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 لصستخالم
لعقدين األخيرين وبعدد االنييدارات المسدتمرة للعديدد مدن ال دركات فدي الددوم المتقدمدة في ا

ت وغيرهددا مددن ال ددركات وبعددد األزمددات الماليددة التددي الالالتصدد مد كددورك ددركة انددرون و ددركة وو
بدأت تعصف باقتصاديات العالم تزايدت الحاجة إلى التمييز بين السلوك المقبوم وغير المقبوم من 

التددزام ن أهددم أسددباب االنييددارات واألزمددات الماليددة يعددود إلددى  ددعف أسدديما الوألخالقيددة الناحيددة ا
اإلدارة إلدى التدالرير  فدي لدم سدعي السديما ومينة المحاسدبة والتددقيب بالخالقيدات الميندة  يممارس

مما يدثرر فدي  ،على أرباح ال ركات لتحقيب منافع ذاتية عن طريب التالعب بالسياسات المحاسبية
لمعلومددات المحاسددبية المعصدد  عنيددا فددي التقددارير الماليددة ، ومددن هنددا يددالتي دور مراقددب جددودة ا

الحسددابات فددي االلتددزام بالخالقيددات المينددة والك ددف عددن أسدداليب إدارة األربدداح بمددا يددنعك  علددى 
هددذا الددور يسددتمد  أهميدةمصدداقية التقدارير الماليددة وإخدالو مسدثوليته  تجدداا الطدرف الرالدد  ومدن 

 .هأهميتالبح  
أما هدف البحد  فيت دمن تو دي  أهميدة االلتدزام بالمعدايير المينيدة للسدلوك األخالقدي فدي 

ثدي إلدى فقددان مصدداقية وموروقيدة المعلومدات المحاسدبية ت تيالحد من أساليب إدارة األرباح وال
الحسدابات  هميدة ذلدك فدي إخدالو مسدثولية مراقدبأ هنعسدوفدي الوقدت الواردة في التقارير المالية 

 اا الطرف الرال .تج
 يقوم البح  على فر ية معادها:

 بالخالقيداتمدا التدزم  إذا األربداح إدارة أسداليب"لمراقب الحسابات دور ميم في الك ف عن 
 مينته  وما تمليه عليه معايير وقواعد السلوك الميني".

 

 مات.يقة،، خخاليقةات وكمم، الررإدارة األرباح، االلتزامات األخال: 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
قدمر، مانهةرار رررم، انرركن ن االنهةارات المستمرة للعدةد من الرررمات يرا الردكل المتإ     

د ةريرا ايقتصرادةات العد خطاورتد مكم لالتصاالت كغةرها مرن االنهةرارات الترا كررم، ككر
ثقر، بمهنر، المواسرب، بصركرة  امر،  خزمر،مرن  اكمرا تبعهر ربراخككل جنكب ررق آسرةا من دك

زةرتكالتديقةق بصكرة خاصر،   خي ضرع  الترزام مرديققا "خخاليقةرات خزمر،" إلر ها خسرباب يقرد  ز
المهنةر، الدكلةر، الترا ترم كضرعها مرن  رالمعراةةالمهن، التا نصرت  لةهرا  بأخاليقةاتالوسابات 

للمواسربةةن  األمرةمرامنهرا المعهرد ك. كيقكا د السرلك  المهنرانة، يقبل العدةد من الجهات المه
ممررا خدإ إلرر  زةررادة ( IFAC( كاالتورراد الرردكلا للمواسرربةن )ALCPA) األمرةمرراالقررانكنةةن 

 .ةسم  بـ) إدارة األرباح(  ما خكظاهرة التال ب يا خرباح الررمات 
 م كلة البح 
خدإ إلر  التااضرا لمرايقرب الوسرابات القكا د كالنصكص األخاليقةر، ب دم االلتزام  إن

،  ررب بأرباوهررا لتوقةررق خغرررا   اتةرر، ررن العدةررد مررن ممارسررات إدارات الررررمات يررا التال
 با  النظر  ن مصالح األطرا  األخرإ  ات العاليق، بالررم، .

 من :هدف البح  فيت 
 ةإدارممارسررتها مررن يقبررل  كخسررالةبهررا راءكمررن كالرردكاي   األربرراح إدارةتكضررةح طبةعرر،  -1

 الررم، . 
 . األرباح إلدارة األخاليقة،تكضةح الجكانب  -2
 . األرباح إدارةبةان دكر مديققا الوسابات يا  الود من ممارسات  -3

 

   فر ية البح 
 إدارة خسرالةب رن لمرايقرب الوسرابات دكر مهرم يرا المرر  ]يا  يرضة، البوث تتمثل
 .[كيقكا د السلك  المهنا مهنته كما تملةه  لةه معاةةر بأخاليقةاتما التزم  إ ا األرباح

 : االتيةم البح  النقاط واوعليه سيتن
 . كمراملها األرباح إدارة مفهكم ل:كالمبوث األ

 .األرباح إدارة كخخاليقةاتلمهن، مرايقب الوسابات  األخاليقة،تزامات لاال المبوث الثانا:
 . األرباح دارةإالوسابات يا الود من مرايقبا ل األخاليقة،دكر االلتزامات  المبوث الثالث:

 
   األرباح إدارةطبيعة 
 الً :  معيوم إدارة األرباحأو

منرر   قررد الثمانةنررات بظرراهرة  كاألمررادةماتزاةررد االهتمررام يررا الفمررر المواسرربا المهنررا 
، دة لررمات  المة، مثل ررم، انرركنكزاد ه ا االهتمام بعد االنهةارات العدة ،األرباح إدارة
انتقررادات  دةرردة  إلرر كاسررعا  كتعرضررت مهنرر، المواسررب، كالتررديقةق هرر ا االنهةررار جرردال   خثررار إ 

يرا االنهةرار ،كيقرد كردت تعرةفرات  التا مانت السبب الررية  األرباح إدارةممارسات  جراء
 للوصركلتردخل مقصركد يرا  ملةر، التوسرةن المرالا  -:بأنهايقد  ريت  األرباح إلدارةمثةرة 

 ( Shipper, 1989, 92 ل  مسب معةن خاص )
يا ممارس،  اإلدارةةمثل تدخال  متعمدا  من يقبل بأنها : نراط  األرباح إدارةا  ريت مم

القكايم المالة، مستال، ب ل  المركن، المتاو، يا المبادئ المواسربة،  إ دادالومم الرخصا يا 
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الرررررم،  خك لرررردارة( بقصرررد الوصررركل  لررر  مماسرررب خاصررر، GAAPالمتعرررار   لةهرررا )
 (.44، 2212، ومكدي)

كيقرد ، الدخل مهةدكت اإلبدا ة،منها المواسب،  األرباح إلدارة ت  دةدةمةاكردت مسكيقد 
كيرا الكالةرات   اإلبدا ة، المواسب، رباخكةطلق  لةها يا  األرباح إدارة إنال  خالبع   اررخ

 .(Amat et al.,1999 ,8) األرباح إدارةالمتودة 
مرن يقبرل  اإلبردا كيقرد  رر   ،اإلبدا ةر،بالمواسرب،  األربراح إدارةكةرار ال  مصرطلح 

 لر   اإلبردا كاختلفكا يا تعرةفهم لهز مال  وسب كجه، نظرر،، يقرد  رر  العدةد من الباوثةن 
القدةم، ك الجدةردة يرا صركرة جدةردة  اآلراءدمج  خكجدةد  راء كإنراءانه القدرة  ل  تمكةن 

 رراء مرل  خكدة استعمال الخةال لتطكةر كتمةة  اآلراء وت  ترب  الواجات بطرةق، جدة خك
 ( .8 ، 2212 ،غةر ملمك  )مخلك  كاومد خكجدةد ملمك  
رر اإلبرردا امررا   خك إجررراءات خ قايرركطر خسررالةباسررتخدام  -ر   لرر  انررهز :المواسرربا يعز
ورل مررمل، مواسربة،  خكتولةرل  خكنظرةات جدةردة كغةرر مألكير، لتفسرةر  خكمعاةةر  خكمفاهةم 
 :(2212،14 ،مخلك ( منهاد  بقدرات ممةزة ةتمت  المواسب المب إ ،  اإلدارةتكاجه 

 العقلة، المواسبة، كالمالة، المتسايل، كالخاليق،. -
 يقدرة المواسب  ل  التولةل كالتجمة . -

 يقدرة المواسب  ل  التخةل كالود  . -

 تمت  المواسب بالرجا ، كالثق، بالنف  . -

تعلةمرات المسرتمدة ا تماد المواسب  ل  التعلةمات المبنة،  ل  الوقرايق العلمةر، كلرة  ال -
 . اإلدارة،من المرامز 

 .النقد ال اتا -

 ديققةنمول ترمةز كاهتمام من من يقبل المواسبةن كالمر األرباح إدارةمفهكم  خصبحكيقد 
يقرد ترم ،  خوادةر،مواسرب،  نهراخ لر   إلةهراةنظر  كخصبح.  األخةرةخالل السنكات  مبةربرمل 

المواسب، المالة، مما هرا  خريقامة  ن توكةل :  باربأنها اود الباوثةن تعرةفها من كجه، نظر
االسرتفادة مرن القركانةن المكجركدة  خك لةه يعال  ال  ما ةرغب يةه المعدكن من خالل استاالل 

 (.Nasser, Pendlbury, 1992, 4)جمةعها  خكتجاهل بعضها  خك
 مرالاأل منظمر،  إدارةمرن يقبرل بأنها  مرل متعمرد  األرباح إدارة إل يةرةر  إبراهةم خما

مواسبة، معةن، ،خي ان تمهةرد الردخل  خدكاتالدخل ك ل  باستخدام  تقلباتتخفة    غرا أل
 األ مررراليرررا التال رررب بالسةاسرررات المواسررربة، المطبقررر، بمنظمرررات  اإلدارة خدكاتمرررن  خداة
 (.2222،2 ،إبراهةم)

ر الرتومم يرا نترايج التقرارة" بأنهرا األربراح إدارة( يقد  رر  ,Kaplan, 2001 409) خما
 خكااليقتصررادي للمنظمرر،  األداءتضررلةل المسرراهمةن ورركل  إلغرررا المالةرر، كهةملرر، العملةررات 

 .التقارةر المالة، خريقامالمتعارض، يا  األخطاءللتأثةر  ل  
بالدراسرر، كالتولةررل مررن خررالل  اليقتهررا  األربرراح إدارةل العدةررد مررن البرراوثةن كاكيقررد تنرر

 كن مررنهم المسررتثمر، المصررالح يررا الررررم، خصررواببالعدةررد مررن المتاةرررات التررا ترر ثر  لرر  
 لر  العاليقر، برةن  األربراح إدارة( ترأثةر ZarowinK)يقرام  لرت دراسر،أكيقد تن، الررم، كإدارة

 إدارةن بزةرادة إ خهمهراالدراسر،  ردة نترايج  خسرفرتكيقد ، المواسبة، كاألرباحالتديقات النقدة، 
لترديقات النقدةر، مرن العملةرات الترراةلة، المواسربة، كا األربراحتزداد يقركة العاليقر، برةن  األرباح

(Jennifer & Paul, 2006,n 251). 
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( يقررد رمررز  لرر  المسررتثمرةن مررن خررالل دراسرر، ممكنررات Steven, 2008, 24)مررا خ
 إلر ن المدراء ةمةلركن إل  إكتكصل البوث  ،معلكمات الدخل ك اليقتها بقرارات المستثمرةن

الفرررص البدةلرر،  ررن طرةررق زةررادة التكيقعررات بهررد  تعرركة  المسررتثمرةن  ررن  األربرراح إدارة
كهر ا ةكررر يقركة العاليقر، برةن ممكنرات معلكمرات  ،المسرتقبلة، األرباحاالةجابة،  ن معلكمات 

 الدخل كالمستفةدةن الخارجةةن .
يرا  ةراالداسرلك   نخ ا  رمرز  لر  ،خررآنورت منور   ( يقد,Aasuman, 2009 8ما )خ

ادة، للبلد المكجركدة ةعتمد  ل  الخصايص االيقتص سبة،(االختةار بةن البدايل )الخةارات الموا
كا تمردت معراةةر ، ات طبةقر(  مجمك ، مرن المعراةةر كالتGAAPكضعت ) يةه الررمات، إ 
العدةرد مرن الخةرارات  خنيرا تتمثرل ( كالمررمل، FASB( الصرادر  رن )FASللتقارةر المالة، )

مالةر، ترتم باسرتخدام هر ، الخةرارات ن المخالفرات الخك،المواسبة، لةست منطقة، كغةر كاضو، 
 الررم، كوت  المبادئ المواسبة، المقبكل، يقبكال   اما .  إدارةالمواسبة، من يقبل 
 :تمهةرد الردخل خك اإلبدا ةر،ةسرم  بالمواسرب،  مرا خك األربراح إدارةان ةتضح مما سبق 
قرركم بهررا كهرا  بررارة  رن الممارسررات الترا ة ، ات مضررمكن كاورد لهررا ا  كاورد ا  تمثرل مفهكمرر
 . لردارةخاص،  غرا أللتضلةل مستخدما التقارةر المالة، كن المواسب

الترا  األربراحرعرنا برأن المثةرر مرن النمرك الظراهري يرا  نناخل  إ( Smithكهنا ةرةر )
ودثت يا الثمانةنات مانت نتةج، لخط، ةد البرا ، المواسبة، كلةست نتةج، للنمك االيقتصرادي 

كوسم الصررا ات ، من معالج، العدةد من يقضاةا الوممالمواسبة، تتضن العملة، إ  إ الوقةقا،
كهر ، المركنر،  ، المالةر، األورداثجرل  رر  نترايج خالمداخل المتنايس، من  خكمابةن المناهج 
الخرردا  كالتورةرر  كالرر ي اطلررق  لةرره يةمررا بعررد بالمواسررب،  خكللتال ررب كالارر   ا  تركير يرصرر
 (.11 ، 2228 ،الدكسري ،يكاالخراإلبدا ة، )

 
 األرباح إدارةدوافع  -2

باتخا  يقرارات تتومم مرن خاللهرا يرا المعلكمرات المواسربة، المقدمر، الر   اإلدارةتقكم 
سرلبا  خكاةجرابا  ترأثةره ، القرارات لالمهتم، بالكودة االيقتصادة، ك األطرا مستخدمةها من 
 يا صايا الدخل.

 بررادارةلممارسررات المتعلقرر، هنررا  يقلررق متزاةررد مررن جانررب المسررتثمرةن ورركل بعرر  اك
 األسركاقالمال يا  لرخ كالتا تضع  الثق، يا القكايم المالة، كتعكق التديق الم ء  األرباح

المدةرةن ةنتهمكن المبادئ المواسبة، المقبكلر، يقبركال   امرا   خنالمتاب   دد من المالة، .كة مد 
 (.2 ،2228، دا  ) ةس كةوريكن التقارةر المالة،  م. من خالل التقدةرات المواسبة،

ةجابةر،  نردما توقرق إتمركن  يقرد األربراح دارةإن خ إل الدكسما  خراركيا السةاق نفسه 
غةرر المتكيقعر، .كةممرن ان تمركن سرلبة،  نردما تقلرل الثقر،  األورداثالوماة، للررم، لمكاجهر، 

لبة، السرر األربرراح إدارةكتتضررمن ممررا الوقةقةرر،  األربرراحبالمعلكمررات المالةرر، ك لرر  بتورةرر  
المالا الوقةقا للررم، للتوقةرق  األداءاةل لتورة  والمختلف، من كسايل الت األرمالاستعمال 
 (.2 ،2222، مرغكب، )الدكسما كخهدا نتايج 

 ,Scotly, pitmen): اآلتةر،لر  المبرررات إتسرتند  يانهرا األرباح إدارةال   اإلدارة أك ندما تلج

2005 , 2) 
 خاص، بالنراط التجاري . مخ ام،  خمانتقانكنة، سكاء ال تخال  القكا د ال نهاإخ. 
 تخال  المبادئ المواسبة، المتعار   لةها . ال نهاإب. 
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 ز نطاق سلطاتها .أكال تتج نهاإجـ. 
توقررق  األربرراح إدارةالرر  ان دكايرر   خرررار( يقررد Am glenDu, Somnalh, 2012) خمررا
المواسربة، المقبكلر، يمر، يرا ظرل المبرادئ المال األساسرة،يتعتمد  ل  التطبةقرات  ا  معةن ا  غرض

 :تتمثل باالتا  األرباح إلدارةهنا  وكايز  دةدة  خنكودد ، يقبكال   اما  
يا ظل المبادئ المواسبة، المقبكل، يقبكال   اما  يران ماير، التسركةات كالتعردةالت الترا ترتم  .1

 متكيقع، تخص الررم،. خهدا تمكن لمكاجه،  األرباح إلدارة
الررررم،  إدارةتررتم بتعهررد مررن التقررارةر المالةرر، المضررلل،  كإ رردادالمواسرربة، ن المعالجررات إ .2

 . لردارةرخصة،  غرا خلتوقةق 
لاررر  مكاجهرر،  خرباوهررا كإدارةالمررالا للررررم،  برراألداءيقررد تررتم التعرردةالت كالتال ررب  .3

 تراةلة،. خهدا 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1رمل ال
  كي المصلو، كاألطرا  األرباح إدارةالعاليق، بةن ممارسات 

* 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"        

 
توقةررق منرراي   اتةرر، لررردارة  : األوم:ا  دايعررةن إلدارة األربرراح) ةسرر ( خن هنرر كةرر مر

غةررر خخاليقررا مررن خررالل التررأثةر  لرر  مسررتخدما  والردداني:ك نديرر  ةمرركن دايعررا  انتهازةررا  .
المعلكمات المواسبة،  ن طرةق إظهار دخرل المنررأة بمرا ةوقرق التركازن برةن العايرد كدرجر، 

لمنرأة يا سكق المنايس، ك ندير  ةمركن الرداي  المخاطرة ، ل  بهد  ضمان بقاء كاستمرار ا
ك غةرر خخاليقرا ةمركن إلدارة األربراح ترأثةر ك ندما ةمكن الرداي  انتهازةرا  خ هك مفاءة المنراة.

جرركهري  لرر  المرمررز الوقةقررا للمنرررأة ، ممررا ةرر دي الرر  تضررلةل مسررتخدما القرركايم المالةرر، 
 (.14، 2228) ةس ، 

 الشركة

 الممولون المجتمع المديرون

 تخفة  التمالة  القانكنة،
 لتررة تملف، ا

 البةي، التنايسة،

 الضرايب

تخفة  تمالة  رخ  
 المال

 إصدار خسهم

  قكد الدةن

تعظةم تعكةضات 
 اإلدارة 

 خط، الممايأة.

  خةارات األسهم

 تالعب المديرين ضد الشركة تالعب المديرين لصالح الشركة
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يقر، يرا ممارسرات إدارة األربراح كاألطررا    كي كبناء  ل   ل  ةممن تكضرةح العال
 (.1)المصلو، من خالل الرمل 

 
 إدارة األرباح وم اكم مجاالت :رانياً 

تعار   لةها كمعراةةر المواسرب، الدكلةر، مجراال  لالختةرار متعطا المعاةةر المواسبة، ال
لمالةر، كتقر   لر  بةن البدايل المواسربة، للمثةرر مرن القةركد كالعناصرر الترا تر ثر يرا القركايم ا

المعلكمرات المفةردة لمسرتخدمةها  يرا اختةار طرةق، مواسبة، من ررأنها ان تر ثر اإلدارة اتق 
 باألهردا  نردما ةمركن مترأثرا   اإلدارةلمسا دتهم يا اتخرا  القررارات الرررةدة ، كان اختةرار 

كالمعلررن  سررلبة،  لرر  نك ةرر، كرررفاية، المعلكمررات المنررركرة آثررارةنررتج  نرره  برراإلدارةالخاصرر، 
  نها .

 (.79 ،2212،)ومادة األرباح إلدارةمجاالت ريةس،  ،كةممن تصنة  ثالث
( يرا مجرال التال رب  األربراح إدارةان تمرار  سةاسرات ) لرردارة: كةممرن قائمة الدخم . أ

 الدخل كالتا تخص  ل  سبةل المثال : بأريقام
  ند التمل  . االمتال مصارة   -1
 .باإلةراداال ترا  المبمر  -2
 ل المصارة  المستوق، .تقلة -3

 الربح . كإجمالاتضخةم المبةعات  -4

 . األجنبة،بالعمالت  األرصدةتقةةم  -5
مددن قبددم  األربدداح إدارةوهددي القائمددة التددي تطاليددا ممارسددات قائمددة المركددز المددالي :  . ب

 وذلك من خالم قياميا ببعض الممارسات منيا: اإلدارة
 الهةمل، . إ ادةتضخةم مصارة  -1
 المدةن، . األصكلسابات التضخةم يا و-2
 تقلةل االلتزامات .-3
 تضخةم الممتلمات كالمعدات .-4
 تضخةم المستوقات االختةارة،.-5
 زةادة االوتةاطةات.-2
 التال ب يا مخصصات الدةكن.-9
 المالة،. راقكاألالتال ب يا طرايق تقةةم -8
 النسبة، . األهمة،سكء استخدام مفهكم  – 1 مجاالت أخرى: . ت

 العملةات المتبادل، ما بةن ررمات المجمك ، )القابض، كالتابع،(. – 2                
 األربررررراح إلدارةن ةتن هنرررررا  طررررررةقخالررررر   خرررررراريقرررررد ( 2222الدكسرررررما )مرررررا  خ
 (:48 ،2212)ومكدي،
ةررز بررةن ةدارة المسررتوقات:تعتمد مواسررب، االسررتوقاق اساسررا   لرر  يمرررة التمإ: لددىواألالطريقددة 

 خسرا كةتطلرب  معةنر،، مردةاالةرادة، التا تخرص  الرخسمالة، كاإلةراداتالمصركيات 
ثر جركهري يرا خمن التقدةرات المواسبة، التا لها  دبالعدةالقةام  اإلدارة مناالستوقاق 
(  لر  FASB) تأمةرداتك لر  الررغم مرن ، المعلن، ضمن المعاةةر المواسبة،  األرباح

رنرر، كصررايا التررديقات النقدةرر، االسررتوقاق مقا خسررا المواسرربة،  لرر   األربرراح لكةرر،خك
عةنرر، يقررد ال ةقرردم ماالسررتوقاق لمرردة  خسررا يرران الرردخل المواسرربا  لرر   لرراداءممقةررا  
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كةرجر  السربب يرا  لر  الر   المردةااليقتصادي للررم، خرالل تلر   لاداءصكرة ديقةق، 
يرا  لرردارةممرا ةترةح مجراال  ، اتسا  مجاالت التقدةر الرخصا يا يقةرا  المسرتوقات 

 رة يا الدخل.أكها للمناستخدام
  إ :المواسرربة، المقبكلرر، يقبرركال   امررا  اسررتاالل المركنرر، المتاورر، يررا المبررادئ  :الطريقددة الرانيددة

سموت المبادئ المواسربة، كمر ل  معراةةر المواسرب، الدكلةر، باسرتخدام طرايرق كبردايل 
 إلدارةاالبنرركد كالعناصررر التررا ترر ثر يررا القرركايم المالةرر، ،كتقرركم  للمثةررر مررنمواسرربة، 

ن تركير المعلكمرات خ اإلدارةباختةار السةاس، المواسبة، التا من رأنها من كجه، نظرر 
 نهرا ةمركن  كاإليصراحللطرايرق كالسةاسرات  اإلدارةاختةار  خن إالالمفةدة لمستخدمةها،

سرلبة،  لر   مما ةنتج  نها اثار باإلدارةالخاص،  باألهدا متأثرا   األوةانيا مثةر من 
 لر   ترأثةر، المعلكمات المنركرة كالمعلرن  نهرا كبالترالا ةترترب  لةهرا نك ة، كرفاية

 صدق النتايج النهاية، كالمرمز المالا.
يقرررد توقرررق منررراي  للكوررردة  األربررراح إدارة خسرررالةبن ممارسرررات خ لررر  الررررغم مرررن ك

الطكةرل كمرن هر ،  األجرلنترايج خطةررة يرا  إلر ت دي  إنهاالقصةر اال  األجلااليقتصادة، يا 
 :(18 ،2228،) ةس  أتال ما ةالمرام
الكوردة االيقتصرادة،  تكجد العدةد من يقرارات التراةل التا تتخ ها تخعيض قيمة المن الة: -1

الطكةرل  األجرلتر دي يرا  خنةممرن  إنهرا إال ،األجرليقصةرة  األرباح ل   التأثةربار  
 بالمفاءة االيقتصادة، للمنرأة . اإلضرار إل 

ال تنتهر  المعراةةر المواسرربة،  األربرراح إدارةن مانرت إوتر  ك :األخالقيددةتال دي المعدايير  -2
. يالكورردة التررا ترردةر  األخاليقةرر،برررمل كاضررح يهررا ممارسرر، مرررمك  يةهررا مررن الناوةرر، 

كتضرلةل الوقةقر، هرا ممارسر، مقبكلر، كةخلرق  إخفراءن أترسل رسال، للعاملةن بر خرباوها
ن خةضررا  ةممررن خ  يةهررا .كمرررمك خخرررإ خنرررط،خاليقةررا  ةسررمح بكجرركد خالمرردةركن مناخررا  

التولةرل المواسربة، النسربة، تصربح معقردة  يأسرالةبمنودرا  زلقا  جدا   األرباح إدارةتصبح 
 جكهرة، يا القكايم المالة، .المخالفات لليأمثر  خمثر

العلةرا  اإلدارة ل  مستكإ  األرباح إدارةال تتم ممارس، الت غيلية:  اإلدارةم اكم  إخعاو -3
 األربراح إدارةمخراطر  خهرمالتراةلة، .كمن  اإلدارةار  اةضا   ل  مستكإ تم كإنمايقط 

 األخطراءالعلةرا .يتبقر   اإلدارةمررامل الترراةل  رن  إخفاءالدنةا . اإلدارة،يا المستكةات 
 زمنة، طكةل، . لمدةولكل  دكنمن كن تصوةح كالمرامل دمن 

يرضررت  األخةرررةيررا السررنكات  القددوائم الماليددة:  إعددداد وإعددادةالعقوبددات االقتصددادية  -4
 برادارة قكبرات صرارم،  لر  الرررمات الترا يقامرت  األمرةمةر،المالةر،  راقكاألبكرص، 
التسرعةنات كيقعرت البكرصر، غرامر، يقةمتهرا ملةركن  ايرلخك. يعل  سبةل المثال يا خرباوها

 كاإل رالن خرباوهرااوتسراب  إ رادة( كطلب منهرا W.R. Graceadcarدكالر  ل  ررم، )
المعلنرر،  خرباوهررايقامررت بتخفررة   1772-1772ن  الررررم، مررابةن  ررام إلسرربب  نهررا كا

-1773ملةرركن دكالر كبررةن العررام  55ك لرر  بتسررجةل اوتةاطةررات غةررر صرروةو، يقةمتهررا 
 . األرباحاالوتةاطةات ال   با ادةيقامت  1775

كجكد  اليق، كطةدة برةن جركدة   خمدتال  ان العدةد من الدراسات هنا  اإلرارةكتجدر 
 األربراح إدارةن ممارسر، خن الجمةر  ةتفقركن  لر  خك ،األربراح برادارةةسم   كبةن ما رباحاأل

مررن خررالل مررا توكةرره  إلةهرراةنظررر  األربرراحن جرركدة خ إ ، األربرراحجرركدة  انخفررا لرر  إترر دي 
 األربراح دارةإ يرا ورةنااليقتصرادي للرررمات  األداءالمواسبة، من معلكمات تعمر   األرباح
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االيقتصرادة،  األورداث رن  اإليصراحيرا  اإلدارةالقررارات الترا تتخر ها من جانب  إلةهاةنظر 
 (.5 ،2228 ،كابك  جةل، ،)الررة 
 األرباح وإدارةانييار ال ركات  رالراً:

ةعركد الر   (wold com, Enron)عتقد ان انهةار الررمات مررم، ت  األدبةاتالمثةر من 
 Rosner, 2003)  ةرار تلر  الرررمات يفراالمضلل، كالمدراء هرم السربب يرا انه ،القكايم المالة

ان القرركايم المالةرر،  إ  ببرا رر، خرباوهررا بررادارةكجرد ان جمةرر  الررررمات المنهررارة يقامررت  (370,
 للكايقر للردخل ماراةرة  خريقرامتعمر   يانهرا خرباوها إدارة المااالة ياللررمات المنهارة بسبب 

 . خرباوها بادارةخالل المبالا،  من هاخزمت ل   كالتاطة،ل التوكط أككان ه ، الررمات تو،
 ،االنهةار ةممن يرا ثالثر خخاليقةات كجدت انيقد  (MmimeuwissenK, 2010, 13) خما

كمجلررر   يأ ضررراء المعررراةةر المواسررربة،( كن،ككاضرررعكالررم،،المديقق إدارة)  مجررراالت هرررا
كجرد ريقابر، الر  ورد مرا  ندير  ال ة اإلدارةن ال ةتمتعكن باسرتقاللة، تامر،  رن ككالمديقق اإلدارة

( يرلت يا تضرةةق يجركة االختاليرات برةن التطبةقرات المقبكلر، FASBمستقل، وقةقة، كاةضا  )
 مس كلة، االنهةار له ، الررمات. ةعزإ إلةهاكه ، العكامل  ،يقبكال   اما  

 
 لمينة التدقيب  األخالقيةااللتزامات 

 األخالبمعيوم  -الً أو
 لر   ا   امر ا  هنرا  اتفايقر اال ان لارخاصمختلف،  ايقد ةومل معان األخالقان مصطلح 

تعرددت تعرارة   كيقردهرك خراط   هرك صروةح كتجنرب مرا ترتبط  مكما  بعمل مرا األخالق خن
( "بأنهرا مصرطلح ةررةر Larson & Miller , 1995, 12، يقد  ريها )من يقبل الباوثةن األخالق
 " .نراطات معةن،لالخطأ  خكمبادئ تودد الصح  خكنظام  إل 

"دالل،  ن معاةةر مقبكلر،  نهاخ(  ل  Wheelmen & Hunger, 1998, 47ها ) ري ماكم
 التخصص" خكالتجارة  خكالمهن،  خكتو  السلكمةات الخاص، بالتعامل  باإلجما 
 خكضرركيها الومررم   لرر  ))المعرراةةر التررا ةممررن بأنهررا -يتعررر   األخاليقةرر،القررةم  خمررا

، 2222) مرر،  ((رررا   خكخطرأ خةررا    خكر، صروةوا  با تبرا اإلنسراناالتعر   ل  السرلك  
3.) 

المثالةرات  إلر  يهرا تررةر ، تقكم  لةهرا الوضرارات تاال األس  األخاليقة،القةم  كتمثل
كالترا تومرم العاليقرات االجتما ةر، كالرخصرة،،  األيرادكاال تقادات كاالتجاهات التا ةتبناها 

كترنعم   لر  يقكا رد ، ك  يتعنرا تطبةرق القرةم يرا مختلر  المكايقر  كالظرر األخاليقةرات خما
 كسلك  كمعاةةر المهن، .

ما التمركةن االجتمرا ا يةمثرل يقرةم الفررد خ، األخاليقة،المصدر الرية  للقةم  الدةنكةمثل 
 معلكمات التا ترملت م  مركر الزمن كم ل  الخبرة المترامم،.الك

ر  المتعررا كاألصرركل"مجمك رر، مررن القكا ررد  بأنهررا يتعررر  األخاليقةرر،امررا االلتزامررات 
مهنرر، المواسررب، التررا تسررتلزم مررن المواسررب سررلكما  معةنررا  ةقرركم  لرر   خصررواب لةهررا  نررد 
بها خركج  لةها ك ل  ررريها )اردةنرا،  اإلخاللن أل، موايظ،  ل  المهن،ك ل  لل، االلتزام
2229 ،2.) 

: " بارة  ن مبادئ كمثل  ام، للسلك  المثالا، ةرج  مما  ريها الجلةلا كرمك بأنها
 )الجلةلررا كرمررك، تأمةررد  لرر  النررراط االةجررابا"المررن خررالل  األداءكإ  ررال مررن  لرر  مسررت
1772 ،172.) 
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 معايير مرالية عن السلوك األخالقي في  كم مصطلحات فلسعية

ورد مرركاطن الخلررل يررا مهنرر، ختمثررل  األخاليقةررات خزمرر، إن( 1 ،2228 )بهجررت، كةررإ
كهرر ،  ،باألخاليقةرراتااللتررزام  إلرر كانرره البررد مررن ترركيةر بةيرر، تقرركد النررا   ،المواسررب، كالتررديقةق

 يا ثالث،  ناصر :ير اال االبةي، ال تتك
معايقبر،  المهنر،، بأخاليقةراتممايأة الملتزم  المهن،، ألخاليقةاتكاضو،  إرراداتكجكد )
خرل بمةرزان خيقصكر يا اود هر ، العناصرر  خكلما ودث خلل منه إالمهن،( ك خخاليقةاتمخال  
 . باألخاليقةاتااللتزام 
 لمينة مراقبة الحساباتميراب السلوك الميني  -رانياً 

ةترمل مةثاق السلك  الصادر  ن المعهد االمرةما للمواسبةةن من  دد مرن العبرارات 
المقبرركل، كتتمثررل مةررزة  يقكا ررد موررددة توررد السررلك  غةررر خكامرر،  ررن السررلكمةات المثالةرر، عال

ريةررر   األداءاالةجابةررر، الترررا تررررج   لررر   األنررررط،العبرررارات العامررر، يرررا تأمةررردها  لررر  
يا صعكب، ير  مثالةات  ام، لعدم كجكد ود ادن  من معاةةر ما  ةكبها يتتمثل ،خالمستكإ

المبرررادئ كيقكا رررد السرررلك  كالتفسرررةرات كالقكا رررد  خجرررزاء خربعررر،السرررلك ، كةكجرررد بالمةثررراق 
 :وك اآلتاكاألومام العرية، ةممن تكضةح ه ، األجزاء  ل  الن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2رمل لا
 عهد المواسبةن القانكنةةن االمرةمامةثاق السلك  المهنا الصادر  ن م

* Source: Alvin A.,Arens et al. ,2005, Auditing & Asurance Services: An Integrated 

Approuch ," 10
th

 ,ed , Preatic,New ,Jersey P80" 
 

ـــ ( Ethitcalprincipls) األخاليقةررر،مثرررل المبرررادئ تتك  الصرررالح العرررام، )المسررر كلةات، ب
 خ ضراءكةجب  ل   الخدم،( طبةع،العناة، المهنة، كمجال ك كضك ة، كالوةاد،الم االستقام،،

 مرن األدنر يقكا رد السرلك  المهنرا يتتمثرل بالورد  خمراله ، المبادئ  كاالمهن، االلتزام بقدر متس

 ر قابلة لإللزام* غي

 المبادئ

 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

لمدداذا  * غيددر قابلددة لإللددزام ،ولكددن يحددب أن يبددرر الممددار 

 اخرج عليي

 تعسيرات

تعسيرات وأجوبة من ورة لألسئلة المتعلقة بقواعد السلوك التي يتقدم بيا الممارسون والميتمون 

 اآلخرون الى المعيد االمريكي للمحاسبين بخصوص المتطلبات االخالقية

ولكددن يحددب أن يبددرر الممددار  لمدداذا  ،* غيددر قابلددة لإللددزام

 علييا خرج
 القواعد واألحكام األخالقية الصادرة

 المبادئ

 المبادئ
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 إنهراتعرة  ه ، القكا د  ل   إل ل بع  الممارسةن ة، كةمالمطلكب من الممارسةن السلك 
 .ألدن اكلةست الود  خيقص دز و
 

 األرباح إدارةلمدقب الحسابات  في الحد من  األخالقيةدور االلتزامات 
   األرباح إلدارة األخالقيالجانب  -الً أو

( نابعر، خخاليقة، خزم،) ثق،  مةق، ةممن ا تبارها بأزم، األةاميا ه ،  تديقةقمهن، ال مرت
ر مررن هرر ا الضررةق، بصرركرة كاضررو،  لرر  جررزء مبةرر مررن سررةطرة الجررر  كالمصررالح الخاصرر،

نتةج، العدةرد مرن  2221القطا  يا مختل  دكل العالم كمان انهةار ررم، انركن بنهاة،  ام 
كيقررد كرد بعرر   ،كاأل مررالالمهنرر،  خخاليقةرراتانعرردام  خك رردم التطبةررق  خبرزهرراالعكامررل مررن 
 (:224، 2228)المعتاز،  له ا االنهةار خدتالعكامل التا 

، الصررفقات التررا تقرركم بهررا الررررم، للجنرر، الفر ةرر، مهمرر، مراجعرر مررلخك اإلدارةمجلرر   إن. 1
ن إكلرم تقرم هر ، اللجنر، اال بمراجعر،  خاطفر، كسررةع، لتلر  الصرفقات .ممرا  داخل الررم،،

 إلر ن تر دي معريتهرا خمران مرن المممرن  األهمةر،معلكمرات يرا غاةر،  خخف  اإلدارةمجل  
 المناسب،. اإلجراءاتاتخا  بع  

ل  وركالا ملةرار دكالر يرا العرام الر ي سربق إالررم،  خرباحم الررم، بتضخة إدارة. يقامت 2
 األخاليقةرر،االنهةررار للررررم، ، ممررا ان الريقابرر، الداخلةرر، يررا الررررم، يقررد يرررلت مررن الناوةرر، 

ممتررب آرثررر اندرسررا الرر ي مرران مملفررا   إن يضررال   ررن، كالمالةرر، نتةجرر، الخرردا  المسررتمر
لمكنه ةقدم خردمات  باإلضاي،وةانا  خاخلة، بمراجع، وسابات الررم، مان ةقكم بالمراجع، الد

 استرارة، هايل،.
مر  لجنر،  الترديقةق الرداخلاكتعد وادث، انركن ت مةرا  هامرا  لطبةعر، العاليقر، المهمر، برةن 

الخرارجةةن لرير   ديققةنالوال بالنسرب، للمر االداخلةكن مما ه ديققكنوةث ةوتاج الم ،المراجع،
 ،)المعترراز لررردارةكاجههم مباررررة  برردال  مررن الريرر  تقررارةرهم الرر  لجنرر، المراجعرر، بمررل مررا ةرر

2228، 224.) 
انهةررار ررررم، انررركن تررنم  ررن  رردم االلتررزام  خسرربابكغةرهررا مررن  األسرربابمررل هرر ، 

مررن يقبررل لجنرر، المراجعرر، كالمررديققةن الررداخلةةن  خك اإلدارةمررن يقبررل  المهنرر، سرركاء بأخاليقةررات
انهةارهرا كخركجهرا مرن مةردان  إل  خدإ مما، للمهن، األخاليقة،كالخارجةةن كضع  المعاةةر 

 المنايس، .
يا مجمك ، مرن القكا رد كالمبرادئ  األرباح إدارةيا مجال  األ مال خخاليقةاتل ثتتمك

كةررإ  .بأ مالهاالررم،  ند القةام  إدارةالمواسبة، المتعار   لةها كالتا ةجب ان تلتزم بها 
المصررالح المتعارضرر، تقرركم  خصررواب تجررا، توقةررق الترركازن بررةن اإلدارة ،ن مسرر كلةخالرربع  

 .  األخاليقا ل  مقكمةن هما الومم الفنا كالفمر 
يا المجراالت  خخاليقا مال  غةر  األرباح إدارةبعد يا ا تبار  ن الخطكة الالوق، االإك
 :(13 ،2222 ،إبراهةم) اآلتة،
 كلم تقم ب ل  . األرباح إدارةيقدرة  ل  تجنب  األ مالن ةمكن لدإ منظمات خ. 1
ل القةرام أككلرم تور األربراح إدارةموتملر، لتجنرب  إممانةر، األ مرالن ةمكن لدإ منظمرات خ. 2

 ب ل  .
تقلبات الدخل كلرم تبر ل الجهرد المطلركب مرن  بتخفة  األ مالمنظمات  باممانن ةمكن خ. 3

 جل  ل  .خ
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 تخفة  تقلبات الدخل كلم تقم ب ل  . خكيرص، لتجنب  األ مالن ةمكن لدإ منظمات خ. 4
 خخررإيا دكل، ما كال تتجنبه يا دكل،  األرباح إدارةيرص،  األ مالن تتجنب منظمات خ. 5

 لعدم كجكد لكايح كيقكانةن تعايقب  ل   ل  .
 إدارةكاضررو، لمكاجهرر، كالوررد مررن  إسررتراتةجة، لرر  كضرر   األ مررالتسرع  منظمررات  خال. 2

ن تمكن ضرمن القا ردة يرا خال ترةد  نهاخاال ،توقةق  ل   باممانةات دراةتهارغم  األرباح
 يقد تتأثر سلبا  ب ل  . خرباوها خنتدر   ألنها خكه ا المجال 

 لر   تا تمردالترا منهرا الدراسر،  األربراح إدارة خخاليقةاتلت دراسات  دةدة كاتنكيقد 
 األربرراح إلدارة األخاليقةرر،( يررا التوررري  ررن المبررادئ Bruns & Mcrchatمررن ) لدراسرر، مرر
كممتررب تررديقةق  ررررم، (142الر  ) خرسررلكاالسررتبةان  كمرايقبررا  لرر  المردراء خجرةررتكالترا 

( مررن مماتررب التررديقةق 28( مررن المرردراء ك)52كاسررتلم منهررا ) اإلدارةوسررابات ممررار  يررا 
برمل كاضح  لر   األرباح إدارة إل ن المديققةن الخارجةةن ةنظركن خ إل الدراس،  كخظهرت

 (.52 ،2222 )الدكسما، لدإ المدراء خظهرت ما  خخاليقة،يقل خ نهاخ
خاليقةرا  يهرا خكمورمر،  غةر مرغكبر، خمكرها ن التال ب بالمعلكمات خمما سبق نجد 

لةست  ادل، للمستفةدةن من ه ، المعلكمرات كالبرد مرن التصردي لهر ، السرلكمةات وتر  ةممرن 
الوصكل  ل  الرفاية، كالمكثكيقةر، الماملر، للمعلكمرات المواسربة، الركاردة يرا القركايم المالةر، 

 تمرراد  لةهررا يررا اتخررا  العدةررد مررن القرررارات الررررةدة مررن يقبررل المسررتفةدةن مررن هرر ، اال ألجررل
 المعلكمات.

 
 األرباح إدارةوانعكاساتيا على  مراقب الحسابات أخالقيات -رانياً 

 لر   باألخاليقةراتانعماسات الترزام مرايقرب الوسرابات  إةضاح ل  ما سبق ةممن  بناء
 : اآلتة،من خالل النقاط  األرباح إدارة
 .التأمةد  ل  استقاللة، مرايقب الوسابات.1
 .جكدة  ملة، المرايقب،يا توسةن  األخاليقاالتأمةد  ل  الدكر .2
 وكمم، الررمات . بأخاليقةات.الترمةز  ل  التزام مرايقب الواسبات 3

 . التالكيد على استقاللية مراقب الحسابات 1

ةممرن التجررد منره  مهما  ال ا  امر )الجه، الخاضع، للريقاب،( تعد االستقاللة، تجا، الزبكن
ةبق  مستقال   رن الجهرات الخاضرع،  إل  خن ةسع  دايما   خنبالنسب، لمرايقب الوسابات ك لةه 

برل  ،بوسريالمصالح ،كان ةمكن مستقال  كمتجرردا  لرة  بالفعرل  خصواب ها منكغةرللريقاب، 
خارجةرر،  خكصررة، ن ال تتضرررر هرر ، االسررتقاللة، مررن جررراء مصررالح رخخةضررا  كخيررا الظرراهر 

 األررخاصالتا ةوملها المديقق  رن  سبق،الم باأليمار خك الوسابات ممثال  بالتأثةر  ل  مرايقب
  ن الجهات الخاضع، للريقاب، . خك

ك لر  ،ن ةتجنب مل تضرارب يرا المصرالح خن ةوما مرايقب الوسابات استقاللةته كخك
 ،ثةر  لر  اسررتقاللةتهن كنزاهتررهن تررأ  ات د تعرر خكن تر ثر خالهبرات التررا ةممررن  خكبرري  الهررداةا 

( الصررادرة  ررن االنتكسرراي  ررام المهنرر، للقطررا  العررام خخاليقةررات) كهرر ا مررا كرد يررا كثةقرر،
 تالوسراباالمهن، لمرايقبرا  خخاليقةاتمن  ناصر  ا  ،ال ي ا تبر االستقاللة،  نصر مهم1778

ةر الريقابةر، ضرركرة، ترد م المعراة إضراي، دتعر خنالمهنر، ةجرب  خخاليقةراتالكثةقر، ان   مرتك
 ( .www.ISSAI.org) 1772لجن، المعاةةر الريقابة، لالنتكساي يا ةكنةك  خصدرتهاالتا 

http://www.issai.org/
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ن مرايقبرررا الوسرررابات خالنظرةررر، االيقتصرررادة، السرررتقالل مرايقرررب الوسرررابات تعتقرررد  خمرررا
 كخهمةرر،)الزبرركن(  ز مررن يقبررل الجهررات الخاضررع، للريقابرر،كاتجرر خكمسرر كلةن  ررن خي خرررق 

 األربرراح إدارةز كدرجرر، وساسررة، كاالتجرر ألهمةرر،اسررتقاللة، مرايقررب الوسررابات تررزداد تبعررا  
(MMJ, 2010, 23. ) 

ن تملفرر، يرررل مرايقررب خ( O,Regan & chaney & Kirk, 2002كيقررد  مرررت دراسرر، )
ن مسررأل، اسررتقالل مرايقررب الوسررابات  لرر  الرررغم مررن خك باهظرر،مهنترره  خداءالوسررابات يررا 

 خيصروتالر ي  األمرر ،يقكا د بنةانها المناسرب إرساءكمثرة البوث يةها لم ةتم امتمال  همةتهاخ
 إلرر العالمةرر، الضررخم،، كد ررت الدراسرر،   نرره مرررامل انهةررار كتعثررر العدةررد مررن الررررمات

ضركرة تعمةق البوث يا مسرأل، اسرتقالل مرايقرب الوسرابات بهرد  اسرتعادة مهنر، المواسرب، 
دايقةتها كثق، جمهركر المسرتفةدةن مرن خردماتها كيرا يقردرتها  لر  القةرام كالتديقةق ممانتها كمص
 ( .97 ،2224)صابر، األنسببمس كلةاتها  ل  الكجه 

 ااضر تكة الزبركنمان مرايقب الوسابات غةر مستقل يأنرهز سرك  ةخضر  لضراكط  إ ا
 مرا يعرادة األربراح كإدارةكجركد  اليقر، سرلبة، برةن اسرتقالل مرايقرب الوسرابات  إ التال ب  ن
 إدارةسررلك   الزبرراينهن  نرردما ةمررار  هرر الء نرريزباالصرررا  بررةن مرايقررب الوسررابات ك ةبرردخ

 (.35 ،2223 ) ةس ، األرباح
 في تحسين جودة عملية التدقيب األخالقيعلى الدور . التالكيد 2

 األخطررراءمررردإ يقررردرة مرايقرررب الوسرررابات  لررر  امتررررا   إلررر تررررةر جررركدة الترررديقةق 
تخفررة   رردم تماثررل  يضررال   ررن نهررا  كاإل ررالنكايم المالةرر، كالمخالفررات الجكهرةرر، يررا القرر

يا ظل انفصرال  األسهمكبالتالا وماة، مصالح ومل، ،  األسهمكومل،  اإلدارةبةن  المعلكمات
  ن الملمة، . اإلدارة

 ها : خرمان خربع،لمرايقب الوسابات يا  األخاليقة،كتتودد المس كلة، 
 زباينهن.مس كلة، المرايقب تجا،  .1
 المرايقب تجا، المجتم  . مس كلة، .2

 المهن،. خ ضاءمس كلة، المرايقب تجا، بايقا  .3

 فسهن .مس كلة، المرايقب تجا، ن .4

كالتال رررب كالاررر  هرررا مرررن مسررر كلة، مرايقرررب  األخطررراءن امتررررا  هررر ، اك لةررره يررر
 . األطرا الوسابات تجا، ه ، 
 يرا األخاليقةر،المبرادئ  خهمةر،(  لر  O,Regan & Taylor et al., 2001كيقرد رمرزت )

 كامررل تطرركةر  خهررممررن  إلرر  خن الدراسرر، كخرررارتالمهنررا كتوسررةن جكدترره  األداءتطرركةر 
 خنكلمهنر، الترديقةق  األخاليقةر،المهنرا هرك وتمةر، بنراء يقا ردة يقكةر، مرن المبرادئ  األداءمعاةةر 

 (.9 ، 2224)صابر، ترمز  لةها يا مكاجهتها لظرك  الكايق  الوالا الموةط،
 12/12/2222( يرا ترارة  AICPA) األمرةمراكنةةن  كيقد يقام مجم  المواسبةن القران

 ا  مكسرع يرا اال تبرار القركايم المالةر، المضرلل، كةتضرمن دلرةال   األخر " (SAS.No,99) باصدار
كةتضرمن ، لمرايقب الوسابات غةر ررةدة لمةفة، امترا  الا  كالتضلةل يرا القركايم المالةر، 

 :(17، 2225 ،زر ابك ،دهم )اآلتة، برمل ريةسا للعناصر  اإلرارة
  ند القةام بعملة، التديقةق . المهنا للمرايقبالتكصة، بالترمةز برمل امبر  ل  الود   .1
كمكظفةه وكل اوتمال كجكد وراالت  الزبكن   إدارةبمنايقر،  مرايقبالتكصة، بان ةقكم ال .2

 الخاص، مكض  التديقةق . غ  كتضلةل يا القكايم المالة،
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الداخلةرر، الخاصرر، برره  الريقابرر، ألنظمرر، الزبرركن إدارةزات كاب مرر  تجرركاالتكصررة، بالتجرر .3
 مم رر  ل  اوتمال كجكد تضلةل كغ  يا القكايم المالة، الخاص، مكض  التديقةق.

لر  كجركد إتو ةرة، ترةر  إرارات ل  مرايقبا الوسابات البوث  ن اة،  ةنبااك لةه 
 :(18  ،2228 ) ةس ، اإلراراتكمن ه ،  إرباح إدارة
 .باألرباح ترتبط تديقات نقدة، ال -1
 .باإلةراداتترتبط  ال زباينوسابات  -2
 .الزباين ترتبط بوسابات  مخصصات دةكن مرمك  يةها ال -3
 ترتبط ببنكد المةزانة، العمكمة، . اوتةاطةات ال -4

 اوتةاطةات التمل  المرمك  يةها. -5

 التا ال تتفق بديق، م  تكيقعات الموللةن المالةةن. األرباح -2

 إدارةمرايقبر، يعالر، للورد مرن  خداةجركدة الترديقةق تعرد  خن إل العدةد من الباوثةن  كخرار
 رردم التماثررل يررا المعلكمررات  تدنةرره، كتعمررل  لرر  هررابيقرركايم مالةرر، مكثرركق  كإنترراج األربرراح
رررم،  329من خالل ،  األرباح كإدارةالدراسات العاليق، بةن جكدة التديقةق  إودإ كاختبرت

لرر  إلرر  ان جركدة التررديقةق ترر دي إج ( كتكصررلت النترراي2222-1777مرن ) المرردةمسراهم، يررا 
ديقةقر، خالةر، مرن التوةرز كالسرلك   معلكماتكتعمل  ل  تقدةم ، األرباح إدارةالود من سلك  

 (.92 ،2212)ومكدي ،  االنتهازي
 ال ركات من قبم مراقب الحسابات حوكمة أخالقياتالتالكيد على اعتماد  -3

بكصررفها نطايقررا  بمقتضررا، تزرردار  األخاليقرراالمرردخل  خسررالةبوررد خعررد وكممرر، الررررمات تز 
ن الوكممرر، هررا  ملةرر، ريقابرر،  لرر  خلرر  إالعدةررد مررن البرراوثةن  كخرررار ، كتزرايقررب الررررمات

مرن اجررل وماةر، المسرتثمر كتوقةررق التركازن بررةن  األخاليقرابضربط السررلك   اإلدارةتصرريات 
 (.39  ،2212  ات العاليق، )ومكدي، األطرا مصالح 

( هرك  ردم التزامهرا Enronن سبب انهةار رررم، )خل  إالعدةد من البوكث  خرارتكيقد 
تررم بعلررم مرردةرةها االتفرراق مرر  ن إ ( OECDبتطبةررق مبررادئ وكممرر، الررررمات الصررادرة  ررن )
 خدإممرا ، األربراحالخسراير كتضرخةم  إلخفراءمرايقب الوسابات التال ب يا التقرارةر المالةر، 

ل المردراء كاسرتااللهم لمناصربهم يا السكق ك دم تومل المس كلة، من يقب خسهمهاارتفا   إل 
لتوقةررق منرراي  رخصررة، ك لرر  مررن خررالل التال ررب يررا التقررارةر المالةرر، الفصررلة، كالسررنكة، 

 (.49 ،2222 وماة، وقكق صاار المساهمةن )الدكسما، كإصدار
الفعالرر، لوكممرر،  األسررالةبنرره يررا ظررل غةرراب خورردإ الدراسررات الرر  إممررا تكصررلت 
د تعمررالوكممرر،(  آلةرراتاوررد  دعررمرايقررب الوسررابات )التررا تز هررا جرركدة  مررل منالررررمات كالتررا 

 إلدارةالمختلفر،  األسرالةبل  سكء تقدةر العدةد من  ناصر القكايم المالة، كممارسر، إالمدراء 
 ) ةسررر ، يعالررر، لوكممررر، الرررررمات خسرررالةب باتبرررا نررره ةممرررن الورررد مرررن  لررر  خك ،األربررراح
2228،25.) 

وماةرر،  إلرر داخلةرر، كخارجةرر، تهررد   رررراية،كإةها آلةررات ريقابةرر، دن الوكممرر، لررإممررا 
مصررالح المسررتفةدةن يررا الررررم، كضررمان اسررتمرارةتها ،كبرر ل  ةممررن القرركل بررأن لمرايقررب 

يررا الررررمات يررا ظررل وكممرر،  األربرراح إدارة خسررالةبهررم مررن الوررد مررن م دكر الوسررابات
ن ةضر  خك ،يقراكاألخالالتزم بمعاةةر التديقةق الدكلة، كيقكا د السرلك  المهنرا  ما إ االررمات 

 خنزةررادة اوتمالةرر،  إلرر  ةرر ديكهرر ا ، األربرراح إلدارةالعلةررا لهررا دايرر   اإلدارة إننصررب  ةنرره 
 .خرباوها إدارة نتةج،جكهرة، يا  خخطاءتتضمن القكايم المالة، 
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 الخالصة 
الوقةقررا للررررم، لتضررلةل مسررتخدما المعلكمررات  األداءتورةرر   األربرراح بررادارةةقصررد  .1

 اسب خاص،.المواسبة، لتوقةق مم

المهنررا لمرايقررب الوسررابات كتوسررةن  األداءمبةرررة يررا تطرركةر  خهمةرر، األخاليقةرر،للمبررادئ  .2
 جكدتهن.

 إلدارةالسررلبة،  اآلثرراركجرركهري يررا الوررد مررن  ا  اةجابةرر ا  لمهنرر، مرايقررب الوسررابات دكر إن .3
 .األداءما تم االلتزام بمعاةةر كمستكةات تضمن جكدة  إ ا األرباح

مررن تنفةرر   ملةرر، التررديقةق باسررتقاللة،  الةتممنرركا الوسررابات ضررركرة تنظررةم  مررل مرايقبرر .4
 ضاكطات خارجة،. خة،كمكضك ة، كبعةدا   ن 

المهنةر، مرن يقبرل مرايقبرا الوسرابات  األخالقكبما جاء بمةثاق  األخاليقاااللتزام بالجانب  .5
 .المهنا األداءلتوسةن جكدة 

سر، مواسربة، معةنر، ةرتم  ل  االتسراق يرا العمرل المواسربا مرن وةرث ا تمراد سةا التأمةد .2
 تاةرت ظرك  الررم،. إ ا إالاالستمرار  لةها ك دم تاةةرها 

 لرر  الجانررب  التأمةررددكرات تقكةرر، لمرايقبررا الوسررابات ةررتم مررن خاللهررا  إيقامرر،ضررركرة  .9
 ملهررم  خداءتوقةررق مةررزة المفرراءة كالفا لةرر، يررا  إلرر ممررا ةرر دي  ،يررا مهنررتهم األخاليقررا

 .كبالتالا ارتفا  جكدة التديقةق 
 ملهرم  لر  تالةرب الجركهر  لر   خداءضركرة االهتمام من يقبل مرايقبا الوسابات  نرد  .8

 الرمل.

 إدارة خسرالةب آثراراالختبرارات الالزمر، للمرر   رن  براجراءةقكم مرايقبرا الوسرابات  خن .7
 .األرباح

التأمةررد  لرر  الرردكر الورركمما لمرايقررب الوسررابات مررن خررالل التوقررق مررن تطبةررق مبررادئ  .12
 األخاليقة،المداخل  خهمعد من الوكمم، التا تز 

 
 المصادر
 باللغة العربيةالمصادر  -أوالً 
( "السررلك  األخاليقررا لررردارة  نررد يقةررا  الرردخل المواسرربا يررا 2222إبررراهةم، مومررد زةرردان ) .1

 "الم تمر العلما الدكلا الساد  .جامع، الزةتكن، . ،منظمات اال مال / دراس، اختبارة
لتودةات التا تكاجه تطبةق خخاليقةرات مهنر، المواسرب، يرا "ا (2229اردةنا، طه اومد وسن  ) .2

 مجلرد دراس، الراء مجمك ، من المواسبةن يا مدةن، المكصل" مجل، تنمة، الرايدةن،–العراق 
 (.85) ( العدد27)
،"خزمررررر، الثقررررر، مرررررن مهنررررر، المواسرررررب، .األسرررررباب كالمقترورررررات 2228بهجرررررت، مومرررررد ، .3

(28htm-www.Koshk.com/Uptarehirel/index/php/t.) 
("مررررامل االلترررزام بقكا رررد سرررلك  مهنررر، 1772) الجلةلررا، مقرررداد اومرررد كرمرررك كوةرررد مومرركد .4

( العردد 18اررارة خاصر، الر  الر  العرراق " مجلر، تنمةر، الرايدةن،مجلرد) –المواسب، كالترديقةق 
(48.) 
( "دكر لجان المراجع، يا الود من ممارسات المواسرب، اإلبدا ةر، "مجلر، 2212وماد،، ررا ) .5

 العدد الثانا . ،22جامع، دمرق للعلكم االيقتصادة، كالقانكنة، ،المجلد

http://www.koshk.com/Uptarehirel/index/php/t-28htm
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(" اثررر وكممرر، الررررمات يررا إدارة األربرراح )مرردخل خخاليقررا( 2212ومرركدي، ك كيرراء ةرركن  ) .2
ةنرركإ" ،رسررال، ماجسررتةر غةررر ندراسرر، لعةنرر، مختررارة مررن الررررمات المسرراهم، يررا موايظرر، 

 جامع، المكصل ، ملة، اإلدارة كااليقتصاد. ،منركرة
( موسرن ثرامر، المواسرب، اإلبدا ةر، كدكر المرديقق 2228) الخراكي، كالدكسري ، لا مومركد .9

 (. s.comwww.infotechaccountantممارستها كنتايجها ) نيا التوقق م
( "خخاليقةرررات المواسرررب، اإلبدا ةررر، ، رررر  2225) دهمررر ، ابرررك زر.ةضرررم المضرررا  اسررروق .8

 كتولةل" الم تمر العلما األكل لملة، العلكم اإلدارة، كالمالة، )جامع، اإلسراء األهلة، ( األردن.
( "ادارة العكايررد ممرردخل لتعظررةم يقةمرر، المنررراة ، دراسرر، 2222)رررةفان اومررد مومررد الدكسررما،  .7

دانة، يا  ةن، من الم سسات المالة، العربة، ،رسرال، ماجسرتةر )غةرر منرركرة ( ملةر، اإلدارة مة
 كااليقتصاد ،جامع، المكصل .

 .2228الررة ، خبك  جةل، ،إيقبال  دنان "العاليق، بةن جكدة األرباح كالوامة، الم سسة، . .12
نر، المراجعر،"، يرا مه ، "نورك إطرار متمامرل لتوسرةن جركدة األداء2224صابر، مومكد اومرد  .11

 الم تمر الراب  لجامع، اإلسمندرة، ،ملة، التجارة.
 مررر، مومررد  بررد الولررةم ،" األخررالق اإلسررالمة، كالمواسررب، ،نرردكة القررةم األخاليقةرر، اإلسررالمة،  .12

-15،القراهرة ،) كااليقتصاد ، جامع، األزهر ، مرمز صالح  برد   مامرل لاليقتصراد اإلسرالما
 .2222ابرةل( 12
( اثر جكدة المراجع، الخارجة،  ل   ملةات إدارة األربراح، 2228امل مومد ) ةس ، سمةر م .13

 .45( المجلد 2) مجل، ملة، التجارة للبوكث العلمة، ،جامع، اإلسمندرة، ،العدد
( "السرررلك  األخاليقرررا لرررردارة  نرررد يقةرررا  الررردخل المواسررربا 2222مومرررد، زةررردان إبرررراهةم ) .14

 جامع، المنكية، .   المواسب، المالة،،بمنظمات األ مال ، دراس، اختةارة، ،خستا
جامعررررر، المنكيةررررر، ،مصرررررر  ،المواسرررررب، المالةررررر، ، خسرررررتا  2222مومرررررد، زةررررردان إبرررررراهةم ، .15

www.infoaccountont.com 
ارةر ( آثرر الرةرادة  لر  خخاليقةرات اإلدارة المالةر، يرا إنتراج تقر2212مخلك  ،اومرد مخلرك  ) .12

  مان ،األردن. مالة،  الة، الجكدة ، مقدم إل  م تمر الرةادة يا مجتم  المعري،،
( خخاليقةات مهن، المراجع، كالمتعراملةن معهرا :انهةرار رررم، 2228إوسان بن صالح ) المعتاز، .19

 انركن كالدرك  المستفادة "مجل، جامع، المل   بد العزةز ،االيقتصاد كاإلدارة .
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