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... انعكاسات االلتزامات األخالقية ملراقب احلسابات

المستخلص
في ا لعقدين األخيرين وبعدد االنييدارات المسدتمرة للعديدد مدن ال دركات فدي الددوم المتقدمدة
ك ددركة انددرون و ددركة وورد كددوم لالتصداالت وغيرهددا مددن ال ددركات وبعددد األزمددات الماليددة التددي
بدأت تعصف باقتصاديات العالم تزايدت الحاجة إلى التمييز بين السلوك المقبوم وغير المقبوم من
الناحيددة األخالقيددة والسدديما أن أهددم أسددباب االنييددارات واألزمددات الماليددة يعددود إلددى ددعف التددزام
ممارسي مينة المحاسدبة والتددقيب بالخالقيدات الميندة والسديما فدي لدم سدعي اإلدارة إلدى التدالرير
 مما يدثرر فدي،على أرباح ال ركات لتحقيب منافع ذاتية عن طريب التالعب بالسياسات المحاسبية
 ومددن هنددا يددالتي دور مراقددب، جددودة ا لمعلومددات المحاسددبية المعص د عنيددا فددي التقددارير الماليددة
الحسددابات فددي االلتددزام بالخالقيددات المينددة والك ددف عددن أسدداليب إدارة األربدداح بمددا يددنعك علددى
مصدداقية التقدارير الماليددة وإخدالو مسدثوليته تجدداا الطدرف الرالد ومدن أهميدة هددذا الددور يسددتمد
.البح أهميته
أما هدف البحد فيت دمن تو دي أهميدة االلتدزام بالمعدايير المينيدة للسدلوك األخالقدي فدي
الحد من أساليب إدارة األرباح والتي تثدي إلدى فقددان مصدداقية وموروقيدة المعلومدات المحاسدبية
الواردة في التقارير المالية وفدي الوقدت نعسده أهميدة ذلدك فدي إخدالو مسدثولية مراقدب الحسدابات
. تجاا الطرف الرال
:يقوم البح على فر ية معادها
"لمراقب الحسابات دور ميم في الك ف عن أسداليب إدارة األربداح إذا مدا التدزم بالخالقيدات
."مينته وما تمليه عليه معايير وقواعد السلوك الميني

. الررمات، خخاليقةات وكمم،، االلتزامات األخاليقة،إدارة األرباح: الكلمات المعتاحية
Abstract
In the last two decades and after the collapse continued for many companies in
developed countries as Enron and the company was born Com Telecom and other
companies after the financial crises that began rocking economies of the world have
increased the need to distinguish between acceptable behavior and unacceptable ones
morally, especially the most important causes of crashes and financial crises due to the
weakness of practitioners of the accounting profession and auditing ethics, especially since
the Administration has always sought to influence the profits of companies to achieve the
benefits of self through the manipulation of accounting policies, which affect the quality of
accounting information disclosed in financial reports, and here comes the role of the auditor
to comply with professional ethics and disclosure of methods of earnings management, as
reflected in the credibility of financial reporting and the evacuation of his responsibility
commitment to the third party role and importance of this research derives its importance
from the importance of professional conduct.
The objective of this research illustrate the importance of commitment contains the
professional standards of ethical behavior in reducing earnings management methods,
which lead to the loss of credibility and reliability of the information contained in the
accounting and financial reporting at the same time the importance of that in the evacuation
of the responsibility to audit the third party.
The research on the premise that:
((The auditor's role is important in detecting earnings management techniques if
they committed to the ethics of his profession and what is dictated by the norms and rules
of professional conduct ))
Keywords: Earnings management, moral obligations, corporate governance ethics.
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المقدمة
إن االنهةارات المستمرة للعدةد من الرررمات يرا الردكل المتقدمر ،مانهةرار رررم ،انرركن
كررم ،ككرد مكم لالتصاالت كغةرها مرن االنهةرارات الترا خطاورت يرا ايقتصرادةات العدةرد
من دكل جنكب ررق آسرةا كخكربرا كمرا تبعهرا مرن خزمر ،ثقر ،بمهنر ،المواسرب ،بصركرة امر،
كالتديقةق بصكرة خاصر ،يقرد ززةرت خسربابها إلر "خزمر ،خخاليقةرات" خي ضرع الترزام مرديققا
الوسابات بأخاليقةات المهن ،التا نصرت لةهرا المعراةةر المهنةر ،الدكلةر ،الترا ترم كضرعها مرن
يقبل العدةد من الجهات المهنة ،كيقكا د السرلك المهنرا .كمنهرا المعهرد األمرةمرا للمواسربةةن
القررانكنةةن األمرةمررا ( )ALCPAكاالتورراد الرردكلا للمواسرربةن ( )IFACممررا خدإ إل ر زةررادة
ظاهرة التال ب يا خرباح الررمات خك ما ةسم بـ( إدارة األرباح) .
م كلة البح
إن دم االلتزام بالقكا د كالنصكص األخاليقةر ،لمرايقرب الوسرابات خدإ إلر التااضرا
اتةرر،،
ررن العدةررد مررن ممارسررات إدارات الررررمات يررا التال ررب بأرباوهررا لتوقةررق خغرررا
با النظر ن مصالح األطرا األخرإ ات العاليق ،بالررم. ،
هدف البح فيت من :
 -1تكضررةح طبةعرر ،إدارة األربرراح كالرردكاي مررن كراءهررا كخسررالةب ممارسررتها مررن يقبررل إدارة
الررم. ،
 -2تكضةح الجكانب األخاليقة ،إلدارة األرباح .
 -3بةان دكر مديققا الوسابات يا الود من ممارسات إدارة األرباح .
فر ية البح
رن خسرالةب إدارة
تتمثل يرضة ،البوث يا [لمرايقرب الوسرابات دكر مهرم يرا المرر
األرباح إ ا ما التزم بأخاليقةات مهنته كما تملةه لةه معاةةر كيقكا د السلك المهنا].
وعليه سيتناوم البح النقاط االتية :
المبوث األكل :مفهكم إدارة األرباح كمراملها .
المبوث الثانا :االلتزامات األخاليقة ،لمهن ،مرايقب الوسابات كخخاليقةات إدارة األرباح.
المبوث الثالث :دكر االلتزامات األخاليقة ،لمرايقبا الوسابات يا الود من إدارة األرباح .
طبيعة إدارة األرباح
أوالً  :معيوم إدارة األرباح
تزاةررد االهتمررام يررا الفمررر المواسرربا المهنررا كاألمررادةما منر قررد الثمانةنررات بظرراهرة
إدارة األرباح ،كزاد ه ا االهتمام بعد االنهةارات العدةدة لررمات المة ،مثل ررم ،انرركن،
إ خثررار ه ر ا االنهةررار جرردال كاسررعا كتعرضررت مهنرر ،المواسررب ،كالتررديقةق إل ر انتقررادات دةرردة
جراء ممارسات إدارة األرباح التا مانت السبب الررية يرا االنهةرار ،كيقرد كردت تعرةفرات
مثةرة إلدارة األرباح يقد ريت بأنها -:تردخل مقصركد يرا ملةر ،التوسرةن المرالا للوصركل
ل مسب معةن خاص ()Shipper, 1989, 92
مما ريت إدارة األرباح بأنها  :نراط ةمثل تدخال متعمدا من يقبل اإلدارة يا ممارس،
الومم الرخصا يا إ داد القكايم المالة ،مستال ،ب ل المركن ،المتاو ،يا المبادئ المواسربة،
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لةهرررا ( )GAAPبقصرررد الوصررركل لررر مماسرررب خاصررر ،لرررردارة خك الرررررم،
المتعرررار
(ومكدي.)44 ،2212 ،
كيقد كردت مسمةات دةدة إلدارة األرباح منها المواسب ،اإلبدا ة ،كتمهةد الدخل ،كيقرد
خرار البع ال خإن إدارة األرباح ةطلق لةها يا خكربا المواسب ،اإلبدا ة ،كيرا الكالةرات
المتودة إدارة األرباح (.)Amat et al.,1999 ,8
كةرار ال مصرطلح إدارة األربراح بالمواسرب ،اإلبدا ةر ،،كيقرد رر اإلبردا مرن يقبرل
العدةد من الباوثةن كاختلفكا يا تعرةفهم ل زه مال وسب كجه ،نظرر ،،يقرد رر اإلبردا لر
انه القدرة ل تمكةن كإنراء راء جدةد خك دمج اآلراء القدةم ،ك الجدةردة يرا صركرة جدةردة
خك استعمال الخةال لتطكةر كتمةة اآلراء وت ترب الواجات بطرةق ،جدةدة خك مرل رراء
جدةد ملمك خك غةر ملمك (مخلك كاومد. )8 ، 2212 ،
ل ر ان ر زه  -:اسررتخدام خسررالةب كطراي رق خ إجررراءات خك
امررا اإلبرردا المواسرربا ي زع رر
مفاهةم خك معاةةر خك نظرةات جدةردة كغةرر مألكير ،لتفسرةر خك تولةرل خك ورل مررمل ،مواسربة،
تكاجه اإلدارة  ،إ ةتمت المواسب المبد بقدرات ممةزة منها )مخلك :)14،2212 ،
 العقلة ،المواسبة ،كالمالة ،المتسايل ،كالخاليق.، يقدرة المواسب ل التولةل كالتجمة . يقدرة المواسب ل التخةل كالود . تمت المواسب بالرجا  ،كالثق ،بالنف . ا تماد المواسب ل التعلةمات المبنة ،ل الوقرايق العلمةر ،كلرة التعلةمرات المسرتمدةمن المرامز اإلدارة. ،
 النقد ال اتا.كيقد خصبح مفهكم إدارة األرباح مول ترمةز كاهتمام من من يقبل المواسبةن كالمرديققةن
برمل مبةر خالل السنكات األخةرة  .كخصبح ةنظر إلةهرا لر خنهرا مواسرب ،خوادةر ، ،يقرد ترم
تعرةفها من كجه ،نظر اود الباوثةن بأنها :بارة ن توكةل خريقام المواسب ،المالة ،مما هرا
لةه يعال ال ما ةرغب يةه المعدكن من خالل استاالل خك االسرتفادة مرن القركانةن المكجركدة
خك تجاهل بعضها خك جمةعها (.)Nasser, Pendlbury, 1992, 4
خما إبراهةم يةرةر إل إدارة األرباح بأنها مرل متعمرد مرن يقبرل إدارة منظمر ،األ مرال
تقلبات الدخل ك ل باستخدام خدكات مواسبة ،معةن، ،خي ان تمهةرد الردخل
ألغرا تخفة
خداة مرررن خدكات اإلدارة يرررا التال رررب بالسةاسرررات المواسررربة ،المطبقررر ،بمنظمرررات األ مرررال
(إبراهةم.)2،2222 ،
خما ( )Kaplan, 2001, 409يقد رر إدارة األربراح بأنهرا "الرتومم يرا نترايج التقرارةر
المالةرر ،كهةملرر ،العملةررات إلغرررا تضررلةل المسرراهمةن ورركل األداء االيقتصررادي للمنظمرر ،خك
للتأثةر ل األخطاء المتعارض ،يا خريقام التقارةر المالة.،
كيقررد تن راكل العدةررد مررن البرراوثةن إدارة األربرراح بالدراسرر ،كالتولةررل مررن خررالل اليقتهررا
بالعدةررد مررن المتاةرررات التررا تر ثر ل ر خصررواب المصررالح يررا الررررم ،،مررنهم المسررتثمركن
كإدارة الررم ،،يقد تنأكلرت دراسر ،يقرام ( )ZarowinKترأثةر إدارة األربراح لر العاليقر ،برةن
التديقات النقدة ،كاألرباح المواسبة ،،كيقد خسرفرت الدراسر ،ردة نترايج خهمهرا إن بزةرادة إدارة
األرباح تزداد يقركة العاليقر ،برةن األربراح المواسربة ،كالترديقات النقدةر ،مرن العملةرات الترراةلة،
(.)Jennifer & Paul, 2006,n 251
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خمررا ( )Steven, 2008, 24يقررد رمررز ل ر المسررتثمرةن مررن خررالل دراسرر ،ممكنررات
معلكمات الدخل ك اليقتها بقرارات المستثمرةن ،كتكصل البوث إل إن المدراء ةمةلركن إلر
إدارة األربرراح بهررد تعرركة المسررتثمرةن ررن الفرررص البدةلرر ،ررن طرةررق زةررادة التكيقعررات
االةجابة ،ن معلكمات األرباح المسرتقبلة ،،كهر ا ةكررر يقركة العاليقر ،برةن ممكنرات معلكمرات
الدخل كالمستفةدةن الخارجةةن .
خما ( )Aasuman, 2009, 8يقد نورت منور آخرر ،ا رمرز لر خن سرلك االدارة يرا
االختةار بةن البدايل (الخةارات المواسبة )،ةعتمد ل الخصايص االيقتصادة ،للبلد المكجركدة
يةه الررمات ،إ كضعت ( )GAAPمجمك  ،مرن المعراةةر كالتطبةقرات  ،كا تمردت معراةةر
للتقارةر المالة )FAS( ،الصرادر رن ( )FASBكالمررمل ،تتمثرل يرا خن العدةرد مرن الخةرارات
المواسبة ،لةست منطقة ،كغةر كاضو، ،كخن المخالفرات المالةر ،ترتم باسرتخدام هر  ،الخةرارات
المواسبة ،من يقبل إدارة الررم ،كوت المبادئ المواسبة ،المقبكل ،يقبكال اما.
مما سبق ةتضح ان إدارة األربراح خك مرا ةسرم بالمواسرب ،اإلبدا ةر ،خك تمهةرد الردخل:
تمثرل مفهكمرا كاوردا ات مضررمكن كاورد لهررا ،كهرا بررارة رن الممارسررات الترا ةقرركم بهررا
المواسبكن لتضلةل مستخدما التقارةر المالة ،ألغرا خاص ،لردارة .
كهنا ةرةر ( )Smithإل خننا رعرنا برأن المثةرر مرن النمرك الظراهري يرا األربراح الترا
ودثت يا الثمانةنات مانت نتةج ،لخط ،ةد البرا  ،المواسبة ،كلةست نتةج ،للنمك االيقتصرادي
الوقةقا ،إ إن العملة ،المواسبة ،تتضمن معالج ،العدةد من يقضاةا الومم ،كوسم الصررا ات
مابةن المناهج خك المداخل المتنايس ،من خجرل رر نترايج األورداث المالةر ، ،كهر  ،المركنر،
تركير يرصرا للتال ررب كالار خك الخرردا كالتورةر كالر ي اطلررق لةرره يةمررا بعررد بالمواسررب،
اإلبدا ة( ،الخراكي ،الدكسري.)11 ، 2228 ،
 -2دوافع إدارة األرباح
تقكم اإلدارة باتخا يقرارات تتومم مرن خاللهرا يرا المعلكمرات المواسربة ،المقدمر ،الر
مستخدمةها من األطرا المهتم ،بالكودة االيقتصادة ،كله  ،القرارات ترأثةر اةجرابا خك سرلبا
يا صايا الدخل.
كهنررا يقلررق متزاةررد مررن جانررب المسررتثمرةن ورركل بع ر الممارسررات المتعلقرر ،بررادارة
األرباح كالتا تضع الثق ،يا القكايم المالة ،كتعكق التديق الم ء لرخ المال يا األسركاق
المالة. ،كة مد دد من المتاب خن المدةرةن ةنتهمكن المبادئ المواسبة ،المقبكلر ،يقبركال امرا
من خالل التقدةرات المواسبة .،كةوريكن التقارةر المالة ،مدا ( ةس .)2 ،2228 ،
كيا السةاق نفسه خرار الدكسما إل خن إدارة األربراح يقرد تمركن إةجابةر ،نردما توقرق
الوماة ،للررم ،لمكاجهر ،األورداث غةرر المتكيقعر. ،كةممرن ان تمركن سرلبة ،نردما تقلرل الثقر،
بالمعلكمررات المالةرر ،ك ل ر بتورة ر األربرراح الوقةقةرر ،ممررا كتتضررمن إدارة األربرراح الس رلبة،
استعمال األرمال المختلف ،من كسايل التواةل لتورة األداء المالا الوقةقا للررم ،للتوقةرق
نتايج كخهدا مرغكب( ،الدكسما .)2 ،2222،
ك ندما تلجأ اإلدارة ال إدارة األرباح يانهرا تسرتند إلر المبرررات اآلتةر(Scotly, pitmen, :،
)2005 , 2

خ .إنها ال تخال القكا د القانكنة ،سكاء خمانت ام ،خم خاص ،بالنراط التجاري .
لةها .
ب .إنها ال تخال المبادئ المواسبة ،المتعار
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جـ .إنها ال تتجأكز نطاق سلطاتها .
خمررا ( )Am glenDu, Somnalh, 2012يقررد خرررار الر ان دكاير إدارة األربرراح توقررق
غرضا معةنا يتعتمد ل التطبةقرات األساسرة ،الماليمر ،يرا ظرل المبرادئ المواسربة ،المقبكلر،
يقبكال اما ،كودد خن هنا وكايز دةدة إلدارة األرباح تتمثل باالتا :
 .1يا ظل المبادئ المواسبة ،المقبكل ،يقبكال اما يران ماير ،التسركةات كالتعردةالت الترا ترتم
إلدارة األرباح تمكن لمكاجه ،خهدا متكيقع ،تخص الررم.،
 .2إن المعالجررات المواسرربة ،كإ ررداد التقررارةر المالةرر ،المضررلل ،تررتم بتعهررد مررن إدارة الررررم،
لتوقةق خغرا رخصة ،لردارة .
 .3يقررد تررتم التعرردةالت كالتال ررب برراألداء المررالا للررررم ،كإدارة خرباوهررا لاررر مكاجهرر،
خهدا تراةلة.،
الشركة

المديرون
تعظةم تعكةضات
اإلدارة
خط ،الممايأة.
خةارات األسهم
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تملف ،التررة
البةي ،التنايسة،
الضرايب
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تخفة تمالة
المال
إصدار خسهم
قكد الدةن

تالعب المديرين لصالح الشركة

الرمل 1
العاليق ،بةن ممارسات إدارة األرباح كاألطرا

كي المصلو،

* Balance Diana 2008" Is Creative Accounting A from Of Manipulation University of
Order Faculty of Economics ,Department of Finace Accounting , Jounal Accredited
"CNCSIS – Category B. tamxvll , Volum 111,p.936

كةر مر ( ةسر ) خن هنرا دايعررةن إلدارة األربرراح :األوم :توقةررق منرراي اتةرر ،لررردارة
ك نديرر ةمرركن دايعررا انتهازةررا .والردداني :غةررر خخاليقررا مررن خررالل التررأثةر لرر مسررتخدما
المعلكمات المواسبة ،ن طرةق إظهار دخرل المنررأة بمرا ةوقرق التركازن برةن العايرد كدرجر،
المخاطرة  ،ل بهد ضمان بقاء كاستمرار المنرأة يا سكق المنايس ،ك ندير ةمركن الرداي
هك مفاءة المنراة .ك ندما ةمكن الرداي انتهازةرا خك غةرر خخاليقرا ةمركن إلدارة األربراح ترأثةر
جرركهري ل ر المرمررز الوقةقررا للمنرررأة  ،ممررا ة ر دي ال ر تضررلةل مسررتخدما القرركايم المالةرر،
( ةس .)14 ،2228 ،
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كبناء ل ل ةممن تكضرةح العاليقر ،يرا ممارسرات إدارة األربراح كاألطررا
المصلو ،من خالل الرمل (.)1

كي

رانيا ً :مجاالت وم اكم إدارة األرباح
لةها كمعراةةر المواسرب ،الدكلةر ،مجراال لالختةرار
تعطا المعاةةر المواسبة ،المتعار
بةن البدايل المواسربة ،للمثةرر مرن القةركد كالعناصرر الترا تر ثر يرا القركايم المالةر ،كتقر لر
اتق اإلدارة اختةار طرةق ،مواسبة ،من ررأنها ان تر ثر يرا المعلكمرات المفةردة لمسرتخدمةها
لمسا دتهم يا اتخرا القررارات الرررةدة  ،كان اختةرار اإلدارة نردما ةمركن مترأثرا باألهردا
الخاصرر ،برراإلدارة ةنررتج نرره آثررار سررلبة ،لر نك ةرر ،كرررفاية ،المعلكمررات المنررركرة كالمعلررن
نها .
كةممن تصنة ثالث ،مجاالت ريةس ،إلدارة األرباح (ومادة.)79 ،2212،
أ .قائمة الدخم :كةممرن لرردارة ان تمرار سةاسرات (إدارة األربراح ) يرا مجرال التال رب
بأريقام الدخل كالتا تخص ل سبةل المثال :
 -1مصارة االمتال ند التمل .
 -2اال ترا المبمر باإلةراد.
 -3تقلةل المصارة المستوق. ،
 -4تضخةم المبةعات كإجمالا الربح .
 -5تقةةم األرصدة بالعمالت األجنبة. ،
ب .قائمددة المركددز المددالي  :وهددي القائمددة التددي تطاليددا ممارسددات إدارة األربدداح مددن قبددم
اإلدارة وذلك من خالم قياميا ببعض الممارسات منيا:
-1تضخةم مصارة إ ادة الهةمل. ،
-2التضخةم يا وسابات األصكل المدةن. ،
-3تقلةل االلتزامات .
-4تضخةم الممتلمات كالمعدات .
-5تضخةم المستوقات االختةارة.،
-2زةادة االوتةاطةات.
-9التال ب يا مخصصات الدةكن.
-8التال ب يا طرايق تقةةم األكراق المالة.،
ت .مجاالت أخرى – 1 :سكء استخدام مفهكم األهمة ،النسبة. ،
 – 2العملةات المتبادل ،ما بةن ررمات المجمك ( ،القابض ،كالتابع.)،
خمرررررا (الدكسرررررما  )2222يقرررررد خررررررار الررررر خن هنرررررا طررررررةقتةن إلدارة األربررررراح
(ومكدي:)48 ،2212،
الطريقددة األولددى :إدارة المسررتوقات:تعتمد مواسررب ،االسررتوقاق اساسررا لر يمرررة التمةةررز بررةن
المصركيات كاإلةرادات الرخسمالة ،االةرادة ،التا تخرص مردة معةنر ،،كةتطلرب خسرا
االستوقاق من اإلدارة القةام بالعدةد من التقدةرات المواسبة ،التا لها خثر جركهري يرا
األرباح المعلن ،ضمن المعاةةر المواسبة ، ،ك لر الررغم مرن تأمةردات ( )FASBلر
خكلكةرر ،األربرراح المواسرربة ،ل ر خسررا االسررتوقاق مقارنرر ،كصررايا التررديقات النقدةرر،
ممقةررا لرراداء يرران الرردخل المواسرربا ل ر خسررا االسررتوقاق لمرردة معةنرر ،يقررد ال ةقرردم
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صكرة ديقةق ،لاداء االيقتصادي للررم ،خرالل تلر المردة كةرجر السربب يرا لر الر
اتسا مجاالت التقدةر الرخصا يا يقةرا المسرتوقات  ،ممرا ةترةح مجراال لرردارة يرا
استخدامها للمنأكرة يا الدخل.
الطريقددة الرانيددة :اسررتاالل المركنرر ،المتاورر ،يررا المبررادئ المواسرربة ،المقبكلرر ،يقبرركال امررا :إ
سموت المبادئ المواسربة ،كمر ل معراةةر المواسرب ،الدكلةر ،باسرتخدام طرايرق كبردايل
مواسرربة ،للمثةررر مررن البنرركد كالعناصررر التررا ت ر ثر يررا القرركايم المالةرر، ،كتقرركم اإلدارة
باختةار السةاس ،المواسبة ،التا من رأنها من كجه ،نظرر اإلدارة خن تركير المعلكمرات
المفةدة لمستخدمةها،إال خن اختةار اإلدارة للطرايرق كالسةاسرات كاإليصراح نهرا ةمركن
يا مثةر من األوةان متأثرا باألهدا الخاص ،باإلدارة مما ةنتج نها اثار سرلبة ،لر
نك ة ،كرفاية  ،المعلكمات المنركرة كالمعلرن نهرا كبالترالا ةترترب لةهرا ترأثةر لر
صدق النتايج النهاية ،كالمرمز المالا.
ك لررر الررررغم مرررن خن ممارسرررات خسرررالةب إدارة األربررراح يقرررد توقرررق منررراي للكوررردة
االيقتصادة ،يا األجل القصةر اال إنها ت دي إلر نترايج خطةررة يرا األجرل الطكةرل كمرن هر ،
المرامل ما ةأتا ( ةس :)18 ،2228،
 -1تخعيض قيمة المن الة :تكجد العدةد من يقرارات التراةل التا تتخ ها الكوردة االيقتصرادة،
بار التأثةر ل األرباح يقصةرة األجرل ،إال إنهرا ةممرن خن تر دي يرا األجرل الطكةرل
إل اإلضرار بالمفاءة االيقتصادة ،للمنرأة .
 -2تال دي المعدايير األخالقيددة :وتر كإن مانرت إدارة األربرراح ال تنتهر المعراةةر المواسرربة،
برررمل كاضررح يهررا ممارسرر ،مرررمك يةهررا مررن الناوةرر ،األخاليقةرر . ،يالكورردة التررا ترردةر
خرباوها ترسل رسال ،للعاملةن برأن إخفراء كتضرلةل الوقةقر ،هرا ممارسر ،مقبكلر ،كةخلرق
المرردةركن مناخررا خخاليقةررا ةسررمح بكجرركد خنرررط ،خخرررإ مرررمك يةهررا .كخةضررا ةممررن خن
تصبح إدارة األرباح منودرا زلقا جدا يأسرالةب التولةرل المواسربة ،النسربة ،تصربح معقردة
خمثر يأمثر للمخالفات الجكهرة ،يا القكايم المالة. ،
 -3إخعاو م اكم اإلدارة الت غيلية :ال تتم ممارس ،إدارة األرباح ل مستكإ اإلدارة العلةرا
يقط كإنما تمار اةضا ل مستكإ اإلدارة التراةلة. ،كمن خهرم مخراطر إدارة األربراح
يا المستكةات اإلدارة ،الدنةا .إخفاء مررامل الترراةل رن اإلدارة العلةرا .يتبقر األخطراء
من دكن تصوةح كالمرامل من دكن ولكل لمدة زمنة ،طكةل. ،
 -4العقوبددات االقتصددادية وإعددادة إعددداد القددوائم الماليددة :يررا السررنكات األخةرررة يرضررت
بكرص ،األكراق المالةر ،األمرةمةر ،قكبرات صرارم ،لر الرررمات الترا يقامرت برادارة
خرباوها .يعل سبةل المثال يا خكايرل التسرعةنات كيقعرت البكرصر ،غرامر ،يقةمتهرا ملةركن
دكالر ل ررم )W.R. Graceadcar( ،كطلب منهرا إ رادة اوتسراب خرباوهرا كاإل رالن
نهررا كالسرربب إن الررررم ،مررابةن ررام  1772-1772يقامررت بتخفررة خرباوهررا المعلنرر،
ك ل ر بتسررجةل اوتةاطةررات غةررر صرروةو ،يقةمتهررا  55ملةرركن دكالر كبررةن العررام -1773
 1775يقامت با ادة االوتةاطةات ال األرباح .
كتجدر اإلرارة هنا ال ان العدةد من الدراسات خمدت كجكد اليق ،كطةدة برةن جركدة
األرباح كبةن ما ةسم برادارة األربراح ،كخن الجمةر ةتفقركن لر خن ممارسر ،إدارة األربراح
ت ر دي إل ر انخفررا جرركدة األربرراح ،إ خن جرركدة األربرراح ةنظررر إلةهررا مررن خررالل مررا توكةرره
األرباح المواسبة ،من معلكمات تعمر األداء االيقتصرادي للرررمات يرا ورةن إدارة األربراح
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ةنظر إلةها من جانب القررارات الترا تتخر ها اإلدارة يرا اإليصراح رن األورداث االيقتصرادة،
(الررة  ،كابك جةل.)5 ،2228 ،،
رالراً :انييار ال ركات وإدارة األرباح
المثةر من األدبةات تعتقد ان انهةار الررمات مررم (wold com, Enron) ،ةعركد الر
القكايم المالة ،المضلل ،كالمدراء هرم السربب يرا انهةرار تلر الرررمات يفرا (Rosner, 2003
) ,370كجرد ان جمةر الررررمات المنهررارة يقامررت بررادارة خرباوهررا ببرا رر ،إ ان القرركايم المالةرر،
للررمات المنهارة بسبب المااالة يا إدارة خرباوها يانهرا تعمر خريقرام للردخل ماراةرة للكايقر
،كان ه  ،الررمات توأكل التوكط كالتاطة ،ل خزمتها من خالل المبالا ،بادارة خرباوها .
خما ( )MmimeuwissenK, 2010, 13يقد كجدت ان خخاليقةات االنهةار ةممن يرا ثالثر،
مجررراالت هرررا (إدارة الررم،،المديققكن،ككاضرررعك المعررراةةر المواسررربة )،يأ ضررراء كمجلررر
اإلدارة كالمديققكن ال ةتمتعكن باسرتقاللة ،تامر ،رن اإلدارة الر ورد مرا ندير ال ةكجرد ريقابر،
مستقل ،وقةقة ،كاةضا ( )FASBيرلت يا تضرةةق يجركة االختاليرات برةن التطبةقرات المقبكلر،
يقبكال اما ،كه  ،العكامل ةعزإ إلةها مس كلة ،االنهةار له  ،الررمات.
االلتزامات األخالقية لمينة التدقيب
أوالً -معيوم األخالب
ان مصطلح األخالق يقد ةومل معانا مختلف ،لارخاص اال ان هنرا اتفايقرا امرا لر
خن األخالق ترتبط مكما بعمل مرا هرك صروةح كتجنرب مرا هرك خراط كيقرد تعرددت تعرارة
األخالق من يقبل الباوثةن ،يقد ريها (" )Larson & Miller , 1995, 12بأنهرا مصرطلح ةررةر
إل نظام خك مبادئ تودد الصح خك الخطأ لنراطات معةن. "،
كمما ريها ( )Wheelmen & Hunger, 1998, 47ل خنها "دالل ،ن معاةةر مقبكلر،
باإلجما تو السلكمةات الخاص ،بالتعامل خك المهن ،خك التجارة خك التخصص"
خمررا القررةم األخاليقةرر ،يتعررر  -بأنهررا ((المعرراةةر التررا ةممررن لرر ضرركيها الومررم خك
ل السرلك اإلنسرانا با تبرار ،صروةوا خك خطرأ خةررا خك رررا)) ( مرر،2222 ،
التعر
.)3
كتمثل القةم األخاليقة ،األس التا تقكم لةهرا الوضرارات  ،يهرا تررةر إلر المثالةرات
كاال تقادات كاالتجاهات التا ةتبناها األيراد كالترا تومرم العاليقرات االجتما ةر ،كالرخصرة،،
لر يقكا رد
خما األخاليقةرات يتعنرا تطبةرق القرةم يرا مختلر المكايقر كالظررك  ،كترنعم
كسلك كمعاةةر المهن. ،
كةمثل الدةن المصدر الرية للقةم األخاليقة ،،خما التمركةن االجتمرا ا يةمثرل يقرةم الفررد
كالمعلكمات التا ترملت م مركر الزمن كم ل الخبرة المترامم.،
امررا االلتزامررات األخاليقةرر ،يتعررر بأنهررا "مجمك رر ،مررن القكا ررد كاألصرركل المتعررار
لةهررا نررد خصررواب مهنرر ،المواسررب ،التررا تسررتلزم مررن المواسررب سررلكما معةنررا ةقرركم ل ر
االلتزام ،ك ل للموايظ ،ل المهن ،،ألن اإلخالل بها خركج لةها ك ل ررريها (اردةنرا،
.)2 ،2229
مما ريها الجلةلا كرمك بأنها " :بارة ن مبادئ كمثل ام ،للسلك المثالا ،ةرج
ل ر مسررتكإ ررال مررن األداء مررن خررالل التأمةررد ل ر النررراط االةجررابا" (الجلةلررا كرمررك،
.)172 ،1772
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كةررإ (بهجررت )1 ،2228 ،إن خزمرر ،األخاليقةررات تمثررل خورد مرركاطن الخلررل يررا مهنرر،
المواسررب ،كالتررديقةق ،كانرره البررد مررن ترركيةر بةيرر ،تقرركد النررا إلر االلتررزام باألخاليقةررات ،كهر ،
البةي ،ال تتكاير اال يا ثالث ،ناصر :
(كجكد إررادات كاضو ،ألخاليقةات المهن ،،ممايأة الملتزم بأخاليقةرات المهنر ،،معايقبر،
مخال خخاليقةات المهن )،كإنه ملما ودث خلل خك يقصكر يا اود هر  ،العناصرر خخرل بمةرزان
االلتزام باألخاليقةات .
رانيا ً -ميراب السلوك الميني لمينة مراقبة الحسابات
ةترمل مةثاق السلك الصادر ن المعهد االمرةما للمواسبةةن من دد مرن العبرارات
العامرر ،ررن السررلكمةات المثالةرر ،خك يقكا ررد موررددة توررد السررلك غةررر المقبرركل ،كتتمثررل مةررزة
العبرررارات العامررر ،يرررا تأمةررردها لررر األنررررط ،االةجابةررر ،الترررا تررررج لررر األداء ريةررر
المستكإ،خما ةكبها يتتمثل يا صعكب ،ير مثالةات ام ،لعدم كجكد ود ادن من معاةةر
السرررلك  ،كةكجرررد بالمةثررراق خربعررر ،خجرررزاء المبرررادئ كيقكا رررد السرررلك كالتفسرررةرات كالقكا رررد
كاألومام العرية ،ةممن تكضةح ه  ،األجزاء ل النوك اآلتا:
معايير مرالية عن السلوك األخالقي في كم مصطلحات فلسعية
المبادئ

* غير قابلة لإللزام

معايير تمرم الحد األدنى للسلوك األخالقي في صورة قواعد محددة
قواعد السلوك

* قابلة لإللزام

تعسيرات لقواعد السلوك ي عيا قسم األخالب المينية في المعيد االمريكي للمحاسبة
* غيددر قابلددة لإللددزام ،ولكددن يحددب أن يبددرر الممددار
خرج علييا

لمدداذا

تعسيرات

تعسيرات وأجوبة من ورة لألسئلة المتعلقة بقواعد السلوك التي يتقدم بيا الممارسون والميتمون
اآلخرون الى المعيد االمريكي للمحاسبين بخصوص المتطلبات االخالقية
* غيددر قابلددة لإللددزام ،ولكددن يحددب أن يبددرر الممددار
خرج علييا

لمدداذا

القواعد واألحكام األخالقية الصادرة

الرمل 2
مةثاق السلك المهنا الصادر ن معهد المواسبةن القانكنةةن االمرةما
* Source: Alvin A.,Arens et al. ,2005, Auditing & Asurance Services: An Integrated
"Approuch ," 10th ,ed , Preatic,New ,Jersey P80

كتتمثرررل المبرررادئ األخاليقةررر )Ethitcalprincipls( ،بـــ (المسررر كلةات ،الصرررالح العرررام،
االستقام ،،المكضك ة ،كالوةاد ،العناة ،المهنة ،كمجال كطبةع ،الخدم )،كةجب ل خ ضراء
المهن ،االلتزام بقدر متساك له  ،المبادئ خمرا يقكا رد السرلك المهنرا يتتمثرل بالورد األدنر مرن

البكوع وغزال و طاهر[]113

السلك المطلكب من الممارسةن ،كةمةل بع
و زد خيقص كلةست الود األدن .

الممارسةن إل تعرة

ه  ،القكا د ل إنهرا

دور االلتزامات األخالقية لمدقب الحسابات في الحد من إدارة األرباح
أوالً -الجانب األخالقي إلدارة األرباح
تمر مهن ،التديقةق يا ه  ،األةام بأزم ،ثق ،مةق ،ةممن ا تبارها (خزم ،خخاليقة )،نابعر،
مررن سررةطرة الجرر كالمصررالح الخاصرر ،الضررةق ،بصرركرة كاضررو ،لر جررزء مبةرر مررن هر ا
القطا يا مختل دكل العالم كمان انهةار ررم ،انركن بنهاة ،ام  2221نتةج ،العدةرد مرن
العكامررل مررن خبرزهررا رردم التطبةررق خك انعرردام خخاليقةررات المهنرر ،كاأل مررال ،كيقررد كرد بع ر
العكامل التا خدت له ا االنهةار (المعتاز:)224 ،2228 ،
 .1إن مجلر اإلدارة خكمررل مهمرر ،مراجعر ،الصررفقات التررا تقرركم بهررا الررررم ،للجنرر ،الفر ةرر،
داخل الررم ،،كلرم تقرم هر  ،اللجنر ،اال بمراجعر ،خاطفر ،كسررةع ،لتلر الصرفقات .ممرا إن
مجل اإلدارة خخف معلكمرات يرا غاةر ،األهمةر ،مران مرن المممرن خن تر دي معريتهرا إلر
اتخا بع اإلجراءات المناسب.،
 .2يقامت إدارة الررم ،بتضخةم خرباح الررم ،إل وركالا ملةرار دكالر يرا العرام الر ي سربق
االنهةررار للررررم ، ،ممررا ان الريقابرر ،الداخلةرر ،يررا الررررم ،يقررد يرررلت مررن الناوةرر ،األخاليقةرر،
كالمالةرر ،نتةجرر ،الخرردا المسررتمر ،يضررال ررن إن ممتررب آرثررر اندرسررا ال ر ي مرران مملفررا
بمراجع ،وسابات الررم ،مان ةقكم بالمراجع ،الداخلة ،خوةانا باإلضاي ،لمكنه ةقدم خردمات
استرارة ،هايل.،
كتعد وادث ،انركن ت مةرا هامرا لطبةعر ،العاليقر ،المهمر ،برةن الترديقةق الرداخلا مر لجنر،
المراجع ،،وةث ةوتاج المديققكن الداخلةكن مما ها الوال بالنسرب ،للمرديققةن الخرارجةةن لرير
تقررارةرهم ال ر لجنرر ،المراجعرر ،بمررل مررا ة ركاجههم مباررررة برردال مررن الري ر لررردارة (المعترراز،
.)224 ،2228
مررل ه ر  ،األسررباب كغةرهررا مررن خسررباب انهةررار ررررم ،انررركن تررنم ررن رردم االلتررزام
بأخاليقةررات المهنرر ،سرركاء مررن يقبررل اإلدارة خك مررن يقبررل لجنرر ،المراجعرر ،كالمررديققةن الررداخلةةن
كالخارجةةن كضع المعاةةر األخاليقة ،للمهن ،،مما خدإ إل انهةارهرا كخركجهرا مرن مةردان
المنايس. ،
كتتمثل خخاليقةات األ مال يا مجال إدارة األرباح يا مجمك  ،مرن القكا رد كالمبرادئ
لةها كالتا ةجب ان تلتزم بها إدارة الررم ،ند القةام بأ مالها .كةررإ
المواسبة ،المتعار
الرربع خن مس ر كلة ،اإلدارة تجررا ،توقةررق الترركازن بررةن خصررواب المصررالح المتعارضرر ،تقرركم
ل مقكمةن هما الومم الفنا كالفمر األخاليقا .
كإن الخطكة الالوق ،اال بعد يا ا تبار إدارة األرباح مال غةر خخاليقا يا المجراالت
اآلتة( ،إبراهةم:)13 ،2222 ،
 .1خن ةمكن لدإ منظمات األ مال يقدرة ل تجنب إدارة األرباح كلم تقم ب ل .
 .2خن ةمكن لدإ منظمرات األ مرال إممانةر ،موتملر ،لتجنرب إدارة األربراح كلرم تورأكل القةرام
بل .
 .3خن ةمكن باممان منظمات األ مال بتخفة تقلبات الدخل كلرم تبر ل الجهرد المطلركب مرن
خجل ل .
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 .4خن ةمكن لدإ منظمات األ مال يرص ،لتجنب خك تخفة تقلبات الدخل كلم تقم ب ل .
 .5خن تتجنب منظمات األ مال يرص ،إدارة األرباح يا دكل ،ما كال تتجنبه يا دكل ،خخررإ
لعدم كجكد لكايح كيقكانةن تعايقب ل ل .
 .2خال تسرع منظمررات األ مررال لر كضر إسررتراتةجة ،كاضررو ،لمكاجهرر ،كالوررد مررن إدارة
األرباح رغم دراةتها باممانةات توقةق ل ،اال خنها ال ترةد خن تمكن ضرمن القا ردة يرا
ه ا المجال خك ألنها تدر خن خرباوها يقد تتأثر سلبا ب ل .
كيقد تناكلت دراسات دةدة خخاليقةات إدارة األربراح منهرا الدراسر ،الترا ا تمردت لر
دراسرر ،م رل مررن ( )Bruns & Mcrchatيررا التوررري ررن المبررادئ األخاليقةرر ،إلدارة األربرراح
كالترا خجرةررت لر المردراء كمرايقبررا كاالسررتبةان خرسررل الر ( )142ررررم ،كممتررب تررديقةق
وسررابات ممررار يررا اإلدارة كاسررتلم منهررا ( )52مررن المرردراء ك( )28مررن مماتررب التررديقةق
كخظهرت الدراس ،إل خن المديققةن الخارجةةن ةنظركن إل إدارة األرباح برمل كاضح لر
خنها خيقل خخاليقة ،ما خظهرت لدإ المدراء (الدكسما.)52 ،2222 ،
مما سبق نجد خن التال ب بالمعلكمات ها خمكر غةر مرغكبر ،كمورمر ،خخاليقةرا يهرا
لةست ادل ،للمستفةدةن من ه  ،المعلكمرات كالبرد مرن التصردي لهر  ،السرلكمةات وتر ةممرن
الوصكل ل الرفاية ،كالمكثكيقةر ،الماملر ،للمعلكمرات المواسربة ،الركاردة يرا القركايم المالةر،
ألجررل اال تمرراد لةهررا يررا اتخررا العدةررد مررن القرررارات الررررةدة مررن يقبررل المسررتفةدةن مررن هر ،
المعلكمات.
رانيا ً -أخالقيات مراقب الحسابات وانعكاساتيا على إدارة األرباح
بناء ل ما سبق ةممن إةضاح انعماسات الترزام مرايقرب الوسرابات باألخاليقةرات لر
إدارة األرباح من خالل النقاط اآلتة: ،
.1التأمةد ل استقاللة ،مرايقب الوسابات.
.2التأمةد ل الدكر األخاليقا يا توسةن جكدة ملة ،المرايقب.،
.3الترمةز ل التزام مرايقب الواسبات بأخاليقةات وكمم ،الررمات .
 .1التالكيد على استقاللية مراقب الحسابات
تعد االستقاللة ،تجا ،الزبكن (الجه ،الخاضع ،للريقاب )،امرا مهما ال ةممرن التجررد منره
بالنسب ،لمرايقب الوسابات ك لةه خن ةسع دايما إل خن ةبق مستقال رن الجهرات الخاضرع،
للريقاب ،كغةرها من خصواب المصالح ،كان ةمكن مستقال كمتجرردا لرة بالفعرل يوسرب ،برل
يررا الظرراهر خةضررا كخن ال تتضرررر هر  ،االسررتقاللة ،مررن جررراء مصررالح رخصررة ،خك خارجةرر،
ممثال بالتأثةر ل مرايقب الوسابات خك باأليمار المسبق ،التا ةوملها المديقق رن األررخاص
خك ن الجهات الخاضع ،للريقاب. ،
كخن ةوما مرايقب الوسابات استقاللةته كخن ةتجنب مل تضرارب يرا المصرالح ،ك لر
برري الهررداةا خك الهبرات التررا ةممررن خن تر ثر خك تعرد ات تررأثةر لر اسررتقاللةت نه كنزاهتر نه،
كهرر ا مررا كرد يررا كثةقرر( ،خخاليقةررات المهنرر ،للقطررا العررام) الصررادرة ررن االنتكسرراي ررام
،1778ال ي ا تبر االستقاللة ،نصر مهما من ناصر خخاليقةات المهن ،لمرايقبرا الوسرابات
ك مرت الكثةقر ،ان خخاليقةرات المهنر ،ةجرب خن تعرد إضراي ،ضرركرة ،ترد م المعراةةر الريقابةر،
التا خصدرتها لجن ،المعاةةر الريقابة ،لالنتكساي يا ةكنةك . )www.ISSAI.org( 1772
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خمرررا النظرةررر ،االيقتصرررادة ،السرررتقالل مرايقرررب الوسرررابات تعتقرررد خن مرايقبرررا الوسرررابات
مس ر كلةن ررن خي خرررق خك تج راكز مررن يقبررل الجهررات الخاضررع ،للريقابرر( ،الزبرركن) كخهمةرر،
اسررتقاللة ،مرايقررب الوسررابات تررزداد تبعررا ألهمةرر ،التجرراكز كدرجرر ،وساسررة ،إدارة األربرراح
(. )MMJ, 2010, 23
كيقررد مرررت دراسرر )O,Regan & chaney & Kirk, 2002( ،خن تملفرر ،يرررل مرايقررب
الوسررابات يررا خداء مهنترره باهظرر ،كخن مسررأل ،اسررتقالل مرايقررب الوسررابات ل ر الرررغم مررن
خهمةتها كمثرة البوث يةها لم ةتم امتمال إرساء يقكا د بنةانها المناسرب ،األمرر الر ي خيصروت
نرره مرررامل انهةررار كتعثررر العدةررد مررن الررررمات العالمةرر ،الضررخم ،،كد ررت الدراسرر ،إل ر
ضركرة تعمةق البوث يا مسرأل ،اسرتقالل مرايقرب الوسرابات بهرد اسرتعادة مهنر ،المواسرب،
كالتديقةق ممانتها كمصدايقةتها كثق ،جمهركر المسرتفةدةن مرن خردماتها كيرا يقردرتها لر القةرام
بمس كلةاتها ل الكجه األنسب (صابر. )97 ،2224،
إ ا مان مرايقب الوسابات غةر مستقل يأنر زه سرك ةخضر لضراكط الزبركن كةتااضر
ن التال ب إ كجركد اليقر ،سرلبة ،برةن اسرتقالل مرايقرب الوسرابات كإدارة األربراح يعرادة مرا
ةبرردخ الصرررا بررةن مرايقررب الوسررابات كزباينرر نه نرردما ةمررار ه ر الء الزبرراين سررلك إدارة
األرباح ( ةس .)35 ،2223 ،
 .2التالكيد على الدور األخالقي في تحسين جودة عملية التدقيب
تررررةر جررركدة الترررديقةق إلررر مررردإ يقررردرة مرايقرررب الوسرررابات لررر امتررررا األخطررراء
رردم تماثررل
كالمخالفررات الجكهرةرر ،يررا الق ركايم المالةرر ،كاإل ررالن نهررا يضررال ررن تخفررة
المعلكمات بةن اإلدارة كومل ،األسهم  ،كبالتالا وماة ،مصالح ومل ،األسهم يا ظل انفصرال
اإلدارة ن الملمة. ،
كتتودد المس كلة ،األخاليقة ،لمرايقب الوسابات يا خربع ،خرمان ها :
 .1مس كلة ،المرايقب تجا ،زباينهن.
 .2مس كلة ،المرايقب تجا ،المجتم .
 .3مس كلة ،المرايقب تجا ،بايقا خ ضاء المهن.،
 .4مس كلة ،المرايقب تجا ،نفس نه .
ك لةررره يررران امتررررا هررر  ،األخطررراء كالتال رررب كالاررر هرررا مرررن مسررر كلة ،مرايقرررب
الوسابات تجا ،ه  ،األطرا .
كيقرد رمرزت ( )O,Regan & Taylor et al., 2001لر خهمةر ،المبرادئ األخاليقةر ،يرا
تطرركةر األداء المهنررا كتوسررةن جكدترره كخرررارت الدراسرر ،إل ر خن مررن خهررم كامررل تطرركةر
معاةةر األداء المهنرا هرك وتمةر ،بنراء يقا ردة يقكةر ،مرن المبرادئ األخاليقةر ،لمهنر ،الترديقةق كخن
ترمز لةها يا مكاجهتها لظرك الكايق الوالا الموةط( ،صابر.)9 ، 2224،
كيقد يقام مجم المواسبةن القرانكنةةن األمرةمرا ( )AICPAيرا ترارة 2222/12/12
باصدار (" )SAS.No,99األخر يرا اال تبرار القركايم المالةر ،المضرلل ،كةتضرمن دلرةال مكسرعا
لمرايقب الوسابات غةر ررةدة لمةفة ،امترا الا كالتضلةل يرا القركايم المالةر ، ،كةتضرمن
اإلرارة برمل ريةسا للعناصر اآلتة( ،دهم  ،ابك زر:)17 ،2225 ،
 .1التكصة ،بالترمةز برمل امبر ل الود المهنا للمرايقب ند القةام بعملة ،التديقةق .
 .2التكصة ،بان ةقكم المرايقب بمنايقر ،إدارة الزبكن كمكظفةه وكل اوتمال كجكد وراالت
غ كتضلةل يا القكايم المالة ،الخاص ،مكض التديقةق .
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 .3التكصررة ،بالتج راكب م ر تج راكزات إدارة الزبرركن ألنظمرر ،الريقابرر ،الداخلةرر ،الخاصرر ،برره
مم رر ل اوتمال كجكد تضلةل كغ يا القكايم المالة ،الخاص ،مكض التديقةق.
ك لةه ةنباا ل مرايقبا الوسابات البوث ن اة ،إرارات تو ةرة ،ترةر إلر كجركد
إدارة إرباح كمن ه  ،اإلرارات ( ةس :)18 ،2228 ،
 -1تديقات نقدة ،ال ترتبط باألرباح.
 -2وسابات زباين ال ترتبط باإلةرادات.
 -3مخصصات دةكن مرمك يةها ال ترتبط بوسابات الزباين .
 -4اوتةاطةات ال ترتبط ببنكد المةزانة ،العمكمة. ،
 -5اوتةاطةات التمل المرمك يةها.
 -2األرباح التا ال تتفق بديق ،م تكيقعات الموللةن المالةةن.
كخرار العدةد من الباوثةن إل خن جركدة الترديقةق تعرد خداة مرايقبر ،يعالر ،للورد مرن إدارة
األربرراح كإنترراج يقرركايم مالةرر ،مكثرركق بهررا ،كتعمررل ل ر تدنةرره رردم التماثررل يررا المعلكمررات
كاختبرت إودإ الدراسات العاليق ،بةن جكدة التديقةق كإدارة األرباح  ،من خالل  329رررم،
مسراهم ،يررا المرردة مرن ( )2222-1777كتكصررلت النتررايج إلر ان جركدة التررديقةق تر دي إلر
الود من سلك إدارة األرباح ،كتعمل ل تقدةم معلكمات ديقةقر ،خالةر ،مرن التوةرز كالسرلك
االنتهازي (ومكدي .)92 ،2212 ،
 -3التالكيد على اعتماد أخالقيات حوكمة ال ركات من قبم مراقب الحسابات
زتعررد وكممرر ،الررررمات خوررد خسررالةب المرردخل األخاليقررا بكصررفها نطايقررا بمقتضررا ،زترردار
ك زترايقررب الررررمات ،كخرررار العدةررد مررن البرراوثةن إل ر خن الوكممرر ،هررا ملةرر ،ريقابرر ،ل ر
تصرريات اإلدارة بضربط السررلك األخاليقرا مرن اجررل وماةر ،المسرتثمر كتوقةررق التركازن بررةن
مصالح األطرا ات العاليق( ،ومكدي.)39 ،2212 ،
كيقد خرارت العدةد من البوكث إل خن سبب انهةار رررم )Enron( ،هرك ردم التزامهرا
بتطبةررق مبررادئ وكممرر ،الررررمات الصررادرة ررن ( )OECDإن تررم بعلررم مرردةرةها االتفرراق مر
مرايقب الوسابات التال ب يا التقرارةر المالةر ،إلخفراء الخسراير كتضرخةم األربراح ،ممرا خدإ
إل ارتفا خسهمها يا السكق ك دم تومل المس كلة ،من يقبل المردراء كاسرتااللهم لمناصربهم
لتوقةررق منرراي رخصررة ،ك ل ر مررن خررالل التال ررب يررا التقررارةر المالةرر ،الفصررلة ،كالسررنكة،
كإصدار وماة ،وقكق صاار المساهمةن (الدكسما.)49 ،2222 ،
ممررا تكصررلت إورردإ الدراسررات الرر خنرره يررا ظررل غةرراب األسررالةب الفعالرر ،لوكممرر،
الررررمات كالتررا منهررا جرركدة مررل مرايقررب الوسررابات (التررا زتعرد اوررد آلةررات الوكممرر )،تعم رد
المدراء إل سكء تقدةر العدةد من ناصر القكايم المالة ،كممارسر ،األسرالةب المختلفر ،إلدارة
األربررراح ،كخنررره ةممرررن الورررد مرررن لررر باتبرررا خسرررالةب يعالررر ،لوكممررر ،الرررررمات ( ةسررر ،
.)25،2228
ممررا إن الوكممرر ،ل ردةها آلةررات ريقابةرر ،كإرررراية ،داخلةرر ،كخارجةرر ،تهررد إل ر وماةرر،
مصررالح المسررتفةدةن يررا الررررم ،كضررمان اسررتمرارةتها ،كبرر ل ةممررن القرركل بررأن لمرايقررب
الوسررابات دكر مهررم مررن الوررد مررن خسررالةب إدارة األربرراح يررا الررررمات يررا ظررل وكممرر،
الررمات إ ا ما التزم بمعاةةر التديقةق الدكلة ،كيقكا د السرلك المهنرا كاألخاليقرا ،كخن ةضر
نصررب ةنرره إن اإلدارة العلةررا لهررا داي ر إلدارة األربرراح ،كه ر ا ة ر دي إل ر زةررادة اوتمالةرر ،خن
تتضمن القكايم المالة ،خخطاء جكهرة ،يا نتةج ،إدارة خرباوها.
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الخالصة
 .1ةقصررد بررادارة األربرراح تورة ر األداء الوقةقررا للررررم ،لتضررلةل مسررتخدما المعلكمررات
المواسبة ،لتوقةق مماسب خاص.،
 .2للمبررادئ األخاليقةرر ،خهمةرر ،مبةرررة يررا تطرركةر األداء المهنررا لمرايقررب الوسررابات كتوسررةن
جكدتهن.
 .3إن لمهنرر ،مرايقررب الوسررابات دكرا اةجابةرا كجرركهري يررا الوررد مررن اآلثررار السررلبة ،إلدارة
األرباح إ ا ما تم االلتزام بمعاةةر كمستكةات تضمن جكدة األداء.
 .4ضررركرة تنظررةم مررل مرايقب را الوسررابات لةتممنرركا مررن تنفة ر ملةرر ،التررديقةق باسررتقاللة،
كمكضك ة ،كبعةدا ن خة ،ضاكطات خارجة.،
 .5االلتزام بالجانب األخاليقا كبما جاء بمةثاق األخالق المهنةر ،مرن يقبرل مرايقبرا الوسرابات
لتوسةن جكدة األداء المهنا.
 .2التأمةد ل االتسراق يرا العمرل المواسربا مرن وةرث ا تمراد سةاسر ،مواسربة ،معةنر ،ةرتم
االستمرار لةها ك دم تاةةرها إال إ ا تاةرت ظرك الررم.،
 .9ضررركرة إيقامرر ،دكرات تقكةرر ،لمرايقبررا الوسررابات ةررتم مررن خاللهررا التأمةررد ل ر الجانررب
األخاليقررا يررا مهنررتهم ،ممررا ة ر دي إل ر توقةررق مةررزة المفرراءة كالفا لةرر ،يررا خداء ملهررم
كبالتالا ارتفا جكدة التديقةق .
 .8ضركرة االهتمام من يقبل مرايقبا الوسابات نرد خداء ملهرم لر تالةرب الجركهر لر
الرمل.
رن آثرار خسرالةب إدارة
 .7خن ةقكم مرايقبرا الوسرابات براجراء االختبرارات الالزمر ،للمرر
األرباح.
 .12التأمةررد ل ر الرردكر الورركمما لمرايقررب الوسررابات مررن خررالل التوقررق مررن تطبةررق مبررادئ
الوكمم ،التا زتعد من خهم المداخل األخاليقة،
المصادر
أوالً -المصادر باللغة العربية
.1
.2
.3
.4
.5

إبررراهةم ،مومررد زةرردان (" )2222السررلك األخاليقررا لررردارة نررد يقةررا الرردخل المواسرربا يررا
منظمات اال مال  /دراس ،اختبارة" ،الم تمر العلما الدكلا الساد .جامع ،الزةتكن. ،
اردةنا ،طه اومد وسن (" )2229التودةات التا تكاجه تطبةق خخاليقةرات مهنر ،المواسرب ،يرا
العراق –دراس ،الراء مجمك  ،من المواسبةن يا مدةن ،المكصل" مجل ،تنمة ،الرايدةن ،مجلرد
( )27العدد (.)85
بهجرررررت ،مومرررررد "، 2228،خزمررررر ،الثقررررر ،مرررررن مهنررررر ،المواسرررررب. ،األسرررررباب كالمقترورررررات
(.)www.Koshk.com/Uptarehirel/index/php/t-28htm
الجلةلررا ،مقرررداد اومرررد كرمرررك كوةرررد مومرركد (")1772مررررامل االلترررزام بقكا رررد سرررلك مهنررر،
المواسب ،كالترديقةق – اررارة خاصر ،الر الر العرراق " مجلر ،تنمةر ،الرايدةن،مجلرد( )18العردد
(.)48
وماد ،،ررا (" ) 2212دكر لجان المراجع ،يا الود من ممارسات المواسرب ،اإلبدا ةر" ،مجلر،
جامع ،دمرق للعلكم االيقتصادة ،كالقانكنة، ،المجلد ،22العدد الثانا .
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 .2ومرركدي ،ك كيرراء ةرركن ( ")2212اثررر وكممرر ،الررررمات يررا إدارة األربرراح (مرردخل خخاليقررا)
دراسرر ،لعةنرر ،مختررارة مررن الررررمات المسرراهم ،يررا موايظرر ،نةنرركإ" ،رسررال ،ماجسررتةر غةررر
منركرة ،جامع ،المكصل  ،ملة ،اإلدارة كااليقتصاد.
 .9الخراكي ،كالدكسري  ،لا مومركد ( )2228موسرن ثرامر ،المواسرب ،اإلبدا ةر ،كدكر المرديقق
يا التوقق من ممارستها كنتايجها (.) www.infotechaccountants.com
 .8دهمررر  ،ابرررك زر.ةضرررم المضرررا اسررروق (" )2225خخاليقةرررات المواسرررب ،اإلبدا ةررر ، ،رررر
كتولةل" الم تمر العلما األكل لملة ،العلكم اإلدارة ،كالمالة( ،جامع ،اإلسراء األهلة ) ،األردن.
 .7الدكسررما ،رررةفان اومررد مومررد (" )2222ادارة العكايررد ممرردخل لتعظررةم يقةمرر ،المنررراة  ،دراسرر،
مة دانة ،يا ةن ،من الم سسات المالة ،العربة، ،رسرال ،ماجسرتةر (غةرر منرركرة ) ملةر ،اإلدارة
كااليقتصاد ،جامع ،المكصل .
 .12الررة  ،خبك جةل، ،إيقبال دنان "العاليق ،بةن جكدة األرباح كالوامة ،الم سسة.2228. ،
 .11صابر ،مومكد اومرد " ،2224نورك إطرار متمامرل لتوسرةن جركدة األداء يرا مهنر ،المراجعر،"،
الم تمر الراب لجامع ،اإلسمندرة، ،ملة ،التجارة.
 .12مررر ،مومررد بررد الولررةم  "،األخررالق اإلسررالمة ،كالمواسررب، ،نرردكة القررةم األخاليقةرر ،اإلسررالمة،
كااليقتصاد  ،جامع ،األزهر  ،مرمز صالح برد مامرل لاليقتصراد اإلسرالما ،القراهرة -15(،
 12ابرةل).2222
 .13ةس  ،سمةر مامل مومد ( )2228اثر جكدة المراجع ،الخارجة ،ل ملةات إدارة األربراح،
مجل ،ملة ،التجارة للبوكث العلمة، ،جامع ،اإلسمندرة، ،العدد ( )2المجلد .45
 .14مومرررد ،زةررردان إبرررراهةم (" )2222السرررلك األخاليقرررا لرررردارة نرررد يقةرررا الررردخل المواسررربا
بمنظمات األ مال  ،دراس ،اختةارة، ،خستا المواسب ،المالة ،،جامع ،المنكية. ،
 .15مومرررررد ،زةررررردان إبرررررراهةم  ، 2222،خسرررررتا المواسرررررب ،المالةررررر ،،جامعررررر ،المنكيةررررر، ،مصرررررر
www.infoaccountont.com

 .12مخلك ،اومرد مخلرك ( )2212آثرر الرةرادة لر خخاليقةرات اإلدارة المالةر ،يرا إنتراج تقرارةر
مالة ،الة ،الجكدة  ،مقدم إل م تمر الرةادة يا مجتم المعري ،،مان ،األردن.
 .19المعتاز ،إوسان بن صالح ( )2228خخاليقةات مهن ،المراجع ،كالمتعراملةن معهرا :انهةرار رررم،
انركن كالدرك المستفادة "مجل ،جامع ،المل بد العزةز ،االيقتصاد كاإلدارة .
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