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  المستخلص
 اهللا  نأن الكـريم    آلقر السماوية فنجد في ا     في الديانات   كبيراً  حيزاً األخالقلة  أشغلت مس 

 y7¯RÎ)ur [ :بقولـه تعـالى    rعز وجل وصف رسوله الكريم سـيدنا محمـد          

4ín?yès9 @,è=äz 5OäÏàtã [.  
 محاسبين لمهنة المحاسبة في خلق      األخالقية االلتزامات   أهمية البحث من    أهمية وتتجلى

االلتزامـات   اسـتخدام    إلـى  كما تهدف هذه الدراسة      ،قادرين على ممارسة مهامهم بشكل جيد     
 وجاءت مشكلة البحث من خالل      ةالمحاسبي اإلدارات أداء تحسين    لمهنة المحاسبة في   األخالقية
 أداء تحـسن     لمهنة المحاسبة الواجب اعتمادها في     األخالقيةهي االلتزامات     ما :اآلتيل  التساؤ
  ؟ المحاسبيةاإلدارات

ارتباط قوية ذات   القات   معنوي وع  تأثير هل يوجد    ،تيفي حين تمثلت فرضية البحث باآل     
 وقـد اعتمـدت     ،المحاسـبية  واإلدارات لمهنة المحاسبة    األخالقيةداللة معنوية بين االلتزامات     

 المتعلقـة بمتغيـرات     األسـئلة  تحليل   أو سواء كانت معلومات عامة      التحليلي األسلوبالباحثة  
  :أهمها جملة استنتاجات إلىالبحث وقد خلص البحث 

 اإلدارات يقلل من تعـرض      أن  من  من قبل ممارسي مهنة المحاسبة البد      األخالقي االلتزام   إن -
 .ة للخطرالمحاسبي

وجود غموض في قواعد الـسلوك المهنـي لمهنـة           ة البحث  عين فرادأ من   %٨٠ نسبة   أكدت -
  . المحاسبية اإلدارات والتي تنعكس بشكل غير مباشر على المحاسبة في العراق
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Abstract 

 
Ethics matter occupied a large scale in the divine studies. In Glorious Quran, it is seen 

that the Almighty Allah ascribes the Prophet Muhammad (PBUH) as "You are in great 
morals". The importance of the research comes from the importance of the ethical 
obligations of the accounting profession in creating financial managers to be able to do 
their tasks well. The study also aims to use ethical obligations of the accounting profession 
in activating the financial accountings. The problem of the research is confined to the 
following question, what are the ethical obligations of accounting profession that must be 
depended in activating the financial accounting? The hypothesis of the research is 
mentioned in the following form, are there abstract effect and drastic relationships - within 
the moral sense - between the ethical obligations of the accounting profession and the 
financial accounting. The research depends the analytical method in analyzing the 
information, whether general information, or the analyzing the questions concerning the 
research variables. The research concluded the following points:  
-The ethical obligation of the practiced accounting profession must decrease the financial 

accounting faced the danger.  
- Eighty percent (%80) of the sample of the research emphasized that there is an ambiguity 

in the rules of the professional behavior of accounting profession in Iraq, which reflects 
directly on the financial accountings. 

 
  مقدمةال

 في الـديانات الـسماوية وتبـوأت موقـع           كبيراً لة األخالق حيزاً   مسأ تشغل
ن الكـريم   ، ففي القـرآ   االلتزام باألخالقيات الصدارة في تعاليمها والتي تحث على       

 [:  بقولـه تعـالى    r وجـل رسـولنا الكـريم سـيدنا محمـد           اهللا عز  وصف
y7¯RÎ)ur 4ín?yès9 @,è=äz 5OäÏàtã [   يـة اآلالقلم  سورة 

ن تكون عليـه     ينبغي أ  ، ويوضح مفهوم األخالق معنى الخير والشر، ويبين ما        )٤(
ها النـاس فـي     ن يقـصد  أمعاملة الناس بعضهم لبعض ويشرح الغاية التي ينبغي         

ن اإلطار العام يتعلـق بمـا       إ و ، من علم الفلسفة   اًءأعمالهم، ويعد علم األخالق جز    
يصدر عن اإلنسان من تصرفات سواء كانت إرادية أو الإرادية ويمكن االحتيـاط             

طير المعايير لته تألها، ويركز الجانب األدق بهذا العلم على القيم في المجتمع ومحاو
يتعارض مع اإلطار العام وبما يخدم المتطلبات المتغيـرة         بما ال السلوكية األخالقية   

  . للمجتمع
 إلـى تحديـد     ن االلتزامات األخالقية تهدف أساساً    أ على ما سبق يتضح ب     وتأسيساً

 المهنية األخالقية التي يجب أن يلتزم بها أعـضاء مهنـة            تالواجبات والمسؤوليا 
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نعكس أثرها ليس فقـط علـى أداء         عن أن المتطلبات األخالقية ي      فضالً ،المحاسبة
  . الماليينالمحاسبين بل ينعكس على أداء ،المحاسبين

  
  مشكلة البحث

  :تيتتلخص مشكلة البحث باآل
ممارسـين لهـا    ة تتطلب من ال   لمحاسبيإن الخدمة المقدمة من قبل اإلدارات ا      

 داءأ تحـسين   نه يهدف إلى  أ األخالقية لمهنة المحاسبة والذي من ش      االلتزام بالمبادئ 
هم في تحديد السبل الكفيلة برفع مستوى        عن انه يس   ، فضالً ةالمحاسبيتلك اإلدارات   
  . أدائهم لمهنتهم

  
  أهمية البحث

 االلتزامـات   عتمـاد هميته من أهمية موضـوعه المتعلـق با       أيستمد البحث   
  .األخالقية في رفع كفاءة وتحسين أداء اإلدارات المحاسبية

  
  هدف البحث

  :تيآلينحصر هدف البحث با
بيان دور االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة فـي تحـسين أداء اإلدارات            

  :آلتيتينفي الناحيتين اتتمثل فأما األهداف الفرعية للبحث  ،المحاسبية
المفهوم، األهميـة،   (بيان ماهية االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة من حيث          .١

  .)األهداف
  . لية من االلتزامات األخالقيةان موقف المنظمات الدولية والمحيب .٢
  

  فرضية البحث
  : مفادها األتيفرضية أساسية البحث يفترض

 يـودي    أن إن االلتزام الدقيق بااللتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة من شأنه        
هذه الفرضية فرضـية فرعيـة      وتتفرع من   ،  إلى تحسين أداء اإلدارات المحاسبية    

 مات األخالقية لمهنة المحاسبة علـى اإلدارات      اللتزالوجود تأثير معنوي    ( ،مفادها
  . )المحاسبية

  
  منهج البحث

 على  ة الباحث ت فقد اعتمد  )تحليلينظري و (لما كان البحث يتكون من جانبين       
  :المنهجيين اآلتيين لغرض إتمامه

المنهج الوصفي باالعتماد على الكتب والبحوث والدراسات واالطاريح والتصفح  .١
 . لمعلومات التي كتبت عن الموضوععلى الشبكة الدولية ل

 المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليهـا         تحليل  من خالل  التحليليالمنهج   .٢
عن طريق استخدام استمارة استبيان المتضمنة مجموعة األسئلة التـي أجابـت         
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 عـن   عليها عينة البحث والمتعلقة بالمعلومات الشخصية عن المبحوثين فضالً        
 . بتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياتهالمعلومات المتعلقة

 
   ةالمحاسب لمهنة األخالقيةماهية االلتزامات 

تمثل األخالقيات في المجال المالي إحدى التحديات التـي تواجـه مختلـف             
 أنماط سلوكية   ر الذي يتطلب من تلك الوحدات تبني       األم ،الوحدات في القرن الحالي   

  .اليةوأخالقية في إعداد وصياغة نتائجها الم
قد يتسامح المجتمع أو المساهم أو المستثمر أو المستفيد أو المنتج للمعلومات            

ن األخطاء األخالقية قد تؤدي إلى ضياع أ الّحاسبية عن بعض األخطاء اإلدارية إالم
 وكذلك ضياع الفرص المستقبلية لنجـاح الوحـدة االقتـصادية       ،المستقبل للمحاسب 

تجاوز المعايير األخالقية أو االعتماد على الممارسات       وفقدان ثقة الرأي العام نتيجة      
،  تجاه الغير أو عالقتها بالمجتمع     المحاسبيةخالقية في تحديد مسؤولية اإلدارة       أ الال

مما يتطلب االهتمام بااللتزامات األخالقية والمواثيق األخالقيـة لمهنـة المحاسـبة            
ها فـي النهـوض بمـستوى       من الدولية والمحلية  وتحديد موقف المنظمات والهيئات   

  .المحاسبيةاإلدارات 
  
   المفهوم واألهمية واألهداف -أوالً

  مفهوم االلتزامات األخالقية   .أ 
  :وردت العديد من التعاريف لاللتزامات األخالقية منها

صـة  دراسة للمبادئ والقواعد األخالقية الخا    "عرفت االلتزامات األخالقية بأنها      .١
 بذلك عن األخالقيات التطبيقية والتـي تعنـي         بممارسي مهنة المحاسبة مبتعداً   

دراسة للمشكالت األخالقية والخيارات والمعايير في وظـائف ومهـن معينـة            
ومواقف عينية محددة وكيفية تطبيق النظريات والمفاهيم القيمية فـي سـياقات            

  ).٢ ، ٢٠٠٦ ،جمعة(" معينة
ألصول المتعارف  كما عرفت االلتزامات األخالقية بأنها مجموعة من القواعد وا         .٢

 يقوم   معيناً  من المحاسب سلوكاً    أصحاب مهنة المحاسبة التي تتطلب     عليها عند 
ن اإلخالل بهـا خـروج       وذلك للمحافظة على المهنة وشرفها أل      ،على االلتزام 

  )٦ ، ٢٠٠٧ ،أرديني(عليها وعلى شرفها 
 ،وهناك من يطلق على مصطلح االلتزامات األخالقية قواعد الـسلوك المهنـي            .٣

عامـة للـسلوك     يعرفها بالشكل اآلتي تمثل االلتزامات األخالقية مبادئ ومثالً       و
لنـشاط   من خالل تأكيدها علـى ا      األداءشجع على مستوى عال من      يو ،المثالي

 . )١٩٦ ،١٩٩٦ الجليلي ورمو،(االيجابي 
وهناك من يرى أن االلتزامات األخالقية تبنى على أساس أهداف المهنة والتي             .٤

 ذلك هناك   عنفضالً ً  الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع      تتضمن تحقيق 
  ).٥ ،٢٠٠٦ ،جمعة( أساس خلقي عام يضاًأكثير من االلتزامات األخالقية لها 
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كما عرف المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين االلتزامات األخالقيـة بأنهـا            .٥

 نصوصا تعبر عن    مجموعة المبادئ والقواعد والتغييرات واألحكام  التي تمثل       (
 للقواعد التي تحكم السلوك بشكل دقيق محـدد   عاماًإطاراًمسؤولية التي تشكل   ال

 توجيهـات  عدمبادئ والقواعد والتغييرات والتي تالللمسؤوليات المذكورة ضمن   
 دون أن تحد منهـا كـذلك تلخـص تطبيقـات             من حول نطاق تطبيق القواعد   

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين    () التغييرات واألوضاع والحاالت الحقيقية   
AICPA، 2002، 14(،      وذلك بسبب تعلقهـا     األخالقي وتؤيد الباحثة هذا الرأي 

بمجموعة المبادئ والقواعد والتغييرات للحكم علـى التـصرفات الشخـصية           
  .لممارسي المهنة

 المبادئ هويبدي البعض بوجود تناقض بين كل من النفع الشخصي وما تقتضي          
  .)٤٩٥، ٢٠٠١، سطيلديا(قية األخال

 تـي       المهنية المعنية بشؤون المحاسـبة فـي اآل        دور المنظمات والهيئات     ويبرز
) IFAC –IASB –AICPA -FASB ( ًعـن لجنـة   واللجان المتفرعة عنها فـضال 
)CoSo (  ولجنة)Treadway (        والمعايير األخالقية والمواثيـق الدوليـة المتعلقـة

  ).٥ ،٢٠٠٦ ،جمعة(لمهنة المحاسبة بااللتزامات األخالقية 
  
  ) ٥ ،٢٠٠٦ ،جمعة( :تي تتضح أهمية البحث من خالل اآل، األهمية.ب

 في حالة وجود    تمكين مهنة المحاسبة في إعطائها قيمة اجتماعية خصوصاً        .١
  .التزامات أخالقية لدى المهنيين

بعاد هم واستمساعدة المحاسبين المهنيين في تحقيق جودة وكفاءة أدائهم لمهام .٢
 في حالة وجود شك فيها أو أذى يلحق بـشرائح           الخدمات المقدمة من لدنهم   

 .المجتمع
 .تمكين المهنة الستيفاء معايير مهنية محاسبية .٣
تعزيز الثقة في أداء المهنيين في حالة تقديمهم للخدمات في إطار المسؤولية             .٤

 .لة العامةءاألخالقية أو المسا
ى عاتق المحاسبين المهنيين بما يزيـد       اإلخالص في أداء الواجب الملقى عل      .٥

  .من ثقة الجمهور بمهنة المحاسبة
 ،الـراوي (اآلتيـة  ويمكن أن تنحصر أهمية االلتزامات األخالقية بـالنواحي   

٤٨ ،٢٠٠٧ :( 
إمكانية تحديد مسؤولية المحاسب المهني فـي تلبيـة احتياجـات الزبـون              .١

  .شخصيةوصاحب العمل وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة ال
الحفاظ على نزاهة وكفاءة فعالية البيانات المالية المعروضة علـى مـدقق             .٢

  .الحسابات والمقدمة من قبل الوحدات االقتصادية المختلفة
ين قدمـة للمـدراء المـاليين أو المـدقق        تعزيز الثقة بالمعلومات المالية الم     .٣

 .ين أو خبراء الضريبة أو أي جهة أخرى يهمها أمر الوحدةيالداخل



  ]٩٠[ الليلة
  

قة الجمهور بمهنة المحاسبة في حالة وجود التزامات أخالقية فيهـا كمـا             ث .٤
 أهمية االلتزامـات األخالقيـة      إلى أن ) IFAC  ،٢٠٠٥،  ٣٣ - ٣٤(يشير  

 :تيتتمثل باآل
  .أمانة المحاسبين المهنيين وتحديد مسؤوليتهم تجاه مهنة المحاسبة .١
 . الضريبةتعزيز ثقة المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين وخبراء .٢
تعزيز ثقة الجمهور بمهنة المحاسبة والخدمات التي تقدمها في حالة وجـود         .٣

 .التزامات أخالقية تسعى لدفع مستوى أداء هذه المهنة
تخفيض مستوى المخاطر التي تتعرض لها مهنة المحاسبة كما يرى البعض           .٤

ـ  بازدياد أهمية االلتزامات األخالقية في حالـة اسـتخدام       ة التقنيـات العالي
 على نطاق الوحدة االقتـصادية أو علـى نطـاق نظـام             للمعلومات سواء 

 ). ٣٤٩ ،٢٠٠١،عباس والفضيلي(المعلومات المحاسبي في تلك الوحدة 
 
   األهداف.ج

   : اآلتية األغراضتهدف االلتزامات األخالقية إلى تحقيق
رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق والمحافظة على كرامتها وتـدعيم التقـدم             .١

 .الذي أحرزته بين غيرها من المهن الحرة
لحهم المادية واألدبية   تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمدققين ورعاية مصا        .٢

 .والمعنوية
دعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام التي وضعها المشرع لتوفير مبدأي          ت .٣

 عملـه   الكفاية في التأهيل العلمي والعملي للمدقق وحياد مدقق الحـسابات فـي       
   .والشروط التي سنها لالشتغال بالمهنة

 من والمدققينبث روح الطمأنينة في نفوس جمهور المعنيين بخدمات المحاسبين  .٤
  .يرهم من الجهات والفئات المتعددة وغزبائن

 إلى تحديد الواجبـات     ومما سبق يتضح أن االلتزامات األخالقية تهدف أساساً       
لتي يجب أن يلتزم بها أعضاء مهنـة المحاسـبة          والمسؤوليات المهنية واألخالقية ا   

ويجب أن يتحدد دليل ألدب وسلوك المهنة في ضوء المسؤوليات المهنية التي يجب             
 المتعلقتين بأخالقيـات     وذلك خدمة للهدفين اآلتيين    ،االلتزام بها من قبل المحاسبين    

  ):١٣٦، ٢٠٠٦ ،لطفي(المهنة وسلوكها وهما 
اسبة يفصح عـن آداب وسـلوك وأخالقيـات          لمهنة المح   دليل ضرورة وجود  .١

جل رفع مكانتها وزيادة الثقة في النتـائج والتقـارير          أوتصرفات أعضائها من    
داء  عن إتاحة الفرصة للمحاسبين المهنيـين أل       ، فضالً المالية المقدمة من قبلهم   
  .وظائفهم بكفاءة عالية

ـ           .٢ ة مـن   وضع أنماط ومعايير للسلوك والتصرفات المتوقعة من أعـضاء المهن
 تمثل الحد األدنى لمتطلبات استمرارهم كمزاولين       بوصفهاالمحاسبين والمدققين   

 .لعملهم المهني
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  موقف المنظمات الدولية والمحلية من االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة 
 وذلك من خـالل     ،ن مهنة المحاسبة بحاجة ماسة إلى من يرفع مستواها المهني         إ

ادئ وسـلوكيات   على المحاسبين االلتزام بمببستوجيما  لها موالممارسينكوادرها  
ن لـم  إالمهنة وسلوكها و  ويجب على المحاسب أن يتحلى بآداب     ،  المهنة وأخالقياتها 

بمبادئ وأخالقيات وآداب وسلوك المهنـة      عن السبيل ألنه فرط      ناكباًيتحل بها يعد    
 في بقـاع  ين فيجب على المحاسب،وف يعمل ويلتزم بها غير متخصص بذلك   فمن س 

  . بالمبادئ والقواعد المهنية لمهنة المحاسبةالعالم االلتزام بها وإال كان إخالالً
وينحصر موقف الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية من االلتزامات األخالقية 

  :تيباآل
   تنظيم مهنة المحاسبة في ظل االلتزامات األخالقية .أ
  قيةر في االلتزامات األخال إصدار المعايي.ب

  
   تنظيم مهنة المحاسبة في ظل االلتزامات األخالقية .أ

 قـد تطـورت  وإن مهنة المحاسبة هي وسيلة وليست غاية أو هدف بحد ذاته           
 بتطور الحياة االقتصادية وتشعبها وتداخلها وتحولت هذه المهنة من          مهنة المحاسبة 

                 وسيلة لخدمـة اإلدارة فقـط إلـى وسـيلة لخدمـة المجتمـع وحمايـة حقوقـه                 
 عـامالً  لتكـون  وبهذا تطورت    اد ألبناء المجتمع،  والتقليل من خطر الفساد واإلفس    

  .اً أو خاصاً إدارة المشروع سواء كان القطاع عامكفاءة لبيان مدى اًمساعد
  بـاآلتي   االلتزامات األخالقية فـي المحاسـبة      وتنحصر العوامل المؤثرة في   

  :)١٠، ٢٠٠٦ ،رضا وليلى(
 تمثيـل أو  علىش المناورة في المؤسسات بسبب عدم قدرة المحاسبة  تطور هام  .١

فرزتـه التحـوالت الماليـة       أ  في ظل ما   والسيماترجمة نشاط هذه المؤسسات     
مثـل المنتوجـات    ،  الكبيرة من صعوبات في معالجة بعض الوسـائل الماليـة         

 .  المشتقة
منها ) صة الماليةخا(نتيجة لعدم تطابق المعايير المحاسبية مع متطلبات األسواق  .٢

  .ظهرت نزعة جديدة نحو التالعب في المعلومات المحاسبية
الغموض المتزايد في اإلطار المعياري للمحاسبة نتيجة للتقادم المالحـظ فـي             .٣

 إلى حد بعيد في تغطيـة بعـض الممارسـات           الذي أسهم  المحاسبية   تالمعالجا
) IFRS (اسـبية الجديـدة   المتنافية مع أخالقيات المهنة ولعل تبني المعايير المح       

 . لهذه الممارساتربما يضع حداً
االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة تتعلـق بمجموعـة        ن  يتضح مما سبق أ   

كـم علـى    المعايير التي تحكم مهنة المحاسبة ومن خالل تلك االلتزامات يـتم الح           
  . المهنة والمحافظة على شرفها وكرامتهاالتصرفات الشخصية لممارسي

ألخالقـي  ايدت عدد الدراسات التي تبحث في قياس مستوى الفكـر ا          وقد تز 
ين لألحكام  ا التعرف على كيفية توصل المحاسب     ن في الفترة األخيرة وهدفه    للمحاسبي

المهنية في إطار وجود تضارب بين كل من النفع الشخصي وما تقـضيه المبـادئ              
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 بين  ن تعارض ما يوجد في بعض األحيان م     و) ٤٩٥ ،٢٠٠١ ،الديسطي(األخالقية  
واجب األعضاء نحو مهنتهم ونحو المجتمـع واهتمامـاتهم الشخـصية وواجـبهم             

 ويأتي هنا دور المنظمات المهنية في وضع االلتزامات         ، لصاحب العمل  باإلخالص
األخالقية ألعضائها لتضمن المستوى العالي ألدائهم وتحافظ على ثقة الجمهور بهذه           

عديد من التطورات مع بداية العقد الحالي خـالل         إن مهنة المحاسبة تشهد ال    . المهنة
المحاوالت التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون المحاسبة مثـل        

)IFAC –IASB –AICPA -FASB ( واللجان التي شكلها)AICPA(،   ومنهـا لجنـة 
)CoSo(،   ولجنة )Treadway (    واللجان التي شكلها)IFAC (   ومنها لجنة االمتثـال، 

 عـن المعـايير      فضالً ، ولجنة األخالق  ، ولجنة تكنولوجيا المعلومات   ،ولجنة التعليم 
الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والدستور األخالقي الصادر عن هيئة المحاسبة           
والتدقيق للمؤسسات اإلسالمية لوضع مقومات عامة للحفاظ علـى جـودة المهنـة             

بة قوامها االلتزامات األخالقيـة التـي   تمثل الهدف في الوصول إلى مهنة المحاس      يو
 أن مهنة المحاسبة تعتمد علـى الحكـم         والسيما،  يجب توافرها عند ممارسة المهنة    

الشخصي بسبب طبيعة اإلجراءات المهنية التي تجعل الممارس أمـام اختيـارات            
  ).٢٠٠٦،٥ ،جمعة(مؤيدة بمعايير وذلك إلعادة الثقة في السياسات المالية 

  عايير في  االلتزامات األخالقية إصدار الم.ب
االلتزامات األخالقية تبنى على أساس أهداف المهنة التي تتـضمن تحقيـق            

 وتستند في ذلك الـرأي إلـى معـايير          ،الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع   
مهنـة   والتي تشير إلى أن  أهداف     . )IFAC، 2005(السلوك األخالقي الصادر عن     

عى نحو تحقيق أعلى المعايير المهنية للوصول إلـى أعلـى           المحاسبة يجب أن تس   
  :هيساسية وأوتلبية متطلبات ) ٥ ،٢٠٠٦ ،البكوع (األداءمستويات 

  
  Credibility  المصداقية      .أ

 وجود درجة عالية من التطابق بـين المعلومـات وبـين            ةويقصد بالمصداقي 
مثيل المضمون أو الجـوهر     والمقصود بالصدق هنا ت   ،  التقرير عنها  الظواهر المراد 

  .)٢٠٢ ، ١٩٩٠ ،الشيرازي(وليس مجرد الشكل 
 وتعد المصداقية إحـدى  ، االنتهاء إلى اليقين بعد البدء بالشك أيضاًويقصد بها   

الركائز التي ترتكز عليها الموثوقية من قبـل المـستخدم للمعلومـات المحاسـبية              
ـ  طر  وتحديـد   في مجال القياس المحاسـبي لألحـداث االقتـصادية         خصوصاً ق ائ

  .)٥٩ ،٢٠٠٦ محمد،(المعالجات المحاسبية 
إن المعلومات الموثوقة من الضروري أن تعبـر بـصدق عـن العمليـات              

 يجب  ل الميزانية وقائمة الدخ    فمثالً ، من المحتمل أن تمثلها    وواألهداف التي تمثلها أ   
 تـي تنـشأ   ال،  أن تعبر بصدق عن المركز المالي والعمليات المالية ونتائج األعمال         

وتزداد تلك األهمية بالذات تجاه     .  للمعايير واألعراف بتاريخ إعداد القوائم     عنها طبقاً 
تكـوين  لهـا    يستوجب   ي والت ،األحداث المحتملة والمتوقعة الحدوث وغير المؤكدة     

  .)٦٠ ،٢٠٠٦ ،محمد(مخصصات مناسبة لحجم التمثيل الصادق للواقع 
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  Professionalism  المهنية      .ب

حاسب المهني وظيفة مستمرة للحفاظ على المعرفة المهنية أو المهارة عند           للم
المستوى المطلوب للتأكد من أن يتلقى الزبون أو صاحب العمل خدمات مهنية كافية             

نـه  أأي  . معتمدة على التطورات الجارية في الممارسة أو التـشريعات والتقنيـات          
يستطيع إتمامها بدرجة    عملية ال يجوز للمحاسب أن يقبل أي       قاعدة عامة ال  بوصفه  

من المهمة   وإذا لم يتمكن المحاسب من أداء جزء         ،عالية ومعقولة من الكفاية المهنية    
 الذين  ،ن عليه االستعانة بالنصيحة الفنية من الخبراء اآلخرين       الموكلة إليه بكفاءة فإ   

الخبـراء   ،ء المحاسـبون   الزمال ،يساعدونه للقيام بعمله بكفاءة ومن هؤالء الخبراء      
  .)٦٠ ،٢٠٠٦ ،الراوي(ن وغيرهم اإلحصائيو

   Quality of Services جودة الخدمات    .ج
 هناك حاجة للتأكد على أن الخدمات التي يقدمها المحاسبون المهنيون تتم طبقاً           

  .ألعلى معايير األداء
 ويجـب أن    ، على المحاسب المهني أن يلتزم بالقوانين واألنظمة ذات العالقة        

 حيث تتعلق سمعة أي شخص بـصفة عامـة          ،أي فعل يسيء لسمعة المهنة    يستبعد  
، واحي أهمها األمانة والصدق والشرف والحياد واالستغالل والموضوعية والدقـة    بن

 ن أهميتها تزداد بالنـسبة للمحاسـب نظـراً        إ لسمعة أي شخص ف    مهمةفإذا كانت   
المجمع العربـي للمحاسـبين القـانونيين       (لخطورة  المهنة وتأثيرها على اآلخرين       

أن النمو في المهنة المحاسـبية      ) ٤٦ ،٢٠٠٤ الرحومي،(كما يرى   ،  )٥٤،  ٢٠٠١
  . عن السمعة الجيدة وجودة الخدمة المقدمةن ناتجاًوينبغي أن يك

   Confidence الثقة        .د
ادية تعني قدرة المعلومات في التعبير عن فحوى األهداف أو العمليات االقتص          

 ، المختلفـة هوبالشكل الذي يمكن المستخدم من االعتماد عليها في بناء نماذج قرارات          
.  ثقـة المـستخدم    محـل  فالبد لها مـن أن تكـون         ،ولكي تكون المعلومات مفيدة   

 بها لو أن المستخدمين استطاعوا االعتماد عليهـا         فالمعلومات المحاسبية تعد موثوقاً   
تعني الثقة الدقة المطلقة فمن       وال ،داث الخاصة إلظهار الظروف االقتصادية واألح   

 فالمعلومـات المبنيـة علـى الحكـم الشخـصي            ،الواضح أن هناك درجات للثقة    
ن ، أل  بهـا  يجب أن تكون موثوقـاً    تكون دقيقة ومع ذلك      قريبية قد ال  والتقديرات الت 

  .)٥٨ ،٢٠٠٦ محمد،(ا المستخدمون الهدف هو تقديم معلومات التي يثق به
  

   حسين أداء اإلدارات المحاسبية في ضوء االلتزامات األخالقيةسبل ت
   جامعة الموصلفي دراسة حالة )الجانب التحليلي(
  تحليل النتائج

  خصائص عينة الدراسة 
 عينـة   أفـراد  سمات وخصائص    أهم توضيح   إلىيهدف وصف عينة البحث     

م، وتـضمنت   البحث من خالل ما تضمنته استمارة االستبيان التي تم توزيعها عليه          
 مجموعة من المعلومات الشخـصية المتمثلـة        إعطاء الطلب منهم    األول جزئها   في
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بالحالة العلمية وعدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة والتدقيق، وعنوان الوظيفة           
  . وصف موجز لعينة البحثيأتيما دد الدورات التدريبية ونوعها وفيالحالية، وع

  
  

  ١الجدول 
  حسب الحالة العلمية بالبحث توزيع أفراد عينة 

  النسبة المئوية  العدد  التحصيل الدراسي
  %١٣  ٤  إعدادية
  %١٣  ٤  دبلوم فني
  %٣٣  ١٠  بكالوريوس
  %٣٣  ١٠  ماجستير
  %٨  ٢  دكتوراه
  %١٠٠  ٣٠  المجموع

  
 عينة البحث حسب الحالة العلمية والمؤهالت       أفرادخاص بتوزيع    ١والجدول  

أعمـالهم،   مما يمكنهم من بناء تصورات علمية عن         ،بحث عينة ال  ألفراداألكاديمية  
 وتعليم سعيا منها لالرتقاء تأهيلن الوحدات االقتصادية قد استقطبت عناصر ذات إو

  .األفضلبعملها نحو 
  

 عدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة والتدقيق. ١
  

   ٢الجدول 
  حسب عدد سنوات الخدمةبتوزيع أفراد عينة البحث 

  لتدقيقواالمحاسبة في مجال 
  النسبة المئوية   العدد  الفئات 

  %١٠  ٣   سنة ٩-١
  %٢٣  ٧   سنة ١٩-١٠
  %٥٧  ١٧   سنة ٢٩-٢٠
  %١٠  ٣   سنة ٣٩-٣٠

  %١٠٠  ٣٠  المجموع 
  

حـسب  ب عينة البحث    أفراد الخاص بتوزيع    ٢وفي ضوء ما ورد في الجدول       
 هي ) سنة٢٩-٢٠(ئة عدد سنوات الخدمة في مجال المحاسبة والتدقيق يتضح أن الف

 موضوعية  إجابات إعطاء على   األفرادوهذا مؤشر على قدرة      ، تكراراً األكثرالفئة  
  . االستمارةإنجاحتساعد في 
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 نوع الدورات التدريبية .٣
  

 
  ٣الجدول 

   عينة البحث ألفراد وأعدادها أنواعهاحسب بتحديد الدورات التدريبية 
  العدد  نوع الدورات 

  ١٦  محاسبية 
  ١٤  تدقيقية و رقابية 

  ١٠  حاسبات 
  ١٠   إحصائية
  ١٣  إدارية

  ٢  قانونية 
   ٦٥  المجموع 

  
 وأعـدادها  أنواعهـا حسب  ب الخاص بتحديد الدورات التدريبية      ٣من الجدول   

 عينة البحـث    أفراد الدورات التي حصل عليها      أكثرعينة البحث يتضح أن      ألفراد
 األفرادوهذا يزيد من قابلية هؤالء      . اإلداريةبية ثم   ي المحاسبية ثم التدقيقية والرقا    ه

 بدرجة عاليـة مـن الجـودة        اإلدارية وظيفة المحاسبة والتدقيق والمهام      إتمامعلى  
  .والفاعلية

  
   ) لمهنة المحاسبةاألخالقية االلتزامات (األولالمحور 

   المتعلق ببذل العناية المهنية الالزمةاألخالقيااللتزام . ١
 لمهنة المحاسبة المتعلقة ببـذل العنايـة        األخالقيةااللتزامات   ٤يبين الجدول   

 لمتوسطها الحسابي،   حسب درجة الموافقة عليها طبقاً    ب المهنية الالزمة مرتبة تنازلياً   
 عـن   فضالً ،ن تحت كل درجة من درجات الموافقة      ة المستجيبي  نسب أيضاً يبين   ماك

  . لكل التزاملإلجاباتاالنحراف المعياري 
  

 أن جميع االلتزامات المذكورة تبلغ الموافقة عليهـا         ٤كما يتبين من الجدول     
 بلغ المتوسط الحسابي لهـذه االلتزامـات جميعهـا    إذ ،٣ من الوسط الحسابي    أكثر

المتوسط الحسابي لهذه االلتزامات يزيد علـى ضـعف          كما أن    )٥( من   )٣,٧٥٨(
 أو ما    كما يدل على اتفاق المستجيبين إلى حدٍ       )٠,٨٣٤٨(انحرافها المعياري البالغ    

  .ت حول الموافقة على هذه االلتزامارائهمآعلى قلة تباين 
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  ٤الجدول 
  ات المعيارية بية واالنحرافواألوساط الحساالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 

   لمهنة المحاسبة المتعلقة ببذل العناية المهنية الالزمةاألخالقيةلاللتزامات 
  

  
  

  
 لمهنة المحاسبة   األخالقية أهمية  االلتزامات   أكثر أن   ٤كما يتبين من الجدول     

اسب لحل مشاكل وصعوبات العمـل      لمحيسعى   ببذل العناية المهنية الالزمة      تتعلق
 مـن   )٤,١٠٠( بلغ متوسطها الحسابي     إذ ،)خالقي أ سلوك الال وفق قواعد ال   يةبعنا

 من عينة    تقريباً ) %٨٩,٣(ن نسبة   إ و )٠,٦٦١٧( وانحرافها المعياري    )٥(مجموع  
% ٨٠ أن هنـاك     ٤ على وجود هذا االلتزام كما تبين من الجدول          أكدواالدراسة قد   

 ومن  ،"واعد عدم وضوح في هذه الق     أويوجد غموض    "بأنهمن عينة الدراسة يرون     
  . ثم يؤدي إلى صعوبة تطبيقها من قبل المحاسبين
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  ٥الجدول 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوساطالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 
  )بالمصداقية(  لمهنة المحاسبة المتعلقةاألخالقيةلاللتزامات 

  
  

   المتعلق بالمصداقية األخالقيااللتزام . ٢
تجنب ( المتعلقة بالمصداقية كانت     االلتزامات أكثرأن   ٥ما يتبين من الجدول     ك
 بلـغ   إذ )نها أن تمس مصداقية وسمعته المهنيـة      أ من ش  أعمال بأي القيام   المحاسب

 فقط مما يدل على ٠,٥٨٧٢ وبلغ انحرافها المعياري )٥( من )٤(المتوسط الحسابي 
بدوا موافقتهم على هذا    أ عينة الدراسة    من% ٧٦,٧ كما أن نسبة     ، هذا االلتزام  أهمية

  .االلتزام
هـل   "فهولتزامات المتعلقة بالمصداقية    ال ا أهمية االلتزام الثاني من حيث      أما

 طرف من ألي اإلصغاء أو وعدم االنتباه وأمانة العمل بصدق ألداءيسعى المحاسب 
ها فقـد بلـغ متوسـط      "األخالقيـة ذوي المصالح المتعارضة على حساب المعايير       

على % ٥٠ وأكد   ٠,٦٢٨٨ وانحرافها المعياري    ٥ من مجموع    )٣,٨٦٦(الحسابي  
التي قد تتعارض مع قواعد السلوك      اإلدارة و  عن الصادرة   باألوامرالتزام المحاسب   

   .)٥( من )٣,٤٦٦( بلغ المتوسط الحسابي لهذا االلتزام إذ للمهنة األخالقي
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  ٦ الجدول

 الحسابية واالنحرافات واألوساطسب المئوية التوزيعات التكرارية والن
   لمهنة المحاسبة المتعلقة األخالقيةالمعيارية لاللتزامات 
  )لخدماتابجودة (

  
  

   المتعلق بجودة الخدمات األخالقيااللتزام . ٣
 لمهنة المحاسبة    أهمية األخالقية االلتزامات   أكثر أن   ٦كما يتبين من الجدول     

 لحل كل مشاكل وصعوبات العمـل       يسعى المحاسب (هي  ات  لخدم بجودة ا  ةلمتعلقا
 )٥( مـن    )٤( بلغ متوسطها الحسابي     إذ ،األخالقي وفق قواعد السلوك      على بعناية

 وجود   مما يدل على اتفاق المبحوثين على      ،)٠,٥٨٧٢(كما بلغ انحرافها المعياري     
 على وجود   أكدوا من عينة الدراسة قد       تقريباً )٨٣,٤( نسبتهن  أمثل هذا االلتزام، و   

 علـى االلتـزام بعـدم التزويـر         الدراسةمن عينة   % ٧٦,٦كما أكد   ،  هذا االلتزام 
ر الماليـة لتـضليل الـسلطات       والتالعب في بعض الفقرات والكشوفات والتقـاري      

كما بلغ انحرافها المعيـاري  ) ٥( من )٣,٨٣٣( بلغ المتوسط الحسابي    إذ .ةالضٍريبي
)٠,٧٩١٤(.  

  
   بيةحاس الماإلدارات -ثانياً

 وصـف   ٧يوضح الجدول    .وتشخيصهاالمحاسبية   وصف متغيرات اإلدارات  
 واألوساط المبحوثين من خالل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية         األفراد إجابات

 والذي يمثـل المحـور       المحاسبية اإلداراتالحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير     
  . الثاني من محاور االستبانة
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  ٧ الجدول
 الحسابية واالنحرافات واألوساطالتوزيعات التكرارية والنسب المئوية 

  المحاسبية لإلداراتالمعيارية 
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 بـاإلدارات  المتعلقـة    األخالقية االلتزامات   أكثر أن ٧كما تبين من الجدول     
ات المحاسبية وثيقة   ق والسياس ائعن الطر المحاسب   إفصاحيعد  " ذاتها هي    لمحاسبيةا

ـ      األرقاميير  مة للمعلومات تمكن من تغ    مه ا يحقـق جـودة      الواردة في القـوائم بم
 )٠,٤٥٤٨(وانحرافها المعيـاري    ) ٥(من  ) ٤( بلغ متوسطها الحسابي     إذ" الخدمات

كما تبـين  . م وجود مثل هذا االلتزاأكدوا من عينة الدراسة تقريباً % ٩٠ن نسبة   إو
البد من وجود تطوير مستمر لنظم المعلومات        "بأنه يرون    من المحاسبين  ٨٦,٦ أن

كمـا   ". المعنية األطراف المعلومات من قبل     إلى الحاجةفي الشركة بما يتناسب مع      
 مهنيـة   أدلةبشكل مستمر على ما يصدر من       المحاسب  طالع  أن إ  % "٨٣,٣يؤيد  

يؤيد تـشجيع  منهم % ٨٠ إنكما "  المتميز األداء تحث على أخالقيةومعايير دولية   
  . وتقديم المقترحات والمبادرات التي تطور العملاإلبداعالمحاسب عند 

  
  اختبار فرضية البحث

جـود تـأثير معنـوي      المتعلقـة بو  ر الفرضية   اختبايركز هذا المحور على     
وذلك باالعتماد على  ،المحاسبيةلاللتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة على اإلدارات   

ووجود عالقة ارتباط قوية ذات      ،واختبار معنوية االرتباط بينها   اط  قيم معامل االرتب  
ويشير .  المحاسبية داللة معنوية بين االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة واإلدارات       

إلى نتائج تحليل قيم معامل االرتباط بين االلتزامات األخالقيـة لمهنـة             ٨الجدول  
  .لمحاسبيةالمحاسبة واإلدارات ا

  
  *٨الجدول 

االلتزامات 
  األخالقية

بذل العناية 
المهنية الالزمة           

  االرتباط الكلي  جودة الخدمات  المصداقية

اإلدارات 
  المحاسبية

٠،٤٥٥  *  ٠،٦٦٠  **  ٠،٣٩  ٠،١٠٥  

 **p<= ٠,٠١                    *p<=0< ٠,٥                           N=  ٣٠  
 SPSS حصائياإلبرنامج الباستخدام  على نتائج الحاسوب ة باالعتمادالجدول من إعداد الباحث* 

version. 
                                                 

 وجود عالقات ارتبـاط     يشير إلى  نتائج تحليل االرتباط و    ٨ويوضح الجدول   
وعلى المحاسبية معنوية موجبة بين االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة واإلدارات         

وهذا يدل على أن العالقة قوية وممتازة بـين         ،  )٠,٤٥٥(*ى االرتباط الكلي    مستو
 بقواعد السلوك األخالقـي     المتغيرين وعلى التزام الممارسين للمهنة بالتمسك حرفياً      

  . المحاسبيةاإلدارات أداء تحسين مستوى للمهنة في سبيل
  :تياآلويتضح من التحليل 

   المحاسبيةة المهنية الالزمة واإلداراتالعالقة بين االلتزام ببذل العناي. ١
 وجود عالقة ارتباط معنوية قوية بين االلتـزام ببـذل           ٨يالحظ من الجدول    
 عنـد  )٠,١٠٥(إذ بلغت قيمة معامل االرتباط       ،المحاسبيةالعناية المهنية واإلدارات    
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 إذ تشير العالقة إلى التـزام الممارسـين للمهنـة بتنفيـذ             )٠,٠١(مستوى معنوية   
 المهنية ببذل أقصى درجة من العناية الالزمة لتحقيق جودة الخدمات في   ملياتهمسؤو

  . المحاسبيةاإلدارات 
  المحاسبية العالقة بين االلتزام بالمصداقية واإلدارات .٢

 وجود عالقة ارتباط معنوية قوية بين       ٨  وفق الجدول   على تشير نتائج التحليل  
) ٠,٣٩(  قيمة معامل االرتبـاط    تإذ بلغ  ،ةالمحاسبيااللتزام بالمصداقية واإلدارات    

، وفي هذا االرتباط إشارة واضحة إلى الدور الكبيـر          )٠,٠١(عند مستوى معنوية    
في التزام المحاسب بالمصداقية في كل عالقة العمل والمهنة، وعدم دخوله فـي أي        

  . المحاسبيةاإلدارات أداءالنهوض بمستوى نشاط يقلل من قدر المهنة في سبيل 
 المحاسبيةالعالقة بين االلتزام بجودة الخدمات واإلدارات  .٣

 وجود عالقة ارتباط معنوية وقوية جدا بين جودة الخـدمات           ٨يبين الجدول   
عنـد مـستوى    ) ٠,٦٦(**  قيمة معامل االرتبـاط    تإذ بلغ ،  المحاسبيةواإلدارات  

ـ         ،  )٠,٠١( معنوية سؤولياتهم إذ تشير العالقة إلى التزام الممارسين للمهنة بتنفيذ م
 في الخـدمات وذلـك      المهنية ببذل أقصى درجة من العناية الالزمة لتحقيق الجودة        

 المهنة بشكل دائم بالقوانين واألنظمـة التـي تـصدرها الهيئـات             بالتزام ممارسي 
 .  التشريعية المنظمة للمهنة

  
  االستنتاجات 

   استنتاجات الجانب النظري -أوالً
 أن يقلـل مـن       من مارسي مهنة المحاسبة البد   إن االلتزام األخالقي من قبل م      .١

  . المحاسبيةاإلدارةوتعرض الوحدات المالية للخطر 
أجل تحقيق الجودة والكفاءة في مجال أي مهنة يجب على المحاسب التحلي            من   .٢

 يقوم به سـواء      في كل عمل   ةباألخالق والمصداقية وبذل العناية المهنية الالزم     
  .حسب الدور الذي يقوم بهبص كل  أو أي شخاًأو مدقق اًكان محاسب

كلما تمسك ممارسو المهنة بااللتزامات األخالقية المحاسبية أدى ذلك إلى إعداد            .٣
 رفع نها في النهاية أن تودي إلىأقوائم مالية تحظى بثقة المستفيدين والتي من ش      

ن عدم التمسك بتلك االلتزامات األخالقية سوف       أل.  المحاسبية اإلداراتمستوى  
 . تتمتع بها على سمعة المهنة والثقة التي عنوياًيوثر م

  
   استنتاجات الجانب العملي-ثانياً
 بـين   يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط قوية جـداً            .١

متغيرات الدراسة المتمثلة بين االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسـبة واإلدارات       
  .٨وكما موضح في الجدول المحاسبية 

 وجود عالقة ارتباط معنوية بين االلتزام ببذل العناية المهنية الالزمة واإلدارات           .٢
 .المحاسبية
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 .المحاسبيةوجود عالقة ارتباط معنوية بين االلتزام بالمصداقية واإلدارات  -
 وجود عالقة ارتباط معنويـة بـين االلتـزام بجـودة الخـدمات واإلدارات              -

 .المحاسبية
ت األخالقية لمهنـة المحاسـبة يتـضمن الـسمات         إن التركيز على االلتزاما   

  مـن    ٨٩,٣ إذ أكـد       ،الشخصية التي يجب على المحاسب التحلي بها وممارستها       
 حل كل مشاكل وصعوبات العمل بعنايـة      بأفراد العينة على ضرورة قيام المحاسب       

 .  وفق قواعد السلوك األخالقيعلى
ي لمهنة المحاسـبة فـي       يوجد غموض أو عدم وضوح في قواعد السلوك المهن         .٣

دي إلى صعوبة تطبيقها مـن      ؤ مما ي  ،من أفراد العينة ذلك   % ٨٠العراق إذ أكد    
  .قبل المحاسبين

  
  التوصيات

في المجال التعليمي ضرورة إدخال موضوع االلتزامات األخالقية المحاسـبية           .١
مادة مستقلة ضمن مفردات المناهج الدراسية لقـسم المحاسـبة فـي            بوصفها  

 وإعداد برامج محاسبية تحتوي على حاالت عملية لمناقـشة  ،لعراقيةالجامعات ا 
ن البـرامج    أل ،المشكالت التي تنشأ عند عدم االلتزام باألخالقيات المحاسـبية        

 .المحاسبية سوف تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم المهنية في حل المشكالت
ـ     ضرورة األخذ بنظر االعتبار      .٢ ة مـن قبـل      عند اإلعالن عن الخدمات المهني

 واالمتناع  ،لتصرف بشكل مناسب والحفاظ على السمعة الجيدة للمهنة       االمحاسب  
 عن ضـرورة عـدم      فضالً،  عن أي سلوك يمكن أن يقلل من شأن هذه المهنة         

المبالغة في ادعاء مقدرتهم على تقديم الخدمات أو وصـف المـؤهالت التـي              
 ،إلعالن عن خـدماتهم    وعدم تشويه عمل المحاسبين اآلخرين عند ا       ،يمتلكونها
 .يتطلبه السلوك المهني وهذا ما

وممارسي مهنة المحاسبة ضد    المحاسبين  تطوير وإنشاء وسائل تشجيعية لحماية       .٣
 من خالل نظام للحوافز والمكافآت التي سـوف    ،أي مظهر من مظاهر اإلغراء    

 عن تفادي توجـه بعـضهم        فضالً ،هم في جعلهم يلتزمون بأخالقيات مهنتهم     تس
 .سلوك غير األخالقي في سبيل تحقيق الجودة في عملهمنحو ال

  
  المراجع
  المراجع باللغة العربية - أوالً

 التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة في         ،٢٠٠٧ ،حمد حسين أطه  , أرديني .١
,  مجلة تنمية الرافـدين    – دراسة ألراء مجموعة من المحاسبين في مدينة الموصل          –العراق  

 ).٨٥(العدد ) ٢٩(مجلد 
التحليل االستراتيجي للتحديات التي تواجه مهنة مراقبـة      "،٢٠٠٦, فيحاء عبد الخالق   ,البكوع .٢

أطروحة دكتـوراه   , "العراق حالة دراسية  "الحسابات في إطار عناصر البيئة التقنية الحديثة،        
  .كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل, غير منشورة
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 مشاكل االلتزام بقواعد سلوك مهنـة المحاسـبة         ،١٩٩٦ ،وحيد, موور, مقداد احمد , الجليلي .٣

  .)٤٨(العدد) ١٨(مجلد , مجلة تنمية الرافدين, والتدقيق إشارة خاصة للعراق
مناهج قياس مستوى الفكـر األخالقـي فـي مجـال       "،  ٢٠٠١ ،محمد عبد القادر  , الديسيطي .٤

جامعـة  , كليـة التجـارة   , اريةالمجلة المصرية للدراسات التج    ,"المحاسبة، دراسة اختباريه  
 ) .٢(العدد) ٢٥(مجلد , المنصورة

 دور االلتزامات األخالقية لمهنة المحاسبة في تحقيـق         ،٢٠٠٧ ،شيماء محمد سمير  , الراوي .٥
دراسة استطالعية ألراء عينة مختارة من ممارسـي المهنـة بمحافظـة            , اإلبداع المحاسبي 

 . اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصلكلية, رسالة ماجستير في قسم المحاسبة, نينوى
التسويق من المنظمات غير الهادفة للربح بـالتركيز علـى           "،٢٠٠٤ ،احمد احمد , الرحومي .٦

أطروحة دكتـوراه غيـر   " دراسة حالة عن ديوان الرقابة المالية تسويق الخدمات المحاسبية،    
 . كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة بغداد, منشورة

 االلتزامات األخالقية المهنية المعياريـة فـي بيئـة المحاسـبة            ،٢٠٠٦ ،احمد حلمي , جمعة .٧
, كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة , المؤتمر العلمي السنوي السادس , العربية، دليل من األردن   

 .جامعة الزيتونة
 التفاته خاصـة    –أخالقيات األعمال في المحاسبة      "،٢٠٠٦, وليلى برزاق , جاو حدو , رضا .٨

جامعـة  , كلية االقتصاد والعلوم اإلداريـة    ,  المؤتمر العلمي السنوي السادس    ,"لحالة الجزائر 
  .الزيتونة

  .الكويت, منشورات ذات السالسل,  نظرية محاسبية،١٩٩٠, عباس مهدي, الشيرازي .٩
, خصوصية تقنية المعلومات من منظور المنظمـة       "،٢٠٠١ ،صالح, حسن والفضلي , عباس .١٠

 ) .٣(العدد) ٨١(جلد م, المجلة العربية للعلوم اإلدارية
, الـدار الجامعيـة   , "المراجعة بـين النظريـة والتطبيـق      ", ٢٠٠٦, أمين السيد احمد  , لطفي .١١

 .اإلسكندرية
بموجـب المنهـاج    " المبادئ األساسية للتدقيق  " ،٢٠٠١ ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين    .١٢

  .عمان, مطابع الشمس) ٥(إصدار , UNCTADالدولي الذي أقرته 
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