدف البحث تم تقسٌم البحث إلى خمسة أجزاء على النحو التالً :الجزء األول منهجٌة البحث
واهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث ،وتناول الجزء الثانً مفهوم اإلنصاف المحاسبً ،وتناول
الجزء الثالث مفهوم ادارة االرباح ودوافع من ممارستها وأسالٌبها ،وتناول الجزء الرابع دور االنصاف
المحاسبً فً الحد من ممارسات ادارة االرباح ،وخصص الجزء الخامس واألخٌر ألهم االستنتاجات
والتوصٌات.
أوالً :منهجٌة البحث والدراسات السابقة Research Methodology and Literature Review

 .8مشكلة البحث :Problem
تتلخص مشكلة البحث فً ممارسات ادارة االرباح من قبل المحاسبٌن بؤوامر صادرة من ادارات
بعض الوحدات االقتصادٌة ،مما ٌخلق ضعف ثقة لدى المستخدمً القوائم المالٌة ،وذلك بسبب عدم االنصاف
المحاسبٌن فً عملهم المهنً مما ٌإدي الى ممارسات غٌر االخالقٌة.

 .2اهمٌة البحث :Importance
تنبع اهمٌة البحث بالتركٌز على عرض الجوانب النظرٌة للمدخل االخالقً المستعمل فً محاوالت
المفكرٌن فً المجال المحاسبٌن لصٌاغة نظرٌة المحاسبة وانعكاس هذا المدخل فً تحسٌن نتائج االعمال
بطرٌقة تجنب الوحدات االقتصادٌة فً عرض نتائجها المجملة للقراء والحد من االثار السلبٌة إلدارة ارباحها.

 .3هدف البحث :Objective
ٌهدف البحث الى تشخٌص وبٌان دور االنصاف فً العمل المحاسبً التً تعد مهمة فً الحد من
الممارسات غٌر المقبولة إلدارة االرباح من قبل الوحدات االقتصادٌة ،وكذلك تفسٌر وبٌان الجانب االخالقً
فً المحاسبة وبشكل خاص ممارسات المحاسبٌن فً مجال ادارة االرباح للحد من اثار سلبٌة للممارسة
المذكورة وعرض نتائج االعمال وفق ما ٌفترض ان تكون خدمة لألغراض المستخدمٌن.

 .4فرضٌة البحث :Assumptions
لحل مشكلة البحث تم وضع الفرضٌة التالٌة:
 انصاف المحاسبٌن فً عملهم المحاسبً ٌإدى الى تخفٌض ممارسات إدارة االرباح.
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 .5الدراسات السابقة Literature review
أ -الدراسات العربٌة Arabic Studies
 دراسة (الشحادة وحمٌدان : )2006 ،قدرة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً سدد الفجدوة األخالقٌدة بدٌن
اإلدارة والمسدداهمٌن فددً إدارة األربدداح مددن وجهددة نظددر الفئددات ذات العالقددة بالبٌئددة المحاسددبٌةٌ .هدددف هددذا
الدراسة إلى تحلٌل قدرة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تقلدٌص فجدوة التخلخدل األخالقدً بدٌن التدً تحكدم العالقدة
بدٌن اإلدارة والمسدداهمٌن فددً إدارة األربدداح لددى الوحدددة المحاسددبٌة ،وقددد توصدل الدراسددة إلددى االسددتنتا بددؤن
هناك أجماع من قبل المدققٌن والمدٌرون المالٌون والمحللون المالٌون أن لمعاٌٌر المحاسدبة الدولٌدة المقددرة
فً حل المشكلة التخلخل األخالقً بٌن اإلدارة والمساهمٌن حول إدارة األرباح .وأن الفرو قات اإلحصائٌة بدٌن
آراء المشاركٌن فً الحكم على مقدرة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فدً حدل مشدكلة التخلخدل األخالقدً بدٌن اإلدارة
والمسدداهمٌن كانددت متوافقددة مددع نتددائج الدراسددة ومددع المتوسددطات المحاسددبٌة لكددل فئددة مددن الفئددات المشدداركة.
توصً الدراسة ضرورة تفعٌل القوانٌن المهنٌة والرسمٌة المتعلقة بضرورة تطبٌق معاٌٌر المحاسدبة الدولٌدة
على جمٌع الشركات التً ترغب فً إدرا رأسمالها فً أسواق رأس المال .وأن ٌكون للجمعٌات المهنٌدة دور
أساسً فً الرقابة وا ألشراف علدى مددى التدزام الشدركات الراغبدة فدً إدرا أسدهمها فدً أسدواق رأس المدال
بتطبٌددق معدداٌٌر المحاسددبة الدولٌددة فددً انظمهددا المحاسددبٌة .وكددذلك توصددً الدراسددة بضددرورة أن ٌكددون هنالددك
توحٌددد وانسددجام بددٌن متطلبددات تطبٌددق معدداٌٌر المحاسددبة الدولٌددة فددً الشددركات والمإسسددات الوطنٌددة وبددٌن
متطلبات تطبٌق األنظمة والقوانٌن والتشرٌعات المحلٌة المختلفة.

 دراسددة (إبددراهٌم :)2006 ،السددلوك األخالقددً لددعدارة عنددد قٌدداس ال ددخل المحاسددبً فددً منظمددات
األعمال -دراسة اختبارٌةٌ .هدف هذا الدراسة إلى دراسة دور أخالقٌات اإلدارة فً الحدد مدن التالعدب بدالطرق
والسٌاسدات المحاسدبٌة للددتخلص مددن المكاسددب الشخصددٌة التدً تددإدى إلددى تحرٌددف الدددخل المحاسددبً وتضددلٌل
أنشطة تلك المنظمات .وقد توصل الدراسة إلدى مجموعدة مدن النتدائج أهمهدا تفداقم حددة التالعدب فدً المكاسدب
بفعل الممارسات المحاسبٌة الخاطئة واإلبداعٌة حٌث ٌوجد دور هام لمجلدس اإلدارة فدً تبندى هدذه الممارسدة،
ولذلك ٌوصً الدراسة بضرورة تفعٌل المبداد األخالقٌدة فدً ممارسدة العمدل المحاسدبً والثبدات فدً اسدتخدام
السٌاسات والطرق المحاسبٌة المالئمة للتحكم فً حقٌقة األرباح الواجب اإلفصاح عنها محاسبٌا.

 دراسة (الراوي  :)2002،دور االلتزامات األخالقٌة لمهنة المحاسبة فدً تحقٌدق اإلبدداع المحاسدبً-
دراسة استطالعٌة ألراء عٌنة مختارة من ممارسً المهنة بمحافظة نٌنوىٌ .هدف هذا الدراسة إلدى بٌدان دور
االلتزامات األخالقٌة لمهنة المحاسبة فً تحقٌق اإلبدداع المحاسدبً ،وقدد توصدلت الدراسدة إلدى االسدتنتا بدؤن
هنددداك عالقدددات ارتبددداط معنوٌدددة وقوٌدددة جدددداً بدددٌ ن االلتزامدددات األخالقٌدددة لمهندددة المحاسدددبة المتمثلدددة باألماندددة
واالسدددتقامة ،الموضدددوعٌة ،الكفددداءة وبدددذل العناٌدددة المهنٌدددة الالزمدددة ،السدددرٌة ،السدددلوك المهندددً مدددع اإلبدددداع
المحاسبً .وكذلك استنتجت الدراسة بؤن هناك تؤثٌر معنوي لاللتزامات األخالقٌدة لمهندة المحاسدبة فدً تحقٌدق
اإلبداع المحاسبً ،وان أهم االلتزامات األخالقٌة المثالٌة التً تإدي دوراً بارزاً لتحقٌق اإلبداع المحاسدبً هدً
الكفاءة وبذل العناٌة المهنٌة الالزمة ،المعاٌٌر الفنٌة ،السلوك المهنً .وتوصً الدراسة بضرورة تشكٌل لجندة
ألخالقٌات مهنة المحاسبة فً العراق ودورها األساسً تعمل على تعزٌز االلتزامات األخالقٌة لمهنة المحاسدبة
وبٌان أهمٌتها ،ودراسة العوامل المإثرة فدً تطبٌدق االلتزامدات األخالقٌدة وتحقٌدق اإلبدداع المحاسدبً ،وكدذلك
دراسددة الشددكاوى المقدمددة بحددق المحاسددبٌن وممارسددً المهنددة المحاسددبٌة .وكددذلك تطددوٌر وإنشدداء وسددائل
تشددجٌعٌة لحماٌددة المحاسددبٌن و ممارسددً المهنددة ضددد أي مظهددر مددن مظدداهر اإلغددراء مددن خددالل نظددام للحددوافز
والمكافآت وذلك لتفادي توجه بعضهم نحو السلوك غٌر األخالقً.
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 دراسة (بدر وسٌان )2002 ،مفهوم اإلنصاف فً المحاسبة وأثره فً عملٌة اإلبالغ المالً -دراسة
تحلٌلٌة ومٌدانٌة ألنموذ ومستخدمً التقارٌر المالٌدة بدالعراقٌ .هددف الدراسدة إلدى دراسدة مفهدوم اإلنصداف
ومحاولة إٌجاد معنى واضح لده بالشدكل الدذي ٌعطدً الصدورة الصدحٌحة لعملٌدة اإلبدالغ المدالً وٌسد ّهل توافدق
آراء معدي ومستخدمً التقارٌر المالٌة .وتوصلت الدراسة إلى أن اإلنصاف مفهوم قٌمً ٌإخذ بالحسدبان عندد
إعداد التقارٌ ر المالٌة المنشدورة المقدمدة لمسدتخدمٌها ،وان اإلنصداف ٌتحقدق مدن خدالل اعتمداد مجموعدة مدن
تطبٌقددات اإلبددالغ المددالً التددً تتوافددق مددع مددا مطبددق فع دالً فددً العددراق .وتوصددً الدراسددة بإدخددال مواضددٌع
األخالقٌات ولو بشكل مبسط فً المناهج الدراسٌة ،ولٌس فقدط تلقدٌن الطلبدة لمعداٌٌر السدلوك المهندً الخاصدة
بالمدددددددقق .واعتمدددددداد مصددددددطلح "الصدددددددق واإلنصدددددداف" و"التمثٌددددددل الصددددددادق والمنصددددددف" بدددددددالً مددددددن
"الصدددق والعدالددة" و"التمثٌددل الصددادق والعددادل" .وكددذلك حددث الشددركات علددى التسددرٌع فددً إصدددار التقددارٌر
المالٌدة وتضددمٌنها أي بٌانددات ٌتوقددع أن تكددون مفٌدددة ألصددحاب المصددالح المختلفددٌن وخاصددة البٌانددات المتعلقددة
بدددور الشددركة األخالقددً فددً المجتمددع ومددا تقدمدده مددن خدددمات اجتماعٌددة ألصددحاب المصددالح فددً ظددل تحلٌددل
الكلفة/المنفعة.
 دراسة (الساكنً :)2080 ،إدارة األرباح وتؤثٌرها فً جودة المعلومات المحاسبٌة -دراسة مٌدانٌدة.
ٌهدف هذا الدراسة إلى تعزٌز دور جودة اإلبالغ المدالً لمواكبدة الظدروف والمتغٌدرات فدً بٌئدة سدوق العدراق
لألوراق المالٌة من خالل جدودة المعلومدات المحاسدبٌة وجدودة األربداح لحماٌدة مسدتخدمً القدوائم المالٌدة مدن
التضلٌل والتالعب باألرقام المحاسبٌة بواسطة ممارسات إدارة األرباح .وتوصلت الدراسدة إلدى االسدتنتا بدؤن
سٌاسة إدارة األرباح ظهرت نتٌجة المرونة العالٌة لالختٌار بٌن السٌاسدات والتقددٌرات المحاسدبٌة والمسدموح
بهددا فددً حدددود المبدداد المحاسددبٌة المقبولددة قبددوال عامددا .وأن إدارة األربدداح تخدددم اإلدارة الداخلٌددة وال تخدددم
مستخدم القوائم المالٌة ألنها تسعى إلى تحقٌق مصالح اإلدارة الداخلٌة حتى لو كان علدى حسداب مسدتخدم تلدك
القوائم .توصدً الدراسدة تشدخٌص حداالت ممارسدات إدارة األربداح والتدً تدإدي إلدى إعدادة النظدر فدً القدوائم
المالٌة وبالتالً التؤثٌر فً أسعار األسهم فً سوق األوراق المالٌة .وتحسٌن شفافٌة القوائم المالٌدة مدن خدالل
اإلفصدداح العدددادل والكدددافً بغٌدددة تددوفٌر الثقدددة فٌهدددا .وتعزٌدددز دور التدددقٌق الدددداخلً والخدددارجً فدددً الوحددددات
االقتصادٌة واثبدات اسدتقاللٌتها وحٌادٌتهدا فدً تطبٌدق القدوانٌن والمعداٌٌر المحاسدبٌة والتدقٌقٌدة ،والعمدل علدى
مراجعة ومتابعة السٌاسات المرسومة وتقوٌمها ،الكتشاف نقاط الضعف واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجتها.
 دراسددة (حمددودي :)2080 ،أثددر حوكمددة الشددركات فددً إدارة األربدداح مدددخل أخالقددً -دراسددة لعٌنددة
مختارة من الشركات المساهمة فً محافظة نٌنوىٌ .هدف الدراسة إلى توضٌح اإلطار العام لحوكمدة الشدركات
والتعددرف علددى مبادئهددا وآلٌاتهددا بهدددف تحدٌددد م دا تتضددمنه مددن جوانددب أخالقٌددة .والتعددرف علددى مفهددوم إدارة
األربدداح ودوافعهددا وأسددالٌبها .وبٌددان أثددر الجوانددب األخالقٌددة لحوكمددة الشددركات فددً الحددد مددن ممارسددة إدارة
األربدداح فددً الشددركات المسدداهمة .وتوصددلت الدراسددة إلددى االسددتنتا بددؤن هندداك عالقددات ارتبدداط معنوٌددة بددٌن
أخالقٌات حوكمة الشركات وإدارة األربداح .وكدذلك وجدود تدؤثٌر معندوي ألخالقٌدات حوكمدة الشدركات فدً إدارة
األرباح ،وهذه النتائج تحقق فرضٌة الدراسة والتً مفادها :تساهم حوكمة الشركات من خالل التدزام الشدركات
المسدداهمة بتطبٌددق قواعدددها أألخالقٌددة والمهنٌددة فددً الحددد مددن ممارسددة طرائددق وأسددالٌب إدارة األربدداح والتددً
تهدف إلى تحقٌدق مندافع ذاتٌدة إلدارات هدذه الشدركات .وتوصدً الدراسدة بتبندً ووضدع مبداد وتحدٌدد آلٌدات
لحوكمة الشركات فً الشركات المساهمة فً محافظة نٌنوى على شكل مواثٌق أو مدونات ،فضدالً عدن تشدكٌل
لجان تدقٌق ولجان للمكافآت فً الشركات المساهمة من أعضاء مجلس اإلدارة غٌدر التنفٌدذٌٌن والدذٌن تتدوافر
لدٌهم االستقاللٌة والخبرة فً مجال المحاسبة والتدقٌق لدورهما فدً الحدد مدن ممارسدة إدارة األربداح ،وكدذلك
إلزام الشركات المساهمة بؤخالقٌات حوكمة الشركات ومدا ٌدرتبط بهدا مدن تطبٌدق لمبداد الحوكمدة وباسدتخدام
مجموعة من اآللٌات التً تدوفر للتقدارٌر المالٌدة العدالدة والمصدداقٌة ،لمدا لهدا مدن أثدر فدً الحدد مدن ممارسدة
طرائق وأسالٌب إدارة األرباح.
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 دراسددة (القثددامً والخٌددال : )2080 ،إدارة األربدداح فددً الشددركات المسدداهمة السددعودٌة -دراسدددة
تطبٌقٌةٌ .هدف الدراسة إلى الكشف عن ممارسات إدارة األرباح فً الشدركات السدعودٌة واختبدار تدؤثٌر بعدض
العوامل المإثرة على اتجاه تلدك الشدركات فدً ممارسدة إدارة األربداح .وجداءت نتدائج الدراسدة لتإكدد ممارسدة
الشددركات المسدداهمة السددعودٌة إلدارة األربدداح حٌددث تمددارس االسددتحقاق االختٌدداري بشددكل سددالب ،وأوضددحت
النتائج أن الشركات المساهمة الصناعٌة والخدمٌدة تمدارس االسدتحقاق االختٌداري بطرٌقدة سدالبة فدً حدٌن أن
الشركات المساهمة الزراعٌة تمارس االستحقاق االختٌاري باتجاه موجب ،وأن الشركات ذات الربحٌة تمدارس
إدارة األربدداح بشددكل سددالب  ،والشددركات ذات الخسددائر تمددارس إدارة األربدداح بشددكل موجددب  ،وكددذلك توصددلت
الدراسددة إلددى عدددم وجددود تددؤثٌر لحجددم الشددركة ونددوع القطدداع الددذي تنتمددً إلٌدده الشددركة علددى إدارة األربدداح.
وأشارت النتائج أٌضا ً لوجود تؤثٌر لكالً من عاملً المدٌونٌدة والربحٌدة علدى ممارسدة الشدركة إلدارة األربداح.
وتوصً الدراسة بضرورة تدرٌس وإضافة منهج لألخالق المحاسبة فً أقسام المحاسبة بالجامعدات السدعودٌة
لتؤهٌل كوادر لدٌها القدرة على التعامل مع الممارسات اإلدارٌة فً إدارة األرباحٌ .نبغً على مدققً الحسدابات
عدددم التهدداون فددً المسددائل التددً تخضددع لتقدددٌر اإلدارة والتؤكددد مددن أن تلددك التقدددٌرات تسددتند علددى أسدددس
موضددوعٌة .وكددذلك ضددرورة متابعددة تطبٌددق مبدداد حوكمددة الشددركات وفددق مددا نصددت علٌدده الالئحددة النظامٌددة
الصادرة فً هذا الشؤن.

ب -الدراسات أألجنبٌة Foreign Studies
 دراسة )  (Amat , Blake and Dowds ,1999أخالقٌات المحاسبة االبداعٌة (The Ethics
)ٌ .of Creative Accountingهدف الدراسة إلى عرض المفاهٌم المتعلقة بمصطلح المحاسبة اإلبداعٌة
وجوانبها األخالقٌة ،وبٌنت أن هناك اختالفا ً كبٌراً حول دوافع المدراء لممارسة المحاسبة اإلبداعٌة ،وإن
مبرر ممارسة المحاسبة اإلبداعٌة ٌتضح فً سلوكٌات المحاسبٌن والتً تمثل التحدي الكبٌر لمهنة المحاسبة،
وبٌنت الدراسة أن المحاسبٌن هم الذٌن وافقوا على التحدٌات األخالقٌة من خالل المحاسبة اإلبداعٌة ،ألنها
ظهرت نتٌجة الحاجة إلى اختٌار السٌاسات المحاسبٌة التً تحقق هدفا ً محدداً ،وركزت الدراسة على أن
المحاسبة فً القطاع الخاص تعتمد على أساس االستحقاق الذي ٌعتمد على التقدٌر الشخصً ،وهذا ٌسمح
للمدراء باالختٌار ما بٌن البدائل المسموح بها فً المعاٌٌر لتحقٌق أهدافهم .كما بٌنت الدراسة أثر أخالقٌات
اإل دارة فً إتباع أسالٌب المحاسبة اإلبداعٌة وتؤثٌرها فً جودة المعلومات المحاسبٌة ،ومن ثم تؤثٌرها فً
القوائم المالٌة والمستخدمٌن لها.
 دراسدة ( ) Hunton , Libby and Mazza , 2006شدفافٌة اإلبدالغ المدالً وإدارة األربداح
(  .)Financial Reporting Transparency and Earnings Managementتختبر هذه الدراسة مدى
تؤثٌر شفافٌة اإلبدالغ المدالً علدى محداوالت إدارة األربداح لتخفدٌض أو زٌدادة الددخل الحدالً .وتقتدرح الدراسدة
استخدام إستراتٌجٌة إدارة األربداح لزٌدادة أو تخفدٌض الددخل بعدد أن أصدبحت توقعدات المحللدٌن المتفدق علٌهدا
أعلددى أو أدنددى مددن تخطددٌط اإلدارة .وتوصددلت الدراسددة إلددى أنّ زٌددادة شددفافٌة اإلبددالغ ٌخفددض محدداوالت إدارة
األرباح ولكن ال ٌلغٌها ،وهذه النتائج تنسجم مع اعتقادات المدراء بان إدارة األرباح فً منطقة اإلفصداح األقدل
شفافٌة ستحسن سعر األسهم وال تضر بسمعة وسالمة اإلبالغ ،بٌنما إدارة األرباح فً منطقدة اإلفصداح األكثدر
شفافٌة سٌضر بسعر األسهم وبسمعة وسالمة اإلبالغ .لذا توصً الدراسة بدان متطلبدات اإلبدالغ المدالً األكثدر
شفافٌة سدٌخفض مدن محداوالت إدارة األربداح فدً منطقدة زٌدادة الشدفافٌة أو ٌحدول اهتمدام إدارة األربداح إلدى
طرق اقل وضوحا ً.
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 نتائج الدراسات السابقة وتمٌز الدراسة الحالٌة عنها -8ركزت الدراسات السابقة على قدرة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً تقلٌص فجوة التخلخل األخالقً بٌن
التً تحكم العالقة بٌن اإلدارة والمساهمٌن فً إدارة األرباح لدى الوحدة المحاسبٌة .كذلك تناول قسم من
الدراسات دور أخالقٌات اإلدارة فً الحد من التالعب بالطرق والسٌاسات المحاسبٌة للتخلص من
المكاسب الشخصٌة التً تإدى إلى تحرٌف الدخل المحاسبً و تضلٌل أنشطة تلك المنظمات .أما قسم
األخر من الدراسات ٌهدف إلى بٌان دور االلتزامات األخالقٌة لمهنة المحاسبة فً تحقٌق اإلبداع
المحاسبً .وأما قسم األخر من الدراسات ٌهدف إلى دراسة مفهوم اإلنصاف ومحاولة إٌجاد معنى
واضح له بالشكل الذي ٌعطً الصورة الصحٌحة لعملٌة اإلبالغ المالً وٌس ّهل توافق آراء معدي
ومستخدمً التقارٌر المالٌة ،وقسم األخر ٌهدف إلى عرض المفاهٌم المتعلقة بمصطلح المحاسبة
اإلبداعٌة وجوانبها األخالقٌة ،وٌهدف دراسة أخرى إلى الكشف عن ممارسات إدارة األرباح واختبار
تؤثٌر بعض العوامل المإثرة على اتجاه تلك الشركات فً ممارسة إدارة األرباح .وكما ركز عدد منها
على أثر الجوانب األخالقٌة لحوكمة الشركات فً الحد من ممارسة إدارة األرباح فً الشركات
المساهمة ،ومدى تؤثٌر شفافٌة اإلبالغ المالً على محاوالت إدارة األرباح لتخفٌض أو زٌادة الدخل
الحالً ،وعلى دور جودة اإلبالغ المالً من خالل جودة المعلومات المحاسبٌة وجودة األرباح لحماٌة
مستخدمً القوائم المالٌة من التضلٌل والتالعب باألرقام المحاسبٌة بواسطة ممارسات إدارة األرباح.
 -2تمٌزت الدراسة الحالٌة عن الدراسات السابقة بتركٌزه على احد العوامل االخالقٌة فً المدخل االخالقً
للنظرٌة المحاسبة وهو االنصاف فً العمل المحاسبً ،وهذا الجانب لم ٌتطرق الٌه أي من الدراسات
السابقة ،وٌهدف البحث الى تشخٌص وبٌان دور العامل المذكور التً تعد مهمة فً الحد من الممارسات
غٌر المقبولة إلدارة االرباح.

ثانٌا ً :مفهوم اإلنصاف Concept of Fairness
ٌعد المدخل االخالقً فً المحاسبة من اقدم المداخل التً استخدمت فً صٌاغة نظرٌة المحاسبة فً
كتابات  Scottمنذ عام  8648حٌث استخدم مجموعة من المفاهٌم والقٌم االخالقٌة فً محاولة لبناء نظرٌة
المحاسبة كاإلنصاف  Fairnessوالعدالة  Justiceوالصدق التمثٌل  Truthوالمساواة  Equityوهذه
المفاهٌم تمثل جوهر المدخل االخالقً(.بلقاوي)852 :2006 ،
وهناك من ٌرى انه من الصعب إعطاء تعرٌف محدد لكل من المفاهٌم األخالقٌة كاإلنصاف ،والعدالة،
والصدق ،إذ إن اإلنصاف والعدالة كلها تمثل قٌم متداخلة ولذلك جرت العادة فً الفكر المحاسبً على إعطاء
مصطلح اإلنصاف  Fairnessلٌعبر عن التعرٌفات السابقة(.شٌرازي)336 :8660 ،
هنا البد من عرض وتفسٌر المفاهٌم القٌم األخالقٌة لغرض تمٌٌز بعضها عن البعض:
ف أي
نجد إن مصطلح اإلنصاف  fairnessفً اللغة العربٌة حسب مختار الصحاح تعنً العدل،
انص َ
َ
َعدَل ،فعامله بالعدل ،وانصف الرجل عدل ٌقال انصفه من نفسه وانتصف هو منه ،وتناصف القوم انصف
بعضهم بعضا من نفسه ،وتنصٌف الشًء جعله نصفٌن ،وناصفه المال قاسمه على النصف.
(الرازي 8326 ،هـ )352 :
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ووفقا ً لقداموس  Websterفدان اإلنصداف ٌعندً "االبتعداد عدن المشداعر والمندافع الذاتٌدة أو األحكدام
المسبقة للحصول على الموازنة المناسبة بٌن الحقوق والواجبات المتشابكة" ).(Webster,1975: 411
أما العدالة  Justiceوفق معجم اللغة العربٌة المعاصر "العدالة هو مفرد مصدرها عدَ لَ ،والعدالة
المزعومة :التً قٌل إنها عدالة ولٌست كذلك ،طرٌد العدالة :الخار على القانون ،وإحدى الفضائل األربع
التً سلم بها الفالسفة من قدٌم ،وهً :الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة"(عمر .)8461 :2001 ،وفً
مختار الصحاح "العدل عكس الجور ٌقال عدل علٌه فً القضٌة من باب ضرب فهو عادل ،وفالنا من أهل المعدَلة
أي من أهل العدل ،عادلت بٌن الشٌئٌن وعدلت فالنا بفالن إذا سوٌت بٌنهما(.الرازي8326 ،هـ )433:

وأما العدالة  Justiceفً قاموس ٌ Websterعنً " التزامات أو حكم ما ،هو فقط من خالل تسوٌة
المطالبات المتعارضة محاٌدة أو التنازل عن المكافآت أو العقوبات ،إدارة القانون ،إنشاء أو تحدٌد حقوق وفقا
لقواعد القانون أو العدالة ،المبدأ أو مجرد التعامل المثالً أو العمل الصحٌح" ).(Webster, 1974: 628

وأما مصطلح الصدق (الحقٌقة)  Truthوفق معجم اللغة العربٌة المعاصر ٌعنً " ص َدقَ الشخص فً
األمر :اخبر بالواقع كما هو ،عكس كذب "كان ٌصدق دائماً" ،صدَقت النبوءة :تحققت وثبتت .وحقٌقة جمعها
ِّ
حقٌقة :فً
حقائق ،شً ٌء ثابت قطعا ً وٌقٌناً ،مثل(هذه الشهادة مطابقة للحقٌقة) ،وحقائق علمٌة :مقطوع بها-
الواقع فعالً وحقٌقة واقعٌة ما هو أمر واقع ولٌس على سبٌل المصادفة(.عمر)533 :2001 ،
وأما فً قاموس  Websterفان الصدق ٌعنً "اإلخالص فً العمل وأسلوب والكالم (تعبٌر) ،هٌكل األشٌاء
الحقٌقٌة واألحداث والوقائع ،الحكم فً كثٌر من األحٌان واقتراح ،أو هذا فكرة صحٌحا أو مقبوال على النحو الصحٌح،
( )Webster, 1974:1256
ٌجري فهم اإلنصاف بؤفضل ما ٌكون فً األدبٌات المحاسبٌة على انه" عدم تحٌز المحاسب عند إعداده للكشوفات
المالٌة" .فؤول من اقترح استخدام اإلنصاف فً المحاسبة عام  8648هو  Scottعند إدراجه كمبدأ للمحاسبة ،فقد ذكر
األتً (( ٌنبغً على القواعد واإلجراءات والطرق الفنٌة المحاسبٌة أن تكون عادلة ،وغٌر متحٌزة ونزٌه ،فهً ٌنبغً
أن ال تخدم المصالح الخاصة)) )D. R. Scott, 1941: 343(.
ٌعنً اإلنصاف  Fairnessبالنسبة لـ  Scottعرض القوائم المالٌة المحاسبٌة بشكل عادل  fairوغٌر

متحٌز  unbiasedونزٌه  impartialدون خدمة المصالح الخاصة ،أما العدالة  Justiceبالنسبة لـ Scott
ٌعنً المعاملة المتساوٌة  Equitable Treatmentلكافة األطراف ذات المصلحة ،والصدق (الحقٌقة)
 Truthبالنسبة له هً وجود القوائم المالٌة المحاسبٌة الصادقة والدقٌقة  true and accurateالخالٌة
من أٌة تحرٌفات ( .misrepresentationلطفً )66 :2006 ،والغرض من وجود هذه القٌم األخالقٌة هً
لضمان عدم تعرض التقارٌر والقوائم المحاسبٌة إلى تؤثٌر أو تحٌز غٌر مناسب.
()Porwal, 1993: 25
وقد أصبح مفهوم اإلنصاف ضمنٌا ً على انه معٌار أخالقً مما ٌعنً لٌس هناك فدرد معدٌن أو مجموعدة
من األفراد على وجه التحدٌد توضع فً الذهن عند إعداد وتقدٌم التقارٌر والقوائم المالٌة ،على سدبٌل المثدال ال
ٌنبغً أن ٌفضل اإلدارة أو المساهمٌنٌ ،نبغً أن تإخذ مصالح جمٌع فئات مستخدمً التقدارٌر المالٌدة فدً االعتبدار فدً
التدوازن الصدحٌح  )Porwal, 1993: 25( ، in proper balanceوبشدكل عدام فدان مفهدوم اإلنصداف ٌعندً بددان
الكشوفات المالٌة لم تتعرض إلى تؤثٌر أو تحٌز غٌر مناسب ،فاإلنصاف ،عموما ٌعنً بان معددي المعلومدات المحاسدبٌة
قد تصرفوا بحسن نٌة وإنهم وظفوا الممارسات األخالقٌة واألحكام المحاسبٌة المعقولة .فٌصف  Pattilloاالنصاف على
انه معٌار اساس ٌتم استخدامه فً تقٌٌم معاٌٌر اخرى ألنه المعٌار الوحٌد الذي ٌتضدمن اعتبدارات االخالقٌدة( ،بلقداوي،
 ) 852 :2006فهو ٌذكر االتً" :من خالل هذه المشاهدات حول العالقة بٌن المحاسبة والمفاهٌم والمواقف االجتماعٌة
نستنتج بان المحاسبة هً جوهرٌا اجتماع ٌة بالطبٌعة وتقع على عاتقها مسإولٌات تجاه المجتمع" .وباإلضافة الى ذلك
فان ربط هذه االفكدار مدع هددف المحاسدبة المالٌدة ٌدإدي الدى تؤكٌدد علدى اتصدال (توصدٌل المعلومدات) ٌتعلدق بالمصدالح
االقتصادٌة لقطاعات االقتصاد .فمن زاوٌدة مقارندة مددلوالت العدالدة والصددق واالنصدافٌ ،دتم اختٌدار مفهدوم االنصداف
االجتماعً كمعٌار واساس لكً ٌتم من خالله قٌاس مدى مالئمة المباد والقواعد المحاسبٌة التً ٌدعى بانها وسائل

لتحقٌق الهدف .وعلٌه تتم صٌاغة االنصاف لكافة االطراف علدى انده معٌدار اسداس ووحٌدد للمحاسدبة ،أي انده
معٌار أو اختبار ٌنبغً أن ٌكون حاضرا فً كافدة االفتراضدات المحاسدبٌة قبدل ادخالهدا ضدمن هٌكدل المحاسدبة.
(بلقاوي)326 :2006 ،
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وهناك من ٌرى ان المفاهٌم االخالقٌة كاإلنصاف والعدالة والصدق كلها تمثل قٌم متداخلة ولذلك تم
وبناء على ذلك فان المدخل االخالقً ٌتطلب
اعطاء مصطلح االنصاف  Fairnessلٌعبر عن القٌم السابقة،
ً
تحقٌق االنصاف  Fairnessفً تحدٌد المباد المحاسبٌة ،والممارسة والتطبٌق العملً ،واالجتهاد والحكم
الشخصً ،والعرض واإلفصاح المحاسبً( .شٌرازي)336 : 8660 ،
ٌرى البعض إن الحدٌث عن الموجودات والمطلوبات واالٌرادات والكلف سابق ألوانه وبدون معنى ما
لم ٌتم تحدٌد المباد االساسٌة التً تإدي الى عرض منصف للحقائق فً شكل محاسبة مالٌة وابالغ مالً.
إن هذا االنصاف فً المحاسبة واالبالغ ٌجب ان ٌكون ألجل الناس ،وموجها ً لهم ،وهإالء وبغض النظر عما
ٌعنٌه االنصاف فهو قد اصبح احد االهداف الرئٌسٌة للمحاسبة(.بلقاوي)852 :2006 ،
إن طبٌعة الوظٌفة االجتماعٌة للمحاسب تملً علٌه التحلً بؤخالق حمٌدة الن ٌكون محل ثقة االدارة
والمساهمٌن وإن عدم تحلٌه بالنزاهة والصدق واالستقالل ٌجعل المجتمع المالً ٌنظر بشك الى البٌانات
المالٌة والقوائم والتقارٌر التً ٌقوم بؤعدادها(.القاضً وحمدان)14 :2002 ،
ولتحقٌق العدالة فً القوائم المالٌة بنا ًء على المدخل االخالقً ٌنبغً ان تتسم تلك القوائم بالموثوقٌة وتخلو
من أي اثار للتحٌز ،وٌتطلب من معدٌها التحلً بالمصداقٌة واالستقامة( .مطر والسوٌطً )14 :2001 ،وفً نفس
السٌاق ٌرى البعض إن القوائم المالٌة العادلة ٌنبغً أن تكون تلك القوائم خالٌة من التحٌز وتعبر عن األرقام
ودالالتها بموضوعٌة ،وكذلك بإمكانٌة تعمٌمها وبحٌث تكون متاحة لالستخدام من قبل الجمٌع وبدون مفاضلة
بٌنهم وال تخدم طرف على حساب طرف أخر وتتم المعالجة المحاسبٌة بشكل منصف لكافة االطراف المعنٌة
فاإلجراءات المحاسبٌة تعطً معاملة عادلة لجمٌع االطراف الذٌن لهم مصلحة فٌها .وٌنبغً أن تكون التقارٌر
المحاسبٌة صورة صادقة وصحٌحة للمعلومات التً تقدم ألصحاب العالقة وبحٌث ٌكون ما تم تسجٌله من
البٌانات فً القوائم المالٌة قد حدث فعالً وال ٌجوز على سبٌل المثال تسجٌل مبٌعات وهمٌة لجذب المستثمرٌن
واالٌقاع بالدائنٌن( .بنً عطا)256 :2002 ،
ٌإٌد الباحثان التعرٌف  D.R. Scottلعنصاف هو عرض القوائم المالٌة المحاسبٌة بشكل عادل وغٌر
متحٌز ونزٌه دون خدمة مصالح طرف على حساب طرف اخر.
وٌالحظ مما سبق ان االنصاف بشكل عام ٌعنً االبتعاد عن المنافع الذاتٌة او االحكام المسبقة ،وفً
االدبٌات المحاسبٌة االنصاف ٌعنً عدم التحٌز المحاسب عند اعداده للكشوفات المالٌة ،ولتحقٌق االنصاف فً
العمل المحاسبً ٌنبغً على المحاسبٌن االبتعاد عن المنافع الشخصٌة واألحكام المسبقة على النتائج
المحاسبٌة ،وان ٌكون المحاسب منصفا ً وغٌر متحٌزاً
ابتداء من تحدٌد المباد المحاسبٌة ،والممارسة
ً
والتطبٌق العملً ،واالجتهاد والحكم الشخصً وانتها ًء بالعرض واإلفصاح المحاسبً.
ثالثا ً :مفهوم ادارة االرباح Concept of Earnings Management
ازدادت اهتمام المتخصصٌن فً مجال المحاسبً فً الوقت الحالً بموضوع إدارة االرباح Earning
 ، Managementوالعوامل المإثرة فٌه السٌما بعد زٌادة حاالت االفالس للعدٌد من الشركات العالمٌة،
والفضائح واالنهٌارات لكبرى الشركات العالمٌة لعل من أشهرها ،Enron & WorldCom،فً اواخر القرن
الماضً.
اذ اصبحت ادارة االرباح مسالة جدلٌة المتخصصٌن فقد اعتبره البعض نوعا ً من التحاٌل أو التالعب
بالمعلومات المحاسبٌة طالما توافر فً هذا السلوك صفة التعمد وتشوٌه الحقائق ،بٌنما اعتبره البعض اآلخر
سلوكا ً قانونٌا ً مشروعا ً حتى ولو كان سلوكا ً غٌر أخالقً طالما أنه ٌحقق مصلحة الوحدة االقتصادٌة.
(عٌسى)8: 2001 ،
وفً هذا السٌاق أثبتت نتائج دراسات عدٌدة فً دول متقدمة ،مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وجود
ظاهرة إدارة األرباح وبٌنت مدى تؤثٌرها على تقٌٌم السوق للوحدة االقتصادٌة (التً تعمل على إدارة أرباحها)
خداعا للمستخدمٌن.
وحاولت إٌجاد الحلول المناسبة لها ،حٌث أن هذه الظاهرة تحمل فً طٌاتها
ً
(ابو عجٌلة وحمدان) 2 :2006 ،
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لقد بٌنت االدبٌات المحاسبٌة عدداً من التعابٌر التً استخدمت فً هذا المجال المعرفً للمحاسبة :
Earning
ممارسات المحاسبٌة غٌر المتحفظة  ،Aggressive Accountingإدارة االرباح
 ،Managementالتقارٌر المالٌة االحتٌالٌة  ،Fraudulent Financial Reportingالممارسات
المحاسبة االبداعٌة  ،Creative Accounting Practicesتمهٌد الدخل  ،Income Smoothingالتً
تشٌر فً مضامٌنها الى الممارسات الخاصة بالعرض غٌر المالئم للحقائق التً حدثت خالل فترة مالٌة معٌنة
بطرٌقة متعمدة تشٌر فً طٌاتها تحقٌق غاٌات ألطراف محددة من مجموع اصحاب المصلحة
 .Stakeholdersغٌر ان ٌ Amat & Gowthorpeرون أن هذه األنواع السابقة من الممارسات
المحاسبٌة هً بمعنى واحد وجمٌعها تستخدم الثغرات فً المباد المحاسبٌة من أجل اظهار المركز المالً
للوحدة االقتصادٌة بالصورة التً ٌرٌدوها مدٌرو الوحدة االقتصادٌة(.حمدان،)4 :2080 ،
إن سعً الوحدات االقتصادٌة الهادفة للربح إلى إظهار أفضل صورة ممكنة لمركزها المالً ٌرتبط
بهدف التعبٌر عن مدى استغاللها االمثل لمواردها المتاحة ،والتعبٌر عن استقرارها االقتصادي والمالً
لمركزها ،لما له من تؤثٌر مباشر وغٌر مباشر على قٌمة الوحدة االقتصادٌة فً سوق المال ،وعلى هذا
االساس فؤن المحاسبٌن ٌسعون إلى االختٌار بٌن البدائل المحاسبٌة التً ٌستطٌعون من خاللها إظهار نتائج
الوحدة االقتصادٌة ومركزها المالً بؤفضل صورة ممكنة .والتً ال تتعارض فً الظاهر مع المباد المحاسبة
المتعارف علٌها ،بعد لجوء إلى التضلٌل والتالعب بالمعلومات المحاسبٌة بطرٌقة تإدي إلى إظهار األداء
المالً بشكل طبٌعً ومخالف للواقع وال ٌثٌر الشكوك والتساإالت واالنتقادات التً قد توجه إلدارة الوحدة
االقتصادٌة من عدد من االطراف ذات المصلحة(.شحادة وحمٌدان)2 :2006 ،

 -1دوافع ادارة االرباح Earning Management Motivations
ان لكل ممارسة من ممارسات الحٌاة العملٌة ،دوافع معٌنة تعمل كموجه لتحقٌق بعض األهداف
المنشودة لتلك الممارسة  .وهذا ٌنسجم تماما مع ممارسة إدارة األرباح ،حٌث تحدث هذه الممارسة عندما ٌكون لدى
المدٌرٌن دوافع معٌنة لتحقٌق أهداف مسبقة .من خالل دراسة (،)Healy& Wahlen, 1999
(( ،)Healy 1985( ،)Watts & Zimmerman, 1978عٌسى( ،)2001 ،حبٌب ،)2003 ،وغٌرها من الدراسات
ٌمكن تحدٌد دوافع ممارسة ادارة االرباح بدوافع التعاقدٌة  Contractual Motivationsوالتً تشمل عقود

مكافآت االدارة  Management Compensationوعقود االقراض  Lending Contractsوعقود العمل
 ،Business Contractsودوافع مرتبطة بسوق الراس المال  ،Capital Market Motivationودوافع
ضرٌبٌة  ،Taxation Motivationsودافع تكالٌف سٌاسٌة .political Cost Motivation

 -2استراتٌجٌات ادارة االرباح Earning Management Strategies
هناك ثالث استراتٌجٌات إلدارة االرباح التً تلجؤ الٌها االدارة عند ممارستها إلدارة ارباح وحداتها
االقتصادٌة )8(.استراتٌجٌة زٌادة او تخفٌض دخل الفترة الحالٌة )2(.استراتٌجٌة التخلص من جمٌع الخسائر
الهامة فً سنة معٌنة تدعى  )3(.Big Bath Strategyاستراتٌجٌة تخفٌض التذبذبات فً االرباح وتدعى
 .Income Smoothing Strategyالمدراء فً بعض االحٌان ٌمارسون هذه االستراتٌجٌات فً مجموعها او
بانفراد فً الوقت المناسب إلنجاز أهداف إدارة االرباح الطوٌلة المدى)wild, et. al.2007: 87(.
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 -3اسالٌب ممارسة ادارة االرباح Methods of practice of earnings management

هناك اسالٌب وادوات التً ٌتم من خاللها تنفٌذ االسدتراتٌجٌات التدً تدم ذكرهدا سدابقا ً ،حٌدث تتعددد تلدك
االسالٌب التً تستخدم للتؤثٌر فً رقم الربح المتحقدق لتحقٌدق أهدداف اإلدارة المحدددة مسدبقا .حٌدث ان االدارة
بحكم مسإولٌتها عدن تسدٌٌر نشداط الوحددة واعدداد التقدارٌر المالٌدة تتبندى العدٌدد مدن الطدرق واالسدتراتٌجٌات
واالسالٌب التً تستطٌع من خاللها التدؤثٌر علدى النتدائج اعمدال الوحددة ومركزهدا المدالً بالصدورة التدً تراهدا
مناسبة( .القثامً والخٌال)88 :2080،
وأشار أحد الباحثٌن إلى أن اإلدارة الوحدة االقتصادٌة ٌمكنها ممارسة إدارة األرباح من خالل التحكم فً

مجموعه من المحاور تمثل االتجاهدات التدً ٌمكدن لدعدارة مدن خاللهدا التدؤثٌر علدى النتدائج (الددخل) أو المراكدز المالٌدة
تتعل د ق بقددرارات تشددغٌلٌة تدددخل فددً نطدداق سددٌطرة اإلدارة ،ولددذا فددإن محدداور ادارة االربدداح ٌمكددن تصددنٌفها طبقددا

للممارسات المحاسبٌة فً ثالثة مجموعات أساسٌة ٌرتبط كدل منهدا بمحتوٌدات القدوائم المالٌدة األساسدٌة وهدً
قائمددة المركددز المددالً  Statement of Financial Positionوقائمددة الدددخل Income Statement
وقائمة التدفقات النقدٌة ( .Statement of Cash Flowsإبراهٌم)80 - 6 :2006 ،
8
هنددداك عدٌدددد مدددن الدراسدددات اسدددتنتجت وجدددود ممارسدددة ادارة االربددداح بقدددرارات ادارٌدددة حقٌقٌدددة
 The Practices of Real Management Decisionsمن قبل االدارة الوحددة االقتصدادٌة التدً تعتمدد
على التصرفات الحقٌقٌة ،حٌث اظهرت الدراسة المسحٌة التً قدام بهدا( )Graham et. Al.ان ادارة االربداح
تحددث مددن خددالل التصدرفات االقتصددادٌة الحقٌقددة اكثددر مدن حدددوثها عددن طرٌدق اسددتخدام التقدددٌرات والخٌددارات
المحاسبٌة فً ظل المباد المحاسبٌة المقبولة قبوالً عاما(.القثامً والخٌال)83 :2080،
تمتلددك الوحدددات االقتصددادٌة تشددكٌلة واسددعة مددن الخٌددارات المختلفددة إلدارة أرباحهددا ،وذلددك بقددرارات
المحاسبٌة Accounting Decisions 2وأغلب هذه الخٌارات تتمحور حول المعاٌٌر المحاسبٌة والتً تظهر
أغلبها فً المرونة فً المبداد المحاسدبٌة المتعدارف علٌهدا ،كمدا تتضدمن أٌضدا ً غالبٌدة أسدالٌب إدارة األربداح
قضدداٌا خاصددة بالتوقٌددت مثددل االعتددراف المبكددر بدداإلٌراد ،أو تددؤخٌر االعتددراف بالمصددارٌف أو اسددتخدام الحكددم
الشخصً فً التقارٌر المالٌة مدن خدالل التقددٌرات المحاسدبٌة التدً لهدا تدؤثٌر جدوهري فدً األربداح المعلندة أو
عددددم التمٌٌدددز بدددٌن المصدددروفات اإلٌرادٌدددة والمصدددروفات الرأسدددمالٌة( ،الدوسدددكً )23 ،2006 ،لدددذلك هنددداك
طرٌقتان إلدارة األرباح بقرارات المحاسبٌة:
3
الطرٌقة األولى :إدارة المستحقات المحاسبٌة  Accounting Accruals Managementوٌتطلب أسداس
االسددتحقاق مددن المدددراء القٌددام بوضددع العدٌددد مددن التقدددٌرات المحاسددبٌة التددً لهددا تددؤثٌر جددوهري فددً األربدداح
المعلندة ضدمن المعداٌٌر المحاسدبٌة ،ومددن هدذه التقددٌرات ،تقددٌرات الحتسدداب أقسداط االنددثار تتعلدق بتقدددٌرات
العمددر اإلنتدداجً للموجددود الثابددت وتقدددٌرات تتعلددق بقٌمددة األنقدداض ،وتقدددٌرات تتعلددق بتسدددٌد الزبددائن لتكددوٌن
مخصصات الدٌون المشكوك فٌها (عٌسى.)86 ،2001 ،

 -8وهً التً تستخدم فٌها اتخاذ القرارات االدارٌة الحقٌقٌة التً تتعلق بنشاط االستثمار واالنتا والمبٌعات وذلك للتؤثٌر على
االٌرادات والمصروفات المتحققة والتدفقات النقدٌة .فعلى سبٌل المثال تقدٌم الوحدة خصم على المبٌعات لزٌادتها ،والتراخً فً
شروط البٌع باألجل ،وكذلك توقٌت بٌع االصول او تؤجٌل شرائها الى فترة زمنٌة مقبلة ،وكذلك بٌع االستثمارات المالٌة عندما
تزٌد ق ٌمتها السوقٌة عن التكلفة التً دفعت من اجل اقتنائها من اجل تعوٌض النقص فً االرباح التشغٌلٌة العادٌة( ،القثامً
والخٌال)83 :2080 ،
 -2وهً التً تتم من خالل التركٌز على استخدام المتغٌرات المحاسبٌة التً تتضمن اختٌار السٌاسات المحاسبٌة والطرق
والتقدٌرات المحاسبٌة وما ٌتعلق بها من قٌاس وتبوٌب وتقدٌر بهدف التؤثٌر على النتائج المالٌة ،حٌث ٌكون متاحة إلدارة
الوحدة مرونة االختٌار ما بٌن البدائل المحاسبٌة واللجوء الى التقدٌرات الشخصٌة (.القثامً والخٌال)84 :2080 ،
 -3وتعتمد محاسدبة االسدتحقاق أساسدا ً علدى فكدرة التمٌٌدز بدٌن المصدروفات واإلٌدرادات والمصدروفات الرأسدمالٌة وبدٌن المصدروفات
اإلٌرادٌة التً تخص فترة معٌنة وتلك التً تخص أكثر من فترة والتً ٌقتضً توزٌعهدا علدى الفتدرات التدً تخصدها ،فالددخل علدى
أسداس االسدتحقاق مدا هدو إال تسدوٌة للتددفقات النقدٌدة لدتعكس بشدكل أكثدر دقدة العالقدة السدببٌة بدٌن اإلنجدازات المحققدة والجهددود
المبذولة لتحقٌق تلك اإلنجازات ،ومن ثم فهو ٌمثل مقٌاسا ً أفضل لألداء (حبٌب)48 ،2003 ،
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الطرٌقددة الثانٌددة :اسددتغالل المرونددة المتاحددة فددً المبدداد المحاسددبٌة المقبولددة قبددوالً عامددا ً Exploiting
 Available Flexibility in General Accounting Accepted Principleتقتضددً المبدداد
المحاسدبٌة المقبولددة قبدوالً عامدا ً الثبددات ( )Consistencyفدً تطبٌددق الممارسددات مدن السٌاسددات والتقدددٌرات
المحاسبٌة فً عملٌة القٌاس واالفصاح عن االحداث االقتصدادٌة ،وذلدك لتسدهٌل عملٌدة اجدراء المقارندات بدٌن
النتائج المالٌة لفترات محاسبٌة مختلفة ،وان التغٌٌر فً هذه السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة قد ٌجعل عملٌدة
المقارنددة عدٌمددة الفائدددة وٌفقددد القددوائم المالٌددة خاصددٌة قابلٌتهددا للمقارنددة .وعلددى الددرغم مددن ذلددك لقددد سددمحت
المبدداد المحاسددبٌة المتعددارف علٌهددا وكددذلك معدداٌٌر المحاسددبة الدولٌددة لددعدارة بحرٌددة االختٌددار مددن بددٌن هددذه
السٌاسات والتقدٌرات المحاسبٌة وفقا ً لما تراه االدارة مناسباً ،وذلدك لتحسدٌن جدودة التقدارٌر المالٌدة ،وجعلهدا
اكثر مالئمة لمتخذي القرارات االقتصادٌة .وتشمل هذه التغٌٌرات ،التغٌٌر فدً السٌاسدات المحاسدبٌة ،والتغٌٌدر
فً التقدٌرات المحاسبٌة ،والتغٌٌر فً تكوٌن الوحدة المحاسبٌة.
ٌرى  Clikemanان ممارسدة ادارة االربداح سدوف ٌدإدي الدى نتدائج سدلبٌة او تحقٌدق عددة مشداكل
خطٌرة فً األجدل الطوٌدل ،وعلدى الدرغم مدن معرفدة المددراء بهدذه المشداكلٌ ،قومدون بممارسدة ادارة االربداح
لتحقٌددق منددافع ذاتٌددة او منددافع للوحدددة االقتصددادٌة فددً األجددل القصددٌر ،ومددن اهددم هددذه المشدداكل مددا ٌلددً:
()Clikeman, 2003
 انخفاض قٌمة الوحدة االقتصادٌة(.)reducing the value of the company
 انتهاك المعاٌٌر األخالقٌة(.)Violation of ethical standards
 اخفاء مشاكل اإلدارة التشغٌلٌة(.)Hide the problems of Operational Management
 العقوبات االقتصادٌة وإعادة إعداد القوائم المالٌة( Economic sanctions and re-preparation of
.)financial statements
 أزمة الثقة والمصداقٌة()Crisis of Confidence and Credibility

رابعا ً :دور االنصاف المحاسبً فً الحد من ممارسات ادارة االرباح The Role of Fairness
Accounting in Reducing Earnings Management Practices
ٌإكد ادبٌات المحاسبٌة بان المدخل االخالقً من اقدم المداخل التً استخدمت فً صٌاغة نظرٌة
المحاسبة ،حٌث استخدمت مجموعة من المفاهٌم والقٌم االخالقٌة والتً تمثل جوهر المدخل االخالقً والتً
ٌعتمد علٌها المدخل االخالقً لصٌاغة نظرٌة المحاسبة ،وهذه القٌم تدور حول مفاهٌم االنصاف والعدالة
والصدق والحق والحٌاد وعدم التحٌز وما الى ذلك من المفاهٌم المتعلقة بالنواحً االخالقٌة ،وٌإكد البعض
من الصعب اعطاء تعرٌف محدد لكل من المفاهٌم االخالقٌة كاإلنصاف والعدالة والصدق ،اذ ان االنصاف
والعدالة والصدق كلها تمثل قٌم متداخلة ،ولذلك جرت العادة فً الفكر المحاسبً على اعطاء مصطلح
االنصاف  Fairnessلٌعبر عن التعرٌفات السابقة( ،شٌرازي )336 :8660 ،ومن المعروف ان االنصاف
المحاسبً هو احد المباد االخالقٌة لمهنة المحاسبة ،لذلك نالحظ فً ادبٌات المحاسبٌة بشكل عام االهتمام
والتركٌز على اخالقٌات المحاسبٌة وأخالقٌات مهنة المحاسبة .إذ ٌرى البعض أخالقٌات المهنة المحاسبة فً
مجال إدارة األرباح تتمثل بمجموعة من القواعد والمباد المحاسبٌة المتعارف علٌها والتً ٌنبغً أن ٌلتزم
بها إدارة الوحدة االقتصادٌة عند القٌام بؤعمالها ،وتستدعً بعض األعمال منها استخدام مبدأ التوازن بٌن
أصحاب المصالح المتعارضة وهذا ما جعل البعض ٌرى أن مسئولٌة اإلدارة تجاه تحقٌق التوازن تقوم علً
محورٌن هما الحكم الفنً والفكر األخالقً( .إبراهٌم)86 :2006 ،
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وان سبب االهتمام بؤخالقٌات المهنة المحاسبة ٌعود الى اتجاه الوحدات ،المالكٌن او اداراتها العلٌا
نحو التقلٌل من االلتزامات االخالقٌة تجاه العاملٌن ،المستثمرٌن والمستهلكٌن لمنتجاتها وان سوء التصرف
االخالقً ) (Ethical Misconductقد ٌإدي الى تحمل الوحدة والمستثمرٌن والمجتمع كلفة عالٌة قد تسبب
احٌانا نكسات اقتصادٌة كما حدث فً فضٌحة شركة ( World comآل شبٌب )6 ،2006 ،التً كان سببها
لجوء تلك الوحدة إلى إجراء الكثٌر من الممارسات اإلدارٌة والمحاسبٌة والمالٌة الخاطئة والتً تمثل نوعا ً من
التصرفات المهنٌة غٌر األخالقٌة من جانب اإلدارة بصفتها وكٌلة عن المساهمٌن ،وذلك سعٌا ً لتحقٌق منافعها
الذاتٌة على حساب هإالء المساهمٌن إذ استخدمت الوحدة أدوات فً ذلك أهمها التالعب فً السٌاسات
المحاسبٌة للتؤثٌر على األرقام المحاسبٌة بشكل عام وعلى الربح ونسب توزٌعه بشكل خاص.
(جبل وبنود )2 ،2001 ،وفً نفس السٌاق ٌرى البعض أن سلسلة تدهور حاالت بعض الوحدات االقتصادٌة
إلى االنهٌار قد بدأت بتمهٌد األرباح ،ثم إدارة األرباح ،ثم تالعب ،ثم غش مالً ،ثم فساد إداري ،إلى أن
وصلت إلى انهٌار تلك الوحدات وخروجها من مجال األعمال( .الحفناوي)2005 ،
وقد بٌن ( )Dellaportas et alأنه خالل القرن التاسع عشر كانت الجامعات األوروبٌة تدرس ضمن
موادها مقررات متكاملة عن األخالقٌات والقٌم ،وكان ٌنظر لمادة الفلسفة األخالقٌة على أنها أكثر المواد أهمٌة
ضمن المقررات الجامعٌة ،وقد أضاف تعلٌم األخالقٌات بعدا ملموسا لصالح المجتمع بشكل عام .وأما فً القرن
العشرٌن فقد تضاءل ذلك االهتمام لٌعود فً السنوات األخٌرة وهً بداٌة القرن الواحد والعشرٌن بزٌادة
مضطردة الفتة لالهتمام بسبب االنتهاكات األخالقٌة والتً تسببت فً إفالس الكثٌر من الوحدات االقتصادٌة.
(المعتاز )222 :2001 ،وقد ذكر ( )Barrier, 2002ان احد العوامل التً ادى الى انهٌار شركة انرون
( )Enronهو أن الرقابة الداخلٌة فً الوحدة قد فشلت من الناحٌة األخالقٌة والمالٌة كنتٌجة للخداع المستمر( .المعتاز،
)264 :2001
من المعدروف أن القدوانٌن ال تحكدم األخالقٌدات والعكدس صدحٌح فداألخالق هدً األسداس فدً الدتحكم بدالقوانٌن
وتطبٌقها ،فالمشكلة لٌست بالقوانٌن بل بمطبقٌها ،ومهنة المحاسبة والتدقٌق تكون فعالة بشكل ال ٌمكن التشكٌك فٌه إذا
كان مطبقوها ٌتمتعون بؤخالق مهنٌة عالٌة (القشً .)8 :2002 ،وإن قواعد وأخالقٌات مهنة المحاسبة تمنع المحاسب
من القٌام بؤي إجراء من شؤنه الخرو عن هذه القواعد ،وأن ٌقدوم بدؤداء عملده المهندً بكدل نزاهدة وموضدوعٌة ،وأن
ٌكون حٌادٌا ً مراعٌا ً لمصلحة جمٌع الجهات المستفٌدة من القوائم المالٌة ،وان قواعد وأخالقٌدات السدلوك المهندً تحدتم
على المحاسب أن ٌكون اختٌاره للطرٌقة المحاسبٌة نابعا ً مدن قناعتده المهنٌدة بؤنهدا األفضدل تبعدا لطبٌعدة نشداط الوحددة
ولٌس نابعا ً من تعمده فً اختٌارها للوصول إلى نتائج محددة مسبقا ً لنتٌجة النشاط أو التالعب فً عرض المركز المالً
(رمو)248 ،2001 ،
وٌرى بعض أن أزمة األخالقٌات تمثل أحد مواطن الخلل فً مهنة المحاسبة ،وأنده البدد مدن تدوفٌر بٌئدة تقدود
المحاسدددددددددبٌن إلدددددددددى االلتدددددددددزام باألخالقٌدددددددددات ،وهدددددددددذه البٌئدددددددددة ال تتدددددددددوافر إال فدددددددددً ثالثدددددددددة عناصدددددددددر هدددددددددً
(وجود إرشادات واضحة ألخالقٌات المهنة ،مكافؤة الملتزم بؤخالقٌا ت المهنة ،ومعاقبة مخدالف أخالقٌدات المهندة) .وإنده
كلمدددددددددا حددددددددددث خلدددددددددل أو قصدددددددددور فدددددددددً أحدددددددددد هدددددددددذه العناصدددددددددر اختدددددددددل مٌدددددددددزان االلتدددددددددزام باألخالقٌدددددددددات
(بهجت.)8 ،2001 ،
ٌالحظ مما سبق وما متوفر فً االدبٌات المحاسبٌة ان االنصاف فً العمل المحاسبً والقٌم االخالقٌة االخرى
لمهنة المحاسبة بشكل عام لها دور فً التخفٌض من ممارسات ادارة االرباح ،اذ ٌنبغدً علدى المحاسدب االلتدزام بدالقٌم
االخالقٌة وان ٌكدون منصفا ً فً ممارسة عمله المهنً وذلك لتجنب سوء التصرف غٌر االخالقً التً تإدي الدى

ممارسات غٌر المقبولة التً تخدم طرف معٌن على حساب االطراف االخرى.
ٌالحظ اٌضا ً ان افالس وانهٌدار بعدض الوحددات االقتصدادٌة العالمٌدة كدان سدببها لجدوء تلدك الوحددات
الددى اجددراء الكثٌددر مددن الممارسددات االدارٌددة والمحاسددبٌة والمالٌددة الخاطئددة والتددً تمثددل نوع دا ً مددن التصددرفات
المهنٌة غٌر االخالقٌة ،وفشل الرقابة الداخلٌدة لتلدك الوحددات مدن الناحٌدة االخالقٌدة كنتٌجدة للخدداع المسدتمر.
لذلك االلتزام باإلنصاف فً العمل المحاسبً مدن قبدل ممارسدً مهندة المحاسدبة سدوف ٌقلدل مدن خطدر تعدرض
الوحدات االقتصادٌة لخطر االفالس او االنهٌار.
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خامسا ً :االستنتاجات Conclusions
على ضوء ما سبق وباالعتماد على ما متوفر فً االدبٌات المحاسبٌة توصل الباحثان إلى
االستنتاجات التالٌة:
 ان الممارسات المحاسبٌة التً تإدي الى التالعب فً نتائج المحاسبٌة لغرض خلق انطباع مغاٌر لألداء
االقتصادي الحقٌقً للوحدة االقتصادٌة تعد من الممارسات المحاسبٌة غٌر االخالقٌة.
 ان كل من تمهٌد الدخل ،وممارسات المحاسبة اإلبداعٌة وتقارٌر المالٌة االحتٌالٌة وممارسات المحاسبٌة
غٌر المتحفظة جمٌعها تشٌر فً مضامٌنها الى الممارسات الخاصة بالعرض غٌر المالئم للحقائق التً
حدثت خالل فترة مالٌة معٌنة بطرٌقة متعمدة تشٌر فً طٌاتها تحقٌق غاٌات ألطراف محددة ،وإخفاء
النتائج الحقٌقٌة لقرارات االدارٌة ،لذلك تعد نوع من انواع ادارة االرباح السلبٌة
 ان تحقٌق االنصاف فً العمل المحاسبً ٌإدي الى الحد من الممارسات غٌر االخالقٌة.
 ان التزام باإلنصاف فً العمل المحاسبً من قبل ممارسً مهنة المحاسبة سوف ٌقلل من خطر تعرض
الوحدات االقتصادٌة لخطر االفالس او االنهٌار.
بنا ًء على النتائج السابقة ٌتم قبول فرضٌة البحث (انصاف المحاسبٌن فً عملهم المحاسبً ٌإدى الى
تخفٌض ممارسات إدارة االرباح).
بنا ًء على ما توصل إلٌه البحث من نتائج توصً بضرورة إدخال موضوع اخالقٌات المحاسبٌة وفلسدفة
االخالق كمادة مستقلة ضمن مفردات المناهج الدراسٌة لقسم المحاسبة فدً الجامعدات العراقٌدة ،وتتضدمن تلدك
المادة موضوع االنصداف فدً العمدل المحاسدبً .وكدذلك ضدرورة قٌدام نقابدة المحاسدبٌن والمددققٌن فدً العدراق
بفتح المزٌد من دورات تدرٌبٌة مهنٌة فضالً عدن عقدد النددوات والمدإتمرات التدً تنداقش موضدوع األخالقٌدات
المهنٌددة فددً ممارسددة العمددل المحاسددبً والتددً تحكددم سددلوكهم المهنددً ،وإصدددار النشددرات والمجددالت الدورٌددة
المتخصصة باخالقٌات مهنة المحاسبة.
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الرازي ،محمد ابً بكر عبدالقادر 8326( ،هـ) " مختار الصحاح" المطبعة الكلٌة ،ط ،8القاهرة.
الشددٌرازي ،عبدداس مهدددي " )8660( ،نظرٌددة المحاسددبة "  ،ذات السالسددل للطباعددة والنشددر  ،ط،8
الكوٌت.
القاضددً ،حسددٌن وحمدددان ،مددؤمون" )2002( ،نظرٌددة المحاسددبة" دار الثقافددة للنش در والتوزٌددع ،ط،8
عمان.
بلقاوي ،احمد رٌداحً " )2006( ،نظرٌدة محاسدبٌة "  ،ترجمدة  :رٌداض العبدد هللا  ،طدالل الججداوي ،
الجزء األول والثانً ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع  ،عمان.
بنددً عطددا ،حٌدددر محمددد علددً" )2002( ،مقدمددة فددً نظرٌددة المحاسددبة والمراجعددة" دار حامددد للنشددر
والتوزٌع،ط ،8عمان
حماد ،طارق عبد العال" )2005( ،حوكمة الشدركات ،المفداهٌم ،المبداد  ،التجدارب  -تطبٌقدات الحوكمدة
فً المصارف" ،الدار الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ،ط ،2اإلسكندرٌة ،مصر.
عمر ،احمد مختار" )2001(،معجم اللغة العربٌة المعاصرة" ،عالم الكتب ،الطبعة االولى ،المجلد االول.
لطفددً ،امددٌن السددٌد احمددد" )2006( ،نظرٌددة المحاسددبة – منظددور التوافددق الدددولً" الدددار الجامعٌددة،
االسكندرٌة.
مطدددر ،محمدددد والسدددوٌطً ،موسدددى" )2001( ،التؤصدددٌل النظدددري للممارسدددات المهنٌدددة المحاسدددبٌة فدددً
مجاالت :القٌاس والعرض واالفصاح" دار وائل للنشر والتوزٌع ،الطبعة الثانٌة ،عمان.
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 -2الرسائل والدورٌات والمإتمرات

 إبدراهٌم ،محمددد زٌدددان" )2006( ،السددلوك األخالقدً لددعدارة عنددد قٌدداس الددخل المحاسددبً فددً منظمددات
االعمال -دراسة اختبارٌة" ،المإتمر العلمدً السدنوي السدادس ،كلٌدة االقتصداد والعلدوم االدارٌدة ،جامعدة
الزٌتونة.
 أبو عجٌلة ،عمداد محمدد علدً وحمددان ،عدالم" )2006( ،أثدر الحوكمدة المإسسدٌة علدى إدارة األربداح-
دلٌل من األردن" حث مقدم إلى مإتمر“ :األزمة المالٌة واالقتصادٌة الدولٌة والحوكمة العالمٌة” المنعقد
فً جامعة سطٌف فً الجزائر ،خالل الفترة 20 :و  28أكتوبر  2006م.
 الحفنداوي ،شدوقً عبدد العزٌدز بٌدومً" ،)2005( ،حوكمدة الشدركات ودورهدا فدً عدال امدراض الفكدر
والتطبٌق المحاسبً" المإتمر العلمً السنوي الخامس ،كلٌة التجارة ،جامعة االسكندرٌة ،مصر.
 الدوسكً ،شفان أحمد محمد" )2006( ،إدارة العوائد كمدخل لتعظٌم قٌمة المنظمة -دراسدة مٌدانٌدة فدً
عٌنددة مددن المإسسددات المالٌددة العربٌددة" ،رسددالة ماجسددتٌر فددً ادارة االعمددال ،كلٌددة اإلدارة واالقتصدداد،
جامعة الموصل.
 آل شددبٌب ،درٌددد كامددل" ،)2006( ،تددداول األوراق المالٌددة بددٌن مدونددة أخددالق المهنددة وتحقٌددق سددالمة
عملٌددات التددداول" ،المددإتمر العلمددً الدددولً السددنوي السددادس ،كلٌددة االقتصدداد والعلددوم االدارٌددة ،جامعددة
الزٌتونة ،عمان
 الشحادة ،عبد الرزاق و حمٌدان ،عبد الناصر" )2006( ،قدرة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فدً سدد الفجدوة
األخالقٌدددة بدددٌن اإلدارة والمسددداهمٌن فدددً إدارة األربددداح مدددن وجهدددة نظدددر الفئدددات ذات العالقدددة بالبٌئدددة
المحاسبٌة" ،المإتمر العلمً السنوي السادس ،كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة ،جامعة الزٌتونة.
 القثامً ،فواز سفٌر والخٌال ،توفٌق بن عبد المحسن" )2080( ،إدارة األرباح فدً الشدركات المسداهمة
السعودٌة – دراسة تطبٌقٌة" ،مجلة كلٌة التجارة للبحوث العلمٌة ،جامعة االسدكندرٌة ،المجلدد رقدم ،42
العدد االول.
 القشً ،ظاهر شاهر" ،)2002( ،أخالقٌات المهنة بٌن األمس والٌوم" ،مجلة المدقق ،العددد (،)20-66
األردن.
 المعتاز ،احسان بن صالح"، )2001( ،أخالقٌات مهنة المراجعة والمتعاملٌن معها :انهٌار شركة إندرون
والدروس المستفادة" ،مجلة جامعة الملك عبد العزٌز :االقتصاد واالدارة ،المجلد  ،22العدد االول.
 بهجت ،محمد فداء" ،)2001( ،أزمة الثقة فً مهنة المحاسبة -األسباب والمقترحات"،
http://islamfin.go-forum.net/t1762-topic
 حبٌدددب ،عقٌدددل حمدددزة" )2003( ،تمهٌدددد الددددخل  -دراسدددة مٌدانٌدددة فدددً عٌندددة مختدددارة مدددن الشدددركات
الصناعٌة" ،رسالة ماجستٌر فً المحاسبة ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرٌة.
 حمدان ،عالَّم محمد موسى" )2080( ،دور التدقٌق الخارجً فً التنبإ باألزمات المالٌة"
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/28.pdf
 جبددل ،عددالء الدددٌن وبنددود ،كددوثر" ،)2001( ،الحوكمددة ودورهددا فددً ترشددٌد إدارة األربدداح فددً البٌئددة
المصرفٌة السورٌة" ،المإتمر العلمً الدولً الثامن ،جامعة الزٌتونة ،عمان ،األردن.
 رمو ،وحٌد محمود"،)2001( ،اإلطدار المفداهٌمً للمحاسدبة اإلبداعٌدة فدً ظدل قواعدد وأخالقٌدات مهندة
المحاسبة والمعاٌٌر المحاسبٌة والتدقٌقٌة الدولٌة" ،مجلة تنمٌة الرافدٌن ،جامعدة الموصدل ،المجلدد ،30
العدد .16
 عٌسً ،سمٌر كامل محمد" )2001( ،أثدر جدودة المراجعدة الخارجٌدة علدى عملٌدات إدارة األربداح– مدع
دراسدة تطبٌقٌدة" مجلدة كلٌدة التجدارة للبحدوث العلمٌدة ،جامعدة االسدكندري ،العددد رقدم ( )2المجلدد رقدم
(.)45
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