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قسم المحاسبة

 اثر مرونة الممارسات المحاسبیة في تفشي ظاھرة الفساد
المالي



:التطور التاریخي للمحاسبة
وجدت المحاسبة بشكلھا البدائي قبل االف السنین ومرت بالمراحل 

التالیة:
1- مرحلة ما قبل فصل االدارة عن الملكیة( المشروعات الشخصیة)

2- مرحلة فصل االدارة عن الملكیة ( الشركات المساھمة  
والمحدودة)

3- مرحلة ما بعد الثورة الصناعیة ( اندماج الشركات ) وظھور 
التدقیق الخارجي  للحسابات – محاسبة التكالیف – والمحاسبة 

االداریة
4- المرحلة الحالیة . ( المحاسبة عن المسؤلیة االجتماعیة 

والمحاسبة عن البیئة ، والمحاسبة عن الموارد البشیریة)



1- قائمة المركز المالي ( المیزانیة العامة)
كشف ذات جانبین ویتمثل في الجانب المدین ( حقوق الوحدة ) ما لھا والجانب الدائن ( 

التزمات على الوحدة) ما علیھا .
فكرة المیزانیة العامة واساسھا .

2- قائمة الدخل : و كشف الدخل :
ذات جانبین :

الجانب المدین ( المصروفات )
الجانب الدائن ( االیرادات)

3- قائمة التغیر في حقوق الملكیة
4- قائمة التدفقات النقدیة

:  اھم القوائم الرئیسیة في المحاسبة



یمثل الفساد ظاھرة قدیمة اخذت باالنتشار الى حد أصبحت فیھ تھدد الكثیر 
من المجتمعات والدول باالنحالل االجتماعي والركود االقصادي بما یؤدي 
الى انھیارھا وتدمیرھا ، فھي مشكلة عالمیة موجودة في اغلب المجتمعات 

والدول ولكنھا تختلف من حیث الحجم والشكل ودرجة االنتشار .
وبشكل عام تعرف ھذه الظاھرة بانھا ( استغالل او إساءة استخدام الوظیفة 

العامة من اجل تحقیق مصلحة خاصة ).(كورتل واخرون 2006 ،1)
وبشكل عام یمثل الفساد بانھ ( خروج عن القانون او النظام وعدم االلتزام 
بھما او استغالل غیابھما من اجل تحقیق مصالح اقتصادیة او اجتماعیة 
لفرد معین او جماعة معینة ،فھو في الغالب سلوك منحرف او تصرف 

یخالف الواجبات الرسمیة )

طبیعة الفساد المالي



قسمت الفساد الى نوعین اساسین :(كورتل واخرون ،2006 ،3) ،( البطاط 
وجودة 2009، 37)

الفساد األصغر :یتعلق ھذا النوع من الفساد بتصرفات الموظفین في 
القطاعات االقتصادیة المختلفة. فھو یحدث في الغالب اثناء عملیة التحول 
االقتصادي ونمط االقتصاد من االقتصاد الموجھ الى اقتصاد السوق ، كما 
ان انتشار ھذا النوع من الفساد الیتجاوز حدود الحاجة المادیة وصعوبة 
األوضاع المعیشیة للموظف، خصوصا عندما یقوم الموظف بقبول او 

طلب رشوة اوابتزاز األموال او اختالسھا نتیجة استغاللھ الوظیفي.
الفساد األكبر :وھو الفساد الذي یطال غالبا المسؤولین الكبار وأصحاب 

العھد ورجال الجیش من اجل تحقیق فائض اكبر .

 تقسیمات الفساد



وتتمثل مظاھر وصور وممارسات الفساد المالي واإلداري بالنواحي التالیة : 
(الطویل واالغا 2010 ، 6 ) ( البطاط وجودة 2006 ،38 ) ( یونس ،2010 ، 

 ( 249
 - التھرب الضریبي

- الرشوة
- التالعب واالختالس والغش

- قبول الھدایا واالكرامیات
- التسیب الوظیفي والتربح من اعمال الوظیفة

-  الوساطة واالبتزاز

صور وممارسات الفساد المالي



- استغالل المنصب للحصول على امتیازات خاصة
- تخفیض النمو االقتصادي
- االعتداء على المال العام

- االفتقار وغیاب النزاھھ والشفافیھ في التصرفات المالیة
- تھریب األموال وغسیلھا
- المحسوبیة والمحابات

- العموالت واالتاوات الناتجة عن العقود والصفقات (مثال)
- االسراف في استخدام راس مال الوحدة او المؤسسة او الھیئة



1- أسباب ودوافع خارجیة تتمثل باالتي :
أ- اسباب اقتصادیة تمثل ب ( الفقر ، سوء توزیع الدخل ، انخفاض 

األجور ، انتشار البطالة ، .......وغیرھا )
ب- أسباب سیاسة مثل ( توجیھات سیاسة واقتصادیة والتعلیمیة الخاطئة ، 
حصر نظام االمتیازات على فئات معینة دون غیرھا ، الدخول في 

صراعات فكریة و إقلیمیة ......وغیرھا )
ت- أسباب ودوافع اجتماعیة وثقافیة مثل (انتشار الثقافة االستھالكیة ، 
عدم انتشار الوعي االجتماعي بمخاطر الفساد ،  سلبیة القیم والعادات 

والتقالید ).

:وھناك من تقسم االسباب الى ما یاتي



1-  عدم االلتزام بالشفافیة المحاسبیة ومعاییر اإلفصاح المحاسبي 
2- االجتھادات الشخصیة في تفسیر القوانین المالیة واإلداریة وتطبیقھا 

3- عدم االلتزام بمعاییر اإلفصاح المحاسبي الدولیة والمحلیة ، خصوصا یما 
یتعلق بالمحاسبة عن المسؤولیة االجتماعیة للمعلومات التي تتضمنھا القوائم 
والتقاریر المالیة والسجالت المحاسبیة وبیان تنفیذ الوحدات بمسؤولیتھا االجتماعیة 
ودورھا في القیاس واالفصاح عن الظواھر االجتماعیة تجاه المجتمع والبیئة بما 

یعكس الصورة الحقیقیة للوحدة بشكل صادق ودقیق .
4- ضعف أداء أجھزة الرقابة المالیة وقلة تجربتھا في متابعة وتطور األداء المالي 

واإلداري ورقابة .

ً اسباب الفساد محاسبیا



2- االسباب المتعلقة بالتطبیقات المحاسبیة:

لكي نبحث في ھذا الموضع نرجع القصور في االطار الفكري للمحاسبة 
اذ انھ یقوم في الوقت الحاضر على مجموعة من القواعد واالعراف 
التي ال تستند الى تأصیل علمي ویصعب الدفاع عنھا وفقاً ألسس 
منطقیة من امثلتھا مفھوم الوحدة المحاسبیة ،فرضیة وحدة القیاس 
النقدي ، وثبات قیمة النقد ، مفھوم االستمراریة ، وفرضیة الدوریة ، 
مبدأ الكلفة التاریخیة ، مفھوم التحقق ، سیاسة الحیطة والحذر ، قاعدة 
الكلفة او السوق ایھما اقل، اساس االستحقاق واالساس النقدي ، مبدأ 
مقابلة االیرادات بالمصروفات ، القید المزدوج ، ....ومن اھم اوجھ 

القصور التي تعاني منھا االطار الفكري الحالي الى ما یلي :



أ-اختالف وتداخل المسمیاة المعطاة للقواعد واالعراف التي سبق ذكرھا 
: فقول : فرض، مبدأ، مفھوم ، قاعدة ، سیاسة ، معیار .. اي انھ ال 

توجد مسمیات ثابتة ومتفق علیھا بین المحاسبین .
ب-اكثر من معنى واحد لتلك القواعد واالعراف : فمثالً مفھوم 
االستمراریة یعرف من قبل البعض على انھ مزاولة الوحدة االقتصادیة 
لنشاطھا الى ماالنھایة  في حین یرى البعض بان المقصود ھو ان حیاة 
الوحدة االقتصادیة تكون اطول من حیاة ایة موجودات تمتلكھا ، ویرى 
اخرون ان تعبیر االستمراریة ینطبق على استمراریة نمط الملكیة 
القائمة لراس المال او التنظیم االداري او الشكل القانوني للوحدات 

االقتصادیة ..



ج-انعدام الترابط بین مختلف القواعد واالعراف المتبعة بل قد نجد 
تعارضاً كبیراً بینھما :  فمثالً ھناك تعارضاً بین سیاسة الحیطة والحذر 
وبین استخدام الكلفة التاریخیة كاساس لتقویم الموجودات الثابتة من جھة 
وبینھما وبین االستمراریة من جھة اخرى ، اذ تظھر الموجودات الثابتة 
على اساس كلفتھا والتي قد تزید عن القیمة البیعیة لھا مما یتعارض مع 

سیاسة الحیطة. والحذر.
د-تعدد المعالجات للكثیر من االحداث والعملیات المحاسبیة المتشابھة مما 
یؤدي الى انعدام قابلیة المقارنة للقوائم المالیة المّعدة في ضوء تلك 
المعالجات : فمثالً ھناك عدة طرق لتقویم المخزون السلعي ، كذلك عدة 
طرق لتحقق االیراد وطرق مختلفة الحتساب االندثار للموجودات الثابتة 

اضافة الى طرق مختلفة لتقییم االستثمارات. 



 ھـ- اختالف االسس المستخدمة في القیاس والتوصیل : فمثالً في مجال اسس 
القیاس ھناك اسس مختلفة لقیاس اثر تقلبات االسعار وانعكاساتھا على تقویم 
الموجودات وتحدید الدخل ، كذلك اختالف االسس المستخدمة في التفرقة بین 
المصاریف االیرادیة والمصاریف الراسمالیة ، اما في مجال اسس التوصیل 
فھناك خیارات في تحدید تواریخ انتھاء السنة المالیة ثم خیارات في طرق 
العرض والتبویب للقوائم المالیة والمعلومات التي یجب اظھارھا على شكل 

ھوامش او ایضاحات في القوائم المالیة .كذلك اسلوب القوائم المالیة الملحقة .
و- قصور االطار الحالي في االجابة عن العدید من التساؤالت في جوانب عدیدة 
مما یفتح المجال بصورة اوسع لالجتھاد الشخصي في جانب المحاسب ومن امثلة 
ذلك : مشكلة التغییر في االسعار ، كذلك مشكلة قیاس الموارد البشریة ، وكذلك 

قیاس الكلفة االجتماعیة والعائد االجتماعي .



وخالصة ما سبق ان االطار الفكري الحالي للمحاسبة یؤخذ 
علیھ نواحي القصور التالیة:

ان االطار الفكري الحالي یعتمد في معظمھ على مجموعة ∙
من القواعد واالعراف التي ال تستندالى تاصیل علمي.

ان االطار الفكري الحالي یفتقر الى االتساق المنطقي ∙
وذلك نظراً للتعارض القائم بین كثیر من عناصره .

ان االطار الفكري الحالي یفتقر الى االكتمال االمر الذي ∙
یترك كثیراَ من المشاكل المحاسبیة دون حل منطقي 
وبصفة خاصة مشكلة االختیار بین البدائل المحاسبیة 

المتاحة .



تتمثل اثار الفساد المالي واإلداري في النواحي التالیة :- ( ( یونس، 2010 ، 254 )
1- إشاعة روح الیأس بین أبناء المجتمع .

2- عدم االستقرار المؤسساتي .
3- سوء توزیع الدخول بشكل غیر متكافئ .

4- زیادة تكلفة المشاریع االشتثماریة .
5- اضعاف جودة البنیة التحتیة والخدمات العامة .(مثال)

6- الحد من قدرة الدولة على زیادة اإلیرادات وتوفیر الخدمات االساسیة في افراد 
المجتمع .

7- تدني المعدالت الضریبیة .
8- تنامي ظاھرة الفقر

9- انھیار النسیج األخالقي
10- االخالل بقواعد العمل  .

اثار الفساد المالي واالداري



1- تعیین المدقق  الخارجي (مراقب الحسابات) وتحدید أتعابھ وذلك 
كمحاولة لزیادة استقاللیتھ عند إبداء الرأي في القوائم المالیة التي تصدرھا 

تلك الوحدات.
2-خفض مجال اختیار البدائل والمعالجات المحاسبیة عن طریق التقلیل من 
عدد البدائل والمعالجات المحاسبیة المتاحة أو تحدید الظروف التي یمكن أن 

تستعمل فیھا كل معالجة
3- الحد من سوء استخدام بعض السیاسات المحاسبیة.

4- تفعیل فرضیة الثبات .
5- یقظة وكفاءة المراجعین والمراقبین ولجان المراجعة في اكتشاف 
ممارسات المخالفات المحاسبیة التي یتبعھا البعض ، ویتم ھذا األمر عن 

طریق اختیار مكاتب التدقیق ذات الكفاءة والمصداقیة العالیة.

االسالیب المحاسبیة للحد من الفساد المالي:



6- تنمیة الثقافة المحاسبیة بین المستثمرین والمھتمین ومستخدمي المعلومات 
المالیة على مختلف أطیافھم.(مثال)

7- تفعیل التنظیم المھني لمھنة المحاسبة والمراجعة ووضع میثاق السلوك 
المھني وتشكیل لجنة األخالق المھنیة التي من أھم وظائفھا وضع قواعد السلوك 

المھني.
8-إعداد الكشوفات التحلیلیة المرافقة للتقاریر المالیة األساسیة , وإبراز أھمیة 

التقریر السنوي لإلدارة.
9- ضرورة الدعم القانوني ألسالیب الرقابة المالیة وأجھزتھا.

10- تفعیل عمل ھیئات الرقابة الداخلیة في المؤسسات الحكومیة وغیر 
الحكومیة

11- تفعیل دور وسائل المحاسبة والمسائلة فال رقابة من دون مساَئلة كونھما 
یعنیان بالقدرة على محاسبة ومسائلة المسؤولین على اختالف مستویاتھم اإلداریة 

ثواباً أو عقابا.



وشكراً


