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متطلبات التزام محافظي الحسابات بأخ%قيات اTهنة 
للحد من اTحاسبة ا'بداعية في الجزائر 

جريو صارة طالبة دكتوراه  بوفليح نبيل أستاذ محاضر 

جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجزائر 

ا%لقة (۱) 

ي"عتبر م"وض"وع أخ"Rق"يات ا;"هنة م"ن أه"م ا;"واض"يع ال"شائ"عة ف"ي اAوس"اط ال"عا;"ية ف"ي اøون"ة اAخ"يرة، ;"ا ل"ها م"ن دور 
م"هم ف"ي إض"فاء ال"ثقة وا;"صداق"ية ف"ي ال"قوائ"م ا;"ال"ية، ا;"راج"عة ا{"ارج"ية ك"ان"ت م"ن أب"رز وأه"م ا;"هن ال"تي ارت"بط س"يطها 

به"ذا ا;"وض"وع، ن"ظرا ;"ا شه"ده ال"عال"م م"ن ف"ضائ"ح وإنه"يارات م"ال"ية Aك"بر الش"رك"ات ف"ي ال"عال"م، أشه"ره"ا إنه"يار ش"رك"ة 

إن""رون ل""لطاق""ة وت""ورط إح""دى أه""م أك""بر خ""مس م""كات""ب ت""دق""يق ف""ي ال""عال""م ف""ي ذل""ك وه""و م""كتب ال""تدق""يق آرث""ر 
أن"درس"ون، وال"تي أس"اءت إل"ى م"هنة اm"اس"بة وا;"راج"عة ب"شكل ك"بير، ف"قد أدت ه"ذه ال"فضائ"ح إل"ى ت"فاق"م أزم"ة ال"ثقة 
ف"ي ج"ودة ا;"علوم"ات ال"تي ت"قدم"ها م"هنة ا;"راج"عة ا{"ارج"ية وإل"ى ال"دور اi"قيقي ال"ذي ي"لعبه م"راج"ع اi"ساب"ات. وق"د 

أص"بح م"فهوم اm"اس"بة اçب"داع"ية مح"ل ت"رك"يز واه"تمام م"ن ق"بل اm"اس"بV وا;"راج"عV ب"شكل ك"بير ج"دا خ"Rل ال"سنوات 

اAخ"يرة خ"اص"ة ب"عد اAح"داث اAخ"يرة، م"ا أدى إل"ى اçه"تمام أك"ثر ä"وض"وع أخ"Rق"يات م"هنة اm"اس"بة وا;"راج"عة ووض"ع 
ق"واع"د وم"بادئ الس"لوك ا;"هني ال"تي ي"تعV ع"لى اm"اس"بV وا;"دق"قV اçل"تزام ب"ها çض"فاء ا;"زي"د م"ن ال"ثقة وال"شفاف"ية ف"ي 

القوائم والتقارير ا;الية التي يصدرونها. 

و اê"زائ"ر ك"غيره"ا م"ن ال"دول ليس"ت ف"ي م"أم"ن ع"ن ه"ذا اçن"شغال ل"ذل"ك ت"وج"ب تس"ليط ال"ضوء ع"لى واق"ع أخ"Rق"يات 

م"زاول"ة م"هنة ا;"راج"عة ا{"ارج"ي ف"ي اê"زائ"ر، ف"قد س"عت اê"زائ"ر إل"ى ت"نظيم م"هنة م"حاف"ظي اi"ساب"ات م"ن خ"Rل إص"دار 

م"نظوم"ة م"ن ال"قوان"V والتش"ري"عات ال"تي ت"نص ع"لى ض"رورة اçل"تزام ب"ال"قواع"د اAخ"Rق"ية، ول"عل أه"م دس"تور ي"نص ع"لى 

ذالك هو القانون ۱۳٦/۹٦ والذي يتضمن قانون أخRقيات مهنة ا;راجعة ا{ارجية في اêزائر. 

وع""لى ض""وء م""ا س""بق ي""ثار الKKسؤال الKKرئيسKKي ال""تال""ي: كKKيف ®KKكن KKîافKKظي ا%KKسابKKات فKKي اKKvزائKKر ا9لKKتزام 

بأخåقيات اOهنة للحد من اîاسبة ا9بداعية؟  
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وم"ن أج"ل اç;"ام أك"ثر ب"كل ج"وان"ب ا;"وض"وع ≤ تقس"يم ه"ذه ال"ورق"ة ال"بحثية إل"ى اm"اور ال"تال"ية: أسKاسKيات أخåKقKيات 

مKهنة اKOراجKعة، واKîاسKبة ا9بKداعKية، اKOفاهKيم واhسKالKيب، وضKرورة إلKتزام مKحافKظي ا%KسابKات فKي اKvزائKر 

بأخåقيات اOهنة للحد من اîاسبة ا9بداعية. 

اîور اhول: أساسيات أخåقيات مهنة اOراجعة  

ي""عتبر م""وض""وع اAخ""Rق م""ن ا;""واض""يع اAك""ثر ش""يوع""ا بس""ب ال""ضغوط وال""فضائ""ح ال""تي شه""ده""ا ال""عال""م ف""ي اøون""ة 

اAخ"يرة، م"ثل ت"ورط ش"رك"ة ال"تدق"يق ال"عمRق"ة ( آرث"ر أن"دروس"ون) ب"ال"تRع"بات اm"اس"بية ال"تي ق"ام"ت ب"ها ادارات 

الشركات التي انهارت مثل (شركة اينرون، وورد كوم، وتيكو كويست). 

أو\/ مفهوم أخåقيات مهنة اOراجعة  

- ع"رف"ت اAخ"Rق ب"أن"ها مج"موع"ة م"ن ال"قيم وا;"عاي"ير ال"تي ي"عتمد ع"ليها أف"راد ا†"تمع ف"ي ال"تمييز ب"V م"ا ه"و ج"يد وم"ا 

 . ۱هو سيئ وبV ما هو صواب وما هو خطأ، فهي إذا تتركز في مفهوم الصواب وا{طأ في السلوك

- ك"ما ع"رف"ت اAخ"Rق"يات ع"لى أن"ها وث"يقة í"دي"د ا;"عاي"ير اAخ"Rق"ية والس"لوك"ية ا;"هنية ا;"طلوب أن ي"تبعها أف"راد 

م"ؤس"سة م"عينة، وب"أن"ها ذل"ك ال"بيان ب"ا;"عاي"ير ا;"ثال"ية ;"هنة م"ن ا;"هن ت"تبناه ج"ماع"ة أو م"ؤس"سة ل"توج"يه أع"ضائ"ها لتح"مل 

 . ۲مسؤولياتهم ا;هنية

أما عن أخRقيات مهنة ا;راجعة واmاسبة فقد أعطيت لها العديد من ا;فاهيم من بينها ما يلي: 

- "أخ"Rق"يات ا;"هنة ت"عبر ع"ن مج"موع"ة م"ن ال"قواع"د واAص"ول ا;"تعارف ع"ليها ع"ند أص"حاب ا;"هنة ال"واح"دة، ال"تي 

تس"تلزم م"ن ا;"مارس س"لوك"ا م"عينا ي"قوم ع"لى اIل"تزام ب"حيث ت"كون م"راع"ات"ها م"حاف"ظة ع"لى ا;"هنة وش"رف"ها واçخ"Rل 

ب"ها خ"روج ع"ليها وع"لى ش"رف"ها وه"ي تخ"دم غ"رض"ان ب"النس"بة Aع"ضاء ا;"هنة ال"واح"دة؛ اAول ي"وف"ر ح"ماي"ة أف"ضل 

 " A۳عضاء ا;هنة والثاني للجمهور

١ طـھ أحـمد حـسن أردیـني، التحـدیـات الـتي تـواجـھ تـطبیق أخـالقـیات مـھنة الـمحاسـبة فـي الـعراق – دراسـة آلراء مجـموعـة مـن الـمحاسـبین فـي مـدیـنة 
الموصل، مجلة تنمیة الرافدین، العدد 85، المجلد 29، 2007، ص، 157.

٢ سـوسـن أحـمد سـعید، عـبد الـواحـد غـازي محـمد، دراسـة مـقارنـة ألخـالقـیات مـھنة الـمحاسـبة والـتدقـیق الـدولـیة واإلسـالمـیة، مجـلة جـامـعة كـركـوك 
للعلوم اإلداریة واإلقتصادیة، المجلد 4، العدد 2، 2014، ص، 165.

٣ بـن قـار إیـمان، واقـع أخـالقـیات مـزاولـة مـھنة الـتدقـیق الـخارجـي فـي الجـزائـر (درایـة إسـتقصائـیة)، أطـروحـة دكـتوراه فـي الـمالـیة والـمحاسـبة وتـسویـق 
في المؤسسة، تخصص، محاسبة وتدقیقي، جامعة عنابة، الجزائر، 2013-2014، ص، 32. 
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- Ñ""ثل أخ""Rق""يات م""هنة ا;""راج""عة م""بادئ م""همة للس""لوك ا;""رت""بط ä""عاي""ير الس""لوك اê""يد أو غ""ير اê""يد أو الس""لوك 

ال"صحيح والس"لوك ا{"طأ ف"ي ت"صرف"ات اAف"راد واê"ماع"ة، ل"كون ه"ذه ا;"بادئ الس"لوك"ية وال"قيم اAخ"Rق"ية ه"ي ال"تي 

 . í۱كم سلوك الفرد او اêماعة في التمييز بV الصواب وا{طأ، لتصنع محددات عملية إتخاذ القرارات

  . ۲- هي الوثيقة التي íدد ا;عايير اAخRقية والسلوكية ا;طلوب أن يتبعها أفراد جمعية مهنية معينة "

- وه"ي مج"موع"ة ال"قواع"د واAس"س ال"تي ي"جب ع"لى ا;"هني ال"تمسك ب"ها وال"عمل ä"قتضاه"ا، ل"يكون ن"اج"حا ف"ي 

 . ۳تعامله مع الناس، وناجحا في مهنته، وقادرا على كسب ثقة عمRئه وزمRئه ورؤسائه

- أخ"Rق"يات م"هنة ا;"راج"عة ه"ي م"نظوم"ة م"ن الس"لوك"يات اi"ميدة ال"تي ي"تصف ب"ها ا;"وظ"ف، ت"وج"هه إل"ى ك"ل خ"ير 

و®"نبه ك"ل ش"ر، �"ارس ب"ها مج"موع"ة م"ن ال"واج"بات وا;"سؤول"يات ا{"اص"ة ب"وظ"يفته ال"عام"ة أو ا{"اص"ة، وذال"ك ل"تحقيق 

 . V٤هدف مع

إن ال"تزام ا;"هنيV ب"ا;"عاي"ير اAخ"Rق"ية ا;"هنية ت"نشأ م"ن أه"داف وق"يم ا;"هنة، وال"تي ت"نبع م"ن ال"دور ا;"عطى ل"هم م"ن ق"بل 

ا†""تمع، ك""ما ي""نبغي ع""لى اAع""ضاء ا;""مارس""V ل""لمهنة í""مل ج""ميع م""سؤول""يات""هم ا;""هنية وف""ي ج""ميع أنش""طتهم، 

 . ٥وبالتالي فإن ا{دمة والثقة العامة I ينبغي أن تخضع لتحقيق مكاسب شخصية

ثانيا/ أهمية أخåقيات مهنة اOراجعة  

إن اçل""تزام ب""ا;""بادئ والس""لوك اAخ""Rق""ي س""واء ع""لى ص""عيد ال""فرد ف""ي ال""وظ""يفة أو ف""ي م""هنة م""عينة أو مج""موع""ة أو 

م"نظمات اAع"مال ي"عتبر ذو أه"مية ب"ال"غة ≥"تلف ش"رائ"ح ا†"تمع ح"يث أن ه"ذا اAم"ر ي"قوي اçل"تزام ä"بادئ ال"عمل 

ال"صحيح وال"صادق وي"بعد ا;"نظمة ع"لى أن ت"رى م"صاi"ها ä"نظور ض"يق وI يس"توع"ب غ"ير م"عاي"ير مح"ددة تتجس"د 

ف"ي اçع"تبارات ا;"ال"ية ال"تي í"قق ل"ها ف"وائ"د ع"لى ا;"دى ال"قصير ول"كنها س"تكون ب"ال"تأك"يد ذات أث"ر س"لبي ف"ي اAم"د 

ال"طوي"ل، وف"ي م"جتمعات"نا ال"نام"ية وا†"تمعات اçس"Rم"ية ب"شكل خ"اص ف"إن اçس"Rم ي"عتبر ال"وع"اء اi"ضاري واçن"سان"ي 

ال""ذي ي""طرح م""فاه""يم أخ""Rق""ية راق""ية، ف""ي م""ختلف م""ناح""ي اi""ياة اس""تمد م""نها اAف""راد وا;""نظمات ق""واع""د ع""مل 

١ عـبد الـرحـمان مخـلد سـلطان عـریـج الـمطیري، قـواعـد سـلوك وآداب مـھنة الـتدقـیق وأثـرھـا عـلى جـودة عـملیة الـتدقـیق فـي الشـركـات الـصناعـیة 
الكویتیة، رسالة ماجیستیر في المحاسبة، جامعة الشرق األوسط، الكویت، 2012، ص،16.

 Brad Johnson, Charles Ridley: The Elemnts of Ethics –for professionals-, Palgrave Macmillan, United ٢

States ,(2008), p 188.
٣ولـید زكـریـا صـیام، محـمود فـؤاد فـارس أبـو أحـمید، مـدى إلـتزام مـراجـعي الـحسابـات فـي األردن بـقواعـد السـلوك الـمھني، مجـلة جـامـعة الـملك عـبد 

العزیز: اإلقتصاد واإلدارة، مجلد 20، العدد 2، 2006، ص، 205.
٤ أحمد بن داود المزجاجي األشعري، الوجیز في أخالقیات العمل، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع، السعودیة، 2008، ص، 30،

 Michael k. Shaub, b.b.a., m.s., an empirical examination of the determinants of auditors' ethical, ٥

sensitivity adissertation in business administration, may,1989.,p,64,65. 
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وم"دون"ات أخ"Rق"ية ن"ظري"ا ع"لى اAق"ل م"قبول"ة وج"يدة، ف"ي ح"V يش"ير واق"ع اi"ال إل"ى وج"ود ف"جوة ك"بيرة ب"V ه"ذا 

ال"وع"اء اi"ضاري وب"V ا;"مارس"ات ال"فعلية ل"هؤIء اAف"راد وا;"نظمات، ول"و أن"نا ق"د å"د ó"ارس"ات م"شاب"هة ف"ي ال"عال"م 

. وه"ناك مج"موع"ة م"ن ال"عوام"ل ال"تي أدت إل"ى اçه"تمام ä"وض"وع اAخ"Rق"يات م"نها  ۱ا;"تقدم ول"كنها ع"لى ن"طاق أض"يق

 . ۲العو;ة التي رافقت اçقتصاد والتي أدت إلى مزيج من الثقافات واAنظمة

 : ۳ �كن اçشارة إلى أهمية أخRقيات مهنة ا;راجعة في شكل نقاط على النحو التالي

م"ساع"دة م"ختلف الش"رائ"ح ا;"كون"ة ل"لموارد البش"ري"ة ع"لى اçل"تزام ب"اAه"داف ا;"رس"وم"ة ل"هم ب"اçس"تناد إل"ى ق"يم ✓

الشركة التي تؤثر فيهم. 

تسهل عملية صنع القرار وíقق احترام كل اAطراف سواء من داخل أو من خارج ا;ؤسسة.  ✓

تولد لدى العاملV الشعور بالثقة والفخر بإنتمائهم للشركة.  ✓

ت"قليدي"ا ك"ان اçل"تزام ب"ا;"عاي"ير اAخ"Rق"ية ي"عد ع"ائ"قا أم"ام í"قيق ال"رب"ح ا;"ادي، أم"ا ح"دي"ثا ف"إن"ه ي"وج"د إرت"باط ✓

إيجابي بV اIثنV والذي يعود با;نفعة على الشركة في ا;دى البعيد. 

تعزيز سمعة الشركة على صعيد البيئة اmلية واçقليمية والدولية وهذا أيضا له مردود إيجابي عليها. ✓

✓ V"ق"يات ف"ي ال"عمل ه"و ن"زوح ن"حو ا;"صلحة ال"ذات"ية ال"ضيقة ف"ي حR"خAدي"ثة ت"رى أن ®"اه"ل ا"iإن ال"توج"هات ا

أن اçل"تزام ب"ا;"عاي"ير اAخ"Rق"ية ل"لعمل ي"ضعها ف"ي إط"ار ا;"صلحة ال"ذات"ية ا;س"تنيرة وم"ن ا;"علوم أن ردود ال"فعل 

الس"لبية ع"لى ال"تصرف اAخ"Rق"ي ق"د ت"نشأ م"ن ق"بل ك"ل اAط"راف ذات ا;"صلحة وه"ذا ي"ؤدي إل"ى اçض"رار 

بسمعة الشركة على ا;دى البعيد. 

إن اi"صول ع"لى ش"هادات ع"ا;"ية ك"شهادات اçي"زو أو ج"وائ"ز اê"ودة ال"شام"لة ي"قترن ب"إل"تزام ا;"ؤس"سة ب"ال"عدي"د ✓

من ا;عايير اAخRقية في إطار اçنتاج، التوزيع، اçستهRك، اçستخدام اçعتراف با{صوصيات. 

ثالثا/مصادر أخåقيات مهنة اOراجعة  

ل"قد ت"عارف ا†"تمع ع"لى أن ال"صدق واAم"ان"ة وال"وف"اء ون"حو ذل"ك م"ن اAخ"Rق ال"كر∑، ك"ما ت"عارف"وا ع"لى أن ال"كذب 

وال"غش وا{"يان"ة واçح"تيال م"ن اAخ"Rق ال"ذم"يمة ال"تي ت"رف"ضها ال"عقول الس"ليمة، ث"م ج"اءت الش"ري"عة داع"ية إل"ى ا{"ير 

١ طـاھـر مـحسن مـنصور الـغالـبي، صـالـح مھـدي مـحسن الـعامـري، الـمسؤولـیة اإلجـتماعـیة وأخـالقـیات األعـمال( األعـمال والـمجتمع)، دار وائـل 
للنشر، الطبعة األولى، 2005، ص، ص، 136، 137.

٢ وسـن قـاسـم قـاصـد الـدیـراوي، مـدى الـتزام مـراقـبي الـحسابـات بـأخـالقـیات مـھنة الـتدقـیق بـحث مـیدانـي فـي مـحافـظة الـبصرة، ھـیئة األمـناء فـي المعھـد 
العربي للمحاسبین القانونیین وھو جزء من متطلبات نیل شھادة المحاسبة القانونیة 2010، ص، 48.

٣عـیشوش خـیرة، كـرزابـي عـبد ا لـلطیف، الـمسؤولـیة االجـتماعـیة تـجاه الـعامـلین فـي إطـار أخـالقـیات األعـمال، الـملتقى الـدولـي الـثالـث حـول مـنظمات 
األعمال والمسؤولیة االجتماعیة،یومي 14/15 فیفري 2012، جامعة بشار، الجزائر، ص، 5.
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م"نها ن"اه"ية ع"ن الش"ر ل"تنظيم ح"ياة اçن"سان وí"دي"د ع"Rق"ته ب"غيره ع"لى ن"حو ي"حقق ال"غاي"ة م"ن وج"وده. و�I"كن ف"صل 

أخ"Rق"يات ال"عمل ع"ن اAخ"Rق ال"عام"ة ل"لفرد، ب"ل ي"جب ع"لى ال"فرد أن ي"تعام"ل م"ع م"شاك"ل ال"عمل م"ن م"نطلق ا;"عاي"ير 

اAخ"Rق"ية ال"عام"ة ال"تي ي"ؤم"ن ب"ها، وتتجس"د م"صادر اAخ"Rق"يات بس"لوك"يات أخ"Rق"ية ت"راع"ي ع"دم خ"رق ال"نام"وس 

وال"قواع"د وا;"عاي"ير وا;"عتقدات ف"ي ا†"تمع م"ن ج"ان"ب وك"ذل"ك ال"قوان"V وا;"دون"ات اAخ"Rق"ية ا;"عمول ب"ها م"ن ج"ان"ب 

أخ"ر ب"ل �"تد الس"لوك اAخ"Rق"ي إل"ى أب"عد ó"ا ه"و م"طلوب م"نه رس"ميا ف"ي إط"ار í"مل م"سؤول"ية اج"تماع"ية وتتجس"د 

  : Vراجعة في مصدرين أساسيOقيات مهنة اR۱مصادر أخ

اOصدر اhول: نظام القيم اçجتماعي واAخRقي واAعراف والتقاليد السائدة في ا†تمع. 

اOصدر الثاني: النظام القيمي الذاتي ا;رتبط بالشخصية وا;عتقدات التي تؤمن بها وكذالك خبرتها السابقة. 

رابعا/ اOبادئ والقواعد اhساسية hخåقيات اOهنة 

ت"نص ا;"بادئ وال"قواع"د اAس"اس"ية للس"لوك ا;"هني ع"لى أن ال"عRم"ات ا;"ميزة Aي م"هنة ه"و ق"بول"ها ;"سؤول"يات"ها ®"اه 

اê""مهور وف""يما ي""تعلق ä""هنة اm""اس""بة وا;""راج""عة ي""ضم اê""مهور ك""ل م""ن ال""زب""ائ""ن، م""ان""حي اçئ""تمان، اi""كوم""ات، 

أص""حاب ال""عمل، ا;""وظ""فV، ا;س""تثمري""ن، الش""رك""ات واAس""واق ا;""ال""ية، وك""ل م""ن ي""عتمد ع""لى م""وض""وع""ية ون""زاه""ة 

اmاسبV للحفاظ على إستمرارية طبيعة اAعمال. 

۱- اOبادئ اhخåقية:  

وه"ي ع"بارة ع"ن ن"صوص ت"عبر ع"ن ا;"سؤول"ية ال"تي ت"شكل إط"ار ع"ام"ا ل"لقواع"د ال"تي í"كم الس"لوك، إذ í"توي ا;"بادئ 

ا;تعلقة بالسلوك ا;هني على مناقشة عن خصائص معينة يجب توافرها في اmاسب وا;راجع. 

 ومن أجل íقيق أهداف مهنة ا;راجعة يجب على أعضائها أن يتقيدوا بعدد من ا;بادئ اAساسية أهمها:  

۱-۱ اOوضوعية: 

ي"جب أن ي"تصف اm"اس"ب ا;"هني وا;"راج"ع ب"ال"عدل وأن I ي"سمح ب"ال"تحيز أو ال"تأث"ير ع"لى اøخ"ري"ن أو ت"عارض ا;"صال"ح 

  . ۲أو أي أمر آخر قد يطغى على موضوعيته أو أحكامه الشخصية ا;هنية أو العملية

١ سھـیر حسـین حـسن، الـمسؤولـیة األخـالقـیة فـي مـواجـھة الـفساد الـمالـي واإلداري، مجـلة دیـالـي، الـعدد الـخامـس والسـتون، الـعراق، 2015، ص، 
ص، 204، 205

٢ عـبد الـوھـاب نـصر عـلي، شـحاتـة السـید شـحاتـة، قـواعـد أخـالقـیات وسـلوكـیات مـھنة الـمحاسـبة والـمراجـعة فـي مـواجـھة األزمـات الـمالـیة، الـدار 
الجامعیة اإلسكندریة، مصر، 2009، 107، 108.
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۱-۲ الKنزاهKة ي"جب ع"لى اm"اس"بV وا;"راج"عV ت"أدي"ة ع"ملهم ب"كل ال"صدق وا;"ثاب"رة وا;"سؤول"ية ك"ما ي"جب ع"ليهم 

اح"ترام ال"قان"ون وت"قد∑ اçف"صاح"ات ال"تي ي"توق"عها ال"قان"ون وق"واع"د ا;"هنة وي"جب أن I ي"كون ل"لمحاس"ب ا;"هني ع"Rق"ة 

  . ۱مع اAنشطة غير ا;شروعة أو اIنخراط في اAفعال التي تسيء إلى ا;هنة

۱-۳ السKريKة: ي"تعV ع"لى ا;"وظ"فV وا;س"ئول"V وا;"دي"ري"ن اm"اف"ظة ع"لى س"ري"ة ا;"علوم"ات ا;"نوط ب"ها إل"يهم م"ن الش"رك"ة 

ا;""قيدة أو ع""مRئ""ها م""ا ل""م ي""كن اçف""صاح ع""ن ت""لك ا;""علوم""ات م""رخ""صًا ب""ه أو ä""وج""ب ت""فوي""ض ق""ان""ون""ي. تش""تمل 

ا;""علوم""ات الس""ري""ة ع""لى ك""اف""ة ا;""علوم""ات غ""ير ال""عام""ة ال""تى ق""د ت""فيد م""ناف""س الش""رك""ة أو ت""كون ض""ارة ب""الش""رك""ة أو 

 . ۲بعمRئها إذا ما ≤ اçفصاح عنها

۱-٤ الKكفاءة اOهنیة واتKقان الKعمل: ینبغي ل"لمراج"ع أن یكون م"ؤه"Rً ل"كل م"ا یقوم ب"ه م"ن م"هام ان یؤدي واج"بات"ه 

وخ"دم"ات"ه ال"وظیفیة وا;هنیة ع"لى ال"وج"ه اAك"مل م"ن ال"عنایة واçت"قان وI یدخ"ر جه"داً ف"ي س"بیل وف"ائ"ه ä"سؤولیات"ه ®"اه 

  . ۳مجتمعه ومهنته ورؤسائه وعمیله ونفسه

۱-٥ اhمKانKة اKOهنية: ي"جب ع"لى اAع"ضاء أن ي"ؤدوا ك"اف"ة م"سؤول"يات"هم ا;"هنية ب"أع"لى مس"توى م"ن اAم"ان"ة ح"تى 

 . ٤يحافظوا على ثقافة اêمهور

۲- القواعد اhخåقية: 

وه"ي واس"عة وت"عطي وص"فا دق"يقا للس"لوك ال"ذي ي"عد م"خال"فا ل"لمسؤول"يات ا;"فروض"ة ف"ي ق"واع"د الس"لوك ا;"هني، 

 . ٥ويشتمل هذا اêزء قواعد واضحة يجب على ا;راجع إتباعها أثناء óارسة مهامه

- ع"دم ت"شوي"ه أو í"ري"ف اi"قائ"ق أو ال"تRع"ب ب"ها وع"دم ال"تأث"ر ب"اøخ"ري"ن أو ال"بعد ع"ن اi"ق ع"ند إص"دار ق"رارات"ه، 

وترتبط هذه القاعدة äعيار اAمانة والنزاهة وا;وضوعية.  
- ب"ذل ال"عناي"ة ال"واج"بة ع"ن ط"ري"ق التخ"طيط واçش"راف واi"صول ع"لى ال"بيان"ات ال"كاف"ية وا;"Rئ"مة، وت"رت"بط ه"ذه 

القاعدة äعيار العناية الواجبة.  

ـ أن يتأكد من اتباع ا;بادئ اmاسبية ا;وضوعة في صورة معايير معتمدة في التطبيق اmاسبي. 

 © IFACI - avril 2009, Code de Déontologie p,17,18.١

٢ جون سولیفان، أخالقیات العمل المكون الرئیسي لحوكمة الشركات، 2006، ص،6.
٣ عـلي إبـراھـیم حسـین الكسـب، أھـمیة أخـالقـیات األعـمال فـي تـفعیل مـحاسـبة الـمسؤوایـة، مجـلة تـكریـت لـلعلوم اإلداریـة واإلقـتصادیـة، 2007، ص، 

.15
٤ أمین السید أحمد لطفي، المراجعة بین النظریة والتطبیق، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 2006، ص، 139.

 George D. Anderson and Robert C. Ellyson. “Restructuring Professinal standards: The Anderson report -٥

Journal Accountancy- September 1986 P.96 
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- حفظ أسرار العمRء وعدم إفشائها، ويرتبط ذلك äعيار النزاهة واAمانة. 

ـ أن I يسلك في íديد أتعابه أساليب تؤثر على استقRله، مثل اAتعاب ا;شروطة أو اmتملة. 

- مراعاة كرامة ا;هنة، فيحظر على العضو القيام بأي عمل يسئ لسمعة ا;هنة. 

 I ء، وأنRن"ات أو دف"ع سمس"رة أو ع"مول"ة ل"لحصول ع"لى ال"عمR"عçل اR"ي"ناف"سهم م"ن خ R"ء ا;"هنة، فR"م"راع"اة زم -

  .Vاسبmيشارك أو يستخدم أشخاصاً من غير أعضاء مجمع ا

خامسا- موجبات ا9هتمام بالقيم واhخåق في مجال اîاسبة واOراجعة: 

ل"قد ب"رز اIه"تمام ä"وض"وع ال"قيم واAخ"Rق ف"ى م"جال اm"اس"بة وا;"راج"عة ف"ي اøون"ة اAخ"يرة وي"رج"ع ذل"ك إل"ى ال"عدي"د 

من العوامل نذكر منها على سبيل ا;ثال ما يلي: 

۱ – ال"رغ"بة ف"ى رف"ع مس"توى أداء م"هنة اm"اس"بة وا;"راج"عة، ف"كما س"بق اçي"ضاح، ت"بV م"ن ال"دراس"ات ا≥"تلفة أن 

ه"ناك ع"Rق"ة س"ببية ق"وي"ة ب"V اçل"تزام ب"ال"قيم وب"V مس"توى أداء اm"اس"ب وا;"راج"ع، ف"ترب"يته وت"عليمه وت"أه"يله م"ن 

ض"مان"ات ال"كفاءة ا;"هنية وال"فنية ال"Rزم"ة ل"كي �"ارس ع"مله، ف"لقد ل"وح"ظ ف"ي اøون"ة اAخ"يرة، إن"خفاض مس"توى 

اAداء، وتبV من بV أسباب ذلك اIهتمام باêانب ا;الي واAتعاب ونحوها دون إهتمام باêانب اAخRقي.  

۲ – اm"اف"ظة ع"لى ال"ثقة ف"ي ا;"علوم"ات اm"اس"بية ال"تي ي"قدم"ها اm"اس"ب إل"ى ال"ناس، وم"ن م"وج"بات ه"ذه ال"ثقة ت"واف"ر 

مس"توى م"تميز م"ن اAخ"Rق ال"كر�"ة والس"لوك ال"طيب ل"دى اm"اس"بV، وه"ذا ب"دوره ي"حاف"ظ ع"لى س"معة ا;"هنة ك"كل 

وكذلك على ا;ؤسسة التي يعمل فيها اmاسب وا;راجع. 

۳ – ارتباط م"صال"ح ا†تمع والناس جميعا ب"ا;"علوم"ات اmاسبية، ف"اm"اس"ب ح"اف"ظ للمال وأمV ع"ليه وش"اه"د وك"ذل"ك 

ن"اص"ح وموجه ومرشد ;الكه، ويتأثر بتقارير اmاسب وا;راجع العديد م"ن الفئات ا;عنية با;ال واAعمال، وهذا ي"وج"ب 

اIطمئنان إلى إلتزامه بالقيم التي توجب عليه اmافظة على مصاiهم.  

٤ – اi"اج"ة ا;"لحة إل"ى ت"قوي"ة ال"عRق"ات ا;"هنية ب"V اm"اس"بV وا;"راج"عV ب"عضهم ال"بعض، وض"رورة ض"بطها ب"ال"قيم 

اAخ""Rق""ية م""ثل: اAخ""وة واi""ب وال""تعاون وال""تسام""ح، وع""دم ال""تناح""ر والتشه""ير وال""تعدي وال""تكال""ب ع""لى ا;""ال 

والسيطرة على ا;هنة وعدم اعتداء أحدهم على اøخر. 
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٥ – اi"اج"ة إل"ى ح"ماي"ة ا;"هنة م"ن انح"راف"ات ب"عض أع"ضائ"ها ال"ذي"ن I ي"لتزم"ون ب"ال"قيم، وت"سول ل"هم أن"فسهم ب"ال"تزوي"ر 

وال"كذب ل"تحقيق م"آرب م"ادي"ة أو ش"خصية، ف"عن ط"ري"ق م"يثاق ال"قيم �"كن م"عاق"بتهم أم"ام اê"هات ا;"عنية وي"كون 

ذلك رادعاً ل”خرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة ا;هنة وحمايتها.  

٦ – ال"صحوة ال"دي"نية ال"عا;"ية وح"تمية ال"رج"وع إل"ى ت"عال"يم ال"رس"اIت ال"سماوي"ة ä"ا ف"يها م"ن ق"يم ن"بيلة وأخ"Rق ك"ر�"ة 

وس""لوك""يات ط""يبة، وذل""ك ;""عاê""ة ا;""شكRت ال""عدي""دة وم""نها م""شكلة ا;""ال واAع""مال وال""ناج""مة ع""ن ف""صل ال""قيم 

  . ۱واAخRق عن اIقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم اmاسب في ضوء تعاليم الدين

اîور الثاني: اîاسبة ا9بداعية اOفاهيم واhساليب 

ي"عد ال"تRع"ب ف"ي ال"بيان"ات ا;"ال"ية ع"لى ال"رغ"م م"ن ع"دم أخ"Rق"يات"ه ف"نا م"ن ف"نون ال"تضليل، وق"د ي"صعب أح"يان"ا ع"لى 

ج"هات ال"تدق"يق س"واء اm"اس"بV ال"داخ"ليV أو ا{"ارج"يV أو ح"تى اê"هات ال"رق"اب"ية ال"تاب"عة ل"لحكوم"ة اك"تشاف ه"ذا 

التضليل وخصوصاً في ظل وجود محاسب متمرس ومُلم بهذا الفن الR أخRقي. 

ول"قد أص"طلح م"هنيا ع"لى ت"سمية اçج"راءات ا{"فية له"ذا ل"لتRع"ب ف"ي ال"بيان"ات اm"اس"بية ب"ال"عدي"د م"ن ا;"سميات 

وذل""ك حس""ب م""ا ج""اء ف""ي أدب""يات ه""ذا ا†""ال م""ن ع""لم اm""اس""بة، ف""منها ع""لى س""بيل ا;""ثال م""صطلح إدارة اAرب""اح، 

ال""هندس""ة ا;""ال""ية، ت""لطيف ال""دخ""ل، اm""اس""بة التج""ميلية، اm""اس""بة اçب""داع""ية أو اm""اس""بة ا{""Rق""ة. وأي""ا ك""ان""ت ه""ذه 

ا;ُ"سميات فج"ميعها يس"تغل ال"ثغرات ف"ي الس"ياس"ات اm"اس"بية وت"عدد ب"دائ"لها ون"قاط ض"عفها ا≥"تلفة ف"ي س"بيل إظ"هار 

ال""بيان""ات ا;""ال""ية ب""غير ص""ورت""ها اi""قيقية وب""شكل يخ""دم ف""ئة م""عينه مس""تفيدة م""ن ه""ذه اçج""راءات ال""صوري""ة ع""لى 

ح""ساب ب""اق""ي ال""فئات ذات ا;""صلحة ب""الش""رك""ة وخ""صوص""ا ف""ي ح""ال اçف""صاح ع""ن ال""بيان""ات ا;""ال""ية، وق""دم""وا خ""Rل 

دراس""تهم وí""ليRت""هم له""ذه ال""ظاه""رة ال""عدي""د م""ن ال""تعري""فات ال""تي وإن اخ""تلفت ف""ي ال""تعبير إI أن""ها ات""فقت ف""ي 

ا;ضمون. 

 - ت"عرف اm"اس"بية اçب"داع"ية ب"أن"ها ع"ملية ق"يام اçدارة ب"اس"تغRل ال"ثغرات أو ح"اIت ال"غموض ف"ي ا;"عاي"ير اm"اس"بية 

به"دف ت"قد∑ ص"ور م"تحيزة ع"ن اAداء ا;"ال"ي للش"رك"ة، وع"ادة م"ا ي"تم ذل"ك دون اçخ"Rل ب"نصوص ال"قواع"د وا;"بادئ 

 . ۲اmاسبية بل اçخRل بجوهرها

١  حسـین حسـین شـحاتـة، اإلطـار الـعام لـمیثاق قـیم وأخـالق الـمحاسـب فـى الـفكر والـتطبیق اإلسـالمـي، سـلسلة دراسـات وبـحوث فـي الـفكر الـمحاسـبي 
اإلسالمي، مصر، ص، ص، 7، 8.

٢ رشـا حـمادة، دور لـجان الـمراجـعة فـي الحـد مـن مـمارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة ( دراسـة مـیدانـیة)، مجـلة جـامـعة دمـشق لـلعلوم اإلقـتصادیـة 
والقانونیة، المجلد 26، العدد الثاني، 2010، 95.
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- ويش"ير ب"عضهم إل"ى أن اm"اس"بة اçب"داع"ية ه"ي وص"ف ع"ام ل"عملية ال"تRع"ب ف"ي ال"تقاري"ر ا;"ال"ية ل"تحقيق ه"دف 

خ""في، وه""ي ع""ملية يس""تخدم ب""واس""طتها اm""اس""بون م""عرف""تهم ف""ي ا;""بادئ وال""قواع""د اm""اس""بية ل""لتRع""ب ف""ي ق""يم 

 . ۱اiسابات ا;تعلقة بالشركات

- اm"اس"بة اçب"داع"ية ه"ي أس"لوب ل"عرض اi"ساب"ات ال"سنوي"ة للش"رك"ة وت"قد∑ أف"ضل ص"ورة ل"لميزان"ية وه"ي ت"قنية 

  . ۲لتطوير وإيصال حسابات الشركة ل¨فراد واêمهور وا;ستثمرين دون مخالفة القانون

- ه"ي " ع"بارة ع"ن í"وي"ل أرق"ام اm"اس"بة ا;"ال"ية ع"ما ه"ي ع"ليه ف"عR إل"ى م"ا ي"رغ"ب ف"يه ا;"عدون م"ن خ"Rل اس"تغRل أو 

 ." ۳اIستفادة من القوانV ا;وجودة و/ أو ®اهل بعضها و/ أو جميعها 

 : Vبداعية �كن النظر إليه من زاويتçاسبة اmقيقة أن مفهوم اi٤وا

اhولKى إيKجابKية: وت"تمثل ف"ي إي"جاد ح"لول وإج"راءات م"حاس"بية غ"ير م"أل"وف"ة ت"ساع"د ع"لى ات"خاذ ال"قرارات، ك"ما 

�"كنها أن ت"وف"ر م"علوم"ات م"حاس"بية ذات ج"ودة ع"ال"ية م"فيدة ومج"دي"ة ;س"تعمليها، وت"عمل ع"لى التج"دي"د وال"تطوي"ر 

في الطرق واçجراءات اmاسبية؛ 

الKثانKية سKلبية: وت"تمثل ف"ي إت"باع اi"يل وأس"ال"يب ال"تغليط وال"تRع"ب ب"اAرق"ام م"ن أج"ل إظ"هار وض"عية م"عينة تخ"دم 

مصالح أطراف معينة أو إخفاء حقائق معينة.  

وم"ن ال"تعاري"ف ال"ساب"قة �"كن ت"لخيص أه"م ال"قواس"م ا;ش"ترك"ة ف"ي ت"لك ال"تعري"فات ل"لمحاس"بة اçب"داع"ية ب"ال"نقاط 

 : ٥اøتية

- اmاسبة اçبداعية شكل من أشكال التRعب واIحتيال في مهنة اmاسبة. 

- óارسات اmاسبة اçبداعية تعمل على تغيير القيم اmاسبية إلى قيم غير حقيقية. 

- ó"ارس"ات اm"اس"بة اçب"داع"ية ت"نحصر ف"ي إط"ار ó"ارس"ة ا{"يار ب"V ا;"بادئ وا;"عاي"ير وال"قواع"د اm"اس"بية ا;"تعارف 

عليها، وبالتالي فهي óارسات قانونية. 

١ بـالـرقـي تـیجانـي، الـمحاسـبة اإلبـداعـیة الـمفاھـیم واألسـالـیب الـمبتكرة لتجـمیل صـورة الـدخـل، مجـلة الـعلوم اإلقـتصادیـة وعـلوم التسـییر، الـعدد 12، 
الجزائر، 2012، ص، 31. 

 Florence delesale, realites de la comptabilite creative a la Francaise manuscrit auteur, publie dans 22eme ٢

congresde, afc, France,2001,p,5. 
٣ أمـینة فـداوي فـریـد، دور ركـائـز حـوكـمة الشـركـات فـي الحـد مـن مـمارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة-دراسـة عـینة مـن شـركـات الـمساھـمة الـفرنسـیة 

المسجلة بمؤشر SBF 250، المجلة الجامعة، العدد السادس، المجلد األول، فبرایر، 2014، ص، 151، 152. 
٤ بالرقي تیجاني، مرجع سابق، ص، 34. 

٥ لـیندا حـسن نـمر الحـلبي، دور مـدقـق الـحسابـات الـخارجـي فـي الحـد مـن آثـار الـمحاسـبة اإلبـداعـیة عـلى مـوثـوقـیة الـبیانـات الـمالـیة الـصادرة عـن 
الشركات العامة المساھمة األردنیة، رسالة ماجستیر في المحاسبة، تخصص، محاسبة، جامعة الشرق األوسط، ص، 20.
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- أن ó"ارس"ي اm"اس"بة اçب"داع"ية غ"ال"با �"تلكون ق"درات م"هنية م"حاس"بية ع"ال"ية Ñ"كنهم م"ن ال"تRع"ب ب"ال"قيم وí"وي"لها 

وíويرها بالشكل الذي يرغبون فيه. 

العوامل اOساعدة على ظهور اîاسبة ا9بداعية 

ي""عتبر ت""ضارب ا;""صال""ح ب""V اAط""راف ا≥""تلفة ذات ال""عRق""ة ب""الش""رك""ة ا;""صدر ال""رئيس""ي ل""ظهور اm""اس""بة اçب""داع""ية 

ف""مصلحة ا;""دي""ري""ن ف""ي ت""قليل ال""ضرائ""ب واAرب""اح ا;""وزع""ة، وم""صلحة ح""ملة اAس""هم ف""ي ت""عظيم ال""عائ""د ع""لى 

اس"تثمارات"هم، وم"صلحة ا;"وظ"فV ف"ي زي"ادة ت"عوي"ضات"هم اçداري"ة ا≥"تلفة، وا;"سؤول"V ف"ي í"صيل ض"رائ"ب أك"ثر 

 . ۱وتعدد ا;صالح رغم تعارضها هو ما تسبب في انتشار اmاسبة اçبداعية

 : ۲ و�كن ذكر أهم العوامل التي ساعدت في ظهور اmاسبة اçبداعية فيما يلي

 V"اس"بية للش"رك"ة أح"يان"ا أن ت"ختار م"ن ب"mبية: ت"سمح ال"قواع"د والس"ياس"ات اKاسKîلمبادئ اKتيار لKة ا\خKريK۱- ح

م"ختلف ال"طرق اm"اس"بية ال"تي تس"تخدم"ها ف"ي إع"داد ق"وائ"مها ا;"ال"ية، وه"ذا ي"ترت"ب ع"ليه اخ"تيار الش"رك"ة ال"طرق 

اmاسبية التي تتRءم مع أهدافها ورغباتها والتي íقق أفضل صورة Aداء الشركة. 

۲- حKKريKKة الKKتقديKKرات اKKîاسKKبية: ي""تضمن إع""داد ب""عض ال""عمليات اm""اس""بية درج""ة ك""بيرة م""ن ال""تقدي""ر واi""كم 

ال"شخصي وال"توق"ع وه"ذا ي"تيح ل"Àدارة ال"تRع"ب ف"ي ه"ذه ال"تقدي"رات ب"غرض ال"وص"ول إل"ى اAه"داف اm"ددة مس"بقاً، 

ف""في ب""عض اi""اIت م""ثل ت""قدي""ر ال""عمر اçن""تاج""ي ل""لموج""ودات ب""غرض اح""تساب اIس""تهRك""ات ع""ادة م""ا ت""تم ه""ذه 

ال"تقدي"رات داخ"ل الش"رك"ة وه"ذا ي"تيح ال"فرص"ة ل"لمحاس"ب ا;"بدع م"ن ال"تRع"ب ب"شكل غ"ير م"علن وم"ن ال"صعب 

اكتشافه. 

۳-تKKوقKKيت تKKنفيذ الKKعمليات ا%KKقيقية: �""كن أن ي""ؤدي ال""تحكم ف""ي ت""وق""يت ت""نفيذ وح""دوث ب""عض ال""عمليات 

اi"قيقية إل"ى í"قيق اIن"طباع ا;"رغ"وب ف"يه ع"ن اi"ساب"ات وال"قوائ"م ا;"ال"ية للش"رك"ة ف"إذا ت"رك ل"Àدارة اi"ري"ة ف"ي ت"نفيذ 

ب""عض ال""عمليات ف""ي ال""وق""ت ال""ذي ت""راه م""ناس""با ف""قد ت""ؤج""ل ت""نفيذ ه""ذه ال""عمليات أو تعج""ل م""ن ت""نفيذه""ا وذل""ك 

لتحقيق أهداف ومكاسب معينة. 

دوافع استخدام اîاسبة ا9بداعية 

١ مـیسون بـنت محـمد بـن عـلي الـقري، دوافـع وأسـالـیب الـمحاسـبة اإلبـداعـیة فـي شـركـات الـمساھـمة فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة – دراسـة مـیدانـیة-، 
رسالة ماجستیر في قسم المحاسبة، تخصص، محاسبة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، 2010، ص، ص، 10، 11.

٢ عماد اآلغا، المحاسبة اإلبداعیة، مجلة مال وأعمال، العدد ثاني، 2011-2012،، ص، 18، 19.
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 : ۱تنحصر دوافع اçدارة Iستخدام اmاسبة اçبداعية بالنقاط اøتية

۱- التهKرب الKضريKبي: ي"عد الته"رب ال"ضري"بي م"ن دواف"ع اçدارة ال"رئيس"ية Iس"تخدام اm"اس"بة اçب"داع"ية ä"بارك"ة 

ا;الكV الرئيسV وبالتعاون مع مراجع اiسابات ا{ارجي. 

KK} -۲قيق مKKكاسKKب شKKخصية: ت""عد ا;""كاس""ب ال""شخصية م""ن أه""م دواف""ع اçدارة Iس""تخدام اm""اس""بة اçب""داع""ية 

بالتعاون مع مراجع اiسابات ا{ارجي وعلى حساب كافة الفئات. 

۳- الKوفKاء بKاKOتطلبات الåKزمKة: ل"لمحاف"ظة ع"لى اi"صة ال"سوق"ية وم"واج"هة ا;"تطلبات ال"تنافس"ية ع"ندم"ا I ت"سمح 

ظروفها التشغيلية واIستثمارية بتحقيق ذلك. 

٤- ا%Kصول عKلى الKتمويKل أو اKîافKظة عKليه: ع"ندم"ا ت"عان"ي م"نشآت اAع"مال م"ن م"شاك"ل ف"ي الس"يول"ة ال"Rزم"ة 

Iس"تمرار ع"مليات"ها ال"تشغيلية واIس"تثماري"ة ت"لجأ çع"ادة ال"تموي"ل م"ن خ"Rل ا;"ؤس"سات ا;"ال"ية ب"تقد∑ ت"قاري"ر م"ال"ية 

íقق شروط التمويل ا;فروضة من قبل ا;ؤسسات ا;الية. 

تصنيف وأساليب اîاسبة ا9بداعية  

ه"نال"ك ال"عدي"د م"ن ال"وس"ائ"ل واAس"ال"يب ا;س"تخدم"ة ف"ي اm"اس"بة اçب"داع"ية إI أن"نا آث"رن"ا اس"تعراض أه"م ت"لك اAس"ال"يب 

 : ۲ا;ستخدمة في القوائم ا;الية وهي كالتالي

۱- قKائKمة الKدخKل: ح"يث �"كن ال"تRع"ب ف"ي أرق"ام ق"ائ"مة ال"دخ"ل ك"مثال ف"ي م"صاري"ف اçه"تRك ع"ن اIم"تRك، 

واIع"تراف ا;"بكر ب"اçي"رادات، ت"قليل م"ا يس"تحق م"ن م"صاري"ف، ت"ضخيم ا;"بيعات ومج"مل ال"رب"ح، ت"قييم ال"عمRت 

اAجنبية ل¨رصدة. 

۲- قKائKمة اKOركKز اKOالKي: ال"تRع"ب ف"ي ق"ائ"مة ا;"رك"ز ا;"ال"ي ي"تم م"ثR ف"ي ال"تضخيم ف"ي م"صاري"ف إع"ادة اله"يكلة 

واi"ساب"ات ا;"دي"نة ت"قليل اIل"تزام"ات وزي"ادة اIح"تياط"يات ت"ضخيم ا;"عدات وا;"متلكات وال"تRع"ب ف"ي م"خصصات 

الديون. 

۳- قKائKمة الKتدفKقات الKنقديKة: ي"تم ال"تRع"ب ف"ي ق"ائ"مة ال"تدف"قات ال"نقدي"ة م"ن خ"Rل ت"سجيل ال"نفقات ال"تشغيلية 

م"ن ق"بل اm"اس"بة واع"تباره"ا ن"فقات اس"تثماري"ة أو Ñ"وي"لية أو ال"عكس. وت"قوم الش"رك"ة ب"تسجيل ت"كال"يف ال"تطوي"ر 

١ مـیساء محـمد سـعد أبـو تـمام، مـدى إدراك الـمحاسـبین والـمدقـقین والمحـللین الـمالـیین ومسـتخدمـي الـبیانـات الـمالـیة لـممارسـات الـمحاسـبة اإلبـداعـیة فـي 
قائمة التدفقات النقدیة، رسالة ماجستیر في المحاسبة، تخصص، محاسبة وتمویل، جامعة الشرق األوسط، 2012-2013، ص، 24.

٢ سـید عـبد الـرحـمان عـباس بـلة، دور تـطبیق حـوكـمة الشـركـات فـي مـمارسـة أسـالـیب الـمحاسـبة اإلبـداعـیة، مجـلة الـعلوم اإلقـتصادیـة وعـلوم التسـییر، 
العدد 12، 2012، ص62، 63.
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ال""رأس""مال""ي ب""اع""تباره""ا ت""دف""قات ن""قدي""ة اس""تثماري""ة خ""ارج""ة وت""قوم ب""اس""تبعاده""ا م""ن ال""تدف""قات ال""نقدي""ة ال""تشغيلية 

ا{"ارج"ة؛ اAم"ر ال"ذي ي"زي"د م"ن ال"تدف"قات ال"نقدي"ة ال"داخ"لة، أو ال"تRع"ب ف"ي ال"تدف"قات ال"نقدي"ة ال"تشغيلية به"دف 

التهرب جزئيا من سداد الضرائب. 

٤- قKKائKKمة الKKتغير فKKي حKKقوق الشKKركKKاء: إن ج""ميع ب""نود ق""ائ""مة ال""تغيرات ف""ي ح""قوق الش""رك""اء �""كن أن ت""طال""ها 

اm"اس"بة اçب"داع"ية ك"ال"تغيرات ال"وه"مية ف"ي زي"ادة أو ت"خفيض رأس ا;"ال ا;"دف"وع وك"ذل"ك رأس ا;"ال ا;كتس"ب ورأس 

ا;ال اmتسب.  

اhبعاد اhخåقية Oمارسة اîاسبة ا9بداعية 

ت"عرف أخ"Rق"يات ا;"هنة ب"أن"ها ن"ظام ا;"بادئ اAخ"Rق"ية وق"واع"د ا;"مارس"ة ال"تي أص"بحت م"عيارا للس"لوك ا;"هني ال"قو∑، 

ف"لكل م"هنة أخ"Rق"يات"ها ال"تي ت"شكلت وت"نام"ت ت"دري"جيا م"ع ال"زم"ن إل"ى أن ≤ اIع"تراف ب"ها وأص"بحت م"عتمدة أدب"يا 

. ون"تيجة ل"ذل"ك ب"رزت اi"اج"ة إل"ى وض"ع أن"ظمة ;"مارس"ة ا;"هن ا≥"تلفة وخ"اص"ة ال"عملية م"نها م"ثل اm"اس"بة،  وق"ان"ون"ياً

ب"حيث ت"تضمن ه"ذه اAنش"طة اAس"س وال"واج"بات واi"قوق ال"تي ي"جب ال"تقيد ب"ها ع"ند ó"ارس"ة ع"مل م"هني مح"دد، 

وف"ي خ"ضم م"ا ي"قع م"ن ف"ضائ"ح م"ال"ية وم"ا ي"نتج ع"نها م"ن ق"يود ع"لى اAع"مال واAنش"طة ®"د الش"رك"ات ن"فسها م"ضطرة 

إل"ى وض"ع م"واث"يق ص"ارم"ة ل"¨خ"Rق"يات م"ن ش"أن"ها إرش"اد س"لوك أع"ضاء مج"لس اçدارة وا;"دي"ري"ن وا;"وظ"فV، وب"رغ"م أن 

اIه"تمام ب"اAخ"Rق"يات ك"ان دوم"ا ج"زءا م"ن ó"ارس"ة ال"عمل إI أن ق"ادة اAع"مال ال"يوم ب"دؤوا ي"نظرون إل"ى اAخ"Rق"يات 

ع"لى أن"ها مج"موع"ة م"ن ا;"بادئ واçرش"ادات الس"لوك"ية أك"ثر م"ن ك"ون"ها مج"رد مج"موع"ة م"ن ال"قواع"د اê"ام"دة، وم"ن 

ه"ذا ا;"نطلق ف"إن أخ"Rق"يات ال"عمل ليس"ت مج"رد م"حاول"ة ل"وض"ع م"عيار يس"تطيع ä"وج"به ج"ميع ا;"وظ"فV م"عرف"ة م"ا ه"و 

م""توق""ع م""نهم ول""كنها أي""ضا م""حاول""ة ل""تشجيع ا;""وظ""فV وا;""دي""ري""ن وأع""ضاء مج""لس اçدارة ع""لى ال""تفكير وإت""خاذ 

ال"قرارات م"ن خ"Rل م"نظوم"ة م"ن ال"قيم ا;ش"ترك"ة.وه"نا ي"ثار ال"تساؤل ع"ما إذا ك"ان اm"اس"ب وه"و ي"قوم ب"اب"تداع اAرق"ام 

وال"بيان"ات ا;"ال"ية ق"اص"دا ب"ذل"ك اm"اف"ظة ع"لى م"صال"ح ا;"ؤس"سة ال"تي ي"نتمي إل"يها؟ ل"قد أظه"رت ج"ميع التح"ليRت ال"تي 

أج"ري"ت ل"لتعرف ع"لى أس"ال"يب اIنه"يارات ال"تي ح"دث"ت وج"ود خ"لل رئيس"ي ف"ي أخ"Rق"يات وó"ارس"ة م"هنتي اm"اس"بة 

وا;""راج""عة وم""ن ال""ناح""ية اAك""اد�""ية ف""قد أش""ار ال""عدي""د م""ن ال""باح""ثV إل""ى اøث""ار الس""لبية çت""باع أس""ال""يب اm""اس""بة 

اçب"داع"ية. أم"ا ع"لى ا;س"توى ال"تنظيمي والتش"ري"عي ف"قد إه"تمت ال"عدي"د م"ن اê"هات التش"ري"عية وا;"هنية ب"أس"ال"يب 

اm"اس"بة اçب"داع"ية وأص"درت ال"عدي"د م"ن ال"قرارات وال"قوان"V ل"لتصدي ;"مارس"ات اm"اس"بة اçب"داع"ية وال"تي ك"ان م"نها 
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ت""قري""ر cadbury 1992 ف""ي ب""ري""طان""يا وصُ""دور ق""ان""ون (Sarbane-Oxly act,2002) ف""ي 

ال"وIي"ات ا;تح"دة اAم"ري"كية، ك"ما دف"ع ê"ان إص"دار ا;"عاي"ير اm"اس"بية إل"ى إع"ادة ال"نظر ف"ي م"دى ص"Rح"ية وف"اع"لية 

معايير اmاسبة للتصدي لتلك ا;مارسات.   

 وف"ي ا;"قاب"ل ت"عال"ت اAص"وات ا;"ؤي"دة Aس"ال"يب ال"تأث"ير ع"لى ال"قوائ"م ا;"ال"ية وخ"اص"ة م"رح"لتي Ñه"يد ال"دخ"ل وإدارة 

اAرب""اح ف""يما ي""عرف ب""ا;""نظور اçع""Rم""ي م""رج""عV ذل""ك إل""ى أن اçدارة ق""د ت""لجأ إل""ى ت""لك اAس""ال""يب ب""طرق ت""وف""ير 

م"علوم"ات م"فيدة ع"ند إب"رام ال"تعاق"دات ê"علها ف"ي م"رك"ز ت"فاوض أف"ضل، ك"ما أن ه"ذا الس"لوك ق"د ي"كون م"رغ"وب ف"يه 

;"واج"هة أف"عال ا;"نافس"V ف"ي ن"فس اç®"اه وق"د ت"ؤدي إدارة ال"رب"حية إل"ى ت"وص"يل م"علوم"ات داخ"لية i"ملة اAس"هم وم"ن 

ث"م التخ"لص وب"شكل ك"بير م"ن م"شكلة ع"دم Ñ"اث"ل ا;"علوم"ات، أي"ضاً ال"بدائ"ل اm"اس"بية ال"تي ت"قود إل"ى ت"وف"ير م"علوم"ات 

مفيدة للمستثمرين بدI من التركيز على بديل واحد.  

 V"راء ح"ول م"دى س"لبية أو إي"جاب"ية أس"ال"يب ال"تأث"ير ع"لى ال"قوائ"م ا;"ال"ية وأن ال"رأيøورغ"م أن ه"ناك ت"باي"ن واض"ح ف"ي ا

ل"هما م"ن ي"داف"ع ع"نهما ول"ه وج"هة ن"ظره وح"جته ا;"ؤث"رة إI أن ك"ل ا;"داخ"ل ال"نظري"ة ل"علم اm"اس"بة ل"ها ج"ان"ب أخ"Rق"ي 

يرتكز على ثRثة مبادئ أخRقية وهي: 

۱- العدالة Justice: وتعني أن يكون هناك معايير وأسس عادلة للمعاملة بV كل اAطراف ا;ستفيدة. 

۲ - الصدق Truth: وتعني ا;طابقة للحقيقة.  

 V"اس"بية ب"طري"قة تخ"دم ج"ميع ف"ئات ا;س"تخدم"mوت"عني ال"قيام ب"إع"داد ال"تقاري"ر ا Fairness :۳- ع"دم ال"تحيز

دون تغليب فئة على حساب الفئات اAخرى. 

وب""ال""تال""ي ت""عتبر اm""اس""بة اçب""داع""ية س""لوك م""هني I أخ""Rق""ي أي خ""روج ل""لمحاس""ب ع""لى م""قتضيات اAم""ان""ة وأداء 

وظ"يفيته ب"ال"شكل ال"ذي يخ"ل ب"ال"ثقة ال"تي ي"ول"يها مس"تخدم"و ال"قوائ"م ا;"ال"ية ف"ي ت"لك ال"قوائ"م ك"ما ف"ي ح"ال"ة ال"تزوي"ر أو 

ت"غير ال"سجRت أو اçخ"تRس أو ت"سجيل ع"مليات وه"مية أو ح"تى ح"ذف أو إل"غاء ن"تائ"ج ال"عمليات م"ن ال"سجRت، 

ب"اçض"اف"ة إل"ى ذل"ك ع"دم اIرت"باط الس"ليم ب"ال"قواع"د اm"اس"بية وغ"يره"ا س"واء ;"نفعة خ"اص"ة أو به"دف اIن"حياز ;"صلحة 

ط"ائ"فة ب"عينها ع"ن إع"داد وع"رض ا;"علوم"ات ا;"فصح ع"نها ä"ا ي"تعارض م"ع إع"تبارات ا;"وض"وع"ية واçس"تقRل ا;"هني. 

له"ذا ي"جب ال"تصدي له"ذه الس"لوك"يات وا;"مارس"ات ح"تى ن"حصل ع"لى ب"يان"ات م"ال"ية ع"لى ق"در ع"ال"ي م"ن ال"شفاف"ية 

 . ۱وا;وثوقية

١ عماد اآلغا، مرجع سابق، ص، ص، 21، 22.

www.kie.university ( �  )97 www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com

