ﳎﻠﺔ اﶈﺎﺳﺐ اﻟﻌﺮﰊ
بداع ا اس من منظور معاي

مقال عنوان:
بﻼغ اﳌا مع شارة إ الفضائح اﳌالية للشر ات العاﳌية

الك ى. World com، Arthur Anderson،Enron :

ﻣﻦ إﻋـﺪاد:اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ


أ /ﺗﻘﺮارت ﻳﺰﻳﺪ )أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ "أ"(  +رﺋﻴﺲ ﲣﺼﺺ ﳏﺎﺳﺒﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ/ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ -اﳉﺰاﺋﺮ-
ﲣﺼﺺ :ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﳏﺎﺳﺒﺔ
اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐyazidtagraret400504@gmail.com :
اﳍﺎﺗﻒ اﳋﻠﻮي00213665104528:
 أ .د /ﻋﺒﻮد زرﻗﲔ )أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ(  +رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ/ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ -اﳉﺰاﺋﺮ-
ﲣﺼﺺ :دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻹﺣﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐabze_86@yahoo.fr :
اﳍﺎﺗﻒ اﳋﻠﻮي00213771386201:
اﳌﻠﺨﺺ:
ﻳﻘﺼﺪ ﶈاسبة اﻹبﺪاعية أن اﶈاسب اﳌاﱄ ﻳكون مبﺪعا بشكل اﳚاﰊ بفهم ﲨيع مفاهيم اﶈاسبة وتطبيﻘا ا من
حيث الروح وليس النص ،ومن ﰒ ﻳستخﺪم إبﺪاعاته ﰲ التعبﲑ عن صﺪق اﻹفﺼاح لﻘوائم اﳌالية ،وقﺪ ﻳتطور هذا اﻹبﺪاع
ﻹﺧفاء حﻘائﻖ مالية ﻛﺤالة تﺪهور أو إﺧفاق لبعﺾ النسب اﳌالية ،ومن ﰒ ﻳﺜار اﳉﺪل حول اعتبار اﶈاسبة اﻹبﺪاعية هﻲ
نظام سلﱯ ﻳتناﰱ وأﺧﻼقيات اﳌهنة اﶈاسبية ،أم أ ا شكل اﳚاﰊ من اﻹبﺪاع ﻳستفيﺪ من الﺜغرات الﱵ ﲤنﺤها اﶈاسبة
اﳌالية لتعﺪﻳل وتغيﲑ اﻷرقام والﻘوائم اﳌالية ﲟا ﳜﺪم مﺼلﺤة اﻹدارة.
و سيسا عما سبﻖ تظهر اﻹشكالية اﳋاصة لورقة البﺤﺜية الﱵ ﲢاول إظهار اﻵراء واﻻﺧتﻼفات ووجهات النظر
فيما ﳜص موﺿوع اﶈاسبة اﻻبﺪاعية  ،حيث ﻳعتﱪها البعﺾ عمﻼ إبﺪاعيا ﰲ ﳎال اﶈاسبة ،أما البعﺾ اﻷﺧر ﻳنظر ﳍا
ا عمل غﲑ أﺧﻼقﻲ ﻳتناﰲ وسلوﻛيات اﳌهنة وﺧﲑ دليل ﻳسﱰشﺪ به هذا الفرﻳﻖ هﻲ اﻷزمة اﳌالية العاﳌية  ،الﱵ مسﺖ
أشهر الشرﻛات اﻷمرﻳكية . World com، Arthur Anderson،Enron ،
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 ﺗﻠﻄﻴﻒ، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺠﻤﻠﻴﻪ، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ، إدارة اﻷر ح، ﳓت اﻷر ح، اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
. اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى،اﻟﺪﺧﻞ
Résumé:
Destiné comptabilité créative qui comptable financier preuve de
créativité dans une compréhension positive de tous les concepts de la
comptabilité et des applications en termes de l'esprit et non le texte, puis
utilise ses créations pour exprimer les états de divulgation sincérité
financiers, peuvent développer cette créativité pour cacher la détérioration
des faits cas ou l'échec financier de certains ratios financiers, puis
controverse soulevée au-dessus de la comptabilité créative est un système
passif contraire à l'éthique de la profession comptable, ou est-ce une forme
positive de la créativité avantage de failles accordés par la comptabilité
financière à modifier et à changer les numéros et les états financiers dans
l'intérêt de la gestion.
Sur la base qu'auparavant semble problématique pour le document de
recherche qui tentent d'afficher des vues et des différences et des points de
vue concernant multi comptabilité créative, où certains ont considéré en
vertu créatrice en comptabilité, tandis que d'autres y voient un acte de
contraire contraire à l'éthique du comportement de la profession et le
meilleur guide pour cette équipe, c'est la crise
Mots-clés: comptabilité créative, les bénéfices sculpture, la gestion des
résultats, la fraude comptable, la comptabilité Altgmelih, revenu , grand

société international.
" ﻟﻘﺪ شﻌﺮ ن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟنﻤﻮ اﻟظﺎهﺮي ﰲ اﻷر ح اﻟﱵ ﺣﺪثت ﰲ اﻟﺜﻤﺎنﻴنﺎت

smith1992١ ﻳﻘول

"ﻛﺎنت نﺘﻴﺠﺔ ﳋﻔﺔ ﻳﺪ اﻟﱪاﻋﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻟﻴﺲ نﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠنﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳊﻘﻴﻘﻲ
: اﳌﻘﺪﻣﺔ

 إذ شهﺪت تلﻚ،لﻘﺪ تبلورت اﻷفكار اﻷوﱃ لﱪوز مﺼطلﺢ اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﰲ الﺜمانينات من الﻘرن اﳌاﺿﻲ
 ﳑا دفع ﻛﺜﲑ من اﳌختﺼﲔ ﰲ ا ال اﶈاسﱯ واﳌاﱄ للبﺤث عن،الفﱰة ﳕوا غﲑ مﱪر لﻸر ح بشكل ملفﺖ للنظر
 فتبﲔ أ ا نتيجة لﱪاعة اليﺪ اﶈاسبية الﱵ تﻼعبﺖ ﰲ،اﻷسباب اﳊﻘيﻘية الكامنة وراء ذلﻚ النمو غﲑ اﳌعﻘول لﻸر ح
 مكسبتا بذلﻚ اﻹدارة واﳌساﳘﲔ مكافﺌات و،اﳊسا ت واﻷرقام بغرض ﺧلﻖ واقع اقتﺼادي مغاﻳر عن اﳊﻘيﻘية الفعلية
.أر حا ﺿخمة
 اﻻرتباط الوﺛيﻖ بﲔ، - ﳌﺼطلﺢ السابﻖ- وما زاد من اهتمام اﳌختﺼﲔ ﰲ اﻷدبيات اﶈاسبية والشﺆون اﳌالية
Arthur ، Enron " فﻘﺪ شكلﺖ ا يارات أﺿخم الشرﻛات اﻷمرﻳكية، اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ واﻷزمات اﳌالية
 " دليﻼ ﻛافيا علﻰ سلبية وﺧطورة ﻃغيان استخﺪام اﶈاسبة التجملية ﰲ اﻹفﺼاحWorld com،Anderson
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الكاذب واﳌضلل للكافة اﳉهات اﳌستخﺪمة للمعلومات والبيا ت اﳌنشورة ،لشكل الذي أنتﺞ وﺿعية مالية غﲑ حﻘيﻘية
للشرﻛات ،ولعل أبرز دافع لتلﻚ التﻼعبات ﻳكمن ﰲ التﺄﺛﲑ علﻰ أسعار اﻷسهم إﳚا  ،وإﻃالة مكافﺌات اﳌﺪراء ،وتعظيم
مكاسب شرﻛات اﳌراجعة اﳋارجية الﱵ زاوجﺖ بﲔ مهنة التﺪقيﻖ واﻻستشارة اﳌالية ،ﳑا جعلها تتجرد من اﻻستﻘﻼلية
وتﺼبﺢ ﻃرفا مﺰﻛيا ومبارﻛا للممارسات اﳌشبوهة للمﺤاسب اﳌبﺪع.
سيسا ﳌا سبﻖ ،فان الورقة البﺤﺜية ﺪف ﻹظهار اﻵراء واﻻﺧتﻼفات ووجهات النظر اﳌتعلﻘة ﲟوﺿوع اﶈاسبة
اﻹبﺪاعية  ،حيث ﻳعتﱪها البعﺾ عمﻼ إبﺪاعيا ﰲ ﳎال اﶈاسبة ،أما البعﺾ اﻷﺧر ﻳنظر ﳍا ا عمل غﲑ أﺧﻼقﻲ ﻳتناﰲ
وسلوﻛيات اﳌهنة ،وﺧﲑ دليل ﻳسﱰشﺪ به هذا الفرﻳﻖ هﻲ أزمة اﻹفﺼاح العاﳌية لسنة  ،٢٠٠٢-٢٠٠١ولن تكتمل صور
هذا اﳉﺪال الﻘائم بﺪون معرفة دور اﳍيﺌات الﺪولية ﰲ ﻛبﺢ ﲨاح اﻵ ر السلبية للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية .
 اﻹشﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
وﳑا سبﻖ ذﻛرﻩ تتضﺢ معاﱂ اﻹشكالية الرئيسية علﻰ النﺤو التاﱄ:
 ﻛﻴﻒ ﻳﺆثﺮ اﻹﺑﺪاع اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﺑﻼغ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؟
 اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
ومن ﺧﻼل اﻹشكالية السابﻘة تﱪز لنا ﳎموعة من اﻷسﺌلة الفرعية التالية:
 -ما اﳌﻘﺼود ﻹبﺪاع اﶈاسﱯ؟

 -ﻛيﻒ أﺛر اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ ﰲ تفاقم اﻷزمات اﳌالية العاﳌية؟

 ما هﻲ اﻵ ر السلبية للمارسات اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ علﻰ استمرارﻳة الشرﻛات وبﻘائها والﺪروس اﳌستفادة من ا يارالشرﻛات العاﳌية الكﱪى؟
ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ:
 اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ أسلوب من أساليب التﻼعب ﰲ اﳊسا ت اﳌمارسة ﻹﺧفاء اﻷداء الفعلﻲ للشرﻛات بغرضﲢﻘيﻖ نتائﺞ فعة للشرﻛة أو بعﺾ العاملﲔ فيها وتضليل أصﺤاب اﳌﺼلﺤة.
 اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ ساهم بﺪرجة ﻛبﲑة ﰲ ظهور اﻷزمات اﳌالية وفﻘﺪان الﺜﻘة ﰲ الﻘوائم اﳌالية للشرﻛات اﳌﻘيﺪة ﰲالبورصات.

 اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ له آ ر سلبية علﻰ الشرﻛة واﳌساﳘﲔ واﻷﻃراف اﻷﺧرى وﻛان سبب ﰲ ا يار شرﻛات عاﳌيةﻛﱪى.
وﲤاشيا مع مﻘتضيات اﳌعاﳉة الرصينة واﳌتﺄنية للموﺿوع اﳌطروق ،فﻘﺪ ﰎ تﻘسيم هذﻩ الﺪراسة إﱃ اﳌباحث التالية:
اﳌبﺤث اﻷول  :اﻹﻃار اﳌفاهيمﻲ للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية؛
اﳌبﺤث الﺜاﱐ :عﻼقة اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﻷزمات اﳌالية العاﳌية؛
اﳌبﺤث الﺜالث :دور معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية ﰲ اﳊﺪ من اﻵ ر السلبية للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية.

-١ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:

اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎهﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ
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لﻘﺪ أصطلﺢ مهنيا علﻰ تسمية اﻹجراءات اﳋفية للتﻼعبات ﰲ البيا ت اﶈاسبية لعﺪﻳﺪ من اﳌسميات وذلﻚ
حسب ما جاء ﰲ أدبيات هذا ا ال ﰲ علم اﶈاسبة  ،فمنها علﻰ سبيل اﳌﺜال مﺼطلﺢ إدارة اﻷر ح  ،اﳍنﺪسة اﳌالية ،
تلطيﻒ الﺪﺧل  ،اﶈاسبة التجملية ،اﶈاسبة اﻹبﺪاعية أو اﶈاسبة اﳋلﻘية  ،اﶈاسبة اﻻبتكارﻳه ،اﶈاسبة اﻻحتيالية.
وﲡﺪر اﻹشارة أن أحﺪ اﳌختﺼﲔ عكفو علﻰ دراسة اﳌﺼطلﺤات السابﻘة والﱵ إن اﺧتلفﺖ ﰲ التعبﲑ لكنها
اتفﻘﺖ ﰲ اﳌضمون  ،إذا ﻳشﲑ أحﺪ اﳌختﺼﲔ أن اﶈاسبة اﻹبﺪاعية تعﲏ اﻹجراءات الﱵ ﲤارسها منشآت اﻷعمال ﺪف
التﻘليل من أر حها أو ز د ا من ﺧﻼل حسا م الﱵ ﰎ تشكيلها والتﻼعب ا ﻳشكل هادئ وبطرﻳﻘة ﺧفية للتغطية
علﻰ اﳌخالفات واﳉرائم.٢
ومن اﳌﻼحﻆ أن مﺼطلﺢ اﶈاسبية اﻻبﺪاعية قﺪ عرف عﺪة تعارﻳﻒ من قبل اﳌختﺼﲔ ،وﰲ هذا ا ال نﻘتﺼر علﻰ ذﻛر
هذﻩ التعارﻳﻒ قﺼﺪ اﻻحاﻃة ذا اﳌفهوم وازالة الغموض الذي قﺪ ﻳكتنفه:
ﻳﻘﺼﺪ ﶈاسبة اﻹبﺪاعية أو إدارة اﻷر ح ا" أسلوب من أساليب التﻼعب ﰲ اﳊسا ت اﳌمارسة ﻹﺧفاء
اﻷداء الفعلﻲ للشرﻛات بغرض ﲢﻘيﻖ نتائﺞ فعة للشرﻛة أو بعﺾ العاملﲔ فيها .وتوصﻒ مﺜل هذﻩ اﻷساليب ا
“ﳏﺎﺳﺒﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ“ إذا ﲤﺖ ﳑارستها دون ﲡاوز اﳌعاﻳﲑ واﳌبادئ اﶈاسبية اﳌتعارف عليها وإﳕا ستغﻼل عنﺼري اﳌرونة
واﻻﺧتيار ﰲ تلﻚ اﳌعاﻳﲑ واﳌبادئ.
ﳌمارسة هذﻩ اﻷساليب أﺛر لغ اﻷﳘية ﰲ زعﺰعة ﺛﻘة السوق ﰲ اﳌعلومات الواردة ﰲ الﻘوائم اﳌالية الﱵ تنشرها
الشرﻛات ،وﻳعتﻘﺪ بعﺾ الباحﺜﲔ أن للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية دوراً ﰲ اﻻ يارات اﳌفاجﺌة لبعﺾ الشرﻛات ﰲ العﻘﺪ اﳌاﺿﻲ،
والﱵ ترتب عليها إﺧفاق مهنة اﶈاسبة ﰲ الوصول إﱃ اﳌستوى اﳌتوقع ﳍذﻩ اﳌهنة .٣
وقﺪ عرفها أحﺪ اﳌختﺼﲔ سلوب أﻛﺜر تفﺼيﻼ ) ،(Naserا" عملية معاﳉة اﻷرقام اﶈاسبية عن ﻃرﻳﻖ
استغﻼل التغﲑات ﰲ اﳌبادئ اﶈاسبية واﺧتيار اﳌﻘاﻳيس واﻻﻳضاحات ﻳهﺪف ﲢوﻳل الﻘوائم اﳌالية عما ﳚب أن تكون عليه
إﱃ الوﺿع اﶈبذ ﳌستخﺪمﻲ الﻘوائم اﳌالية ،أو هﻲ العملية الﱵ تنظم فيها الﺼفﻘات بشكل ﻳﱰتب عليه نتائﺞ ﳏاسبية
٤
مطلوبة سلفا بﺪﻻ من أن تكون النتائﺞ ﳏاﻳﺪة ومتسﻘة "
وﻳﺼفها " "Bamboo Web Dictionaryا تشﲑ اﱃ استخﺪام أو استعمال اﳌمارسات اﳌنﺤرفة عن
اﳌمارسات اﶈاسبية الﻘياسية أو اﳌعيارﻳة أو اﳌﺄلوفة ،ستخﺪام اﻷساليب واﳌمارسات اﳊﺪﻳﺜة واﳌتعﺪدة واﳌبتكرة للﺤﺼول
علﻰ امتياز للﺪﺧل ،اﳌمتلكات ،اﳌوجودات ،اﳋﺼوم ،ونتائﺞ تلﻚ اﳌمارسات تكون معﻘﺪة ومﺜﲑة ﰲ التﻘارﻳر اﳌالية وﳍذا
٥
ﲰيﺖ ابﺪاعية وﻳضيﻒ أن هذﻩ اﶈاسبة ﲜﺪﻳة أﻛﱪ بﻘﺼﺪ ﲢرﻳﻒ الﺪﺧل اﳊﻘيﻘﻲ وﳑتلكات اﻷعمال".
ﰲ حﲔ ﻳعرفها البعﺾ اﻷﺧر علﻰ " :أ ا تﺼرفات من جانب اﻹدارة بغية التﺄﺛﲑ علﻰ الﺪﺧل اﳌفﺼﺢ عنه ،ﲝيث ﻻ
٦
ﻳعﱪ عن ﺧاصية اقتﺼادﻳة حﻘيﻘية للشرﻛة  ،بل أنه ﻷحرى قﺪ ﻳكون ﺿارا لشرﻛة ﰲ اﻷمﺪ البعيﺪ"
أما ﻃارق عبﺪ العال ﲪاد فﻘﺪ استخﺪم مﺼطلﺢ اﶈاسبة اﻻبﺪاعية بشكل واسع للتعبﲑ علﻰ اﳌمارسات الﱵ ﳝكن
استخﺪامها لتعﺪﻳل نتيجة النشاط واﳌرﻛﺰ اﳌاﱄ للشرﻛة لشكل الذي ﻳﺆﺛر ﰲ انطباع مستخﺪم الﻘوائم اﳌالية ﻷﺧص ﰲ
٧
أدائها.
وﳑا سبﻖ ﳝكن تعرﻳﻒ اﶈاسبة اﻹبﺪاعية علﻰ أ ا :عملية أو ﳑارسة ﻳستطيع اﶈاسبون استخﺪام معرفتهم لﻘواعﺪ
والﻘوانﲔ اﶈاسبية ﳌعاﳉة اﻷرقام اﳌسجلة ﰲ حسا ت الشرﻛات أو التﻼعب ا بﻘﺼﺪ ﲢﻘيﻖ أهﺪاف ﳏﺪدة.
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 -٢أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:
ﻳعتﱪ تضارب اﳌﺼاﱀ بﲔ اﻷﻃراف اﳌختلفة ذات العﻼقة لشرﻛة اﳌﺼﺪر الرئيس لظهور اﶈاسبة اﻹبﺪاعية.
اﳌوزعة  ،ومﺼلﺤة ﲪلة اﻷسهم ﰲ تعظيم العائﺪ علﻰ استﺜمارا م ،
فمﺼلﺤة اﳌﺪﻳرﻳن ﰲ تﻘليل الضرائب واﻷر ح ّ
ومﺼلﺤة اﳌوظّفﲔ ﰲ ز دة تعوﻳضا م اﻹدارﻳة اﳌختلفة  ،واﳌسﺆولﲔ ﰲ ﲢﺼيل ﺿرائب أﻛﺜر .وتعﺪد اﳌﺼاﱀ – رغم
تعارﺿها  -هو ما تسبب ﰲ انتشار اﶈاسبة اﻹبﺪاعية  ،وقﺪ ذﻛر  Revsineهذا اﻷمر ﰲ بﺪاﻳة التسعينات من الﻘرن
اﳌاﺿﻲ ،أي قبل ا يارEnron
وعنﺪما اﻛتشفﺖ الشـرﻛات ن الﻘـوانﲔ ﲣبـرك فﻘط ﲟا ﻻ تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعلـه! فﺈذا ﻛنﺖ ﻻ تستطيع أن
تكسب اﻷر ح فﺈنﻚ تستطيع علﻰ اﻷقل أن تبتﺪعها!
ﻛما أن اﻻﺧتيارﻳة ﰲ اﶈاسبة اﳌتمﺜّلة ﰲ بﺪائل الﻘياس اﶈاسﱯ والتﻘﺪﻳر واﻹفﺼاح الﱵ تتيﺤها اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية
والﱵ تﺆﺛر علﻰ ﳐرجات نظام اﶈاسبة سواء لشكل أو اﳌضمون  ،إﺿافة إﱃ الﺜغرات اﳌوجودة ﰲ أساليب التﺪقيﻖ
اﳋارجﻲ  ،ﻛلها ساﳘﺖ ﰲ انتشار ظاهرة اﶈاسبة اﻹبﺪاعية .إﺿافة إﱃ أن اﳊاجة إﱃ التوقعات اﳌستﻘبلية  ،و اﳊاجة إﱃ
التﻘﺪﻳر واﳊكم الشخﺼﻲ  ،و اﺧتﻼفات توقيﺖ بعﺾ التعامﻼت اﳌالية  ،واﺧتﻼفات تﺼنيﻒ الﻘوائم اﳌالية  ،ﻛلها
عوامل منﺤﺖ اﳌﺪﻳرﻳن الفرص ﻻبتﺪاع اﻷساليب اﶈاسبية الﻘادرة علﻰ تعظيم اﳌنافع اﳌﺆسسية أو الشخﺼية أو ﻛليهما
معاً.
وﳑا سبﻖ ﳝكن أن نطلﻖ علﻰ اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ا :ﳏاسبة ابتﺪاعية ﻻ أﺧﻼقية شعارها ﻻ للشفافية ﻻ للوﺿوح وابتﺪاع
بﻼ حﺪود  ،تﻘوم لتﻼعب ﲜميع الطرق اﳌمكنة لتﺤﻘيﻖ مﺼاﱀ إدارة الشرﻛة.
وان اﻷزمات اﳌوجودة حاليا ﰲ ﳐتلﻒ أﳓاء العاﱂ توفر أرﺿا ﺧﺼبة للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية ﳊفﻆ ماء وجه اﻹدارة أو -
ﲢسﲔ سعر السهم أو تﱪﻳر اﳊﺼول علﻰ مكافآت غﲑ مستﺤﻘة ......وغﲑها من اﻷسباب.
 مﻘارنة بﲔ السياسات اﶈاسبية اﳌتﺤفظة والغﲑ متﺤفظة :السياسة الغﲑ متﺤفظة تعمل علﻰ تضخيم إﻳرادات الفﱰة اﳊالية أو ﲣفيﺾ مﺼروفات هذﻩ الفﱰة ﳑا ﻳﺆدي إﱃ ز دة
صاﰲ الﺪﺧل عن الفﱰة اﳊالية  ،أما السياسة اﳌتﺤفظة ﻻ تسعﻰ إﱃ ز دة صاﰲ الﺪﺧل عن الفﱰة اﳊالية.
ﻳتم استهﻼك اﻷصول ﺧﻼل مﺪة ﻃوﻳلة ﻳتم استهﻼك اﻷصول ﺧﻼل مﺪة قﺼﲑة
ﻳتم استخﺪام ﻃرﻳﻘة الوارد أوﻻ ﻳﺼرف أوﻻ لتسعﲑ اﳌﺼروف ﻳتم استخﺪام ﻃرﻳﻘة الوارد أﺧﲑا ﻳﺼرف أوﻻ لتسعﲑ اﳌﺼروف
 ﻳتم رﲰلة مﺼارﻳﻒ الﺪعاﻳة واﻹعﻼن واستهﻼﻛها علﻰ عﺪة فﱰات ﻳتم اﺛبات مﺼارﻳﻒ الﺪعاﻳة واﻻعﻼن ﺧﻼل الفﱰة. ﻳتم اﻹفﺼاح عن اﻻلتﺰامات اﶈتملة ﰲ البيا ت اﳌرفﻘة لﻘوائم اﳌالية وﻻ ﻳتم اﺛبا ا ﰲ الفﱰة اﳊالية ﻳتم اﺛباتاﻻلتﺰامات اﶈتملة ﺧﻼل الفﱰة اﳊالية من ﺧﻼل تكوﻳن ﳐﺼﺼات.
تكون التﻘﺪﻳرات اﳋاصة لﺪﻳون اﳌشكوك فيها أقل ما ﳝكن تكون التﻘﺪﻳرات اﳋاصة لﺪﻳون اﳌشكوك ﰲ ﲢﺼيلها أعلﻰ
ما ﳝكن . ٨
 ﲤﻬﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ (Income Smoothing) :تفضل الشرﻛات بشكل عام التسجيل ﰲ تﻘارﻳرها تياراً بتاً للنموﰲ اﻷر ح بﺪﻻً من إظهار أر ح متﻘلبة من سلسلة اﻻرتفاعات واﻻﳔفاﺿات الكبﲑة ﰲ هذا ا ال ،وﻳرى
 Belkaouiإن ﲤهيﺪ الﺪﺧـل ”هو تسوﻳة مﻘﺼودة للﺪﺧل اﳌعلن ﺪف الوصول إﱃ اﳌستوى أو اﻻﲡاﻩ اﳌرغوب وﻳعﱪ
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عن رغبة اﻹدارة ﰲ تﻘليل اﻻﳓرافات غﲑ الطبيعية ﰲ الﺪﺧل إﱃ اﳊﺪ اﳌمكن أو اﳌسموح به ﰲ ظل مبادئ اﶈاسبة
واﻹدارة اﳌﻘبولة“وﻳﻼحﻆ إن هذا التعرﻳﻒ ﳛﺪد أبعاد أنشطة التمهيﺪ ﻷنشطة أو الﻘرارات اﶈاسبية الﱵ تتخذ للمناورة
لﺪﺧل ﰲ حﺪود اﳌرونة اﳌتاحة ﰲ ظل اﳌبادئ اﶈاسبية اﳌﻘبولة عموماً ،وﻛذلﻚ اﻷنشطة والﻘرارات التشغيلية اﳌتاحة
لﻺدارة ﰲ ظل مبادئ اﻹدارة والﱵ من شﺄ ا التﺄﺛﲑ ﰲ الﺪﺧل اﳌعلن للشرﻛة .وﳝيﺰ عﺪد من الباحﺜﲔ أمﺜال (Van
) praay , Dahran , Truemanبﲔ مفهوم ﲤهيﺪ الﺪﺧل ومفهوم إدارة اﻷر ح فاﻷول ﻳعﱪ عن رغبة اﻹدارة
ﰲ تﻘليل اﻻﳓرافات غﲑ اﳌتوقعة ﰲ الﺪﺧل إﱃ أدﱏ حﺪ ﳑكن ،ﰲ حﲔ ﻳعﱪ الﺜاﱐ عن رغبة اﻹدارة ﰲ الوصول إﱃ
أهﺪاف معينة منها ز دة اﳊوافﺰ اﻹدارﻳة أو تﻘليل اﳌﺪفوعات الضرﻳبية أو تﻘليل تكاليﻒ اﻻقﱰاض … اﱁ.وتُعرف إدارة
اﻷر ح من قبل ا“تﺪﺧل مﻘﺼود من قبل اﻹدارة ﰲ عملية الﻘياس واﻹبﻼغ اﳌاﱄ اﳋارجﻲ بﻘﺼﺪ اﳊﺼول علﻰ
مكاسب ﺧاصة للشرﻛة أو ﻹدار ا“ .وﻳعرج الشﲑازي علﻰ ﲤهيﺪ الﺪﺧل إذ ﻳﻘول“  ،ﻳﻘﺼﺪ بذلﻚ تﻘليل حﺪة التفاوت
والتﻘلبات ﰲ أرقام الﺪﺧل اﳋاصة لفﱰات اﶈاسبية اﳌختلفة ،واﳌمارسات اﶈاسـبية الﱵ عن ﻃرﻳﻘها ﳝكن ﲢﻘيﻖ هذا
اﻷﺛر ﻛﺜﲑة مﺜل :أُسس ﲢـﻘﻖ )توقيﺖ اﻻعﱰاف( ﻹﻳرادات ،أُسس ﲢﻘﻖ )توقيﺖ اﻻعﱰاف( ﳌﺼروفات ،ﻃرق تبوﻳب
العناصر العادﻳة وغﲑ العادﻳة ﰲ قائمة الﺪﺧل … اﱁ  ،وتلجﺄ إدارة اﳌنشآت إﱃ وسائل ﲤهيﺪ الﺪﺧل وذلﻚ لتﺤﻘيﻖ
أهﺪاف ﻛﺜﲑة مﺜل :التﺄﺛﲑ ﰲ الضرائب اﳌستﺤﻘة ،اﻛتساب ﺛﻘة اﳌساﳘﲔ وﲪلة السنﺪات ،ﲡنب التﺪﺧل اﳊكومﻲ
…اﱁ ،إﻻ إنه من أهم دوافع اﻹدارة لتمهيﺪ الﺪﺧل الﺪوري هو رغبتها ﰲ ﲡنب إظهار التباﻳن ﰲ نتائﺞ أعمال اﳌنشﺄة
من فﱰة إﱃ أﺧرى .ومن حية أُﺧرى ﳒﺪ أن ﲤهيﺪ الﺪﺧل هو نوع من ﻃمس اﳊﻘائﻖ أو إﺧفائها مﺆقتاً عن أصﺤاب
الشﺄن اﻷمر الذي ﻳﺆدي إﱃ سوء توجيه اﳌوارد فيما بﲔ ﳎاﻻت اﻻستﺜمارات البﺪﻳلة.
 إن مﺪراء الشرﻛات ﳝكن أن ﻳتوقعون التغيﲑ ﰲ سياسة تضخيم الﺪﺧل من أجل عﺪم التﺄﺛر ﻷﺧبار غﲑ اﳌرغوبة . ﳝكن للمﺤاسبة اﻹبﺪاعية أن تساعﺪ ﰲ اﶈافظة علﻰ سعر السهم أو تضخيمه من ﺧﻼل ٍﻛل من تﻘليل مستو ت
اﻻقﱰاض الظاهرﻳة ،اﻷمر الذي ﳚعل من الشرﻛة تبﺪو أقل عرﺿة للمخاﻃرة ،وﻛذلﻚ من ﺧﻼل ﺧلﻖ مظهر اﲡاﻩ الربﺢ
اﳉيﺪ .وهذا ﻳساعﺪ ﰲ ز دة رأس اﳌال من ﺧﻼل إصﺪارات اﻷسهم اﳉﺪﻳﺪة.
إذا اﳔرط اﳌﺪراء ﰲ تعامﻼت داﺧلية سهم شرﻛتهم ،فﺈ م ﳝكن أن ﻳستخﺪموا اﶈاسبة اﻹبﺪاعية لتﺄﺧﲑ ﺧروجاﳌعلومات إﱃ السوق ،اﻷمر الذي ﻳﻘوي من فرصتهم ﰲ اﻻستفادة من اﳌعرفة الﺪاﺧلية.
ﻳستخﺪم اﳌﺪراء الﺪﻳون اﳌنﺤرفة ﳌيﺰانية العامة فﺈذا ما حذفﺖ الﺪﻳون من حسا ت الشرﻛة تنعكس علﻰ تﻘييم أداءالشرﻛة.
٩
 التهرب الضرﻳﱯ عن ﻃرﻳﻖ تﻘليل رقم صاﰲ الﺪﺧل اﳋاﺿع للضرﻳبة. حرﻳة اﻻﺧتيار للمبادئ اﶈاسبية  :تسمﺢ الﻘواعﺪ و السياسات اﶈاسبية أحيا أن ﲣتار من بﲔ ﳐتلﻒ الطرقاﶈاسبية الﱵ تستخﺪمها ﰲ إعﺪاد قوائمها اﳌالية ،حيث تستخﺪم العﺪﻳﺪ من اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية ﻻﺧتيار من بﲔ البﺪائل
اﶈاسبية اﳌختلفة ،وهذا ﻳﱰتب عليه اﺧتيار الشرﻛة للطرق اﶈاسبية الﱵ تتﻼءم مع أهﺪافها ورغبا ا و الﱵ ﲢﻘﻖ أفضل
صورة ﻷداء الشرﻛة .
مﺜال عن ذلﻚ أنه ﰲ الكﺜﲑ من البلﺪان ﻳسمﺢ للشرﻛات أن ﲣتار مابﲔ سياسة إﻃفاء نفﻘات البﺤث و التطوﻳر حال
حﺪوﺛها أو رﲰلتها وإﻃفائها علﻰ مﺪى فﱰة حياة اﳌشروع.١٠
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 -٣ﳎﺎﻻت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:
ﺧذ اﻹبﺪاع بشكل عام ﳎاﻻت عﺪة ،فﻘﺪ ﻳكون إبﺪاعا إدار  ،جذر  ،ﳐططا ،جوهر  ،تنظيميا ،فرد  ،ﲨاعيا،
١١
داﺧليا أو ﺧارجيا ،غﲑ أن ﳎاﻻت اﻹبﺪاع اﶈاسﱯ ﳝكن ذﻛرها علﻰ سبيل اﳌﺜال ﰲ ا اﻻت اﻵتية:
 نظام اﳌعلومات اﶈاسﱯ.
 اﳌفاهيم ،التعارﻳﻒ ،الفروض ،اﻷسس والﻘواعﺪ واﳌعاﻳﲑ اﳌختلفة للمﺤاسبة.
 الﻘياس اﶈاسﱯ )التﻘييم(.
 أساليب التسجيل أو التﻘييﺪ وعرض البيا ت اﶈاسبية والﻘوائم اﳌالية.
 ﻃرق توزﻳع أو ﲢميل اﳌﺼارﻳﻒ اﳌختلفة.
 أساليب إعﺪاد وعرض التﻘارﻳر.
 أساليب التﺤليل اﳌاﱄ.
 تطوﻳر الﱪامﺞ اﻵلية اﶈاسبية.
وﻛذلﻚ تتمﺜل ﳎاﻻت اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﰲ النﻘاط التالية:
 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ:
ﳝكن لﻺدارة أن ﲤارس سياسات اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﰲ ﳎال التﻼعب رقام قائمة الﺪﺧل والﱵ ﲣص علﻰ سبيل
اﳌﺜال:
 مﺼروفات اﻻهتﻼك عنﺪ التملﻚ. اﻻعﱰاف اﳌبكر لﻺﻳراد. تﻘليل من اﳌﺼارﻳﻒ اﳌستﺤﻘة الﺪفع . تضخيم اﳌبيعات و الربﺢ اﻹﲨاﱄ. تﻘييم اﻷرصﺪة لعملة الﺼعبة. ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ:
وهﻲ الﻘائمة الﱵ تطاﳍا ﳑارسات اﶈاسبة اﻹبﺪاعية من قبل اﻹدارة وذلﻚ من ﺧﻼل قيامها ببعﺾ اﳌمارسات منها علﻰ
سبيل اﳌﺜال:
 تضخيم مﺼارﻳﻒ إعادة اﳍيكلة. التضخيم ﰲ حسا ت اﻷصول اﳌﺪﻳنة. تﻘليل اﻻلتﺰامات. تضخيم اﳌمتلكات و اﳌعﺪات. تضخيم اﳌستﺤﻘات اﻻﺧتيارﻳة. ز دة اﻻحتياﻃات. التﻼعب ﰲ ﳐﺼﺼات الﺪﻳون. -التﻼعب ﰲ ﻃرائﻖ تﻘييم اﻷدوات اﳌالية.
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ﳎﺎﻻت أﺧﺮى:

 سوء استخﺪام اﻷﳘية النسبية. العمليات اﳌتبادلة مابﲔ شرﻛات ا موعات " الﻘابضة والتابعة" ﻃرائﻖ اﶈاسبة اﻹبﺪاعية :هناك نوعان من التﻼعبات ﰲ ﳑارسات اﶈاسبة اﻹبﺪاعية التﻼعب اﻷول ﳏاسﱯ والتﻼعب الﺜاﱐ غﲑ ﳏاسﱯ و اﻷﰐ ﻃرائﻖ التﻼعب لكل نوع علﻰ حﺪا:
 ﻃرائﻖ التﻼعب اﶈاسﱯ وتكون من ﺧﻼل :
 استغﻼل فرصة اﺧتيار الطرائﻖ و السياسات اﶈاسبية البﺪﻳلة مﺜل ﻃرائﻖ تﻘييم اﳌخﺰون السلعﻲ ،معاملة اﳌﺼارﻳﻒالرأﲰالية علﻰ أ ا جارﻳة.
 استخﺪام التﺤيﺰ الشخﺼﻲ عنﺪ وﺿع التﻘﺪﻳرات اﶈاسبية مﺜال ذلﻚ تﻘﺪﻳر العمر اﻹنتاجﻲ ﻷصل ﻷغراض اﻻهتﻼك. ﻃرائﻖ التﻼعب غﲑ اﶈاسﱯ و تكون من ﺧﻼل:
 تغيﲑ تﺼنيﻒ الﺼفﻘات و ماﻳنتﺞ عنها من تﻼعب ﰲ اﳊسا ت مﺜل  :بيع اﻷصل وإعادة استﺌجارﻩ إذ أنعائﺪات البيع ﳝكن أن ﲣفﺾ أو ترفع بشكل غﲑ حﻘيﻘﻲ من ﺧﻼل إجراء تسو ت مع أقساط اﻹﳚار.
 تغيﲑ الﺰمن الفعلﻲ للﺼفﻘات ﺪف ﲢﺪﻳﺪ سنة معينة لتﺤميلها ﻷر ح و اﳋسائر لتﺤﻘيﻖ هﺪف معﲔ مﺜال:استﺜمار تكلفته التارﳜية مليون وقيمته  ٣مليون عنﺪئذ تستطيع اﻹدارة أن ﲣتار السنة الﱵ تعﺪ فيها ن
اﻻستﺜمار قﺪ ﲢﻘﻖ لرفع الربﺢ ﰲ العام الذي اﺧتارته.١٢
 -٤ﺧﺼﺎﺋﺺ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:

١٣

تتمتع اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﲜملة من اﳋﺼائص ﳝكن إﳚازها ﰲ النﻘاط التالية:
 العﻘلية اﶈاسبية واﳌالية اﳌتسائلة واﳋﻼقة.
 قﺪرة اﶈاسب علﻰ التﺤليل والتجميع .
 قﺪرة اﶈاسب علﻰ التخيل واﳊﺪس .
 ان ﻳتمتع اﶈاسب لشجاعة والﺜﻘة لنفس .
 اعتماد اﶈاسب علﻰ التعليمات اﳌبنية علﻰ اﳊﻘائﻖ العلمية وليس التعليمات اﳌستمﺪة من اﳌراﻛﺰ اﻹدارﻳة
 النﻘﺪ الذاﰐ ،فاﶈاسب اﳌبﺪع هو الذي ﻳستطيع تطوﻳر ذاته من حيث النﻘﺪ والتهذﻳب والتﻘوﱘ لﻸفكار
واﳌعلومات ووسائل التﺤليل الﱵ ﻳستخﺪمها.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻋﻼﻗﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

 -١ﻓﻀﻴﺤﺔ شﺮﻛﺔ إنﺮون ) : (Enronتعﺪ شرﻛة انرون من اﻛﱪ الشرﻛات ﰲ أمرﻳكا اﳌتخﺼﺼة ﰲ الطاقة،
ولذلﻚ فان إفﻼسها ﻳعﺪ ﺿربة موجعة لﻼقتﺼاد اﻷمرﻳكﻲ والعاﳌﻲ ﻛكل ،لذلﻚ ﻻ بﺪ من البﺤث ﰲ أسباب
ا يار هذﻩ الشرﻛة ،وقﺪ أرجع الباحﺜﲔ واﳌتتبعﲔ اﻷمر اﱃ أمر الفساد اﳌاﱄ الذي عم ﰲ تلﻚ الشرﻛة ،إذا فاﻷمر
ﻳتعلﻖ ﺧﻼقيات اﳌهنة ،ففﻲ ٢٠٠١/١٠/١٦ ١٤قامﺖ الشرﻛة ﻹعﻼن عن ﲣفيﺾ أر حها الﱵ نتجﺖ جراء
تعاملها مع الشرﻛات اﻻستﺜمارﻳة) (LJM1 & LJM2ﲟبلغ  ٥٤٤مليون دوﻻر ،وهﻲ شرﻛات شراﻛة
معها ﰎ إنشاؤها وإدار ا من ﻃرف  ،FASTOWﻛما أعلنﺖ أﻳضا ﲣفيﺾ حﻘوق ملكية اﳌساﳘﲔ ﲟبلغ
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 ١.٢بليون دوﻻر اﳌرتبطة بنفس العمليات السابﻘة ،وبعﺪ قيام شرﻛة انرون عادة هيكلة قوائمها اﳌالية بعﺪ ستة
أشهر للفﱰة  ٢٠٠١-١٩٩٧تبﲔ أن هناك ﲣفيضات أﻛﱪ ﳑا جاء ﰲ إعﻼن  ٢٠٠١/١٠/١٦واﳉﺪول التاﱄ
ﻳوﺿﺢ ذلﻚ :
اﻟﻌﺎم
١٩٩٧
١٩٩٨
١٩٩٩
٢٠٠٠
ﳎموع التخفيﺾ

اﻷر ح

ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار

ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪار

ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻘﺪار

اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ

اﻷر ح

ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻮنﻴﺔ

 ١٠٥مليون
 ٧٠٣مليون
 ٨٩٣مليون
 ٩٧٩مليون

 ٢٨مليون
 ١٣٣مليون
 ٢٤٨مليون
 ٩٩مليون

 ٢٥٨مليون
 ٣٩١مليون
 ٧١٠مليون
 ٧٥٤مليون

 ٧١١مليون
 ٥٦١مليون
 ٦٨٥مليون
 ٦٢٨مليون

 ٥٠٨مليون

 ٢.١١٣بليون

 ٢.٥٨٥بليون

ز دة

اﳌﺼﺪر:ظاهر الﻘشﻲ ،حازم اﳋطيب ،اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮم وإﻣﻜﺎنﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﳎلة أربﺪ للبﺤوث العلمية ،ا لﺪ  ،١٠العﺪد ،١جامعة اﻹسراء اﻷهلية ،٢٠٠٦ ،ص.٢٢ :
ﻛما ﰎ اﻛتشاف أﻳضا أن  FASTOWتلﻘﻰ مبلغ  ٣٠مليون دوﻻر من شرﻛﱵ LJM1و  ،LJM2وﻛل ما سبﻖ
أدى اﱃ فﻘﺪان انرون ﺛﻘتها ﰲ السوق فا ارت وأعلنﺖ إفﻼسها.
لﻘﺪ قام ﳎلس إدارة شرﻛة Enronبتشكيل ﳉنة للوقوف علﻰ اﻷسباب اﳊﻘيﻘية وراء هذﻩ اﻷزمة ،وقﺪ قررت
هذﻩ اللجنة ما ﻳلﻲ:١٥
 هناك بعﺾ اﳌوظفﲔ أصبﺤوا أغنياء ﰲ فﱰة وجيﺰة ،وهذا اﻷمر ﱂ تفﺼﺢ به الشرﻛة ،وقﺪ تلﻘﻰ هﺆﻻء اﻷشخاص مبالغمن غﲑ تﱪﻳر وهم:
 تلﻘﻰ  ٣٠ FASTOWمليون دوﻻر من ﻃرف شرﻛﱵ  LJM1و LJM2؛
 تلﻘﻰ ) KOPPERموظﻒ سابﻖ ﰲ  Enronومالﻚ لشرﻛة  ١٠ ( Chew Co.مﻼﻳﲔ دوﻻر؛
 تلﻘﻰ موظفان آﺧران ﱂ ﻳفﺼﺢ عن اﲰيهما مليون دوﻻر لكل منهما؛
 ﻛما تلﻘﻰ البعﺾ اﻵﺧر من اﳌوظفﲔ عﺪة مﺌات من أولوف الﺪوﻻرات.
وﻛشفﺖ اللجنة انه ﻻ توجﺪ أدلة تﺪﻳن قﻲ اﳌوظفﲔ ما عﺪا  ،FASTOWوان إدارة شرﻛة ارنون قﺪ دﺧلﺖ ﰲ
عمليات استﺜمارﻳة مع الشرﻛات اﻻستﺜمارﻳة ﱂ تكن لضرورة الﻘيام ا ،وقﺪ صممﺖ بشكل مﺪروس لﻼﺧتﻼسات،
واﻛتشفﺖ أن هنالﻚ عمليات ﰎ تطبيﻘها بشكل غﲑ صﺤيﺢ والغرﻳب ﰲ اﻷمر هو موافﻘة اﳌستشارﻳن اﳌاليﲔ ،وما
ﳔﺼه لذﻛر هنا أن شرﻛة انرون مالكة للشرﻛات اﻻستﺜمارﻳة وﱂ ﻳكتشﻒ ذلﻚ إﻻ بعﺪ اﻻ يار.
وبينﺖ اللجنة أﻳضا أن الشرﻛة اﳋارجية للتﺪقيﻖ  Andersonالﱵ قامﺖ بتﺪقيﻖ العمليات اﶈاسبية اﻷصلية لتعامل
مع الشرﻛات اﻻستﺜمارﻳة هﻲ عمليات ذات هيكلة مغلوﻃة وﳐالفة للمبادئ اﶈاسبية.
وﻳرى بعﺾ اﶈللﲔ أن شرﻛة  Enronوقعﺖ ﰲ عﺪة أﺧطاء ،بل صممتها ﻷجل إحﺪاث ﳐتلﻒ التﻼعبات اﳌالية
وهذا ما ﻳﺆﻛﺪ أن السبب الرئيسﻲ ﻳكمن ﰲ عﺪم اﻻلتﺰام ﺧﻼقيات اﳌهنة ومن ﲨلة هذﻩ اﻷﺧطاء ما ﻳلﻲ:١٦
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 ﲢاﻳلﺖ ﰲ تﻘﺪﱘ ميﺰانيتها ا معة ذلﻚ أ ا ﱂ تتضمن أرقام بعﺾ هذﻩ الوحﺪات والشرﻛات الﱵ ﻛانﺖ تسجل ﺧسائرﻛبﲑة؛
 تﺪاولﺖ بعﻘود ﻃوﻳلة اﻷجل وعﻘود آجلة ليس ﳍا سعر ﳏﺪد ﰲ السوق وﻛانﺖ ﲢتسب قيمتها بطرﻳﻘتها اﳋاصة ﳑافتﺢ الباب أمام التﻼعب بتﺤﺪﻳﺪ اﻷر ح واﳋسائر الفورﻳة وتﱪﻳرها؛
 بعﺾ اﶈللﲔ عﺰا ا يار شرﻛة  Enronإﱃ نظام تﻘييم اﻻستﺜمارات حسب سعر السوق حيث أن هناك ﳎاﻻ واسعاﻻحتساب سعر السوق ﺧﺼوصا ﰲ ﳎال اﻷدوات اﳌشتﻘة غﲑ اﳌﺪرجة ﰲ اﻷسواق النظامية والﱵ ﻛانﺖ تشكل جﺰءا
مهما من عمليات التﺪاول لﺪى الشرﻛة.
ومن النادر أن تلﻘﻰ شرﻛة ذا اﳊجم الكبﲑ والشهرة اﻳتها علﻰ هذا النﺤو من السرعة .لﻘﺪ ﻛانﺖ أﻛﱪ حالة
إفﻼس ﰲ التارﻳﺦ اﻷمرﻳكﻲ .وفﻘﺪ اﻵﻻف من العاملﲔ وظائفهم علﻰ الفور تﻘرﻳباً ،وفﻘﺪ الكﺜﲑ من العاملﲔ البالغ
عﺪدهم عشرﻳن ألفاً مﺪﺧرات اﳌعاش التﻘاعﺪى اﳋاصة م ،بعﺪ أن ﻛانﺖ الشرﻛة قﺪ شجعتهم علﻰ شراء أسهم
 Enronبسنﺪات اﳌعاش التﻘاعﺪى .ﻛما فﻘﺪت صنادﻳﻖ اﳌعاشات ﰲ أﳓاء البﻼد مليارات الﺪوﻻرات من جراء عملية
اﻻستﺜمار.١٧
 -٢ﻓﻀﻴﺤﺔ شﺮﻛﺔ آرثﺮ أنﺪرﺳﻮن ) :(Arthur Andersonلﻘﺪ أظهرت ا يار شرﻛة  Enronللطاقة فضائﺢ
مكاتب اﶈاسبة ،ﻛون إن ﳏاسب شرﻛة اﺛر انﺪرسون اﺧفﺖ ﺧسائر ما ﻳﻘارب  ١.٢مليار دوﻻر واﳌتعلﻘة بشرﻛة انرون،
وهذا ما بينته ﳉنة التﺤﻘيﻖ إذ وبعﺪ الفﺤص والتﺤري تبﲔ أن العمليات اﶈاسبية اﻷصلية لتعامل مع شرﻛات LJM1
و  LJM2و  Chew Co.والﱵ أدت إﱃ اﻻ يار ﻛانﺖ عمليات ذات هيكلية مغلوﻃة وﳐالفة للمبادئ اﶈاسبية
اﳌتعارف عليها .وهذﻩ العمليات اﳌغلوﻃة ﲤﺖ ﲢﺖ موافﻘة وإشراف مﺪقﻘﻰ ومستشاري والشرﻛة اﳋارجﲔ Anderson
والﺪليل علﻰ ذلﻚ اﳌبلغ اﳌﺪفوع ﳍم مﻘابل تلﻚ اﻻستشارات والبالغ  ٥.٧مليون دوﻻر ،والذي جاء ذﻛرﻩ ﺿمن تﻘرﻳر
ﳎلس اﻹدارة.١٨
وعنﺪ حﺪوث ﻛارﺛة  ، Enronفتﺤﺖ اﳊكومة ﲢﻘيﻘا حول هذا اﻷمر وﻻﻛتشاف ﳐتلﻒ التﻼعبات اﳌالية،
قم السيﺪ دﻳفيﺪ دنكان الشرﻳﻚ اﳌسﺆول ﰲ مﺆسسة أنﺪرسون عن مراجعة حسا ت  Enronلتخلص من ﲨيع
اﳌستنﺪات ذات العﻼقة لﻘضية الﱵ تﺜبﺖ تواﻃﺆ ارﺛر انﺪرسون مع شرﻛة  ، Enronوقﺪ زعم انه تلﻘﻰ نﺼيﺤة ﰲ برﻳﺪﻩ
اﻻلكﱰوﱐ من اﶈامية نسﻲ ﲤبل العاملة ﳌﺆسسة تنﺼﺤة لتخلص من اﳌستنﺪات إﻻ أن اﶈامية أنكرت ذلﻚ وقﺪ
قامﺖ الشرﻛة بفﺼل السيﺪ دنكان.١٩
وقﺪ ﲤﺖ أدانﺖ الشرﻛة ﻻ امات اﳌنسوب إليها  ،وسﺤبﺖ هيﺌة اﻷوراق اﳌالية والبورصة اﻷمرﻳكية رﺧﺼتها ﰲ ٣١
أغسطس  ،٢٠٠٤وعاد الﱰﺧيص للشرﻛة ﲝكم للمﺤكمة العليا ﰲ  ٣١ماﻳو  ،٢٠٠٥إﻻ أ ا ﱂ تعﺪ ذلﻚ الﺼرح العظيم
 ،فﻘﺪ فﻘﺪت الشرﻛة عﺪد من عمﻼئها ،واﳔفﺾ عﺪد عماﳍا من  ٢٨ألﻒ داﺧل الوﻻ ت اﳌتﺤﺪة اﻷمرﻳكية  ٨٥ألﻒ
٢٠
حول العاﱂ إﱃ  ٢٠٠موظﻒ
 – ٣ﻓﻀﻴﺤﺔ شﺮﻛﺔ وورﻟﺪ ﻛﻮم ) :(World comتعﺪ شرﻛة وورلﺪ ﻛوم ﱐ أﻛﱪ شرﻛة لﻼتﺼاﻻت ﰲ الوﻻ ت
اﻷمرﻳكية ،ﳍا أﻛﺜر من  ٢٠مليون عميل وبلغ عﺪد موظفيها  ٦٠ألﻒ وتشمل عمليا ا  ٦٥دولة ،ورغم قيمة هذﻩ الشرﻛة
ﰲ أمرﻳكا إﻻ أ ا ﱂ تتخلص من متاعب الفساد اﳌاﱄ ،إذ عرفﺖ هذﻩ الشرﻛة العﺪﻳﺪ من التﻼعبات اﳌالية أدت اﱃ ا يار
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أسهمها من  ٦٤دوﻻر سنة  ١٩٩٩إﱃ  ٩سنتات سنة  ،٢١٢٠٠٢وهذا بعﺪ أن قامﺖ الشرﻛة لكشﻒ أ ا سجلﺖ
بشكل غﲑ سليم لـ  ٣.٨٥مليار دوﻻر ﰲ صورة نفﻘات علﻰ النﺤو التاﱄ:
  ٦٦١مليون ﰲ الفﺼل اﻷول من سنة ٢٠٠١؛  ٦١٠مﻼﻳﲔ ﰲ الفﺼل الﺜاﱐ لسنة ٢٠٠١؛  ٧٤٣مليون ﰲ الفﺼل الﺜالث من سنة ٢٠٠١؛  ٩٣١مليون ﰲ الفﺼل الرابع من سنة ٢٠٠١؛  ٧٩٧مليون ﰲ الفﺼل اﻷول من سنة .٢٠٠٢وأعلنﺖ الشرﻛة أن هذﻩ التﺤوﻳﻼت غﲑ قانونية ستخفﺾ اﻷر ح بﻘيمة  ٦.٣٣٩مليار دوﻻر عام ،٢٠٠١و
 ١.٣٦٨مليار دوﻻر ﺧﻼل الربع اﻷول من عام  ٢٢ .٢٠٠٢اﻷمر الذي أدى إﱃ فﻘﺪان ﺛﻘتها ﰲ السوق فﺤﺪث
الكارﺛة.
وﲡﺪر اﻹشارة ،أن الشرﻛة منذ سنة  ١٩٩٩حﱴ شهر ماي  ، ٢٠٠٢قﺪ أبﺪعﺖ ﰲ استخﺪام حيل ﳏاسبية
ﻹﺧفاء مرﻛﺰها اﳌاﱄ ،وقﺪمﺖ صورة مغرﻳة مبالغ فيها عن أر حها ،ﺪف رفع سعر السهم  ،ﳑا أدي إﱃ ﲢﻘيﻖ ﺛراء
للمﺪﻳر التنفيذي الذي ﻛان قﺪ اشﱰي حﺼة من أسهم الشرﻛة سعار منخفضة ،وبعﺪ التﺤﻘيﻘات ﻛﺪ أن الشرﻛة قﺪ
ﺿخمﺖ أصوﳍا ﲟا قيمته  ١١بليون دوﻻر.٢٣
وما ﳝكن قوله ﰲ هذا اﳌﻘام أن سبب اﻻ يار أﻳضا متعلﻖ ﺧﻼقيات اﳌهنة ،إذ أن اﻷمر ﻳتعلﻖ بﻘضية الفساد اﳌاﱄ
وﻻ ﳎال ﳌعاﳉته إﻻ لرجوع إﱃ اﻷﺧﻼق الفاﺿلة الﱵ أصبﺢ ﻳنظر ﳍا الكﺜﲑﻳن ا لغة اﻷغبياء والضعفاء وقليلﻲ اﳊيلة
.
 – ٤اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ  :من ﺧﻼل ما تﻘﺪم من سرد لوقائع واﻷسباب الكامنة وراء حﺪوث
٢٤

الفضائﺢ اﳌالية ﳝكن استنتاج الﺪروس والعﱪ التالية :
 إن ما حﺼل من ا يار للشرﻛتﲔ موﺿوع الﺪراسة ﱂ ﻳكن بسبب قﺼور ﰲ معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية أو معاﻳﲑ التﺪقيﻖاﳌعمول ا ،ولكن اﳌشكلة الرئيسية ﰲ أﺧﻼقيات اﳌهنة ذا ا ،وﺧﲑ دليل أن العيب ليس ﲟعاﻳﲑ اﶈاسبة ولكن ﰲ
سلوﻛيات مطبﻘيها ما جاء ﰲ قضية انرون أن معاﻳﲑ اﶈاسبة ﻛانﺖ تنص علﻰ آليات معينة ﳚب إتباعها عنﺪ إنشاء شرﻛة
ذات أهﺪاف ﳏﺪدة  ،إﻻ إن إدارة انرون ﱂ تتﻘيﺪ ا ،ولﻸسﻒ غﺾ مﺪقﻘﻲ آرﺛر أنﺪرسون الطرف عن عملية عﺪم
التﻘيﺪ.
 لﻘﺪ اظهر التﺤﻘيﻖ ن شرﻛة التﺪقيﻖ  Arthur Andersonأ ا ﻛانﺖ تﻘوم بعﺪة أعمال مﺰدوجة ،فهﻲ منجهة مﺪقﻖ ﺧارجﻲ لشرﻛة  Enronومستشارها اﳌاﱄ من جهة أﺧرى .ﻛما أ ا ﲤﺜل جهاز الرقابة الﺪاﺧلﻲ للشرﻛة أي
أن شرﻛة  Arthur Andersonﱂ تكن مستﻘلة بل ﻛانﺖ موظﻒ من موظفﻲ شرﻛة  Enronﳑا جعلها تسلﻚ
السلوك الﻼﺧﻼقﻲ ،وهذا ما ﻳﺆﻛﺪ أﳘية حيادﻳة اﳌراجع اﳋارجﻲ حﱴ ﻻ ﻳعرض نفسه ﻷي إغراءات قﺪ تﺪﺧله ﻷبواب
الغﺶ والتﺪليس وﺧرق أﺧﻼقيات اﳌهنة  ،ﳑا ستنجر عنه ﻛوارث مالية مروعة.
 ﻻ ﻳكمن اﳊل ﰲ تطبيﻖ الﻘوانﲔ واﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية ومعاﻳﲑ التﺪقيﻖ فﻘط ،ولكن اﳊل ﻳكمن ﰲ ﲢسﲔأﺧﻼقيات مطبﻘﻲ هذﻩ الﻘوانﲔ سواء ﻛانوا من اﳊوﻛمة أو مﺪقﻘﻲ اﳊسا ت ،فيجب أن ﻻ ننسﻲ أن الﻘانون ﻻ ﻳستطيع
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ﺿبط جشع وﻃمع النفس البشرﻳة  ،ﻛما ﻻ ﳝكن اﳉﺰم ن اﳊوﻛمة تستطيع توفﲑ اﳊلول اﳌناسبة ﳌنع اﻻ يارات ولضبط
سلوﻛيات أﺧﻼق اﳌهنة ﺧﺼوصا للﺼعو ت الكﺜﲑة الﱵ تواجه الشرﻛات ﰲ تطبيﻘها والتﻘيﺪ ا.
وصفوة الﻘول أن اﳋلل ﻳكمن ﰲ أﺧﻼقيات مطبﻘﻲ الﻘوانﲔ وليس لﻘوانﲔ ذا ا.
 وجود صعوبة وعﻘبات ﻻ ﻳستهان ا بضبط أﺧﻼقيات اﳌهنة وﺧﺼوصا أن مهنة اﶈاسبة والتﺪقيﻖ مهنة ذات ﻃابعاجتماعﻲ تتعلﻖ ﻷفراد الذﻳن ﲣتلﻒ أﺧﻼقيا م من شخص إﱃ آﺧر.
 إن أسباب اﻻ يارات الﱵ حﺪﺛﺖ تعود بشكل أساسﻲ إﱃ اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ،حيث استطاع اﳌتسببون ﰲ اﻻ يارات أنﻳفلتوا من وجه العﺪالة لعﺪم ﺛبوت اﻷدلة عليهم.
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻵ ر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ:

 -١نﺸﺄة و أﳘﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :نظر لﻼﺧتﻼفات الطبيعية ﰲ اﳌبادئ و اﳌعاﻳﲑ والﻘواعﺪ واﻹجراءات اﶈاسبية
وﻛذا ﰲ اﳉهات الﱵ تﺼﺪر هذﻩ اﳌبادئ واﳌعاﻳﲑ والﱵ ﻛانﺖ تﺆدي إﱃ نتائﺞ ﳐتلفة ،أدرﻛﺖ ﳎموعة من الﺪول أﳘية
اﳊاجة إﱃ وجوب التنسيﻖ الﺪوﱄ أو التنسيﻖ اﳌشﱰك من ﺧﻼل إﳚاد قاعﺪة مشﱰﻛة للمﻘارنة و التماﺛل ،ومن هنا نشﺄة
فكرة اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية .
و اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية جاءت بﻘواعﺪ وأسس تضبط اﻷعمال و التﺼرفات و اﻹجراءات اﶈاسبية ،وتضع دليﻼ لكيفية
تنفيذ اﳌعاﳉات اﶈاسبية ،لبيان اﳊﺪ اﻷدﱏ من اﳌعلومات اﶈاسبية الﱵ ﳚب اﻹفﺼاح عنها.٢٥
و تتمﺜل أﳘية معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية فيما ﻳلﻲ:
 ﲢﺪﻳﺪ وقياس اﻷحﺪاث اﳌالية للمنشﺄة إﻳﺼال نتائﺞ الﻘياس إﱃ مستخﺪمﻲ الﻘوائم اﳌالية حﺪﻳﺪ الطرﻳﻘة اﳌناسبة للﻘياس. اﲣاذ الﻘرار اﳌناسب.ولذلﻚ فﺈن غياب اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية سوف ﻳﺆدي إﱃ لﻼعﱰاف:
 استخﺪام ﻃرق ﳏاسبية قﺪ تكون غﲑ سليمة؛ إعﺪاد قوائم مالية ﻛيفية )حسب الرغبة(؛ اﺧتﻼف اﻷسس الﱵ ﲢﺪد وتعاﰿ العمليات واﻷحﺪاث اﶈاسبية للمنشﺄة الواحﺪ واﳌنشآت اﳌختلفة؛ صعوبة اﲣاذ قرار داﺧلﻲ أو ﺧارجﻲ من قبل اﳌستفيﺪﻳن وﻛذلﻚ الﺪارسﲔ وغﲑهم من اﳉﺪﻳر لذﻛر أن أﳘية اﳌعاﻳﲑاﶈاسبية الﺪولية ازدادت ﰲ الوﻃن العرﰊ حيث أصﺪرت بعﺾ السلطات الرقابية ﰲ بعﺾ الﺪول العربية تعليمات تﻘتضﻲ
اﻻلتﺰام التام أو اﳉﺰئﻲ ذﻩ اﳌعاﻳﲑ وتعمل بﻘية الﺪول علﻰ الﻘيام بذلﻚ أﻳضا.٢٦
- ٢دواﻓﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :هناك عﺪة دوافع ساﳘﺖ بشكل فعال ومباشر ﰲ نشوء معاﻳﲑ اﶈاسبة
الﺪولية فمن هذﻩ الﺪوافع وجود اﺧتﻼفات تتعلﻖ ﳌسميات أو تتعلﻖ ﳌعاﳉات وتعﺪى ذلﻚ إﱃ عﺪم وجود إجا ت
قاﻃعة للكﺜﲑ من اﳌشكﻼت الﱵ تواجه اﶈاسبﲔ ،ﻛما ساﳘﺖ العوﳌة بشكل مباشر ﰲ ذلﻚ حﱴ تتمكن الشرﻛات من
اﻻنفتاح علﻰ اﻷسواق العاﳌية وﲤكينها من إدراج أسهمها ﰲ البورصات العاﳌية وتتمﺜل هذﻩ الﺪوافع ﰲ التاﱄ:
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 اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ:نظراً لكون علم اﶈاسبة ﻳﻘوم علﻰ ﳎموعة من الفروض واﳌفاهيم واﳌبادئوالﻘواعﺪ والسياسات والتﻘاليﺪ واﻷعراف اﶈاسبية ﳑا أدى إﱃ تعﺪد التعرﻳفات واﳌفاهيم وتناقﺾ بﲔ اﳌبادئ
و لتاﱄ عﺪم ﲢﺪﻳﺪ مفاهيم اﶈاسبة بشكل واﺿﺢ ومفهوم؛

 اﻟﻌﻮﳌﺔ :بﺪأت ظاهرة العوﳌة مع تعاظم الﻘوة اﻻقتﺼادﻳة للشرﻛات اﳌتعﺪدة اﳉنسيات ،والﱵ مﺜلﺖ سلطة هذﻩالعوﳌة دون أن تعلن عن هوﻳتها أو وﻻءا ا ،وهذﻩ الشرﻛات غﲑ ﺧاﺿعة ﳌسﺆولية معينة ﻷ ا ﻻ ﲤﺜل السلطة
الرﲰية ﻷﻳة أمة من اﻷمم ،ﻛما أنه وﲤاشياً مع اﻻنفتاح اﻻقتﺼادي العاﳌﻲ واستﻘطاب مﺰﻳﺪ من اﻻستﺜمارات
اﳋارجية فﻘﺪ أﱀ ا تمع اﻻستﺜماري الﺪوﱄ علﻰ ﺿرورة ﲢسﲔ اﳌعاﻳﲑ الﺪولية الﻘائمة وإصﺪار معاﻳﲑ جﺪﻳﺪة
تنمﻲ أداء ومستوى التبادل ﰲ أسواق اﳌال .و لتاﱄ فﺈن العوﳌة واﻷﺧذ ﲟفاهيم اقتﺼاد السوق وإزالة اﳊواجﺰ
أمام حرﻛة السلع واﳋﺪمات واﻻستﺜمارات واﻷفراد وما رافﻖ ذلﻚ من تطور ﰲ عمل اﻷسواق اﳌالية ،ﻛل ذلﻚ
انعكس علﻰ مهنة اﶈاسبة لتتﻼءم مع اﳌتغﲑات ﰲ اﻻقتﺼاد العاﳌﻲ والﱵ أظهرت قﺼور البيا ت اﳌالية عن
٢٧
إظهار اﻷوﺿاع اﳌالية وفﻘاً للﺤﻘائﻖ اﻻقتﺼادﻳة اﳌستجﺪة .

 -٣ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :سسﺖ ﳉنة معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية سنة  ١٩٧٣حيث قامﺖ اللجنة صﺪار أول
مسودة ﲟشروع معيار سنة  ١٩٧٤و صﺪر اﳌعيار ﰲ نفس السنة ﳛمل رقم واحﺪ موﺿوعه اﻹفﺼاح عن البيا ت
اﶈاسبية ،و استمرت ﰲ إصﺪار اﳌعاﻳﲑ إﱃ ﻳومنا هذا مع العلم أن هذﻩ اللجنة تغﲑ اﲰها و أصبﺤﺖ ﲢمل اسم ﳎلس
معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية نتيجة مراجعة و هيكلة قانو ا اﻷساسﻲ ﲤخﺾ عنه تغيﲑ ﰲ هياﻛلها ،بﺪأ العمل ا بتارﻳﺦ
. ٢٠٠١ /٠٤/٠١
و الشكل اﳌواﱄ ﻳبﲔ اﳍيكل التنظيمﻲ لس معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية:
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘنظﻴﻤﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠنﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔIASB:
ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﳉنﺔ ﺗﻔﺴﲑات اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ اﻷنﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘنﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺗﻘﲏ
اﻟﺘﻌﻴﲔ

إﻋﺎدة اﻟﻘﺮار إﱄ

ﳎﻠﺲ ﳉنﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻠﺠنﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

ا ﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ

اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻬنﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃنﻴﺔ و اﳌﻬﺘﻤﲔ ﳌﻌﺎﻳﲑ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﺗﻘﲏ

إﻋﺎدة اﻟنظﺮ ل
اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت

SOURCE: Philippe Crozet, Nicolas Veron : la mondialisation en partie
double la bataille des normes comptables les cahiers N3-AVRIL 2002, [a
la ligne] www.cemla.org budgetaarg.htm, lire le 02/١٢/٢٠١٥.
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و سوف نتناول ﳐتلﻒ اﳍيﺌات اﳌتمخضة عن الﻘانون التﺄسيسﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﻛما هو مبﲔ ﰲ الشكل السابﻖ.
أ-ﳉنﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :تتكون هذﻩ اللجنة من  ١٩عضو من اﻹدارﻳﲔ ﻳنتمون ﳋلفيات مهنية متنوعة و ﻳشﱰط
و ذلﻚ حسب

ﰲ ترﻛيبة اﻷعضاء أن تكون ﳑﺜلة لﻸسواق اﳌالية العاﳌية من أجل ﺿمان وجود ﲤﺜيل دوﱄ عرﻳﺾ
التوزﻳع التاﱄ:
  ٠٦أعضاء من أمرﻳكا الشمالية.  ٠٦أعضاء من أورو .  ٠٤أعضاء من أسيا.  ٠٣أعضاء من ﻛل اﳌناﻃﻖ اﳉغرافية بشرط احﱰام التوازن اﳉغراﰲ الكلﻲ.ﻳتم تعيﲔ اﻹدارﻳﲔ ﳌﺪة  ٠٣سنوات قابلة للتجﺪﻳﺪ مرة واحﺪة و ﻳتمﺜل دورهم اﻷساسﻲ ﰲ:
 ﲨع اﻷموال الﻼزمة لسﲑ أنشطة اﳍيﺌة . إعﺪاد و نشر التﻘرﻳر السنوي عن النشاط  ،متضمنا الﻘوائم اﳌالية اﳌراجعة و أولو ت السنة الﻘادمة. تعيﲔ أعضاء ﻛل من ا لس اﻻستشاري ،ﳉنة تفسﲑات التﻘارﻳر اﳌالية و ﳎلس معاﻳﲑ اﶈاسبة اﳌالية الﺪولية. -تﻘييم إسﱰاتيجية و فعالية ﻛل من ﳉنة معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية و ﳎلس معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية.

ب -ﳎﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﻳتكون هذا ا لس من  ١٤عضو و ﻳتم اﺧتيارهم علﻰ أساس اﳋﱪة اﳌهنية ،اﳋﱪة
ﻷعمال الﺪولية و ظروف اﻷسواق حيث ﻳتوزعون ﻛما ﻳلﻲ:٢٨
  ٠٥أعضاء علﻰ اﻷقل لﺪﻳهم ﺧﱪة ﰲ ﳑارسة اﳌراجعة؛  ٠٣أعضاء علﻰ اﻷقل لﺪﻳهم ﺧﱪة ﰲ إعﺪاد الﻘوائم اﳌالية؛  ٠٣أعضاء علﻰ اﻷقل لﺪﻳهم ﺧﱪة ﻛمستعملﲔ للﻘوائم اﳌالية؛ عضو علﻰ اﻷقل لﺪﻳه ﺧﱪة أﻛادﳝية ) حث جامعﻲ(.و لﻘﺪ حﺪدت اﳌادة  ٣٢من النظام اﻷساسﻲ للمجلس مهامه و اﳌتمﺜلة ﰲ :
 إعﺪاد ،نشر و تعﺪﻳل اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية؛ نشر مذﻛرات اﻹﻳضاح حول مشارﻳع اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية اﳉارﻳة؛ إعﺪاد إجراءات معاﳉة التﺪﺧﻼت؛ الﻘيام لﺪارسات ﰲ الﺪول اﳌتﻘﺪمة و الناشﺌة للتﺄﻛﺪ من قابلية اﳌعاﻳﲑ اﶈاسبية الﺪولية للتطبيﻖ و صﻼحيتها ﰲ ﳏيطمتنوع و متباﻳن.
و إن معاﻳﲑ ا لس تسمﻲ ﲟعاﻳﲑ التﻘارﻳر اﳌالية الﺪولية مع العلم أنه بﺪأ العمل ا منﺪ سنة  ٢٠٠٤وهﻲ  ٠٩معاﻳﲑ.
ج -ا ﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ :ﻳتشكل هذا ا لس من  ٣٠عضو علﻰ اﻷقل ﳝﺜلون أصوﻻ و ﻛفاءات ﳐتلفة و
متنوعة ﻳتم تعينهم من قبل اﻹدارﻳﲔ ﳌﺪة  ٠٣سنوات قابلة للتجﺪﻳﺪ و تتمﺜل مهامه ﰲ:
 تﻘﺪﱘ النﺼﺢ لس معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية حول الﻘرارات اﳌتﺼلة ﲜﺪول اﻷعمال و أولو ت ا لس؛ -إبﻼغ ا لس بوجهات نظر أعضاء ا لس اﻻستشاري حول وﺿع التﻘارﻳر الرئيسية؛
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د -ﳉنﺔ ﺗﻔﺴﲑات اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ :تتشكل هذﻩ اللجنة من  ١٢عضو ﳍم حﻖ التﺼوﻳﺖ  ،ﲡتمع ﻛل شهرﻳن تﻘرﻳبا و
تتخذ ﻛل الﻘرارات الفنية ﰲ جلسات مفتوحة للمراقبة العامة.

-٤دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ :عنﺪما قرر ﳎلس إصﺪار معاﻳﲑ اﶈاسبة

الﺪولية اﳌنبﺜﻖ من اﻻﲢاد الﺪوﱄ للمﺤاسبﲔ إجراء تعﺪﻳﻼت علﻰ معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية الﱵ ﻳﺼﺪرها وتغيﲑها لتﺼبﺢ
٢٩
معاﻳﲑ التﻘارﻳر اﳌالية الﺪولية ﻛان ﻳهﺪف من وراء هذا التغيﲑ إﱃ عﺪة نﻘاط من أﳘها:
 التﻘارب مع معاﻳﲑ اﶈاسبة اﻷمرﻳكية؛ تلبية رغبة ﳎلس الوحﺪة اﻻقتﺼادﻳة ﻻﲢاد اﻷورﰊ صﺪار معاﻳﲑ ﳏاسبية جﺪﻳﺪة تساعﺪها علﻰ توحيﺪ التطبيﻖاﶈاسﱯ بﲔ دول اﻻﲢاد اﻷورﰊ علﻰ غرار توحيﺪ العملة اﻷوربية؛
 اﻷﺧذ بعﲔ اﻻعتبار التطورات الكبﲑة والتغﲑات الﱵ حﺪﺛﺖ وﺧاصة قيام العﺪﻳﺪ من دول العاﱂ صﺪار معاﻳﲑ ﳏاسبةﳏلية تستنﺪ بشكل أساسﻲ علﻰ معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية؛
 حﺪوث بعﺾ التجاوزات واﻻستغﻼل السيﺊ من قبل بعﺾ اﶈاسبﲔ لتلﻚ اﳌعاﻳﲑ عﱪ استغﻼﳍم لبعﺾ نﻘاط الضعﻒاﳌوجودة ﳌعاﻳﲑ والﱵ ﻛانﺖ احﺪ نتائجها ظهور اﶈاسبة اﻹبﺪاعية؛
ومن هذا اﳌنطلﻖ فﻘﺪ رأى ﳎلس إصﺪار معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية أدراج بعﺾ التعﺪﻳﻼت والتغيﲑات وذلﻚ تﻼفيا لﻼستغﻼل
السيﺊ للمعاﻳﲑ الﻘﺪﳝة ،وﻛذلﻚ للﻘضاء علﻰ أي ﳑارسات من ﳑارسات اﶈاسبة اﻹبﺪاعية والﱵ ظهرت ﰲ ظل اﳌعاﻳﲑ
اﶈاسبية الﺪولية الﻘﺪﳝة  ،ومن أهم تلﻚ التعﺪﻳﻼت:
 العمل علﻰ إلغاء غالبية البﺪائل ) اﳌعاﳉة الﻘياسية ( و)اﳌعاﳉة البﺪﻳلة ( ﰲ معاﻳﲑ اﶈاسبة اﳉﺪﻳﺪة  ،واﻻﻛتفاء ﲟعاﳉةﳏاسبية واحﺪة وذلﻚ ﺪف توحيﺪ اﳌعاﳉات وعﺪم فسﺢ ا ال لﻼﺧتيار بﲔ عﺪة بﺪائل ﲝيث تستغل تلﻚ البﺪائل ﰲ
ﲡميل صورة الﺪﺧل أو تضخيم اﻷر ح أو التغطية علﻰ بعﺾ اﳌﻼحظات علﻰ نشاط الشرﻛة
 إﺿافة مرفﻘات لكل معيار ﳏاسﱯ ﻳوﺿﺢ ﻛيفية التطبيﻖ العملﻲ  ،وﻳعتﱪ هذا اﻷمر من وجهة نظر الباحﺜﲔ من أهمالتغيﲑات أو التعﺪﻳﻼت الﱵ ﻃرأت علﻰ معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية اﳉﺪﻳﺪة  ،فﻘﺪ اتضﺢ أن هنالﻚ صعو ت متعﺪدة ﰲ
التطبيﻖ العملﻲ للكﺜﲑ من فﻘرات معاﻳﲑ اﶈاسبة  ،حيث ﻳﺼعب علﻰ الكﺜﲑ من اﳌتخﺼﺼﲔ توﺿيﺢ ﻛيفية التطبيﻖ
السليم لغموض بعﺾ الفﻘرات داﺧل اﳌعيار اﻷمر الذي قﺪ ﻳستغله بعﺾ ﺿعاف النفوس ﰲ الﻘيام بعملية تﻼعبات أو
ﲢرﻳفات لبعﺾ بنود التﻘارﻳر اﳌالية ﲝجة عﺪم الوﺿوح أو الفهم السليم للمعيار؛
 العمل علﻰ إلغاء التناقضات والتعارض اﳌوجود بﲔ بعﺾ اﳌعاﻳﲑ ﻹﺿافة إﱃ إزالة أي غموض قﺪ ﻳكتنﻒ تلﻚاﳌعاﻳﲑ اﻷمر الذي ﻳغلﻖ الباب أمام من ﻳرﻳﺪ أن ﻳستغل تلﻚ التناقضات أو الغموض الذي ﻳكتنﻒ بعﺾ تلﻚ اﳌعاﻳﲑ؛
 إدﺧال التفسﲑات اﳌلﺤﻘة ﳌعاﻳﲑ إﱃ داﺧل اﳌعاﻳﲑ نفسها بﺪﻻ من فﺼلها ﰲ ملﺤﻖ ﺧاص بكل معيار.اﳋﺎﲤﺔ

من ﺧﻼل ما تﻘﺪم ﰲ ﺛنا الورقة البﺤﺜية ،تظهر أﳘية اﶈاسبة اﻹبﺪاعية لنسبة لﻺدارة واﳌساﳘﲔ ،إذ تعتﱪ
أداة هامة ﰲ ﳓﺖ اﻷر ح وﲡميل صورة الﺪﺧل والﻘوائم اﳌالية بشكل عام ،ستغﻼل اﳌرونة اﳌوجودة داﺧل اﳌعاﻳﲑ
اﶈاسبية الﺪولية.
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عﻼوة علﻰ ذلﻚ ،تساهم اﶈاسبة اﻹبﺪاعية ﰲ اﶈافظة علﻰ سعر السهم أو تضخيمه من ﺧﻼل ﻃرﻳﻘتﲔ إما
التﻘليل من مستو ت اﻻقﱰاض الظاهرﻳة لشكل الذي ﳚعل الشرﻛة تبﺪو أقل عرﺿة للمخاﻃرة ،أو ﺧلﻖ مظهر اﲡاﻩ
الربﺢ اﳉيﺪ .وهذا ما من شﺄنه اﳌساعﺪ ﰲ ز دة رأس اﳌال عن ﻃرﻳﻖ إصﺪارات اﻷسهم اﳉﺪﻳﺪة.
وعلﻰ الرغم من ما تتمتع به اﶈاسبة اﻹبﺪاعية من آ ر اﳚابية ،إﻻ أن اﻷزمات اﳌالية اﳊاصلة ﰲ الﻘرن الواحﺪ
والعشرﻳن أبرزت ﺧطور ا علﻰ اﻷسواق بل اﻻقتﺼاد ﻛكل ،ﻷﺧص أحﺪاث ا يار شرﻛة  Enronوغﲑها من الشرﻛات
الرائﺪة ،إذا ﲢملﺖ شرﻛة آﺛر أنﺪرسون بوصفها الشرﻛة اﳌسﺆولة علﻰ تﺪقيﻖ حسا ت شرﻛة آنرون جﺰاء ﻛبﲑا من مسﺆولية
ا يار الشرﻛة ،وا امها لتﻼعب لبيا ت اﶈاسبية للشرﻛة مستغلة ﰲ ذلﻚ بعﺾ اﳌعاﳉات والسياسات اﶈاسبية الﱵ
تظهر البيا ت اﶈاسبية بغﲑ شكلها اﳊﻘيﻘﻲ والﺼﺤيﺢ.
وﰲ سبيل مواجهة اﻵ ر السلبية الﱵ تكتنﻒ استخﺪام اﶈاسبة اﻹبﺪاعية توصﻰ الﺪراسة ﲟا ﻳلﻲ:
 ﺿرورة تسليﺢ وتﺜﻘيﻒ اﳌراجعﲔ بكافة اﻷساليب واﳌمارسات اﶈاسبية الﱵ ﻳستخﺪمها اﶈاسب اﳌبﺪع ،ولعلذلﻚ لن ﻳتﺤﻘﻖ إﻻ من ﺧﻼل التﺪرﻳب والتﺤﲔ اﳌستمر للمﺪارك واﳌعارف العلمية ،من ﺧﻼل اللﻘاءات
العلمية والﱪامﺞ التﺪرﻳبه اﳌكﺜفة الﱵ تﺼهر علﻰ إعﺪادها اﳍيﺌات اﳌهنية اﳌشرفة علﻰ مهنﱵ اﳌراجعة واﶈاسبة .
 تفعيل اﳉانب اﳋلﻘﻲ لﺪى اﶈاسب وتغذﻳته بعﻘيﺪة سليمة ﲢﺼنه وﲤنعه من ﳑارسة التﻼعبات واﳊيل اﶈاسبية،الكفيلة ﲞلﻖ ﺛراء ظاهري ليس حﻘيﻘﻲ سيكون ﲟﺜابة فﻘاعة صابون ،انفجارها سيﺆدي إﱃ ﺧسارة فادحة وأزمة
مالية ﻛل اﻷﺧضر واليابس.وﳝكن ﰲ هذا ا ال اﻻستﺪﻻل بﻘوله تعاﱃ ﰲ الﻘرآن الكرﱘ ":أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣنﻮا

ﻻ ﲣﻮنﻮا ﷲ واﻟﺮﺳﻮل وﲣﻮنﻮا أﻣﺎ ﺗﻜﻢ وأنﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن" )اﻷنفال.(٢٧:

 من اﳌلﺢ تضيﻖ دائرة اﳌرونة الواسعة ﰲ تطبيﻖ معاﻳﲑ اﶈاسبة الﺪولية ،وتوحيﺪ عمليات التسجيل بشكل ﻳلﺰمﻛافة الشرﻛات علﻰ أﺧذا ﻃرﻳﻖ ومسلﻚ واحﺪ ﻳﺜبﺖ أداة التسجيل وﳚعلها علﻰ قﺪم اﳌساواة لنسبة لكافة
الشرﻛات.
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اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة :
١ﻳعﺪ هذا العاﱂ من أشهر اﳌختﺼﲔ واﳋﱪاء اﻻستشارﻳﲔ ﰲ ا ال اﳌاﱄ واﶈاسﱯ ﰲ الوﻻ ت اﳌتﺤﺪة اﻷمرﻳكية

٢عماد سليم اﻷغا ،دور ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄثﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮثﻮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،رسالة ماجستﲑ غﲑ منشورة  ،ﻛلية
التجارة ،قسم اﶈاسبة وﲤوﻳل ،اﳉامعة اﻹسﻼمية ،غﺰة ،فلسطﲔ ،٢٠١١ ،ص.٨٠
٣
رﻳﺦ اﻻﻃﻼع  ٢٠١٥/١٢/٩علﻰ الساعة http://ar.wikipedia.org/wiki/ ١٩:٠٠
4
-K. Naser, Creative Financial Accounting its nature and use , Prentice Hall, London, 1993,P59.
5
رﻳﺦ اﻻﻃﻼع  ٢٠١٥/١٢/٩علﻰ الساعة www.bambooweb.com/articles/d/dictionary٢٠:٠٠
K.A. Merchant and J. Rockness ,the ethics of managing earnings : an empirical investigation,
Journal of Accounting And Publicy Policy,1994,PP 79-94
-٧ﻃارق عبﺪ العال ﲪاد ،ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،الﺪار اﳉامعية للطباعة والنشر والتوزﻳع ،اﻹسكنﺪرﻳة ،مﺼر ،٢٠٠٧ ،ص.٣٤٣
8
رﻳﺦ اﻻﻃﻼع http://acc-youth.forumarabia.com/t160-topic ٢٠١٥/١٢/١٠
9
رﻳﺦ اﻻﻃﻼع http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=255&PN=2 ٢٠١٥/١٢/١٠
6

 ١٠عماد سليم اﻷغا ،اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .٨٢

 ١١عمورة ﲨال ،شرﻳفﻲ أﲪﺪ ،دور وأﳘﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﶈﺎﺳﱯ واﳌﺎﱄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ورقة ﲝﺜية مﻘﺪمة ﺿمن فعاليات اﳌلتﻘﻰ
الﺪوﱄ حول اﻹبﺪاع والتغيﲑ التنظيمﻲ ﰲ اﳌنظمات اﳊﺪﻳﺜة دراسة و ﲢليل ﲡارب وﻃنية ودولية  ،ﻛلية العلوم اﻻقتﺼادﻳة و التجارﻳة وعلوم التسيﲑ ،جامعة البليﺪة،
اﳉﺰائر ،ﻳومﻲ  ١٩-١٨ماي  ،٢٠١١ص .١٠

 ١٢رشا ﲪادة ،دور ﳉﺎن اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ،ﳎلة جامعة دمشﻖ للعلوم اﻻقتﺼادﻳة والﻘانونية ،ا لﺪ  ، ٢٦العﺪد الﺜاﱐ ،٢٠١٠ ،ص

ص .٩٨-٩٧

 ١٣علﻲ فﻼح الﺰعﱯ  ،ماجﺪ عبﺪ العﺰﻳﺰ اﳉرﻳري ،دور وأﳘﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﶈﺎﺳﱯ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘنﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎل واﻷﻋﻤﺎل اﻷردنﻴﺔ،
ﲝث علمﻲ مﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤر العلمﻲ اﳋامس لكلية العلوم اﻹدارﻳة واﳌالية ﰲ جامعة فيﻼدلفيا  / ٥ - ٤ﲤوز  ٢٠٠٧ /م ،ص .١٤

 ١٤ظاهر شاهر الﻘشﻲ" ،ا ﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأثﺮهﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ" ،ا لة العربية لﻺدارة ،اﳌنظمة العربية لﻺدارة ،جامعة الﺪول العربية ،ا لﺪ ،٢٥

العﺪد الﺜاﱐ ،الﻘاهرة ،٢٠٠٥ ،ص.٠٦

" ١٥اﶈﺎﺳﺒﺔ وأثﺮ ا ﻴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ" /http://www.cksu.com/vb/t114439 ،رﻳﺦ اﻻﻃﻼع 2015/١٢/١٠

 ١٦توفيﻖ عبﺪ العﺰﻳﺰ السوﻳلم" ،ﺣﻘﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ شﺮﻛﺎت اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ"  .http://www.suhuf.net.sa/2002jaz ،رﻳﺦ اﻻﻃﻼع
2015/١٢/١١
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 ١٧جيﻒ مادرﻳﻚ" ،ﻗﺼﺔ ا ﻴﺎر شﺮﻛﺔ انﺮون اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ" http://www.weghatnazar.com/article/article ،رﻳﺦ اﻻﻃﻼع
2015/١٢/١١

 ١٨ظاهر ،شاهر الﻘشﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.٠٧
 ١٩نﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.٠٩

٢٠د منﲑ إبراهيم هنﺪي ،اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء" ﻣﺪﺧﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت" ،دار اﳌعرفة اﳉامعية ،اﻹسكنﺪرﻳة،٢٠٠٩ ،ص١١

 ٢١اربيان بﺰنس" ،ووﻟﺪ ﻛﻮم ...ﻓﺼﻞ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد" http://www.arabianbusiness.com/arabic/504162 ،رﻳﺦ اﻻﻃﻼع 2015/١٢/١٣

٢٢الﺰعﱰي" ،ﻣﺴﻠﺴﻞ إﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻳﺪﻣﺮ ﻓﺮص انﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد" http://www.alzatari.net/research/418.html ،رﻳﺦ
اﻻﻃﻼع 2015/١٢/١٢
٢٣د منﲑ إبراهيم هنﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.١٢
٢٤ظاهر شاهر الﻘشﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .٢٣

 ٢٥جودي رمﺰي ،اﺻﻼح اﻟنظﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳉﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،مﻘالة منشورة ﰲ ﳎلة اﻷﲝاث اﻻقتﺼادﻳة و اﻹدارﻳة ،العﺪد السادس،
 ،٢٠٠٩جامعة بسكرة ،ص .٧٠

 ٢٦بن عيشﻲ بشﲑ ،اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ورقة ﲝﺜية مﻘﺪمة ﰲ اﳌﺆﲤر العلمﻲ الﺜالث إدارة منظمات اﻷعمال :التﺤﺪ ت
العاﳌية اﳌعاصرة ،ﻛلية اﻻقتﺼاد والعلوم اﻹدارﻳة جامعة العلوم التطبيﻘية اﳋاصة ،اﻷردن ،بتارﻳﺦ  ٢٩-٢٧أفرﻳل  ،٢٠٠٩ص .٠٥
 ٢٧نسمان هاﱐ ،ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺳﻮق ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ " )  ( 21آ ر اﻟﺘﻐﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت

اﻷﺟنﺒﻴﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻴﺪانﻴﺔ. ،رسالة ماجستﲑ غﲑ منشورة ،ﻛلية التجارة ،اﳉامعة اﻹسﻼمية غﺰة ،فلسطﲔ ،٢٠٠٨ ،ص ص.٢١-٢٠ :
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Stephan brun: les normes comptables internationales IAS / IFRS, galino éditeur, 1er édition, France, 2006,
p22

٢٩حسن فليﺢ مفلﺢ الﻘطيﺶ ،فارس ﲨيل حسﲔ الﺼوﰲ  ،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﱵ اﻟﺪﺧﻞ واﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼنﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ،ﳎلة ﻛلية بغﺪاد للعلوم اﻻقتﺼادﻳة  ،العﺪد السابع والعشرون،٢٠١١ ،ص ص .٣٧٢-٣٧١ :
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