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 :الملخص

الية في لملقوائم اتالعب باخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق وتأثيرهما في تطوير التدقيق الداخلي و تقليل الأيتناول البحث دور    

ل خالذلك من ولية ، ، و وضع َحد للممارسات المحاسبية التي تؤثر في قرارات مستخدمي تلك القوائم الماإقليم كوردستان العراق

ية . المحاسب اتلمعلوماتطوير دور المحاسب وضمان نزاهته وموضوعيته في إعداد القوائم المالية إعداداً يعزز ثقة المستفيدين من 

ئ جموعة مبادإتباع مبعمال المحاسبين والمدققين و ذلك أوتمثلت مشكلة البحث في التعرف على تأثير أخالقيات مهنة المحاسبة في 

المدققين واسبين مدى تأثيرها في تطوير مهنة التدقيق من وجهة نظر المحاسبين والمدققين ومدى إلتزام المحخالقية مهنية وأ

قيات مهنة ققين بأخالوالمد بأخالقيات المحاسبة و القواعد السلوكية لتلك المهنة . لقد سعى البحث إلى بيان تأثير إلتزام المحاسبين

وتأثير  ،األخالقي  السلوك بالقوائم المالية ومعرفة أهمية تأهيل المحاسبين والمدققين بقواعدالمحاسبة والتدقيق في تقليل التالعب 

رف آشتي التجاري/ في و تناول البحث عينة مختارة في مص ذلك في تعزيز الثقة بتلك المهنة من قبل مستخدمي المعلومات المالية .

تحليلها ل SPSSصائيج اإلحتبانة لجمع البيانات ومعالجتها بإستخدام البرناممحافظة السليمانية ، إذ استخدم الباحثان إستمارة اإلس

د تمسك لما زاكوالحصول على النتائج . وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود عالقة إرتباط قوية بين المتغيرين ، إذ 

م مراقبي وإن إلتزا ن منهاثقة الجمهور والمستفيديممارسي مهنة المحاسبة باإللتزامات األخالقية أدى إلى إعداد قوائم مالية تحظى ب

وصل تدقق ، وقد مل المالحسابات بأخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق التي تعد وسيلة مهمة في رفع مستوى المهنة وتعزيز الثقة بع

الية ما لقوائم الماهر في التي تظالبحث إلى أن عدم إلتزام المحاسب والمدقق بإخالقيات مهنة المحاسبة له تأثير كبير في المعلومات 

 يجعل إعتماد مبادئ السلوك المهني و قواعده أمراً ضرورياً في المؤسسات والسيما في المصارف.

  .أخالقيات مهنة المحاسبة و التدقيق، التدقيق الداخلي ، التالعب في القوائم الماليةالكلمات المفتاحية: 

  پوختە :

 ەو کىەناو نىيووردب وتنىهشکيپهل رىهگيوکار نىيو ووردب ارىيريژم ىهشيپ وشتىەر ڕۆڵی هل ەکهاتووێب مانهکەوهژنێۆت   

 کانيهاريريژم هيکارو چاالک ۆب کيسنور راق،دانانىيکوردستانى ع مىيرهه هل کانيهدارا هراپورت هکردن ب ارىي ىەوهکردن مهک

 ەو اريريمژ لىۆر شخستنىيپ ىهگير هل شيمهئ ،هانيدارا هراپورت مهئ رىهنيکارههب کانىەاريبر رهسهل هيهه رىهگيکار هک

 ىهمتمان ىدانيپەرهپ ىۆه هتيبب تيب کيرۆجهب يهکارەئاماد هئ هک کانيهدارا هراپورت کردنىەئاماد هل تىهپاکى وباب نتىەرهگ

 ىهشيپ وشتىەر رىهگيکار نىيزان هل هل ەوهتينيبهى ئۆخ مانهکەوهنيژيتو ىهشيک ەکانى،وەرهنيکارههب نيهالهل کانيهدارا يهاريزان

تا  هک ىهيشيپ وشتىەر ماهبن کيلهمۆکردنى ک وىەرهيپ هب شيوهئ نيو ووردب اريريکاروچاالکى ژم هل نىيو ووردب ارىيريژم

 روايريمژ ىهشيپ ندهتاچ ە، و ەويهنيو ووردب ارىيريژم رووىهل نىيووردب ىهشيپ وتنىهشکيپ رهسهل هيهه رىهگيکار ندهچ

 ىرهگينى کارراکردئاشک مانهکەوهنيژيتو ،ئامانجىهيهشيپ مهئ کانىيهوشتەر ماهبن ەو ارىيريژم وشتىەر هب ندنهپاب کانهنيووردب

 ارويريژم کردنىەگرنگى ئاماد نىيزان ەو کانيهدارا هرتۆراپ هکردن ب ارىي ىەوهمکردنهکهب هنيو ووردب اريريبوونى ژم ندهپاب

 يهياريزان رىهنيرهکاهب ىهگير هل هيهشيپ مهئ هب کردنهمتمان اتريز رهسهل ىهکيهرهگيکار ەو کانيهوشتەر ماهبن رهسهل هنيووردب

 ەومانى،يى سلشار هل بانکى ئاشتى بازرگانى نانىيو ووردب اريريژم هل  ەراويرگەو مانهکەوهنيژيتو کىيپراکت نىيه، الکانيهدارا

 کانيهاريزان ىەوهکردنيش رکردنهسەچار ۆ( بسيئ سيپى ئ سي)ئئامارى ىهرنامهب نانىيکارههب ەواريپرس رمىۆف نانىيکارههبهب

  .کانهنجامەرەد هب شتنهگ ەو

 تأثير أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق في تقليل الغش والتالعب في القوائم المالية للمصارف التجارية

 السليمانيةدراسة ميدانية لمصرف آشتي في محافظة 
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 هب تيب ندهپاب اريريژم تاهه هوات کانەراوۆگ وانين هل هيهه زيههب کىيهندەوهيپ هک خاتەد رىەد هکيهئامار ەوهکردنيش نجامىەرەد

 هاەروههەو ند،هسودم سىهوک لکهخ ىهممتمان ىهگيج  ىۆه هتيبهئ کانييهداراهراپورت نىيو ووردب ارىيريژم ىهشيپ وشتىەر

 ىەوهدنرزکرهب رهسهل تيبهئ نىيرهن یرهگيکار نىيو ووردب ارىيريژم ىهيشيپ وشتىەر هت بيب ندهپاب کىەرەد نىيووردب تاهه

 .نيووردب کانىيهکاروچاالک هوباشکردنى بروابون ب هيیشيئاستى پ

 اريريژم هيیشيپ وشتىەر هب تيبهن ندهپاب نانيو ووردب ارانيريژم رهگهئ هک  ىەوهئ هنيشتهگ مانداەوهنيژيتو مهئ نجامىەرەد هل ەو

 هوتهوکلسهه ماهبن هب ستنهپشت ب يه،بو يهکانداييهدارا هرتۆناو راپ هل ىهانياريزان وهئ رهسهل تيبهئ ىەورهگ رىهگيکار

 .کانهبانک هل تىهبيتاهب ەو زگاکانداەدامود مووهه هل هستيويپ کىيرمانهف اساکانىيو  کانهييهشيپ

 .کانييهدارا هراپورت هب کردنياريکى،ەناو نىين،ووردبيو ووردب اريريژم ىهشيپ وشتىەر :کيستپەد ىەووش

 

Abstract: 

     The research discussed the role of the ethics of the accounting and auditing profession and their 

impact on the development of internal audit and reducing the manipulation of financial statements 

in the Kurdistan Region of Iraq, and reduce accounting practices that affect the decisions of users of 

those financial statements, through the development of the role of the accountant and ensure its 

integrity and objectivity in the preparation of financial statements and in a manner that enhances 

Trust of the beneficiaries of accounting information. The research problem was to identify the 

impact of the ethics of the accounting profession on the work of accountants and auditors by 

following a set of professional ethical principles and their impact on the development of the audit 

profession from the point of view of accountants and auditors and the extent of commitment of 

accountants and auditors to the ethics of accounting and behavioral rules for that profession. The 

research sought to demonstrate the impact of the commitment of accountants and auditors to the 

ethics of the profession of accounting and auditing in reducing the manipulation of financial 

statements and know the importance of qualifying accountants and auditors with ethical rules of 

conduct, and the impact on enhancing confidence in the profession by users of financial 

information. The researcher selected a sample in Ashti Commercial Bank / Sulaymaniyah 

governorate. The researchers used the questionnaire to collect and process data using SPSS 

statistical program to analyze it and get the results. The results of the statistical analysis showed that 

there is a strong correlation between two variables. The research has concluded that the failure of 

the accountant and the auditor to comply with the ethics of the accounting profession has a 

significant impact on the information that appears in the financial statements, which makes the 

adoption of principles and rules of professional conduct is necessary in the institutions and for the 

banks. 

Keywords: Accounting Ethics, Auditing, Internal Audit, Manipulation of Financial Statements. 
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 :المقدمة

طاقة انرون لل Enronشهدت بيئة األعمال المعاصرة إنهيار عديد من المؤسسات المالية ولعل أبرزها شركة         

بب ضعف قيام ، وذلك بس لإلتصاالت نتيجة لعمليات االحتيال والتالعب في القوائم المالية لهذه الشركات  WorldComوشركة

ه اغالق ا ترتب عليكات ممأجهزة التدقيق بدورها أثناء تدقيق القوائم المالية ، و وصل األمر الى اتهامها بالتواطء مع إدارة الشر

تخدمي القوائم لتدقيق الحسابات لثبوت مشاركتها في تقليل مس Arthur Andersonعدد من مكاتب التدقيق كالذي حدث مع شركة 

 المالية.

 لموظفينت بكل من اوتعد أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق من الموضوعات الحيوية والمهمة إلرتباط مفهوم األخالقيا        

قيم السلوك والوبادئ ، وهذه المالسلوك الجيد والقيم االخالقية، إذ تساعد في تنظيم المبادئ ولمحاسبين والمدققين والمديرينوا

تتأثر وارات. األخالقية تحكم سلوك المجتمع المالي للتمييز بين الصواب والخطأ، وتسهيل صنع محددات عملية إلتخاذ القر

 األخالقيات بالقيم والتقاليد اإلجتماعية والتشريعات النافذة والعوامل الموقفية كثيراً .

 لثاني يوضحالمبحث يتكون هذا البحث من ستة مباحث رئيسة، اذ يتناول المبحث األول منهجية البحث والدراسات السابقة، واو

اهيمي لى مدخل مفثالث اخلفية نظرية عن أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق وأهميتها وأهدافها ومبادئها ، في حين تطرق المبحث ال

قيق في اسبة والتدة المحلية ، وتناول المبحث الرابع الجانب العملي الذي يبحث في واقع أخالقيات مهنعن التالعب في القوائم الما

ل ن أهم السبت لبياالكشف عن التالعب بالقوائم المالية للمصرف المبحوث  و قدم المبحث األخير مجموعة من النتائج  والتوصيا

 لتقليل التالعبات.

 المبحث األول 

 الدراسات السابقةمنهجية البحث و 

 منهجية البحث -

وأسلوبه  ساسية له ،ية األيتناول هذا الجانب إستعراضا لمنهجية البحث المتبعة والمتمثلة في مشكلة البحث، وأهميته وأهدافه والفرض

 و أداة البحث.

 اوال: مشكلة البحث

ها مقبولة ذ تعد جميعاسبين إالمتاحة لالستخدام من قبل المحنظراً لكثرة السياسات المحاسبية وتعدد البدائل في المعالجات المحاسبية 

ً في إعداد القوائم المالية ، فان اعداد تلك القوائم بات يتأثر الى حد ما بالتصرفات الشخص ترتب عليه  حاسبين مماية للمقبوالً عاما

لتلك  وضع حدلنة المحاسبة والتدقيق وجود قوائم مالية ال تعكس الواقع الفعلي للمؤسسة ، ومن هنا جاء دور أخالقيات مه

 الممارسات والتالعبات بالقوائم المالية ، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل طرح األسئلة اآلتية:

 لية ؟ما مدى تأثير أخالقيات مهنة المحاسبة في وضع حدّ للممارسات غير المقبولة في اعداد القوائم الما .1

 إتباع السلوك األخالقي المحاسبي في إعداد القوائم المالية ؟ماهي الصعوبات التي تحول دون  .2

 ما مدى إلتزام محاسبي المؤسسات العاملة في إقليم كوردستان العراق بأخالقيات مهنة المحاسبة ؟ .3

 هل ان أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق تساعد في تقليل حاالت التالعب بالقوائم المالية ؟ .4

 ثانيا :أهمية البحث

يُغنى البحث بالجانب األخالقي في ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق ودوره في وضع حد الستخدام السياسات المحاسبية بطريقة     

خاطئة إذ تؤدي إلى إعداد قوائم مالية غير صادقة قد تضلل مستخدمي المعلومات المحاسبية . كذلك يكتسب البحث أهميته من خالل 

م المحاسبين والمدققين بأخالقيات المهنة المتمثلة بالموضوعية والشفافية واإلستقاللية والكفاءة المهنية ترك الثأثير اإليجابي إللتزا

والنزاهة وتقليل حاالت التالعب بالقوائم المالية ومن ثم تعزيز ثقة المستثمرين بهذه القوائم ، وال سيما عند األخذ في الُحسبان أن 

ما يعني ان التصدي لممارسات الغش واالحتيال في هذا القطاع الحيوي يؤدي في النهاية البحث يتخذ من المصارف عينة للبحث 

 إلى سالمة الوضع المالي لالقتصاد الوطني .
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 ثالثا :أهداف البحث

 يسعى البحث الى تحقيق االهداف اآلتية :   

 الية.ئم المالتالعب بالقوا بيان تأثير إلتزام المحاسبين والمدققين بأخالقيات مهنة المحاسبة في تخفيض حاالت .1

 لية.قوائم الماين بالمعرفة أهمية تأهيل المحاسبين والمدققين والمامهم بقواعد السلوك األخالقي في تعزيز ثقة المستخدم .2

ت ب بالسياساالتالعودراسة تحليل األسباب التي تدفع القائمين على إعداد القوائم المالية إلى اتباع أساليب األحتيال  .3

 جات المحاسبية.والمعال

مارسات هة المتقييم الحاجة إلى وضع قواعد للسلوك األخالقي تناسب بيئة العمل في االقليم وتكون قادرة على مواج .4

 الالأخالقية في إعداد القوائم المالية.

 رابعا : فرضية البحث

  :اآلتية  في ضوء مشكلة البحث وأهدافه ِصيغَت الفرضيات

ائم العب بالقوسة التية بين إلتزام المحاسبين والمدققين بأخالقيات المهنه و وضع حد لممارتوجد عالقة ذات داللة إحصائ .1

 المالية.

 التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين والمدققين يزيد من مستوى إلتزامهم في أخالقيات المهنة. .2

إقليم  قين فيلمحاسبين والمدقتوجد مدونة واضحة ومكتوبة بأخالقيات المهنة يسهل االطالع عليها وفهمها من قبل ا .3

 كوردستان العراق .

 هنالك تاثير الخالقيات مهنة المحاسبة  والتدقيق في تقليل حاالت التالعب بالقوائم المالية. .4

 خامسا: أسلوب البحث )منهجية البحث(

 في إستنادانهج الوصُحدٌدَ مصرف آشتي التجاري في محافظة السليمانية لكي يكون عينة للبحث ، وذلك بوساطة إستخدام الم      

ن معلى عينة  ة وزعتإلى الوثائق الرسمية و الدوريات والكتب واألطاريح  والرسائل الجامعية والتطبيق بوساطة إستمارة إستبان

 محاسبي المصرف ومدققيهم.

 داة البحثأ: سادسا

 لبيانات.ا(الختبار فروضيات البحث ولتحليل SPSSاستخدمت إستمارة اإلستبانة وذلك اعتماداً على البرنامج االحصائي)

 الدراسات السابقة -

 ا واالطالعن جمعهمميتضمن هذا الجانب عرضاً موجزاً لدراسات سابقة سواء أكانت عربية أم أجنبية  وهي تمكن الباحثين        

.  ة والتدقيقلمحاسبعليهما، من خالل إيضاح الهدف من كل دراسة، وأهم النتائج التي توصال إليها والمتعلقة بأخالقيات مهنة ا

سب لدراسات بحاب تلك واإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات التي ُطرحت، ويقوم الباحثين بتبوي وسيتم إيضاح نقاط التشابه

 التسلسل الزمني على النحو األتي:

 مية".( بعنوان"دراسة مقارنة الخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق الدولية واالسال2014دراسة)سعيد ومحمد، -1

 تعرف بهيئة، و الار النظري ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق في الشريعة اإلسالميةتسعى الدراسة إلى توضيح اإلط       

ك فروقاً اسة ان هناج الدرالمحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية و موازنة االخالقيات الدولية بنظريتها االسالمية. وقد اظهرت نتائ

ي أكثر اق اإلسالمن الميثتؤثر في طبيعة أعمال المحاسبين والمدققين، واجوهريةً بين المؤسسات المالية االسالمية والتقليدية وهي 

ج الدراسة ي ضوء نتائات. وفشمولية ألنه القواعد الدولية فضالً عن المبادئ االسالمية التي تتالءم مع الطبيعة المميزة لتلك المؤسس

ا لعراق ، كمين في االسلوك المهني للمحاسبين والمدققأوصى الباحثان باإلستفادة من التجارب العربية والدولية إلصدار قواعد 

ة ان ية ، وضرورالمال أوصى الباحثان بضرورة العناية بالعمل على تبني الميثاق االسالمي لكي يالئم مجتمعاتنا ويالئم المؤسسات

 هنة. ي الملتي أثرت فتكون قواعد السلوك المهني ملزمة للمحاسبين والمدققين في مواكبة التطورات المهنية والتقنية ا
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 ( بعنوان"تأثير المحاسبة االبداعية في مصداقية القوائم المالية"2014دراسة)الزيادي، -2

لتي تؤثر في الوسائل ا ان أهمتهدف الدراسة الى التعرف الى أهم أساليب التالعب التي تمارسها اإلدارة في القوائم المالية  وبي      

ستطيع البداعية تاحاسبة وتوصلت الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات أهمها وجود اساليب عدة للم تقليل مصداقية القوائم المالية،

 اإليرادات عب فياإلدارة من خاللها التأثير في القوائم المالية الصادرة عنها مما يضعف من مصداقيتها ومنها أساليب التال

لشركات وكمة امجموعة من التوصيات أهمها إمكان تدعيم آليات ح والمصروفات والموجودات والمطلوبات، وتوصلت الدراسة الى

 من خالل إنشاء لجان رقابة فعالة تتولى اإلشراف على عمليات الرقابة الداخلية والخارجية .

 Extent of Idealism and Relativism in Earning”,( بعنوان "Nasir,et.al,2014دراسة ) -3

Management Behavior” " 

ة ، ير الحقيقيغرباح الدراسة إلى البحث عن الجوانب األخالقية التي تؤثر في سلوك األفراد داخل المؤسسات تجاه اال سعت       

 ن أخالقياتهمها اأفضال عن تأثير اإليدولوجية األخالقية على إدارة األرباح ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات 

رورة ضاسة أيضاً ت الدرم في مهنة المحاسبة و القدرة على التأثير في إدارة األرباح ، وتوصلمهنة المحاسبة والتدقيق لها دور مه

 اإلهتمام بالجوانب األخالقية عند ممارسة مهنة المحاسبة بجانب السلوك المهني.

 ( بعنوان "التحديات التي تواجە تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة في العراق" 2007دراسة )أرديني،  -4

ق من قبل ها في التطبيسعت الدراسة الى التعرف الى أخالقيات مهنة المحاسبة في العراق والوقوف عند التحديات التي تواجه      

 عراق تحتاجفي ال المحاسبين في الوحدات االقتصادية . وتوصلت الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات أهمها ان مهنة المحاسبة

هور مهنة والجمماية الأخالقية لمهنة المحاسبة يلتزم بها المحاسب عند ممارسته المهنة وذلك لحعلى نحو خاص إلى أن تملك قواعد 

صعب ، وكذلك ي لحديثةاالعام ،ألَن ذلك يمثل األهداف األساسية للقواعد المهنية. وان هذه القواعد ال تواكب التطورات العلمية 

ؤسسات ت والم الى مجموعة من التوصيات أهمها: ان تقوم الجامعاتطبيقها من قبل المحاسبين . وتوصلت هذه الدراسة أيضاً 

تهم في ن و مسؤوليلمهنييالتعليمية بإدخال الجوانب األخالقية في المقررات الدراسية األساسية للمحاسبة و ربط األخالقيات بدور ا

 المحاسبة.

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

ونات ور المدبأخالقيات المحاسب عموماً في ممارسة أي مهنة من المهن ومنها المحاسبة، ود دسعيد ومحمإهتمت دراسة     

أما  اإلسالمية،ولية واألخالقية في ترشيد سلوك المحاسبين والمدققين وهي دراسة مقارنة ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق الد

وائم تالعب بالقحٍد لل بدور أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق في وضعالدراسة الحالية فتختلف في تناوله للموضوعات، فقد إهتمت 

لمحاسبة ه أساليب اذي تمارسبأساليب المحاسبة اإلبداعية في مصداقية القوائم المالية حول الدور الالزبادي المالية. و إهتمت دراسة 

لحالية فقد الدراسة ا ر، اماتفيدة التي اعتمدت هذه التقارياإلبداعية في تضليل القوائم المالية الذي ينعكس على قرارات الجهات المس

ن اإلحتيال موتالعب تناولت موضوعاً يمس حياة كثير من مستخدمي القوائم المالية وذلك عندما تتعرض تلك القوائم الى مخاطر ال

ي لها أهمية قصوى في األخالقية التوآخرون بالجوانب  Nasirقبل المحاسبين والمدققين الذين يتولون إعدادها. كما إهتمت دراسة 

اسة الحالية ،اما الدر مدققينمهنة المحاسبة والتدقيق ، و إعتمدت الدراسة استخدام إستمارة إستبانة لجمع البيانات بين المحاسبين وال

ي اردينراسة دخيراً أفقد إهتمت بدور أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق بتقليل التالعبات والغش بالبيانات المالية . واهتمت 

تعليم علمي او البحث البالتحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة المحاسبة أذ التزال بحاجة إلى اإلهتمام سواًء على مستوى ال

القوائم  تالعبات فيمن ال المنهجي في المؤسسات العلمية عن ممارسة المحاسبين في عملهم ، اما الدراسة الحالية فقد إهتمت بالتقليل

 المالية من قبل المحاسبين والمدققين اعتماداً على تاثير أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق.
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 المبحث الثاني

 خلفية نظرية عن أخالقيات مهنة المحاسبة

 أوال: ماهية أخالقيات مهنة المحاسبة وأهدافها وأهميتها

ُن أخالقيات مهنة المحاسبة جزءا أساسياً في نمو المصارف و ازدهارها وذلك من خالل وضع          ري فساد اإلداد زيادة الحتَُكِوّ

لمهنة  خالقيةواالختالس وإستغالل االموال التي تشهدها المصارف على المستوى العام وحاجة المؤسسات الى وجود معايير أ

ي هنة محاسبة يات مهالمجتمع وضرورة تحديد عالقاتها بالعاملي المصارف وعمالئها، وأخالق المحاسبة يكون لها دور مهم في بناء

مع  الصحيحومجموعة من المبادئ السلوكية واألصول المتعارف عليها التي تحكم سلوك الفرد للتمييز بين السلوك الخاطئ 

 المحافظة على أخالقها المهنية. 

أنها عرفت ب مهنة المحاسبة غير انها تمثل المبادئ االساسية للسلوك الصحيح، وقداليوجد تعريف واضح لمصطلح أخالقيات 

ن به لمحيطيامجموعة من القواعد واالسس يجب ان يتحلى بها المهني والعمل بما توجبه عليه من إلتزامات ليضمن كسب ثقة 

ً ومؤ لى ( . ويجب ع28: 2015هالً في مهنته )احمد،واحترامهم كالزمالء والرؤوساء والعمالء الذين يتعامل معهم ليكون ناجحا

أخالقيات  IFACبين الشخص المهني اإللتزام بالسلوك األخالقي الذي يحقق المنفعة للمجتمع. وكذلك عرف االتحاد الدولي للمحاس

لمحاسب امن زم مهنة المحاسبة بأنها هي مجموعة من القواعد واالصول المتعارف عليها عند اصحاب مهنة المحاسبة، وهي تستل

ً يقوم على اإللتزام، وذلك للمحافظة على المهنة ،الن اإلخالل بها والخروج عنها يؤثر في سم  2017بن حمو،عتها.)سلوكا معينا

:37) 

ة منها ن االستفادققين مويمكن تعريف أخالقيات مهنة المحاسبة بأنها مجموعة من القواعد والمبادئ التي يمكن المحاسبين والمد    

محاسبة هنة الالعمل وهذه القواعد والمبادئ ضرورية وتخص مهنة المحاسبة و التدقيق والسلوك المهني ، وهي تحكم م أثناء

 والتدقيق والتصرفات الشخصية لممارسيها.

 ثانيا : أهداف أخالقيات مهنة المحاسبة

 (9: 2018تهدف أخالقيات مهنة المحاسبة الى تحقيق األغراض اآلتية : )احمد وحمدي ,

 خرى.رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق والحفاظ على كرامتها وتدعيم التقدم الذي احزرته بين المهن األ .1

 تنمية روح التعاون بين المدققين والمحاسبين و رعاية مصالحهم المادية واألدبية والمعنوية. .2

 ه الخدمات.ة من هذمن الطوائف المستفيدبث الطمأنينة والثقة في نفوس الجمهور المعنيين بخدمات المحاسبين والمدققين  .3

   مله .     عقق في تكملة النصوص القانونية واألحكام التي وضعها المشرع لتوفير مبدأ الكفاية في التأهيل وحياد المد .4

 

 ثالثا:المبادئ االساسية الخالقيات مهنة المحاسبة

ام به ئها االلتزعلى أعضا تحتاج دليالً للسلوك المهني الذي يتوجبالمحاسبة كغيرها من المهن مثل الطب والهندسة والمحاماة        

جمهور قيل ان ال ية وقدوقبوله طوعيا حرصا على كرامة المهنة وثقة الجمهور، وهي تعد أهم ما تصبو اليه الجمعيات المهنية العالم

 (. 63: 2006هو العميل الوحيد لمهنة المحاسبة والتدقيق )التميمي،

ً هنالك  ي: ئ مايأتمجموعة من المبادئ والمعايير الخاصة باالخالقيات الخاصة بمهنة المحاسبة، ومن هذه المبادعموما

 (41-36: 2015)احمد،

م ة وااللتزالعقالنييعد مصطلح الشفافية من المصطلحات الحديثة والمتطورة وتعرف الشفافية بأنها الوضوح واالشفافية :  -1

محاسب على ال وتعد الشفافية من أهم الخصائص أو المبادئ االخالقية التي يجببالمتطلبات والشروط المعلنة للعمل 

لمحاسب أو على ا والمدقق التمسك بها، فهذه الخاصية تجعل االطراف والفئات المستفيدة من خدماته الوثوق به، أي يجب

 م واحترامهم.المدقق الناجح ان يتمتع بالشفافية في سلوكه وتعامله مع االخرين حتى يظل موضع ثقته
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المدققين واسبين تعد النزاهة صفة مهمة ومن الصفات الرئيسة والالزمة لالعتراف بالمهنة . اذ يجب على المحالنزاهة: -2

فية ة من الشفاة عاليااللتزام باالمانة والنزاهة في اداء عملهم ،وكذلك االخالص في االفصاح عن التقارير المالية بدرج

 هم.لحماية المستثمرين ومحافظت

ان على مهنية ويجب ان يحترم المحاسب و المدقق السرية في المعلومات التي تصلهم أثناء أداء واجباتهم الالسرية:  -3

صريح على ت المحاسبين ومدققي الحسابات االمتناع عن االفصاح عن أي معلومات سرية يحصلون عليها اال اذا حصلوا

 بذلك .

ذا ما كلف امعين  يجب على مدقق الحسابات أن يقوم بتقديم خدماته بعناية وكفاءة بمستوى العناية المهنية المطلوبة : -4

حقيقه يجب ت بعملية تدقيق حسابات وحدة اقتصادية ما ، وهذا المفهوم يفرض مستوى معينا من مسؤولية االداء الذي

 لمستوى وفقس هذا االتقرير وعادة ما يقابوساطة مدققي الحسابات اثناء قيامهم بتحقيق معايير العمل الميداني واعداد 

 الجهود الشخصية .

جب ان هنة ويتعرف الموضوعية بانها صفة تزيد من قيمة الخدمات المهنية وتعبر عن الحالة الذهنية للمالموضوعية: -5

ين لمحاسبايتحلى كل من المحاسب ومدققي الحسابات بالموضوعية اثناء اداء عملهم ، ومبدا الموضوعية يفرض على 

 .صالح (والمدققين ما يلي:) أاَلّ يكون متحيزا ،ان يتمتع بالنزاهة الذهنية، ان يبتعد عن التضارب في الم

لحسابات ، امة هي العنصر األساس للوثوق بمدقق اوهي القدرة على العمل بإستقامة وموضوعية ، واإلستق اإلستقاللية :-6

 كتسبوها منيمهنية ها في مدققي الحسابات فمن المتفق عليه ان سمعتهم الوتعد االستقاللية من أهم الخصائص التي يجب توفر

 ها . االستقاللية والنزاهة التي تدعم خبراتهم والمبرر لوجودهم ، مما يدفعهم ذلك إلى الحرص على التمسك ب

 (11-10: 2015)عليوة ،في االتي:وحدد االتحاد الدولي للمحاسبين مجموعة من المبادئ في مهنة المحاسبة والتدقيق التي تتمثل     

ؤثران يو ربح لكي يتسنى للمدقق إصدار حكم او راي صادق يجب عليه أال يملك اي مصلحة ا :اإلستقاللية والموضوعية -1

 على إستقالليته وموضوعيته في الحكم عند تنفيذ المراقبة.

ون الوسائل د بتوفر العناية المهنية : يجب ان يتحمل مدققو الحسابات المسؤولية العامة على العناية بمهمتهم ويلتزمون -2

البراهين والدلة االنتائج، اي على مدقق الحسابات بذل العناية المهنية الكافية واالشراف على مساعدته والتاكيد من 

 المتحصل عليها وابداء راي فني محايد.  

 الكفاءة المهنية : اي ان يتمتع المحاسب والمدقق بتأهيل علمي وعملي و إكتساب معارف مختلفة. -3

 معرفة معمقة في المحاسبة والتمكن العالي من التنظيم المحاسبي و تقنيات التدقيق. -4

انوني ب القنمعارف كافية في قانون االعمال للتعرف إلى حدود مهنته ومسؤولياته من جهة التدقيق المعمق في الجا -5

 والتشريعي للمصرف.

 رابعا: أهمية اإللتزامات االخالقية لمهنة المحاسبة والتدقيق

 (185-184: 2018يمكن ان تنحصر اهمية اإللتزامات األخالقية بالنواحي اآلتية: ) عثمان وعبدالرحمن ،

 هنيين.دى المزامات أخالقية لتمكين مهنة المحاسبة والتدقيق في إعطائها قيمة إجتماعية خصوصا في حالة وجود الت -1

 التدقيق. وحاسبة االخالص في اداء الواجب الملقى على عاتق المحاسبين المهنيين بما يزيد من ثقة الجمهور بمهنة الم -2

ثقة  مة. وتعزيزة العاتعزيز الثقة في اداء المحاسبين المهنيين في حالة تقديمهم للخدمات في إطار المسؤولية او المساهم -3

مات دقيق والخدة والتن المهنيين والمديرين الماليين وخبراء الضرائب. وكذلك تعزير ثقة الجمهور بمهنة المحاسبالمحاسبي

 التي تقدمها في حالة وجود التزامات أخالقية تسعى إلى دفع مستوى أداء المهنة.

 لفة.سسات المختل المؤلمقدمة من قبالحفاظ على النزاهة وكفاءة فعالية البيانات المالية المعروضة على مدقق الحسابات ا  -4

لى علعامة إمكانية تحديد مسؤولية المحاسب المهنية في تلبية إحتياجات الزبون وصاحب العمل وتفضيل المصلحة ا -5

 المصلحة الشخصية.

 أمانة المحاسبين المهنيين وتحديد مسؤولياتهم تجاه مهنة المحاسبة.  -6

لمحاسبة والتدقيق، كما يرى البعض بازدياد اهمية اإللتزامات األخالقية تخفيض مستوى المخاطر التي تتعرض لها مهنة ا -7

في حالة إستخدام التقنيات العالية للمعلومات سواًء على نطاق الوحدة االقتصادية أم على نطاق نظام المعلومات المحاسبية 

 في تلك الوحدة.
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مدققين من حاسبين والبد للممية كبيرة عند ممارسي المهنة ولذلك اليمكننا القول أن أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق ذات أه       

ى العتماد علاخالل  تقديم خدمات إجتماعية الطراف المستفيدين، من االلتزام بتقديم الخدمات بأمانة ونزاهة وموثوقية وذلك من

 أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق.

 ميثاق أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق خامسا: 

لمهنة و اعضاء الميثاق أخالقيات المهنة هو" مجموعة من القواعد واإلرشادات التي تكّون المبادئ االساسية للسلوك الصحيح 

لهدف ح ، واقواعد السلوك المهني وذلك لحماية السمعة المهنية ولتشجيع التمسك بالسلوك المطلوب لمصلحة اصحاب المصال

المدققين والمحاسبين لثقة بمحاسبة والتدقيق هو زيادة الثقة بمهنة المحاسبة ِمن ثَمَّ زيادة االرئيس لوضع ميثاق أخالقيات مهنة ال

 (.39-38: 2013)فرج،" للمهنة بحيث تكون النتيجة النهائية الثقة في عمل المحاسب وما يعده في القوائم المالية

 المبحث الثالث

 طبيعة التدقيق الداخلي ومهامە والتالعب بالقوائم المالية 

 :اوال: طبيعة التدقيق الداخلي

ً مقارنة بالتدقيق          قى قبوال اللخارجي، وقد القد ظهر التدقيق الداخلي منذ النصف األول من القرن الماضي و لذا يعد حديثا

مالية لعمليات السجيل اتبادئ األمر على التدقيق المحاسبي للتأكد من صحة  كبيرا في الدول المتقدمة، واقتصر التدقيق الداخلي في

يث مله بحوتسجيل االخطاء أن وجدت، ولكن مع تطور المؤسسات أصبح من الضروري تطوير التدقيق الداخلي وتوسيع نطاق ع

ادل لي أداة تبالداخ بهذا أصبح التدقيقيستخدم كأداة للفحص وتقويم مدى فاعلية أساليب الرقابة وإمداد اإلدارة بالمعلومات، و

من لداخلي يتضاتدقيق معلومات وإتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة واإلدارة العاليا، وبموجب هذا التطور أصبح برنامج ال

 تقويم نواحي النشاط األخرى.

ه أنشطة م توجيخلي عامال أساسيا في دعوبصدد تطوير التدقيق الداخلي ، أصبح تطور الميثاق األخالقي لمهنة التدقيق الدا

ً فيها ويضيف قيمةً لتل ً يمارسون دوراً مهما  راف بوساطةك األطالمؤسسات، وأصبح تطوير وظيفة التدقيق الداخلي يخدم أطرافا

يهة. التأكد من رسم االهداف االستراتيجية للوحدات االقتصادية بطريقة تحقيق مصالح جميع االطراف وبأساليب نز

 (13-12: 2012ان،)رضو

 :ثانيا: مهام التدقيق الداخلي في المصارف 

 (14-13: 2011)مدهون،هنالك مهام عدة يجب أن يتصف بها االشخاص المكلفون بمهام التدقيق الداخلي اهمها: 

ً اذ انه يوفر المشورة و المسا مساعدة االدارة : -1 ً واستشاريا قة بطري دارةعدة لاليعد التدقيق الداخلي نشاطاً موضوعيا

 فضال، يدة جدارةً إتتناسب مع احتياجاتها، الى جانب دوره االساس في توفير تأكيد موضوعي إلدارة المخاطر في المنشأة 

 عن دوره في تقديم االستشارات االدارية الالزمة لخدمة المصرف بهدف تحسين أدائها و تطويرها.

صرة لي مقتعمليات المصرف فلم تعد مهمة المدقق الداخ يعمل التدقيق الداخلي على تحسين تحسين عمليات المصرف: -2

 على  التفتيش والفحص ,وإنما المساهمة في التحسين المستمر للمصرف.

بات ن متطليساعد التدقيق الداخلي المصرف في تحقيق اهدافه بوصفه ركنا اساسيا م المساعدة في تحقيق االهداف: -3

 عيد.دى البصرف ، فضال عن دوره في البحث عن نجاح المصرف في المالحوكمة وإدارة المخاطر التي تهدد اهداف الم

قبة جيدة ان مراتقوم عملية التدقيق الداخلي على مقارنة ما هو مخطط بما هو فعلي ولضم تقييم عمل المصرف وتطويره: -4

في تحسين  ية التقييمد عملاعيتوجب استخدام تقنيات التقييم التي تَُطبَّق بطريقة مهنية ونزيهة لتعطي نتائج موثوقة ، كما تس

 عمليات المصرف.

لما كانت مهام التدقيق الداخلي قد تطورت كنتيجة طبيعية لتطور واتساع مهام وعمليات  المساعدة في ادارة المخاطر: -5

المصارف والتوجه نحو العولمة وضرورة تحقيق متطلبات الجودة، فقد اصبح دور المدقق الداخلي ممتدا ليشمل المساعدة 

ادارة المخاطر مساعدةً اكثر فعالية ، فضال عن انه اصبح من مهام التدقيق الداخلي تحديد المخاطر التي يمكن ان تؤثر  في

 سلبا في اداء المصرف والعمل على ابتكار تقنيات وطرائق للتحكم بهذه المخاطر.
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 :ثالثا: نطاق عمل التدقيق الداخلي

المالية واالدارية  في مختلف اجزاء التنظيم دون استثناء، ومراجعة كافة العملياتأصبح التدقيق الداخلي يمارس انشطته       

ة قيق الكفاءعة لتحوالتشغيلية، اذ انه يمكن القول بان نطاق التدقيق الداخلي ال يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضو

لداخلي اتسعت ونجد المدقق ا وما دونها من خطواتوالفعالية في بلوغ االهداف بل اصبح يتسع ايضا لتقييم االهداف نفسها 

االداء  عن فعالية لتقريراهتماماته الى رفع توصيات الى االدارة العليا وهي تتعلق بتحسين االداء والتقتصر هذه االهتمامات على ا

ية رسات العملالمما)نحرافات الحالي فحسب ، اي ان المدقق في هذه الحالة سوف يوجه عناية االدارة العليا في كيفية معالجة اال

 ( .25: 2018للمراجعة الداخلية،

ً يتم داخل المصرف يقوم به أفراد يعينون من قبل اإلد        ينة ق اغراض معارة لتحقيتنبع أهمية التدقيق الداخلي من كونه نشاطا

بة فعالة ي كونه رقافتكمن  ية التدقيق الداخليفضالً عن كونه اداة رقابية تساعد العاملين في اداء وظائفهم بطريقة فعالة ، وإن أهم

ون السنة اوي، بدادارة المصرف في رفع جودة االعمال وتقييم االداء والمحافظة على ممتلكات  المنشاة واصولها.)الجج تساعد

:126) 

 رابعا: اهداف التدقيق الداخلي

 (202: 2009)الخطيب والرفاعي، : تي هنالك مجموعة من االهداف للتدقيق الداخلي ويمكن بيانها من خالل اال

الجراءات اظم او متابعة تنفيذ الخطط والسياسات الموسومة وتقييمها ، حتى يمكن اكتشاف نقاط الضعف او النقص في الن .1

 المستعملة بقصد التحسين والتعديل.

ووجود  رقابةن احكام الالتحقق من قيم الموجودات ومطابقتها مع الدفاتر وذلك لحماية الموجودات ويقتضي التاكد م .2

 التامين الالزم.

يا تمرة مستندقيق مسالتحقق من صحة البيانات المحاسبية ودقتها وتحليلها ،ويتطلب من المدقق الداخلي القيام بعملية تد .3

 وحسابيا أو ما شابه ذلك.

 رفع الكفاية عن طريق التدريب. .4

 خامسا: التالعب في القوائم المالية

ئل ار البداالتالعب المحاسبي إنه إستخدام إدارة المؤسسة حقها في حرية التصرف في إختي(Stolowy&Breton,2003:3) عرف

 . لماليةالمحاسبية و إتخاذ القرارات التي تعتمد على الحكم والتقدير الشخصي لبعض العناصر الظاهرة في القوائم ا

لية ون ، اي عمالموظفويمكننا القول أّن التالعب المحاسبي او مايسمى باالحتيال والغش هو ممارسة غير قانونية يمارسه االدارة 

مجموعة  ن خاللمتضليل او تشويه الدخل من قبل االدارة او التالعب بالموجودات بغرض تعظيم قيمة االسهم وجذب المستثمرين 

 ة مسبقا لتحريف الحقائق التي تظهر في القوائم المالية للمصلحة الشخصية. من السياسات والخطط الموضوع

ون موجودة تي قد تكتهدف عملية التدقيق الى توفير الحماية ضد نوعين من المخاطر اولهما االخطاء الجوهرية والتالعب ال     

لك يؤثر ذة ، اذ ان لداخلياوالتالعب في نظام الرقابة  بالقوائم المالية وثانيهما االخطاء التي قد تكون من عدم اكتشاف حاالت الغش

 في كمية العينات الخاضعة للتدقيق من قبل مدققي الحسابات. ويتضمن الغش والتالعب مايأتي : 

 (6: 2011) الحسيني، 

 التالعب بالسجالت والمستندات او تزويرها او تغييرها. .1

 سوء توزيع الموجودات . .2

 ئها من السجالت والمستندات.حذف آثار العمليات أو إلغا .3

 تسجيل العمليات الوهمية. .4

 سوء تطبيق السياسات المحاسبية. .5
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ني يقلل من لسلوك المهبادئ ايمكننا القول ان االعتماد وااللتزام بأخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق والمحافظة على القواعد والم   

 احتمال وجود التالعب .

ى ه وفيها علخطة ل غش ، اذ ان الخطأ يتمثل في األخطاء غير المقصودة كما لو قام شخص بإعدادويمكننا التمييز بين الخطأ وال

رة عل بصوسبيل المثال اخطاء حسابية وكتابية وغيرها ، اما الغش او التالعب فيعني لجوء شخص واحد او اشخاص عدة بف

 مقصودة.

 (16-15: 2011نجد على سبيل المثال: )القطيش والصوفي، ومن اهم اساليب التالعب بقائمة الدخل وقائمة المركز المالي

لى عل المترتب بالدخ تسجيل االيراد تسجيالً سريعاً فيما التزال عملية البيع موضع شك : يتم االعتراف محاسبيا ودفتريا .1

 عملية البيع قبل ان تكتمل العملية ذاتها على ارض الواقع وقبل اكتمال عملية تبادل المنفعة.

 اليراد المزيف: تتمثل هذه الطريقة في تسجيل ايرادات وهمية او مزيفة.تسجيل ا .2

ل زيادتها ددة من خالة المحزيادة االيرادات من خالل عائد لمرة واحدة: اي قيام الشركة بزيادة ايراداتها خالل الفترة المالي .3

عب ساليب التالايب من ، وتعدّ هذه االساللمرة واحدة. وذلك من خالل استخدام اساليب عدة يمكن الدارة الشركة القيام بها

 الشائعة. وعادة يتعامل مع هذا النوع من العائد بانه ناجم عن عمليات غير جوهرية وغير تشغيلية.

لك ت، اذ ان تموجودانقل المصاريف الجارية الى فترات سابقة او الحقة : ان هذا النوع من التالعب ذو عالقة بحسابات ال .4

العالنات اتب واعلى تنقيذ االعمال قد تؤدي الى تحقيق منافع قصير االجل، مثل االيجارات والرو المصاريف المترتبة

 التي تؤدي منافع طويل االجل.

لمتحفظ فصاح ااالخفاء في تسجيل او تخفيض غير مالئم لاللتزامات: تقوم ادارة بعض المنظمات في بعض االحيان باال .5

ت التي لتغيراابشؤون قضائية او االلتزامات بالشراء باالفصاح المتحفظ عن  لغايات خاصة مثل ارتباطات االلتزامات

 تحدث في حسابات االلتزامات.

ات ها الى فتر( ونقلنقل االيرادات الجارية إلى فترات الحقة :  تهدف هذه الطريقة الى تخفيض االرباح الجارية)الحالية .6

 مالية الحقة تكون الحاجة إليها اكثر الحاجية.

ساليب في ذه االلمصروفات المترتبة على المنظمة مستقبال الى الفترات المالية الحالية لظروف خاصة: تستخدم هنقل ا .7

 االوقات التي تواجه فيها المنظمات اوقات صعبة.

 (56-55: 2011كما أن هناك طرائق أخرى مسخدمة للتالعب بالقوائم المالية منها: )البطنيجي،     

اف لك، االعترعند التم يمكن لالدارة ان تتالعب بارقام قائمة الدخل التي تخص: )مصاريف االندثار دخل :التالعب في قائمة ال -

 .االجنبية( لعمالتالمبكر بااليراد، تقليل المصاريف المستحقة للدفع، تضخيم المبيعات والربح اإلجمالي ،وتقييم االرصدة با

الً ن هناك مجاطوير اذ اأهم إجراءات التالعب في الموجودات الملموسة هي نفقات البحث والت التالعب في قائمة المركز المالي: -

 صول وتقديرك لالالتالعب عن طريق رسملة تلك النفقات وكذلك التالعب في بند الموجودات الثابتة  كالتالعب في طرائق االهال

في  ية،التضخيمالهيكل المركز المالي كما في) تضخيم مصاريف إعادةالعمر االنتاجي لها ، وكذلك يمكن لالدارة التالعب في قائمة 

عب ن ، والتالالديو الحسابات المدينة، تقليل المطلوبات ، تضخيم الممتلكات والمعدات، زيادة االحتياطات، التالعب في مخصصات

 في طرائق تقييم االدوات المالية( .

 اسادسا: اسباب التالعب بالقوائم المالية ودوافعه

الل قيام ة من خيهدف التالعب بالقوائم المالية الى تضليل مستخدمي هذه القوائم وخداعهم لغرض تحقيق منافع غير مشروع

 االدارة بممارسات غير مسموحٍة بها ، مستغلة بذلك موقعها التي تؤهلها للقيام بتلك الممارسات.

 (8-6: 2014والدوافع : )الزيادي،كل ذلك لتحقيق بعض االغراض الشخصية  ومن أهم هذه األسباب  

ي اغلب االحيان من فناتج  غياب القيم االخالقية لدى االدارة : بسبب وجود تخلخل اخالقي بين ادارة المنظمة والمساهمين -1

يات يراها ع سلوكسبب رئيس وهو يتمثل في ان ُكالً منهما يحاول تحقيق دالة أهدافه وتعظيم ثروته وذلك من خالل اتبا

 ضل السلوكيات واالجراءات التي تحقق تلك االهداف.أنها اف
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اللة دلتاثير في ابقصد  فشل االدارة في تحقيق اهداف المنظمة : تلجأ االدارة الى التالعب في الدفاتر والسجالت المحاسبية -2

ة مالية محاولالائم القوائم المالية في نتيجة اعمال المشروع ومركزه المالي ، ومن االسباب الرئيسية للتالعب في القو

ى ي مستوفاالدارة في تحسين صورة االداء من خالل اتباع اساليب و سياسات و ادوات تعمل على تخفيض التغيرات 

 الدخل من فترة الى اخرى وفقا لمتطلبات الحاجة الى ذلك.

لحالي مع اضعها شي وتحسين صورة المنظمة في السوق : تلجأ ادارة المنظمة الى هذا االسلوب من التالعب عندما اليتما -3

ل على الحصو الشروط او المتطلبات الالزم توفرها في المنظمة الستمرارها في اعمالها . وذلك لتحقيق غايتين هما

 لية.التمويل الالزم للعمليات التشغيلية واالستثمارية والتاثير في اسعار اسهم المنظمة في السوق الما

 ر المحاسبةلمعايياوذلك بسبب  تعدد بدائل القياس المحاسبية التي تضمنتها  وجود بيئة او ظروف مالئمة للغش والتالعب -4

 .لماليةالدولية مما ساعدت منظمات االعمال في تطبيق سياسات محاسبية مختلفة من اجل تحسين صورة القوائم ا

ي القوائم فالعب ات التضعف الرقابة او تواطؤها مع االدارة وهذا يؤدي الى فسح المجال امام االدارة في ممارسة عملي -5

 المالية ، في حين ان لمهنة الرقابة دورها االيجابي في وضع حدَّ لتلك الممارسات .

كين أييد المالية وبتمحاولة التهرب من الضرائب اذ يعد التهرب الضريبي من الدوافع االساسية لممارسة المحاسبة االبداع -6

المفروضة  لضريبةاالمنظمات الرابحة بتخفيض ارباحها من اجل تخفيض  الرئيسين للمنظمة، اذ انهم يتوقعون قيام غالبية

 عليهم.

 المبحث الرابع

 دور اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق  في وضع حدَّ للتالعب بالبيانات المالية

قيات المهنة مبادئ اخالاللتزام بوااخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق بمثابة االطار المهني لعملية الممارسة المهنية اثناء العمل،       

مبادئ في لقواعد والايد باو قواعدها أمر إلزامي لممارسة عملية التدقيق للمصرف ، و يبدأ االطار العام للتدقيق من االهتمام المتز

 و وكمةالمصرف سواًء على المستوى العلمي او على المستوى العملي، فالمشاكل تنشا في المصرف بسبب ضعف اليات الح

ادئ لتزم بالمبق ان يقوانينها ومبادئها وكذلك  استقاللية المدقق مهنيا في جميع مايتعلق بعملية التدقيق،  اذ يجب على المدق

قليل ذلك في  ت يساعد والموضوعية والنزاهة عند تقييم ادلة التدقيق وقرائنه حتى يكون المحاسبون والمدققون المستقلين مهنيا و

 بند من بنود القوائم المالية.الغش والتالعب بكل 

اليها  لثقة تحتاجاوهذه  إن مهنة التدقيق في المؤسسات تحتاج من المدقق ان يزيد الثقة بالقوائم المالية والمعلومات المرفقة بها

خالقيات ألاعة من مجموعة من االطراف المستفيدة في المجتمع. لذا يتطلب من المدقق اثناء عملية التدقيق ان يعتمد على مجمو

 والمبادئ و القواعد ،وبدون تلك المبادئ اليمكن ان يستفيد من القوائم المالية. 

ك من خالل ية وذليلتزم المدققون والمحاسبون في المؤسسات عموماً وفي المصارف خصوصاً بتطبيق االخالقيات المهنية المحاسب

ن والمحاسبي مدققينفي نشاطات غير قانونية قد تشوه سمعة ال تطبيق القوانين والتشريعات وكيفية تحمل المسؤولية و ان اليسهم

 وسمعة المصرف. 

ساس التركيز األيات. فتوفر أخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق مجموعة من الخطوات االرشادية لتحديد االثر المناسب والمسؤول   

 خلي.يتعلق بأخالق المدقق الداخلي ونزاهته عند ما يقوم بعملية التدقيق الدا

 له ، وقد و وضع حدَّ  لماليةايمكننا القول ان اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق لها دور مهم في التقليل من التالعب بالقوائم       

تصة مهنية المخية والظهر دور اخالقيات مهنة المحاسبة في االونة االخيرة باهتمام متزايد من قبل الباحثين والجمعيات المحاسب

لك لحسابية وذملية اثارها في ادبيات المحاسبة ، وكذلك ظهر دور اخالقيات مهنة المحاسبة في كشف االخطاء اثناء العوانعكست ا

 لمحاسبين وام بعض من خالل معرفة تأثير هذه االخالقيات مثل اإللتزام بالنزاهة والموضوعية واالستقاللية. اذ أن عدم إلتزا

لتي تساعدهم المالية ا لقوائمعد المهنية يؤدي الى ضعف ثقة االطراف المستفيدة في االعتماد على االمدققين بالمبادئ االخالقية والقوا

 ئج.في اتخاذ القرارات وتتطلب من المحاسبين والمدققيين االلتزام بمهنتهم بصورة تستكمل مهمتهم بافضل النتا
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 المبحث الخامس 

 الجانب العملي من البحث 

شتي في يَر مصرف آالمبحث عرض أداة البحث وذلك بتحليل خصائص المحاسبين والمدققين واستجاباتهم و اختِ يتناول هذا          

 محافظة السليمانية ليكون عينة للبحث.

لمعامالت لكثرة ا تم اختِيار مصرف آشتي التجاري في محافظة السليمانية كعينة للبحث وذلك مجتمع البحث وعينتە : اوال: وصف

 المصرفية التي يمارسها المصرف فضالً عن استعداد إدارة المصرف للتعاون مع الباحثين في إجراء البحث.

كان عدد و( استمارة 55) على المحاسبين والمدققين في المصرف المبحوث، اذ وزعت استمارة االستبانةلقد وزعت  -أ

اردة في ( استمارة ويمكن مالحظة الرموز والعبارات الو48االستمارات المستردة والصالحة للتحليل االحصائي)

تماعية ئية للعلوم االج(، وقد تم تفريغ البيانات ومعالجتها باستخدام البرمجية االحصا1االستبيان كما هي في)الملحق رقم 

SPSS-16.0. 

او  وة الترابطيبين ق تم تحليل مدى توفر الثبات الداخلي )المصداقية( في استبانة الدراسة إذاقية البيانات: اختبار مصد -ب

 للقياس بين فقرات االستبانة ووفقا للجدول االتي:  ألفا كرونباخالتماسك باستخدام قيم معامل 

 

 اختبار مصداقية اداة البحث( 1)جدول

 الصدق الثبات عدد العبارات محاور الدراسة

 0.79 0.63 11 المحور االول

 0.90 0.81 12 المحور الثاني

 0.92 0.84 23 المجموع

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة .

% و 84و)نسبة نحبويتضح من الجدول اعاله توفر الثبات و الصدق في اداة البحث، والذي بلغ و لجميع اسئلة االستبانة       

لمحور الثاني %( على التوالي، وايضا لجميع اسئلة ا79% و 63%( على التوالي،و لجميع اسئلة المحور االول بنسبة نحو)92

ذلك في كا يعني ان االداة تتصف بقيمة ثبات و صدق عالية جدا بمجموعها وهي %( على التوالي، م90% و 81بنسبة نحو)

 تفاصيلها و كما هو مبين في الجدول المذكور.
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 :االحصاء الوصفي للبيانات الديموغرافية  -ج

 التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات الشخصية لعينة الدراسة في المصرف المبحوث (2الجدول)

 المتغيرات العدد %

 سنة 30اقل من  6 12.5

 العمر

 سنة 35 – 31 13 27.1

 سنة 40 – 36 12 25.0

 سنة 45 – 41 8 16.7

 سنة فاكثر 46 9 18.8

 سنوات 5اقل من  2 4.2

 الخبرة بالسنوات
 سنوات 10 – 6 14 29.2

 سنة 15 – 11 12 25.0

 سنة واكثر 16 20 41.7

 دبلوم 31 64.6
 العلميالمؤهل 

 
 بكالوريوس 17 35.4

   

 محاسبة 25 52.1

 التخصص

 مالية ومصرفية 8 16.7

 االدارة المالية 8 16.7

 نظم المعلومات 1 2.1

 اخرى 6 12.5

 مجموع 48 100

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة .          

البحث  ن افراد عينة( التوزيع الطبيعي من حيث الفئات العمرية الفراد عينة البحث إذ ان اعلى نسبة م2من الجدول)يتضح       

( سنة في 45 -36%، وتليها الفئة العمرية )27.1كبر فئة عمرية، اذ بلغت نسبتهم ا( سنة هم 35 -31التي تتراوح اعمارهم بين)

( سنة 45 -41لفئة العمرية )% .وتليها ا18.8فاكثر( بنسبة  46مرتبة الثالثة الفئة العمرية )% ، وتأتي بال25المرتبة الثانية بنسبة 

%. ما يدل على ان 12.5سنة( بالمرتبة االخيرة بنسبة  30%. واخيرا تاتي الفئة العمرية )اقل من 16.7في المرتبة الرابعة بنسبة 

ة سهل االجابتحث وهي ضمن الفئة العمرية الناضجة والشابة في عينة البنسبة المستجبيين من العاملين لعينة البحث تقع اعمارهم 

سنة فاكثر( بلغت 16على االستبيان إجابةً موضوعية . أّما عدد سنوات الخبرة ، فإّن غالبية افراد عينة البحث من ذوي خدمة) 

 -11اد عينة البحث وبعدها جاءت فئة )% من افر29.2( سنوات و بنسبة 10-6% تليها الفئة من ذوي خدمة مابين )41.7نسبتهم 

الحاليين في المصرف  %. ما يدل على ان غالبية المحاسبين والمدققين4.2% ، وتاتي الفئة االخيرة بنسبة 25( سنة خبرة بنسبة 15

 سنة في العمل المصرفي. 15المبحوث التقل خبراتهم عن 

بانة على االست ستجبيينعلى شهادة الدبلوم تكون اعلى نسبة من بين الموبالنسبة للمؤهل العلمي لعينة البحث فإّن نسبة الحاصلين 

مية بين المستجبيين %. ما يدل على نسبة المؤهالت العل35.4% ، تأتي في المرتبة الثانية شهادة البكالويوس بنسبة 64.6بمعدل 

 ث.مرتفعة وتجعلنا نؤكد دقة البيانات وصحتها إذ تم الحصول عليها في المصرف المبحو

بحث اختصاصهم % من عينة ال16.7% من عينة البحث يحملون شهادة المحاسبة ،وإّن 52.1واخيرا يشير الجدول السابق الى ان 

ى ، مما % من االختصاصات االخر12.5% من تخصص نظم المعلومات و نسبة  2.1مالية و مصرفية و ادارة مالية، و نسبة 

 لبحث. سئلة امن حملة تخصص المحاسبة وهذا يساعد في تعزيز دقة االجابة عن ا يدل على ان النسبة االعلى من عينة البحث
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 االحصاء الوصفي للمحور االول للمتغير)الموضوعية والحيادية للمحاسبين والمدققين عند القيام بالتدقيق(-

 االولاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و معامل االختالف لفقرات المحور  (3)الجدول

 المحور

ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

االهمية 

 النسبية
 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 

0.00 0.00 2.00 24.00 22.00 
4.42 0.57 12.94 88.33 

0.0 0.0 4.2 50.0 45.8 

2 

2.00 1.00 1.00 21.00 23.00 
4.29 0.93 21.77 85.83 

4.2 2.1 2.1 43.8 47.9 

3 

1.00 5.00 1.00 22.00 19.00 
4.10 1.00 24.49 82.08 

2.1 10.4 2.1 45.8 39.6 

4 

0.00 0.00 1.00 21.00 26.00 
4.52 0.54 11.94 90.42 

0.0 0.0 2.1 43.8 54.2 

5 

0.00 1.00 1.00 14.00 32.00 
4.60 0.64 13.84 92.08 

0.0 2.1 2.1 29.1 66.7 

6 

0.00 0.00 2.00 23.00 23.00 
4.44 0.57 12.93 88.75 

0.0 0.0 4.2 47.9 47.9 

7 

2.00 2.00 2.00 29.00 13.00 
4.02 0.92 22.98 80.42 

4.2 4.2 4.2 60.4 27.1 

8 

3.00 3.00 2.00 22.00 18.00 
4.02 1.11 27.57 80.42 

6.3 6.3 4.2 45.8 37.5 

9 

1.00 1.00 1.00 12.00 33.00 
4.56 0.81 17.84 91.25 

2.1 2.1 2.1 25.0 68.7 

10 

4.00 8.00 5.00 22.00 9.00 
3.50 1.21 34.50 70.00 

8.3 16.7 10.4 45.8 18.8 

11 

5.00 4.00 3.00 22.00 14.00 
3.75 1.25 33.33 75.00 

10.4 8.3 6.3 45.8 29.2 

 مجموع
18.0 25.0 21.0 232.0 232.0 

4.20 0.42 10.00 84.05 
3.4 4.8 4.0 43.9 43.9 

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة .     

لكل  المعيارية ومعامل االختالف و االهمية النسبية(، األوساط الحسابية و االنحرافات 3يتضح من معطيات الجدول )          

 (،الموضوعية والحيادية للمحاسبين والمدققين عند القيام باعداد القوائم المالية وتدقيقهالمتغير) الفقرات المتعلقة بالمحور االول

( ومعامل االختالف  0.42( واالنحراف المعياري البالغ )4.20بلغت)لمتغير أن نسبة الوسط الحسابي على مستوى العام لهذا ا

ن الوسط الحسابي على المستوى العام في هذا المتغير أكبر من %(، واالتجاه العام لهذا المتغير ككل نحو)أتفق(. وتبين أ10.0)

الموضوعية والحيادية االول) المتغير(، وهذا يدل على موافقة أفراد مجتمع البحث أن 3الوسط الحسابي الفرضي للمقياس)

توى)اتفق(، وفقاً لوجهة %( عند مس87.8له أهمية كبيرة، ونسبة) للمحاسبين والمدققين عند إعداد القوائم المالية وتدقيقها(

%( عند مستوى )ال اتفق(. أما بالنسبة 8.2%( من أفراد عينة البحث غير متأكدين من ذلك، وأن نسبة )4.0نظرهم، كما أن نسبة )

( يظهر أعلى نسبة للوسط الحسابي إذ X5يمكن تلخيص شرحه في اآلتي: بالنسبة للفقرة )ف لكل سؤال على حدة ضمن هذا المتغير

( وهذا يعني االتفاق عليها، أما بالنسبة لألنحراف 3( ويدل هذا على أنه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس)4.60بلغ)

%( عند مستوى )أتفق( من 95.8%(، وأشارت هذه الفقرة الى أن نسبة )13.84وبمعامل اختالف )( 0.64المعياري فبلغ)
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( عند مستوى 2.1%( من أفراد عينة البحث غير متأكدين من ذلك، كما ان نسبة )2.1ات أفراد عينة البحث، كما أن نسبة )إستجاب

وهذا يعني موافقة أفراد  ( للوسط الحسابي4.56(، أن نسبة )X5( وهي أعلى نسبة بعد الفقرة )X9)ال أتفق(. وأيضاً بالنسبة للفقرة )

( وبمعامل اختالف 0.81المعياري بلغت )(، ونسبة األنحراف 3لحسابي الفرضي للمقياس )عينة البحث وأكبر من الوسط ا

%( من أفراد عينة 2.1%( عند مستوى )أتفق( وفقاً لوجهة نظرهم، ونسبة )93.7%(، وأشارت هذه الفقرة إلى أن نسبة )17.84)

بنفس ترتيب الفقرتين السابقتين في كذا للفقرات االخرى وه ( عند مستوى )ال أتفق(.4.2البحث غير متأكدين من ذلك، كما ان نسبة )

، فهناك إتفاق عليها ومعامل االختالفشارة إلى االنحراف المعياري ضوء أعلى نسبة للوسط الحسابي الى أقل نسبة وكذلك يجب اإل

 في اكثرية هذه الفقرات.

 (والمدققاألخالقيات المهنية للمحاسب ) االحصاء الوصفي للمحور الثاني لمتغير -

 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و معامل االختالف لفقرات المحور الثاني(4الجدول )

 المحور

ال اتفق 

 بشدة
 اتفق بشدة اتفق محايد ال اتفق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

االهمية 

 النسبية
 العدد العدد العدد العدد العدد

% % % % % 

1 

1.00 2.00 2.00 29.00 14.00 
4.10 0.82 20.04 82.08 

2.1 4.2 4.2 60.4 29.2 

2 

3.00 6.00 7.00 24.00 8.00 
3.58 1.10 30.59 71.67 

6.3 12.5 14.6 50.0 16.7 

3 

1.00 2.00 6.00 20.00 19.00 
4.13 0.93 22.47 82.50 

2.1 4.2 12.5 41.7 39.6 

4 

4.00 2.00 2.00 23.00 17.00 
3.98 1.15 28.79 79.58 

8.3 4.2 4.2 47.9 35.4 

5 

4.00 11.00 1.00 20.00 12.00 
3.52 1.31 37.12 70.42 

8.3 22.9 2.1 41.7 25.0 

6 

2.00 3.00 4.00 21.00 18.00 
4.04 1.04 25.73 80.83 

4.2 6.3 8.3 43.8 37.5 

7 

3.00 2.00 4.00 18.00 21.00 
4.08 1.11 27.30 81.67 

6.3 4.2 8.3 37.5 43.8 

8 

1.00 3.00 10.00 20.00 14.00 
3.90 0.96 24.71 77.92 

2.1 6.3 20.8 41.7 29.2 

9 

0.00 4.00 5.00 22.00 17.00 
4.08 0.89 21.69 81.67 

0.0 8.3 10.4 45.8 35.4 

10 

1.00 0.00 2.00 25.00 20.00 
4.31 0.74 17.17 86.25 

2.1 0.0 4.2 52.1 41.6 

11 

0.00 1.00 5.00 25.00 17.00 
4.21 0.71 16.77 84.17 

0.0 2.1 10.4 52.1 35.4 

12 

0.00 1.00 2.00 19.00 26.00 
4.46 0.68 15.16 89.17 

0.0 2.1 4.2 39.6 54.1 

 مجموع
20.0 37.0 50.0 266.0 203.0 

4.03 0.52 13.89 80.66 
3.5 6.4 8.7 46.2 35.2 

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة . 

 

 

لكل الفقرات المتعلقة  و معامل االختالف و االهمية النسبيةالمعيارية (، األوساط الحسابية و االنحرافات 4يتضح من الجدول )      

لمتغير (، أن نسبة الوسط الحسابي على المستوى العام لهذا ااالخالقيات المهنية للمحاسب والمدقق)لمتغير بالمحور الثاني
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لمتغير ككل، نحو)أتفق(. %(، واالتجاه العام لهذا ا13.89( ومعامل االختالف )0.52( واالنحراف المعياري بلغ )4.03بلغت)

(، وهذا يدل على موافقة 3وتبين أن الوسط الحسابي على المستوى العام في هذا المتغير أكبر من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس)

%( عند مستوى 81.4( له أهمية كبيرة، ونسبة)االخالقيات المهنية للمحاسب والمدققالثاني ) لمتغيرأفراد عينة البحث على أن ا

%( عند مستوى 9.9%( من أفراد عينة البحث غير المتأكدين من ذلك، وأن نسبة )8.7اتفق(، وفقاً لوجهة نظرهم، كما أن نسبة ))

التى تنص على أنه" توجد مدونة واضحة ومكتوبة بأخالقيات المهنة يسهل  الثالثة)ال اتفق(. وهذه النتائج تدل على اثبات الفرضية 

 قبل المحاسبين والمدققين في اقليم كوردستان العراق ". االطالع عليها و فهمها من

أعلى نسبة للوسط  ( يظهرX12يمكن تلخيص شرحه في اآلتي: بالنسبة للفقرة )ف أما بالنسبة لكل سؤال على حدة ضمن هذا المتغير 

لإلنحراف  أما بالنسبة االتفاق عليه،( وهذا يعني 3( ويدل هذا انه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس )4.46الحسابي وبلغ )

تفق( من %( عند مستوى )أ93.7%(، وأشارت هذه الفقرة الى أن نسبة )15.16ومعامل االختالف ) (0.68المعياري فبلغ )

( عند مستوى )ال 2.1%( من أفراد عينة البحث غير متأكدين من ذلك، و ان نسبة )4.2إستجابات أفراد عينة البحث، كما أن نسبة )

ذا يعني موافقة أفراد وه ( للوسط الحسابي4.31(، أن نسبة )X12( وهي أعلى نسبة بعد الفقرة )X10أتفق(. وأيضاً بالنسبة للفقرة )

الختالف ( ومعامل ا0.74المعياري بلغت)(، ونسبة اإلنحراف 3عينة البحث وأكبر من الوسط الحسابي الفرضي للمقياس )

ن أفراد عينة م%( 4.2%( عند مستوى )أتفق( وفقاً لوجهة نظرهم، ونسبة )93.7أن نسبة )%(، وأشارت هذه الفقرة إلى 17.17)

ها للفقرتين السابقتين بالترتيب نفسوهكذا للفقرات االخرى  ( عند مستوى )ال أتفق(.2.1البحث غير متأكدين من ذلك، كما ان نسبة )

اك إتفاق ف، فهنومعامل االختالشارة إلى االنحراف المعياري في ضوء أعلى نسبة للوسط الحسابي الى أقل نسبة وكذلك يجب اإل

 عليها في اكثرية هذه الفقرات.

نە قيات المهققين بأخالتوجدعالقة ذات داللة احصائية بين التزام المهنيين والمد "التي تنص على انه  االولىتم اختبار الفرضية 

ام التزة بين معنوي ى نتائج تحليل االرتباطات التي اكدت وجود عالقةبناًء عل ،والحد من ممارسة التالعب بالقوائم المالية "

 (:5ل )كما هو مبين في الجدو المهنيين والمدققين بأخالقيات المهنه والحد من ممارسة التالعب بالقوائم المالية

 المتغيرين( نتائج عالقة االرتباط بين 5الجدول )

 التزام المهنيين والمدققين بأخالقيات المهنە 

 )االخالقيات المهنية للمحاسب والمدقق(
 المتغيرات

 مقدار العالقة 0.661
 الحد من ممارسة التالعب بالقوائم المالية

)الموضوعية والحيادية للمحاسبين والمدققين عند 

 المعنويةالمستوى  0.000 القيام باعداد القوائم المالية وتدقيقها(

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة . 

   

يادية موضوعية والح)ال الحد من ممارسة التالعب بالقوائم المالية(، مقدار العالقة او االرتباط بين 5يتضح من الجدول )     

القيات )االخمهنە يات الالتزام المهنيين والمدققين بأخالقللمحاسبين والمدققين عند القيام باعداد القوائم المالية وتدقيقها (و

( 0.661اوي )يرين يسمستوى المعنوية المتعلقة بهذا االختبار، بما ان مقدار العالقة بين المتغ، و المهنية للمحاسب والمدقق(

الى أن هناك عالقة  ( و هذا يشير0.05وبمستوى المعنوي اقل من الداللة االحصائية الذي تم اعتماده النجاز هذه الدراسة وهو )

ا تقبل ،  وبهذليةائم الماالحد من ممارسة التالعب بالقووأخالقيات المهنە التزام المهنيين والمدققين بارتباط قوية و معنوية بين 

ن مهنە والحد قيات المتوجدعالقة ذات داللة احصائية بين التزام المهنيين والمدققين بأخال "التى تنص على انه  األولىالفرضية 

 .ممارسة التالعب بالقوائم المالية "

يات مهم بأخالقوى التزاالتأهيل العلمي والعملي للمحاسبين والمدققين يزيد من مستص على ان" التي تن الثانيةتم اختبار الفرضية 

 ". وكانت نتائج اختبار الفرضية المذكورة كاالتي:المهنة 

 

 

 

 ( يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية في البحث6الجدول )
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Beta 

 معلمة

Fاختبار tاختبار 

𝐑𝟐 المتغير 
المستوى 

 المعنوي
 المحتسبة

المستوى 

 المعنوي
 المحتسبة

0.919 0.000 255 0.000 15.97 %84 
التأهيل العلمي والعملي 

 للمحاسبين والمدققين

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة .

مات مستوى التزالى ع العلمي والعملي للمحاسبين والمدققينالتأهيل (،أنه يمكن تحديد التغيرات بين 6يتضح من الجدول )       

 هيل العلميين التأواظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود تاثير ذي داللة احصائية ب ،المحاسبين والمدققين بأخالقيات المهنة

بلغ  (2R)بمعامل تحديد ،مستوى التزامات المحاسبين والمدققين بأخالقيات المهنةوالعملي للمحاسبين والمدققين على 

( وهي 0.000ذا االختبار تساوي)( لهP-value(، وان قيمة )255المحسوبة إذ بلغت) Fوتؤكد معنوية هذا التاثير بقيمة ،(0.84)

لى "ان تنص ع اصغر من قيمة الداللة االحصائية وهذا يؤكد عدم صحة قبول فرضية العدم وعليه ترفض الفرضية الصفرية التي

ة ذات داللة ية المعنويلتاثيرأثيرية غير المعنوية ذات داللة أحصائية "،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:" النماذج االنماذج الت

 امات المحاسبينمستوى التزعلى  التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين والمدققينلتقييم معنوية  tإحصائية". ويستخدم اختبار 

 tاللة االحصائية، نلحظ ان قيمة ( بقيمة الدP-valueويمكن ان نقارن قيمة مستوى المعنوية ) ،والمدققين في اخالقيات المهنة

التأهيل العلمي  (،وهذا يعني وجود تاثير معنوي لمتغير0.000(، وبمستوى المعنوية )15.97المحتسبة للمتغير المذكور تساوي)

لمتغير لتأثير ل، وبلغت درجة اوالمدققين بأخالقيات المهنةمستوى التزامات المحاسبين على  والعملي للمحاسبين والمدققين

لتزامات امستوى  زاد بما نسبته مئة في المئة التأهيل العلمي والعملي للمحاسبين والمدققينأنه كلما زاد (، اذ 0.919المذكور)

 تأهيل العلمي والعمليالنص على أّن" %(، وبهذا تقبل الفرضية الثانية التي ت91بمقدار ) المحاسبين والمدققين بأخالقيات المهنة

 ".للمحاسبين والمدققين يزيد من مستوى التزامهم في بأخالقيات المهنة

قوائم لتالعب بالاتقليل حاالت على  ألخالقيات مهنة المحاسبة ذو داللة إحصائية  ايجابي يوجد تأثيرالرابعة"  اختبار الفرضية

حاالت  ليلتق علىق ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيبناًء على نتائج تحليل االنحدار التي اكدت وجود تأثير معنوي ، "المالية

 (:6كما مبين في الجدول ) التالعب بالقوائم المالية

 ( يوضح نتائج التأثير الختبار الفرضية الرابعة في البحث6الجدول )

Beta 

 معلمة

Fاختبار tاختبار 

R2 المتغير 
المستوى 

 المعنوي
 المحتسبة

المستوى 

 المعنوي
 المحتسبة

0.661 0.000 35.63 0.000 5.97 %44 

تقليل التالعب 

في القوائم 

 المالية

 المصدر: من اعداد الباحثين اعتماداً على البيانات الواردة في استمارة االستبانة .

، كدالة (6من الجدول ) حاالت التالعب بالقوائم المالية تقليلوالتدقيق على اخالقيات مهنة المحاسبة يمكن تحديد التغيرات بين     

واظهرت نتائج التحليل االحصائي ، حاالت التالعب بالقوائم المالية تقليلعلى  والمدققيناخالقيات مهنة للمحاسبين الثر في متغير

بمعامل تحديد  حاالت التالعب بالقوائم المالية، تقليلعلى  قوالتدقياخالقيات مهنة المحاسبة وجود تاثير ذي الداللة اإلحصائية بين 

(2R) ( 0.44بلغ) ، وتؤكد معنوية هذا التاثير بقيمةF ((، وان قيمة)35.63المحسوبة التي بلغتvalue-P لهذا االختبار )

رفض الفرضية الصفرية ( وهي اصغر من قيمة الداللة االحصائية وهذا يؤكد عدم صحة قبول فرضية العدم وعليه ت0.000تساوي)

التي تنص على "ان النماذج التأثيرية غير المعنوية ذات داللة إحصائية "، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أن: " النماذج 

االت ح تقليلعلى  والتدقيقاخالقيات مهنة المحاسبة لتقييم معنوية تأثير tالتاثيرية المعنوية ذات داللة احصائية ".ويستخدم اختبار 

المحتسبة  t( بقيمة الداللة االحصائية، نلحظ ان قيمة P-value، ويمكن ان نقارن قيمة مستوى المعنوية)التالعب بالقوائم المالية

اخالقيات مهنة المحاسبة  (،وهذا يعني وجود تاثير معنوي لمتغير0.000(، وبمستوى المعنوية)5.97للمتغير المذكور تساوي)
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اخالقيات أنه كلما زادت (،اذ 0.661، وبلغت درجة التأثير للمتغير المذكور )حاالت التالعب بالقوائم المالية تقليلعلى  والتدقيق

%(، وبهذا تقبل الفرضية الرابعة التى 66بمقدار ) قَلَّت حاالت التالعب بالقوائم الماليةبنسبة مئة في المئة  والتدقيقمهنة المحاسبة 

تقليل حاالت التالعب بالقوائم على ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق ذو داللة إحصائية  يإيجاب يوجد تأثيرتنص على" انه 

 ". المالية

 المبحث السادس

 االستنتاجات والتوصيات 

 اوال :اإلستنتاجات 

 من أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان من خالل هذا البحث من الجانبين النظري و العملي مايلي:

 للخطر. االلتزام األخالقي من قبل ممارسي مهنة المحاسبة والتدقيق سوف يقلل من تعرض المؤسسات الماليةإن  .1

د من القواع مجموعةبتعدّ اخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق خطة توجيهية في ممارسة أعمال المحاسبين والمدققين وتمثل  .2

 .والمبادئ التي تحدد ماهو صحيح و ما هو خطأ في ادائهم

ين والمستفيد لجمهوراكلما زاد تمسك ممارسي المهنة بااللتزامات األخالقية أدى ذلك الى إعداد قوائم مالية تحضى بثقة   .3

 منها.

علق  التي تتمل،أوالً التزام المحاسبين والمدققين في عينة البحث يؤثر في ميثاق قواعد السلوك المهني بمجموعة من العوا .4

لك الظروف اسب وكذوالمدقق من الناحية االجتماعية، وثانياً بالبيئة الداخلية بعمل المحبالنواحي الشخصية بالمحاسب 

 االقتصادية والقانونية بالبيئة الخارجية.

ز المالي ائمة المركقمبالغ هنالك اساليب عدة تستخدم في القوائم المالية منها التالعب بالبيانات او المعلومات اي التالعب ب .5

 او لتحريك االرباح بين فترات محاسبية. 

ما عند لتناقضمن أهم التحديات الناشئة عن التعارض في المبادىء األخالقية ذاتها هي ان المحاسب يعيش حالة من ا .6

 يطلب منه عدم الكشف عن سرية المعلومات. 

اسبي ل المحإن عدم توافق السلطات الممنوحة للمحاسب مع الواجبات المكلف بها وعدم اختصاص المرؤوسين في العم  .7

 من اكثر التحديات المتعلقة ببيئة العمل.

 هنة وتعزيزوى المالمهمة في رفع مست إن التزام مدققي الحسابات بأخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق هو أحد الوسائل  .8

 الثقة بعمل المدقق. 

تظهرها  لومات التيي المعإن عدم التزام المدقق بقواعد السلوك المهني ومعايير التدقيق الدولية والمحلية، له تأثير كبير ف .9

 القوائم المالية التي يقوم بتدقيقها.

 كونان الجوهر االساس لممارسة هذه المهنة.استقاللية المحاسبين والمدققين وااللتزام بالنزاهة ي .10

 ثانيا:التوصيات 

 بناء على النتائج التي تم التوصل اليها من خالل البحث هنالك مجموعة من التوصيات وهي:

 جنة من قبللتشكيل العمل على تحديث او تطوير في المبادئ و القواعد الخالقيات مهنة المحاسبة و المعمول بها حاليا و .1

ما بوتطبيقها  لحديثةابة المحاسبين والمدققين في اقليم كوردستان العراق لكي يواكب التطورات في التكنولوجيا جمعية نقا

 يتالئم مع بيئة االقليم. 

يم للتعل تطوير كفاءة المحاسبين والمدققين من خالل توفير مراكز خبرة وتدريب في مجال المحاسبة ووضع برامج .2

 المستمر. 

 الداخلية في الوحدات االقتصادية لغرض تعزيز االلتزامات األخالقية. تطوير نظام الرقابة .3

 ك .ضمن ذلضرورة المحافظة على استقاللية المدقق ودعمه قدر اإلمكان من خالل وضع الضوابط والمحددات التي ت  .4

 تحديث قواعد السلوك األخالقي للمهنة بما يتالئم مع التطورات التي تطرأ على المهنة. .5

 .لوكيالس أو التعارض األخالقي من السلوك تحد مشاكل المدققون يقابل قد المهني معايير السلوك تطبيق عند .6
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 .مهنتهم بأخالقيات يلتزمون جعل المحاسبين والمدققين في يسهمان تشجيعية و إنشاؤها وسائل تطوير .7

ثاق لتزام بميقين باالالمحاسبين والمدقضرورة توعية المحاسبين والمدققين بأهمية المهنة و مكانتها وذلك من خالل تقييد  .8

 .السلوك االخالقي

 المصادر والمراجع

 اوال:الوثائق الرسمية

ان الداء، ديواة على الممارسات العملية للمراجعة الداخلية في االجهزة الحكومية، المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابي

  www.gab-gav-sa.2018،المملكة العربية السعودية،المراقبة العامة االدارة العامة للتطوير االداري 

 ثانيا: الكتب

 لعلميةاالمطارنة ،غسان فالح ، المدخل الى تدقيق الحسابات المعاصر، زمزم ناشرون وموزعون، شارع الجمعية  .1

 .2013امعة البيت ،االردن ،عمان ،ج–الملكية، قسم المحاسبة 

 .2006لثالثة،لطبعة االناحية النظرية والعلمية، عمان، داروائل للنشر والتزيع االتميمي، هادي ، مدخل الى التدقيق من  .2

وزيع ، ر والتخطيب و رفاعي، خالد راغب ، خليل محمود،"علم تدقيق الحسابات النظري والعملي"، دار المستقبل للنش .3

 .2009عمان ، االردن،

 ثانيا: الرسائل واالطاريح الجامعية

اق ،رسالة ي العرمقارن لمواثيق سلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة لتطوير ميثاق المهنة ف احمد، محمد مصطفى، تحليل .1

 .2015ماجستير ،جامعة المنصورة ،كلية التجارة قسم المحاسبة، 

غزة، بحث  ي قطاعمدهون ،ابراهيم رباح ابراهيم، دور المدقق الداخلي في تفعيل ادارة المخاطر في المصارف العاملة ف .2

 .2011غزة ،كلية التجارة ، –حصول على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل ،الجامعة اإلسالمية مقدم لل

ة دراسة لمراجعالمهدي ،احمد ابراهيم . حميدي ،يوسف محمد,مامدى التزام مراجعي الحسابات في ليبيا بقواعد مهنة ا .3

 .2018سبا، ،جامعةطقة مرزق،كلية االدارة والمحاسبةتحليلية من وجهة نظر المحاسبين والمراجعين بديوان المحاسبة بمن

ISSN1923-2993 Journal of Academic Finance Vol.9 No spring 2018 

لعينة من  يدانيةعليوة ، نور الهدى،" دورمدونة اخالقيات المهنة في االرتقاء بالعمل المحاسبي في الجزائر"دراسة م .4

 .2015ت شهادة ماستر اكاديمي علم مالية ومحاسبية،المحاسبين، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبا

ل االزمة ح في ظفرج ، مروة احمد سعيد، اثر االلتزام االخالقي للمحاسب المالي على سلوك االدارة في ادارة االربا .5

 .2013المالية العالمية ،رسالة ماجستير ،جامعة االسكندرية ،كلية التجارة قسم المحاسبة ، 

اسة حالة ة"، درصطفى،" اثر التدقيق الداخلي على ادارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدوليرضوان، ايهاب ديب م .6

اسبة ي المحالبنوك الفلسطينية في قطاع غزة، قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة ماجستير ف

 .2012والتمويل ، الجامعة االسالمية ،كلية التجارة، منشورة في انترنت،

 ثالثا: الدوريات والمجالت العلمية

 دين ،جامعةالراف ارديني،طه احمد حسن،"التحديات التي تواجه تطبيق اخالقيات مهنة المحاسبة في العراق"، مجلة تنمية -1

 .2007، 29، مجلد 85الموصل ، كلية االدارة واالقتصاد ، عدد 

خليين في ن الدارغد منير فرحان،"مدى التزام المدققيالججاوى ،طالل محمد على و العواد ،اسعد محمد علي والزبيدي ، -2

ات القطاع بحث تطبيقي في عينة من مؤسس –القطاع العام العراقي بمعايير التدقيق الداخلية للحد من الغش واالحتيال 

 سنة.،منشورة عبر انترنت،بدون ال53،العدد 13العام العراقي"،المجلة العراقية للعلوم االدارية،المجلد 

ة بيقية ,مجلاسة تطادي، نعيم تومان مرهون،"تأثير اساليب المحاسبة االبداعية على مصداقية القوائم المالية"، درالزي -3

، 2لعدد ا، 17المجلد  القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية، جامعة القادسية ،كلية االدارة واالقتصاد ،قسم المحاسبة،

2015 . 
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قتصادية لوم االية مدقق الحسابات"ديوان الرقابة المالية، مجلة كلية بغداد للعالحسيني، هدى خليل ابراهيم،"مسؤول -4

 .2011الجامعة، العدد الثامن والعشرون ،

ية"، مجلة السالماسعيد،سوسن احمد، محمد،عبدالواحد غازي،"دراسة مقارنة الخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق الدولية  -5

 . 2014، 4دية، جامعة الموصل، المجلدجامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصا

جعة المرا وعثمان ، خالد عثمان عبدالرحمن عثمان ، وعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن ، اخالقيات مهنة المحاسبة  -6

اجعين ى المرودورها في كشف ممارسات ادارة االرباح في الشركات المساهمة العامة السودانية ، دراسة ميدانية عل

 .  2018دان ، مجلة العلوم االدارية ، العدد الثاني ، يناير ،الخارجين في السو

لمالي" المركز القطيش،حسن فليح مفلح، والصوفي، فارس جميل حسين،"اساليب المحاسبة االبداعية في قائمتي الدخل وا -7

 امعة،العددة الجيفي الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصاد

 .2011السابع والعشرون ،
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