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  :امللخص

ا من  يقصد حملاسبة اإلبداعية أن احملاسب املايل يكون مبدعا بشكل اجيايب بفهم مجيع مفاهيم احملاسبة وتطبيقا
لقوائم املالية، وقد يتطور هذا اإلبداع  حيث الروح وليس النص، ومن مث يستخدم إبداعاته يف التعبري عن صدق اإلفصاح 

لبعض النسب املالية، ومن مث يثار اجلدل حول اعتبار احملاسبة اإلبداعية هي إلخفاء حقائق مالية كحالة تدهور أو إخفاق 
ا شكل اجيايب من اإلبداع  يستفيد من الثغرات اليت متنحها احملاسبة  نظام سليب يتناىف وأخالقيات املهنة احملاسبية، أم أ

    .املالية لتعديل وتغيري األرقام والقوائم املالية مبا خيدم مصلحة اإلدارة
لورقة البحثية اليت حتاول إظهار اآلراء واالختالفات ووجهات النظر  سيسا عما سبق تظهر اإلشكالية اخلاصة  و
فيما خيص موضوع احملاسبة االبداعية ، حيث يعتربها البعض عمال إبداعيا يف جمال احملاسبة، أما البعض األخر ينظر هلا 

هنة وخري دليل يسرتشد به هذا الفريق هي األزمة املالية العاملية ، اليت مست ا عمل غري أخالقي يتنايف وسلوكيات امل
 .Enron، Arthur Anderson، World com، أشهر الشركات األمريكية  
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ح، اإلبداعيةاحملاسبة : الكلمات املفتاحية ح،  إدارة، حنت األر احملاسبة االحتيالية، احملاسبة التجمليه، تلطيف األر
  .شركات العاملية الكربى، الالدخل

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. 

  
ح اليت حدثت يف الثمانينات  "   smith1992١يقول  ن الكثري من النمو الظاهري يف األر لقد شعر 

  "كانت نتيجة خلفة يد الرباعة احملاسبية وليس نتيجة للنمو االقتصادي احلقيقي

  :املقدمة 
هدت تلك ش من القرن املاضي، إذلقد تبلورت األفكار األوىل لربوز مصطلح احملاسبة اإلبداعية يف الثمانينات          

ال احملاسيب واملايل للبح ح بشكل ملفت للنظر، مما دفع كثري من املختصني يف ا  ث عنالفرتة منوا غري مربر لألر
ح،  احلقيقية الكامنة وراء سباب األ ا نتيجة لرباعة اليد احملاسبية اليت تالعبت يف ذلك النمو غري املعقول لألر فتبني أ

ت واألرقام بغرض خلق واقع اقتصادي مغاير عن احلقيقية الفعلية، مكسبتا بذلك اإلدارة واملسامهنياحلس  و مكافئات ا
حا   .ضخمة أر

، االرتباط الوثيق بني  -ملصطلح السابق -املختصني يف األدبيات احملاسبية والشؤون املالية  وما زاد من اهتمام
يارات أضخم  اإلبداع احملاسيب واألزمات املالية  Enron، Arthur " األمريكيةات لشركا، فقد شكلت ا

Anderson، World com"  اإلفصاحدليال كافيا على سلبية وخطورة طغيان استخدام احملاسبة التجملية يف 
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ت املنشورة لشكل الذيالكاذب واملضلل للكافة اجلهات املستخدمة للمعلومات والبيا قيقية حغري مالية أنتج وضعية  ، 
وتعظيم  ،مكافئات املدراء وإطالة ،إجيالتأثري على أسعار األسهم ك التالعبات يكمن يف ادافع لتلللشركات، ولعل أبرز 

 خلارجية اليت زاوجت بني مهنة التدقيق واالستشارة املالية، مما جعلها تتجرد من االستقالليةمكاسب شركات املراجعة ا
  .رسات املشبوهة للمحاسب املبدعوتصبح طرفا مزكيا ومباركا للمما

وضوع احملاسبة مب املتعلقةظهار اآلراء واالختالفات ووجهات النظر إل دفالبحثية  ةفان الورقسيسا ملا سبق، 
ا عمل غري أخالقي يتنايف  اإلبداعية ، حيث يعتربها البعض عمال إبداعيا يف جمال احملاسبة، أما البعض األخر ينظر هلا 

ن تكتمل صور ، ول٢٠٠٢-٢٠٠١أزمة اإلفصاح العاملية لسنة فريق هي وخري دليل يسرتشد به هذا ال ، املهنة وسلوكيات
ر السلبية للمحاسبة اإلبداعية    .هذا اجلدال القائم بدون معرفة دور اهليئات الدولية يف كبح مجاح اآل

 اإلشكالية الرئيسية:  
  :على النحو التايل ومما سبق ذكره تتضح معامل اإلشكالية الرئيسية

 كيف يؤثر اإلبداع احملاسيب يف ظل متطلبات معايري اإلبالغ املايل على املؤسسات االقتصادية؟ 

 األسئلة الفرعية: 

  :التالية ومن خالل اإلشكالية السابقة تربز لنا جمموعة من األسئلة الفرعية
إلبداع احملاسيب؟ -  ما املقصود 

 م األزمات املالية العاملية؟كيف أثر اإلبداع احملاسيب يف تفاق -

ر السلبية للمارسات اإلبداع احملاسيب على  ما - يار الشركات وبقائها  استمراريةهي اآل والدروس املستفادة من ا
 الشركات العاملية الكربى؟

  :فرضيات البحث
ت املمارسة إلخفاء األداء الفعلي لاإلبداع احملاسيب  - لشركات بغرض أسلوب من أساليب التالعب يف احلسا

فعة للشركة أو بعض العاملني فيها  .وتضليل أصحاب املصلحة حتقيق نتائج 
لية للشركات املقيدة يف اإلبداع احملاسيب ساهم بدرجة كبرية يف ظهور األزمات املالية وفقدان الثقة يف القوائم املا -

 .البورصات
ر سلبية على الشركة واملسامهني واأل - يار شركات عاملية  اإلبداع احملاسيب له آ طراف األخرى وكان سبب يف ا

  .كربى
  : ومتاشيا مع مقتضيات املعاجلة الرصينة واملتأنية للموضوع املطروق، فقد مت تقسيم هذه الدراسة إىل املباحث التالية

  اإلطار املفاهيمي للمحاسبة اإلبداعية؛: املبحث األول 
أل :الثايناملبحث    زمات املالية العاملية؛عالقة احملاسبة اإلبداعية 

ر السلبية للمحاسبة اإلبداعية: الثالث ثاملبح   . دور معايري احملاسبة الدولية يف احلد من اآل
     

  اإلبداعيةي للمحاسبة ماهيفامل اإلطار: األولاملبحث 
  :اإلبداعيةمفهوم احملاسبة -١
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لعديد من املسميات وذلك  اتعبتاللللقد أصطلح مهنيا على تسمية اإلجراءات اخلفية            ت احملاسبية  يف البيا
ح ، اهلندسة املا ال يف علم احملاسبة ، فمنها على سبيل املثال مصطلح إدارة األر لية ، حسب ما جاء يف أدبيات هذا ا

  .احملاسبة االحتيالية ،احملاسبة االبتكاريه، قية احملاسبة اإلبداعية أو احملاسبة اخللملية، تلطيف الدخل ، احملاسبة التج
على دراسة املصطلحات السابقة واليت إن اختلفت يف التعبري لكنها  ووجتدر اإلشارة أن أحد املختصني  عكف         

دف  اتفقت يف املضمون ، إذا يشري أحد املختصني أن احملاسبة اإلبداعية تعين اإلجراءات اليت متارسها منشآت األعمال 
حها ا يشكل هادئ وبطريقة خفية للتغطية  التقليل من أر م اليت مت تشكيلها والتالعب  ا من خالل حسا د أو ز

  .٢على املخالفات واجلرائم
ال نقتصر على ذكر مصطلح ومن املالحظ أن  احملاسبية االبداعية قد عرف عدة تعاريف من قبل املختصني، ويف هذا ا

ذا املفهوم   :وازالة الغموض الذي قد يكتنفه هذه التعاريف قصد االحاطة 
حي           حملاسبة اإلبداعية أو إدارة األر ت املمارسة إلخفاء  "ا قصد  أسلوب من أساليب التالعب يف احلسا

فعة للشركة أو بعض العاملني فيها ا . األداء الفعلي للشركات بغرض حتقيق نتائج  وتوصف مثل هذه األساليب 
ستغالل عنصري املرونة  واملبادئ احملاسبية املتعارف عليهاإذا متت ممارستها دون جتاوز املعايري  “إبداعية حماسبة“ وإمنا 

  .واالختيار يف تلك املعايري واملبادئ
لغ األمهية يف زعزعة ثقة السوق يف املعلومات الواردة يف         اليت تنشرها  القوائم املاليةملمارسة هذه األساليب أثر 

يارات املفاجئة لبعض الشركات يف العقد املاضي،  الشركات، ويعتقد بعض الباحثني أن للمحاسبة اإلبداعية دورًا يف اال
 .٣ يف الوصول إىل املستوى املتوقع هلذه املهنة احملاسبةواليت ترتب عليها إخفاق مهنة 

سلوب أكثر تفصيال               ا(Naser)وقد عرفها أحد املختصني  عملية معاجلة األرقام احملاسبية عن طريق " ، 
احملاسبية واختيار املقاييس وااليضاحات يهدف حتويل القوائم املالية عما جيب أن تكون عليه  استغالل التغريات يف املبادئ

إىل الوضع احملبذ ملستخدمي القوائم املالية، أو هي العملية اليت تنظم فيها الصفقات بشكل يرتتب عليه نتائج حماسبية 
   ٤"مطلوبة سلفا بدال من أن تكون النتائج حمايدة ومتسقة 

ا تشري اىل استخدام أو استعمال املمارسات املنحرفة عن " Bamboo Web Dictionary"ويصفها         
ستخدام األساليب واملمارسات احلديثة واملتعددة واملبتكرة للحصول  املمارسات احملاسبية القياسية أو املعيارية أو املألوفة، 

ونتائج تلك املمارسات تكون معقدة ومثرية يف التقارير املالية وهلذا  على امتياز للدخل، املمتلكات، املوجودات، اخلصوم،
  ٥."مسيت ابداعية ويضيف أن هذه احملاسبة جبدية أكرب بقصد حتريف الدخل احلقيقي وممتلكات األعمال

ا تصرفات من جانب اإلدارة بغية التأثري على الدخل املفصح عنه، : " يف حني يعرفها البعض األخر على    حبيث ال أ
لشركة يف األمد البعيد ألحرى قد يكون ضارا    ٦"يعرب عن خاصية اقتصادية حقيقية للشركة ، بل أنه 

محاد فقد استخدم مصطلح احملاسبة االبداعية بشكل واسع للتعبري على املمارسات اليت ميكن طارق عبد العال أما 
ألخص يف استخدامها لتعديل نتيجة النشاط واملركز املايل للشركة  لشكل الذي يؤثر يف انطباع مستخدم القوائم املالية 

  ٧.أدائها
ا اإلبداعية علىاحملاسبة  ميكن تعريفومما سبق         لقواعد  :أ عملية أو ممارسة يستطيع احملاسبون استخدام معرفتهم 

ت الشركات أو التالعب    .ا بقصد حتقيق أهداف حمددةوالقوانني احملاسبية ملعاجلة األرقام املسجلة يف حسا
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 :اإلبداعيةاحملاسبة  أسباب ظهور -٢
لشركة املصدر الرئيس لظهور احملاسبة اإلبداعية         . يعترب تضارب املصاحل بني األطراف املختلفة ذات العالقة 

ح املوّزعة ، ومصلحة محلة األسهم يف تعظيم العائ م ، فمصلحة املديرين يف تقليل الضرائب واألر د على استثمارا
م اإلدارية املختلفة ، واملسؤولني يف حتصيل ضرائب أكثر دة تعويضا رغم  –وتعدد املصاحل . ومصلحة املوظّفني يف ز

من القرن هذا األمر يف بداية التسعينات  Revsine تسبب يف انتشار احملاسبة اإلبداعية ، وقد ذكر هو ما - تعارضها 
ياراملاضي   Enron ، أي قبل ا

ن القـوانني ختبـرك فقط مبا ال تستطيع فعـله وليس ما تستطيع فعلـه فإذا كنت ال تستطيع أن ! وعندما اكتشفت الشـركات 
ح فإنك تستطيع على األقل أن تبتدعها  !تكسب األر

  فصاح اليت تتيحها املعايري احملاسبية كما أن االختيارية يف احملاسبة املتمثّلة يف بدائل القياس احملاسيب والتقدير واإل            
لشكل أو املضمون ، إضافة إىل الثغرات املوجودة يف أساليب التدقيق  واليت تؤثر على خمرجات نظام احملاسبة سواء 

إىل إضافة إىل أن احلاجة إىل التوقعات املستقبلية ، و احلاجة .اخلارجي ، كلها سامهت يف انتشار ظاهرة احملاسبة اإلبداعية 
و اختالفات توقيت بعض التعامالت املالية ، واختالفات تصنيف القوائم املالية ، كلها   التقدير واحلكم الشخصي ،

عوامل منحت املديرين الفرص البتداع األساليب احملاسبية القادرة على تعظيم املنافع املؤسسية أو الشخصية أو كليهما 
 .معاً 

ال أخالقية شعارها ال للشفافية ال للوضوح وابتداع ابتداعية حماسبة : ا اإلبداعيةبة نطلق على احملاس أنومما سبق ميكن 
لتالعب جبميع الطرق املمكنة لتحقيق مصاحل   . الشركة إدارةبال حدود ، تقوم 

 -  أو دارةاإلحلفظ ماء وجه  اإلبداعيةخصبة للمحاسبة  أرضاالعامل توفر  أحناءاملوجودة حاليا يف خمتلف  األزماتوان 
 . األسبابوغريها من ......غري مستحقة  مكافآتتربير احلصول على  أوحتسني سعر السهم 

 : مقارنة بني السياسات احملاسبية املتحفظة والغري متحفظة -  
دة  إىلختفيض مصروفات هذه الفرتة مما يؤدي  أوالفرتة احلالية  إيراداتالسياسة الغري متحفظة تعمل على تضخيم  ز

دة صايف الدخل عن الفرتة  إىلالسياسة املتحفظة ال تسعى ، أما  يف الدخل عن الفرتة احلاليةصا  .احلاليةز
 يتم استهالك األصول خالل مدة طويلة يتم استهالك األصول خالل مدة قصرية

 لتسعري املصروف أوال يصرف أخريالتسعري املصروف يتم استخدام طريقة الوارد  أواليصرف  أواليتم استخدام طريقة الوارد 
 .واستهالكها على عدة فرتات يتم اثبات مصاريف الدعاية واالعالن خالل الفرتة واإلعالنيتم رمسلة مصاريف الدعاية  -
ا يف الفرتة احلالية يتم اثبات  اإلفصاحيتم  - لقوائم املالية وال يتم اثبا ت املرفقة  عن االلتزامات احملتملة يف البيا

 . ت احملتملة خالل الفرتة احلالية من خالل تكوين خمصصاتااللتزاما
لديون املشكوك يف  لديون املشكوك فيها أقل ما ميكن تكون التقديرات اخلاصة  صيلها أعلى حتتكون التقديرات اخلاصة 

  . ٨ ميكن ما
بتًا للنمو تفضل الشركات بشكل عام التسجيل يف تقاريرها تيا  (Income Smoothing): متهيد الدخل -   رًا 

ح متقلبة من سلسلة ايف  ح بدًال من إظهار أر الاألر  ويرى  ، الرتفاعات واالخنفاضات الكبرية يف هذا ا
Belkaoui  دف الوصول إىل املستوى أو ”إن متهيد الدخـل الجتاه املرغوب ويعرب اهو تسوية مقصودة للدخل املعلن 
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ت غري الطبيعية يف الدخل إىل احلد املمكن أو املسموح به يف ظل مبادئ احملاسبة الحنرافااإلدارة يف تقليل اعن رغبة 
ألنشطة أو القرارات احملاسبية اليت تتخذ للمناورة “واإلدارة املقبولة ويالحظ إن هذا التعريف حيدد أبعاد أنشطة التمهيد 

ألنشطة والقرارات التشغيلية املتاحة اوماً، وكذلك لدخل يف حدود املرونة املتاحة يف ظل املبادئ احملاسبية املقبولة عم
ا التأثري الإلدارة يف ظل مبادئ   Van)ومييز عدد من الباحثني أمثال . الدخل املعلن للشركة يفإلدارة واليت من شأ

praay , Dahran , Trueman)    ح فاألول يعرب عن رغبة ابني مفهوم متهيد الدخل ومفهوم إدارة إلدارة األر
إلدارة يف الوصول إىل االحنرافات غري املتوقعة يف الدخل إىل أدىن حد ممكن، يف حني يعرب الثاين عن رغبة اتقليل  يف

دة احلوافز  عرف إدارة تُ و .اخل… القرتاض اإلدارية أو تقليل املدفوعات الضريبية أو تقليل تكاليف اأهداف معينة منها ز
اا ح من قبل   إلدارة يف عملية القياس واإلبالغ املايل اخلارجي بقصد احلصول على ابل تدخل مقصود من ق“ألر

ا يقصد بذلك تقليل حدة التفاوت ،  “يقول إذويعرج الشريازي على متهيد الدخل . “مكاسب خاصة للشركة أو إلدار
لفرتات احملاسبية املختلفة  عن طريقها ميكن حتقيق هذا واملمارسات احملاسـبية اليت ، والتقلبات يف أرقام الدخل اخلاصة 

ملصروفات، طرق تبويب ) العرتافاتوقيت (إليرادات، ُأسس حتقق ) العرتافاتوقيت (ُأسس حتـقق : ألثر كثرية مثلا
وتلجأ إدارة املنشآت إىل وسائل متهيد الدخل وذلك لتحقيق  ،  اخل… العناصر العادية وغري العادية يف قائمة الدخل 

الضرائب املستحقة، اكتساب ثقة املسامهني ومحلة السندات، جتنب التدخل احلكومي  يفالتأثري  :أهداف كثرية مثل
إلدارة لتمهيد الدخل الدوري هو رغبتها يف جتنب إظهار التباين يف نتائج أعمال املنشأة اإال إنه من أهم دوافع  ، اخل…

حية ُأخرى جند . من فرتة إىل أخرى من طمس احلقائق أو إخفائها مؤقتًا عن أصحاب  ن متهيد الدخل هو نوعأومن 
 . الستثمارات البديلةاألمر الذي يؤدي إىل سوء توجيه املوارد فيما بني جماالت االشأن 

ألخبار غري املرغوبة  يتوقعون  إن مدراء الشركات ميكن أن  -     .التغيري يف سياسة تضخيم الدخل من أجل عدم التأثر 
ت إلبداميكن للمحاسبة  -   اعية أن تساعد يف احملافظة على سعر السهم أو تضخيمه من خالل كٍل من تقليل مستو
ألمر الذي جيعل من الشركة تبدو أقل عرضة للمخاطرة، وكذلك من خالل خلق مظهر اجتاه الربح االقرتاض الظاهرية، ا

دة رأس املال من خالل إصدارات . اجليد   . ألسهم اجلديدةاوهذا يساعد يف ز
م ميكن أن يستخدموا احملاسبة إ-   سهم شركتهم، فإ إلبداعية لتأخري خروج اذا اخنرط املدراء يف تعامالت داخلية 

  . الستفادة من املعرفة الداخليةاألمر الذي يقوي من فرصتهم يف ااملعلومات إىل السوق، 
مليزانية العاميستخدم املدراء ال-   ت الشركة تنعكس على تقييم أداء فإذا ما حذفت الديون  ةديون املنحرفة  من حسا

                          .الشركة
  ٩.التهرب الضرييب عن طريق تقليل رقم صايف الدخل اخلاضع للضريبة -  
ختتار من بني خمتلف الطرق  أن أحياتسمح القواعد و السياسات احملاسبية : حرية االختيار للمبادئ احملاسبية  -

الختيار من بني البدائل  إعدادخدمها يف احملاسبية اليت تست قوائمها املالية، حيث تستخدم العديد من املعايري احملاسبية 
ا، وهذا يرتتب عليه اختيار الشركة للطرق احملاسبية اليت تتالءم مع أهدافها احملاسبية املختلفة  أفضلو اليت حتقق  ورغبا

  .صورة ألداء الشركة 
نفقات البحث و التطوير حال  إطفاءري من  البلدان يسمح للشركات أن ختتار مابني سياسة ذلك أنه يف الكث عن  مثال

  .١٠على مدى فرتة حياة املشروع وإطفائهاحدوثها أو رمسلتها 



 
 7 

  :اإلبداعيةجماالت احملاسبة  -٣
، تنظيمي     ، خمططا، جوهر ، جذر ، مجاعيا، خذ اإلبداع بشكل عام جماالت عدة، فقد يكون إبداعا إدار ا، فرد

االت اآلتية     ١١ :داخليا أو خارجيا، غري أن جماالت اإلبداع احملاسيب ميكن ذكرها على سبيل املثال يف ا
 نظام املعلومات احملاسيب.  
 املفاهيم، التعاريف، الفروض، األسس والقواعد واملعايري املختلفة للمحاسبة.  
  التقييم(القياس احملاسيب.(  
 ت احملاسبية والقوائم املالية أساليب التسجيل   .أو التقييد وعرض البيا
 طرق توزيع أو حتميل املصاريف املختلفة.  
 أساليب إعداد وعرض التقارير.  
 أساليب التحليل املايل.  
 تطوير الربامج اآللية احملاسبية. 

  :وكذلك تتمثل جماالت احملاسبة اإلبداعية يف النقاط التالية
 قائمة الدخل: 

رقام قائمة الدخل واليت ختص على سبيل  اإلبداعيةأن متارس سياسات احملاسبة  رةلإلداميكن   يف جمال التالعب 
  :املثال

  .مصروفات االهتالك عند التملك -
  .لإليراداالعرتاف املبكر  -
  .تقليل من املصاريف املستحقة الدفع  -
  .اإلمجايلتضخيم املبيعات و الربح  -
لعملة ال -   .صعبةتقييم األرصدة 
 قائمة املركز املايل: 

وذلك من خالل قيامها ببعض املمارسات منها على  اإلدارةمن قبل  اإلبداعيةوهي القائمة اليت تطاهلا ممارسات احملاسبة 
  :سبيل املثال

  .تضخيم مصاريف إعادة اهليكلة -  
ت األصول املدينة -   .التضخيم يف حسا
  .االلتزاماتتقليل  -
  .املعدات تضخيم املمتلكات و -
  .تضخيم املستحقات االختيارية -
دة االحتياطات -   .ز
  .التالعب يف خمصصات الديون -
  .التالعب يف طرائق تقييم األدوات املالية -
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 جماالت أخرى: 
  .سوء استخدام األمهية النسبية -    

موعات  -   "القابضة والتابعة" العمليات املتبادلة مابني شركات ا
و    هناك نوعان من التالعبات يف ممارسات احملاسبة اإلبداعية التالعب األول حماسيب:  ة اإلبداعيةطرائق احملاسب -

  :التالعب الثاين غري حماسيب و األيت طرائق التالعب لكل نوع على حدا
  طرائق التالعب احملاسيب وتكون من خالل: 

مثل  طرائق تقييم املخزون السلعي، معاملة املصاريف استغالل فرصة اختيار الطرائق و السياسات احملاسبية البديلة  -
ا جارية   .الرأمسالية على أ

  .استخدام التحيز الشخصي عند وضع التقديرات احملاسبية مثال ذلك تقدير العمر اإلنتاجي ألصل ألغراض االهتالك -
 طرائق التالعب غري احملاسيب و تكون من خالل: 
ت مثل  تغيري تصنيف الصفقات و ماينتج عنها - بيع األصل وإعادة استئجاره إذ أن : من تالعب يف احلسا

ت مع أقساط اإلجيار  .  عائدات البيع ميكن أن ختفض أو ترفع بشكل غري حقيقي من خالل إجراء تسو
ح و اخلسائر لتحقيق هدف معني مثال - ألر دف حتديد سنة معينة لتحميلها  : تغيري الزمن الفعلي للصفقات 

ن  عمليون عندئذ تستطي ٣تكلفته التارخيية مليون وقيمته استثمار  اإلدارة أن ختتار السنة اليت تعد فيها 
 .١٢االستثمار قد حتقق لرفع الربح يف العام الذي اختارته

  :اإلبداعيةخصائص احملاسبة  -٤
  ١٣ :تتمتع احملاسبة اإلبداعية جبملة من اخلصائص ميكن إجيازها يف النقاط التالية

 واخلالقةاملتسائلة ة احملاسبية واملالية العقلي. 
  قدرة احملاسب على التحليل والتجميع . 
 قدرة  احملاسب على التخيل واحلدس . 
 لنفس لشجاعة والثقة   . ان يتمتع احملاسب 
  اإلداريةاعتماد احملاسب على التعليمات املبنية على احلقائق العلمية وليس التعليمات املستمدة من املراكز  
  لألفكاريستطيع تطوير ذاته من حيث النقد والتهذيب والتقومي  الذي، فاحملاسب املبدع هو الذايتالنقد 

   .يستخدمها اليتواملعلومات ووسائل التحليل 
ألزمات املالية العاملية :الثايناملبحث    عالقة احملاسبة اإلبداعية 

شركات يف أمريكا املتخصصة يف الطاقة، تعد شركة انرون من اكرب ال ) : Enron( نرونإشركة  فضيحة - ١
ولذلك فان إفالسها يعد ضربة موجعة لالقتصاد األمريكي والعاملي ككل، لذلك ال بد من البحث يف أسباب 
يار هذه الشركة، وقد أرجع الباحثني واملتتبعني األمر اىل أمر الفساد املايل الذي عم يف تلك الشركة، إذا فاألمر  ا

خالقيات  حها اليت نتجت جراء  ١٦/١٠/٢٠٠١ ١٤املهنة، ففييتعلق  إلعالن عن ختفيض أر قامت الشركة 
مليون دوالر، وهي شركات شراكة  ٥٤٤مببلغ   (LJM1 & LJM2)تعاملها مع  الشركات االستثمارية

ا من طرف  ، كما أعلنت أيضا ختفيض حقوق ملكية املسامهني مببلغ FASTOWمعها مت إنشاؤها وإدار
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عادة هيكلة قوائمها املالية بعد ستة بل ١.٢ يون دوالر املرتبطة بنفس العمليات السابقة، وبعد قيام شركة انرون 
واجلدول التايل  ١٦/١٠/٢٠٠١تبني أن هناك ختفيضات أكرب مما جاء يف إعالن  ٢٠٠١-١٩٩٧أشهر للفرتة 
  : يوضح ذلك

  

  العام
ح قبل  األر

  التخفيض
مقدار ختفيض 

ح   األر
فيض مقدار خت
  حقوق امللكية

دة  مقدار ز
  املديونية

  مليون ٧١١  مليون ٢٥٨  مليون ٢٨  مليون ١٠٥  ١٩٩٧
  مليون ٥٦١  مليون ٣٩١  مليون ١٣٣  مليون ٧٠٣  ١٩٩٨
  مليون ٦٨٥  مليون ٧١٠  مليون ٢٤٨  مليون ٨٩٣  ١٩٩٩
  مليون ٦٢٨  مليون ٧٥٤  مليون ٩٩  مليون ٩٧٩  ٢٠٠٠

  بليون ٢.٥٨٥  ونبلي ٢.١١٣  مليون ٥٠٨  جمموع التخفيض
احلاكمية املؤسسية بني املفهوم وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع يف الشركات ظاهر القشي، حازم اخلطيب، :املصدر

لد املدرجة يف األسواق املالية   .٢٢: ، ص٢٠٠٦، جامعة اإلسراء األهلية، ١، العدد١٠، جملة أربد للبحوث العلمية، ا
، وكل ما سبق LJM2و LJM1 مليون دوالر من شركيت ٣٠تلقى مبلغ  FASTOWكما مت اكتشاف أيضا أن 

ارت وأعلنت إفالسها   .أدى اىل فقدان انرون ثقتها يف السوق فا
بتشكيل جلنة للوقوف على األسباب احلقيقية وراء هذه األزمة، وقد قررت  Enron لقد قام جملس إدارة شركة  

  : ١٥هذه اللجنة ما يلي
أصبحوا أغنياء يف فرتة وجيزة، وهذا األمر مل تفصح به الشركة، وقد تلقى هؤالء األشخاص مبالغ  هناك بعض املوظفني -

  :من غري تربير وهم
  تلقىFASTOW مليون دوالر من طرف شركيت  ٣٠LJM1  وLJM2؛ 

  تلقىKOPPER ) موظف سابق يفEnron  ومالك لشركةChew Co.  (ماليني دوالر؛ ١٠ 

 ح عن امسيهما مليون دوالر لكل منهما؛تلقى موظفان آخران مل يفص 

 كما تلقى البعض اآلخر من املوظفني عدة مئات من أولوف الدوالرات.  
قي املوظفني ما عدا  ، وان إدارة شركة ارنون قد دخلت يف FASTOWوكشفت اللجنة انه ال توجد أدلة تدين 

لضرورة القيام ا، وقد صممت بشكل مدروس لالختالسات،  عمليات استثمارية مع الشركات االستثمارية مل تكن 
واكتشفت أن هنالك عمليات مت تطبيقها بشكل غري صحيح  والغريب يف األمر هو موافقة املستشارين املاليني، وما 

يار لذكر هنا أن شركة انرون مالكة للشركات االستثمارية ومل يكتشف ذلك إال بعد اال   .خنصه 
لتعامل  Andersonللتدقيق اخلارجية وبينت اللجنة أيضا أن الشركة  اليت قامت بتدقيق العمليات احملاسبية األصلية 

  .مع الشركات االستثمارية هي عمليات ذات هيكلة مغلوطة وخمالفة للمبادئ احملاسبية
وقعت يف عدة أخطاء، بل صممتها ألجل إحداث خمتلف التالعبات املالية  Enronويرى بعض احملللني أن شركة 

خالقيات املهنة ومن مجلة هذه األخطاء ما يليوهذ   :١٦ا ما يؤكد أن السبب  الرئيسي يكمن يف عدم االلتزام 
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ا مل تتضمن أرقام بعض هذه الوحدات والشركات اليت كانت تسجل خسائر   - معة ذلك أ حتايلت يف تقدمي ميزانيتها ا
  ؛كبرية

تداولت بعقود طويلة األجل وعقود آجلة ليس هلا سعر حمدد يف السوق وكانت حتتسب قيمتها بطريقتها اخلاصة مما  -
ح واخلسائر الفورية وتربيرها؛   فتح الباب أمام التالعب بتحديد األر

يار شركة  - ك جماال واسعا هنا أننظام تقييم االستثمارات حسب سعر السوق حيث  إىل Enronبعض احملللني عزا ا
النظامية واليت كانت تشكل جزءا  األسواقاملشتقة غري املدرجة يف  األدواتالحتساب سعر السوق خصوصا يف جمال 

  .مهما من عمليات التداول لدى الشركة
ايتها على هذا النحو من السرعة   ذا احلجم الكبري والشهرة  لقد كانت أكرب حالة . ومن النادر أن تلقى شركة 

الكثري من العاملني البالغ وفقد وفقد اآلالف من العاملني وظائفهم على الفور تقريباً، . األمريكيالتاريخ  يفس إفال
م، بعد أن كانت الشركة قد شجعتهم على شراء أسهم  عددهم عشرين ألفًا مدخرات املعاش التقاعدى اخلاصة 

Enron من جراء عملية أحناء البالد مليارات الدوالرات  يف كما فقدت صناديق املعاشات. بسندات املعاش التقاعدى
  .١٧االستثمار

يار شركة  : )Arthur Anderson( شركة آرثر أندرسونفضيحة  -٢ للطاقة فضائح  Enronلقد أظهرت ا
 مليار دوالر واملتعلقة بشركة انرون،   ١.٢مكاتب احملاسبة، كون إن حماسب شركة اثر اندرسون اخفت خسائر  ما يقارب 

لتعامل مع شركات  تبني أن  الفحص والتحري إذ وبعدوهذا ما بينته جلنة التحقيق   LJM1العمليات احملاسبية األصلية 
يار كانت عمليات ذات هيكلية مغلوطة وخمالفة للمبادئ احملاسبية  .Chew Coو  LJM2و  واليت أدت إىل اال

 Andersonوالشركة اخلارجني ومستشاري  ىفقة وإشراف مدققمواوهذه العمليات املغلوطة متت حتت  .املتعارف عليها
مليون دوالر، والذي جاء ذكره ضمن تقرير  ٥.٧والدليل على ذلك املبلغ املدفوع هلم مقابل تلك االستشارات والبالغ 

  .١٨جملس اإلدارة
املالية،  ، فتحت احلكومة حتقيقا حول هذا األمر والكتشاف خمتلف التالعبات Enronوعند حدوث كارثة   

ت  لتخلص من مجيع  Enronقم السيد ديفيد دنكان الشريك املسؤول يف مؤسسة أندرسون عن مراجعة حسا
لقضية اليت تثبت تواطؤ ارثر اندرسون مع شركة  ، وقد زعم انه تلقى نصيحة يف بريده  Enronاملستندات ذات العالقة 

ملؤ  نسي متبل العاملة  لتخلص من املستندات إال أن احملامية أنكرت ذلك وقد االلكرتوين من احملامية  سسة تنصحة 
  . ١٩قامت الشركة بفصل السيد دنكان

امات املنسوب إليها ، وسحبت هيئة األوراق املالية والبورصة األمريكية رخصتها يف   ال  ٣١وقد متت أدانت الشركة 
ا٢٠٠٥مايو  ٣١، وعاد الرتخيص للشركة حبكم للمحكمة العليا يف ٢٠٠٤أغسطس  مل تعد ذلك الصرح العظيم  ، إال أ

ت املتحدة األمريكية  ٢٨اخنفض عدد عماهلا من و ، فقد فقدت الشركة عدد من عمالئها،  ألف  ٨٥ألف داخل الوال
   ٢٠موظف ٢٠٠حول العامل إىل 

ين أكرب شركة لالتصاالت  ):World com(شركة وورلد كوم فضيحة  – ٣ ت تعد شركة وورلد كوم  يف الوال
ا  ٦٠مليون عميل وبلغ عدد موظفيها  ٢٠األمريكية، هلا أكثر من  دولة، ورغم قيمة هذه الشركة  ٦٥ألف وتشمل عمليا

يار  ا مل تتخلص من متاعب الفساد املايل، إذ عرفت هذه الشركة العديد من التالعبات املالية أدت اىل ا يف أمريكا إال أ
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ا سجلت ٢٠٠٢٢١سنتات سنة  ٩ إىل ١٩٩٩دوالر سنة  ٦٤أسهمها من  لكشف أ ،  وهذا بعد أن قامت الشركة 
  :مليار دوالر يف صورة نفقات على النحو التايل ٣.٨٥بشكل غري سليم لـ 

  ؛٢٠٠١مليون يف الفصل األول من سنة  ٦٦١  -  
  ؛٢٠٠١ماليني يف الفصل الثاين لسنة  ٦١٠ -  
  ؛٢٠٠١مليون يف الفصل الثالث من سنة  ٧٤٣ -  
  ؛٢٠٠١مليون يف الفصل الرابع من سنة  ٩٣١ -  
  .٢٠٠٢مليون يف الفصل األول من سنة  ٧٩٧ -  
ح ب         و  ،٢٠٠١مليار دوالر عام ٦.٣٣٩قيمة وأعلنت الشركة أن هذه التحويالت غري قانونية ستخفض األر
فقدان ثقتها يف السوق فحدث  إىلاألمر الذي أدى  ٢٢. ٢٠٠٢مليار دوالر خالل الربع األول من عام  ١.٣٦٨
  .الكارثة
، قد أبدعت يف استخدام حيل حماسبية  ٢٠٠٢حىت شهر ماي  ١٩٩٩وجتدر اإلشارة، أن الشركة منذ سنة       

دف رفع سعر السهم ، مما أدي إىل حتقيق ثراء  حها،  إلخفاء مركزها املايل، وقدمت صورة مغرية مبالغ فيها عن أر
كد أن الشركة قد   للمدير التنفيذي الذي سعار منخفضة، وبعد التحقيقات  كان قد اشرتي حصة من أسهم الشركة 

  .٢٣بليون دوالر ١١ضخمت أصوهلا مبا قيمته 
خالقيات املهنة، إذ أن األمر يتعلق بقضية الفساد املايل      يار أيضا متعلق  وما ميكن قوله يف هذا املقام أن سبب اال

ا لغة األغبياء والضعفاء وقليلي احليلة  إىللرجوع  وال جمال ملعاجلته إال األخالق الفاضلة اليت أصبح ينظر هلا الكثريين 
.  
حدوث من خالل ما تقدم من سرد لوقائع واألسباب الكامنة وراء : الدروس املستفادة من الفضائح املالية  – ٤

   ٢٤:املالية ميكن استنتاج الدروس والعرب التالية  الفضائح
يار للشركتني موضوع الدراسة مل يكن بسبب قصور يف معايري احملاسبة الدولية أو معايري التدقيق   - إن ما حصل من ا

ا ا، ولكن املشكلة الرئيسية يف أخالقيات املهنة ذا ، وخري دليل أن العيب ليس مبعايري احملاسبة ولكن يف املعمول 
معايري احملاسبة كانت تنص على آليات معينة جيب إتباعها عند إنشاء شركة سلوكيات مطبقيها ما جاء يف قضية انرون أن 

ا، ولألسف غض مدققي آرثر أندرسون الطرف عن عملية عدم  ذات أهداف حمددة ، إال إن إدارة انرون مل تتقيد 
  .التقيد

ا   Arthur Andersonن شركة التدقيق لقد اظهر التحقيق  - دوجة، فهي من أعمال مز  تقوم بعدةكانت أ
ا متثل جهاز الرقابة الداخلي للشركة. ومستشارها املايل من جهة أخرى Enronارجي لشركة خدقق مجهة  أي  كما أ

مما جعلها تسلك  Enronمل تكن مستقلة بل كانت موظف من موظفي شركة  Arthur Andersonأن شركة 
ارجي حىت ال يعرض نفسه ألي إغراءات قد تدخله ألبواب السلوك الالخالقي، وهذا ما يؤكد أمهية حيادية املراجع اخل

  .الغش والتدليس وخرق أخالقيات املهنة ، مما ستنجر عنه كوارث مالية مروعة
ال يكمن احلل يف تطبيق القوانني واملعايري احملاسبية الدولية ومعايري التدقيق فقط، ولكن احلل يكمن يف حتسني  -

ت من احلوكمةاء كانوا أخالقيات مطبقي هذه القوانني سو  ، فيجب أن ال ننسي أن القانون ال يستطيع أو مدققي احلسا
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يارات ولضبط  ن احلوكمة تستطيع توفري احللول املناسبة ملنع اال ضبط جشع وطمع النفس البشرية ، كما ال ميكن اجلزم 
ت الكثرية اليت تواجه الشركات يف تطبي اسلوكيات أخالق املهنة خصوصا للصعو   .قها والتقيد 

ال يكمن وصفوة القول أن اخلل         لقوانني ذا  .يف أخالقيات مطبقي القوانني وليس 

ا بضبط أخالقيات املهنة وخصوصا أن مهنة احملاسبة والتدقيق مهنة ذات طابع  -     وجود صعوبة وعقبات ال يستهان 
م من ش ألفراد الذين ختتلف أخالقيا   .خص إىل آخراجتماعي تتعلق 

يارات اليت حدثت تعود بشكل أساسي إىل احملاسبة اإلبداعية -     يارات أن  ، حيث استطاعإن أسباب اال املتسببون يف اال
  .يفلتوا من وجه العدالة لعدم ثبوت األدلة عليهم

ر السلبية للمحاسبة اإلبدا :املبحث الثالث   :عيةدور معايري احملاسبة الدولية يف احلد من اآل
نظر لالختالفات الطبيعية يف املبادئ و املعايري والقواعد واإلجراءات احملاسبية  :نشأة و أمهية معايري احملاسبة الدولية -١

وكذا يف اجلهات اليت تصدر هذه  املبادئ واملعايري واليت كانت تؤدي إىل نتائج خمتلفة، أدركت جمموعة من الدول أمهية 
الدويل أو التنسيق املشرتك من خالل إجياد قاعدة مشرتكة للمقارنة و التماثل، ومن هنا نشأة احلاجة إىل وجوب التنسيق 

  .فكرة املعايري احملاسبية الدولية 
و املعايري احملاسبية الدولية جاءت بقواعد وأسس تضبط األعمال و التصرفات و اإلجراءات احملاسبية، وتضع دليال لكيفية 

  .٢٥، لبيان احلد األدىن من املعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح عنهاتنفيذ املعاجلات احملاسبية
  :و تتمثل أمهية معايري احملاسبة الدولية فيما يلي

  املالية للمنشأة حتديد وقياس األحداث  -
 إيصال نتائج القياس إىل مستخدمي القوائم املالية -
   .حديد الطريقة املناسبة للقياس -
  .سباختاذ القرار املنا -

  :غياب املعايري احملاسبية سوف يؤدي إىل لالعرتاف ولذلك فإن
  ؛تكون غري سليمة استخدام طرق حماسبية قد -
  ؛)حسب الرغبة(إعداد قوائم مالية كيفية   -
 ؛املختلفة اليت حتدد وتعاجل العمليات واألحداث احملاسبية للمنشأة الواحد واملنشآت األسس اختالف -
لذكر أن أمهية املعايري  داخلي أو خارجي من قبل املستفيدين وكذلك الدارسنيصعوبة اختاذ قرار  - وغريهم من اجلدير 

 العريب حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية يف بعض الدول العربية تعليمات تقتضي احملاسبية الدولية ازدادت يف الوطن
ذه املعايري وتعمل بقية الدول على   .٢٦أيضا القيام بذلك االلتزام التام أو اجلزئي 

 احملاسبة معايري نشوء يف ومباشر فعال بشكل سامهت دوافع   عدة هناك :دوافع ظهور معايري احملاسبة الدولية- ٢
ت عدم إىل ذلك وتعدى ملعاجلات تتعلق أو ملسميات تتعلق اختالفات وجود هذه  الدوافع  فمن الدولية  وجود إجا
 من الشركات تتمكن حىت يف ذلك مباشر بشكل العوملة سامهت كما احملاسبني، تواجه يتال املشكالت من للكثري قاطعة

  :التايل يف الدوافع  هذه وتتمثل العاملية يف البورصات أسهمها إدراج من ومتكينها العاملية األسواق على االنفتاح
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 واملبادئ واملفاهيم الفروض من جمموعة على يقوم احملاسبة علم لكون نظراً :احملاسبة علم تطوير إىل احلاجة -
 بني املبادئ وتناقض واملفاهيم التعريفات تعدد إىل أدى مما احملاسبية واألعراف والتقاليد والقواعد والسياسات

لتايل  ؛ومفهوم واضح بشكل احملاسبة مفاهيم حتديد عدم و
 هذه مثلت سلطة واليت جلنسيات،ا املتعددة للشركات االقتصادية القوة تعاظم مع العوملة ظاهرة بدأت :العوملة -

ا، أو هويتها عن تعلن أن دون العوملة ا ملسؤولية معينة خاضعة غري الشركات وهذه والءا  السلطة متثل ال أل
 االستثمارات من مزيد واستقطاب االقتصادي العاملي االنفتاح مع ومتاشياً  أنه كما األمم، من أمة ألية الرمسية

ت أحل فقد اخلارجية  جديدة معايري وإصدار القائمة الدولية املعايري حتسني على ضرورة الدويل االستثماري معا
لتايل .املال أسواق  يف التبادل ومستوى أداء تنمي  احلواجز وإزالة السوق اقتصاد مبفاهيم واألخذ العوملة فإن و
 كل ذلك املالية، األسواق عمل يف تطور من ذلك رافق وما واألفراد واالستثمارات واخلدمات حركة السلع أمام

ت أظهرت قصور واليت العاملي االقتصاد يف املتغريات مع لتتالءم احملاسبة مهنة على انعكس  عن املالية البيا
  ٢٧. املستجدة االقتصادية للحقائق وفقاً  املالية األوضاع إظهار

صدار أول  ١٩٧٣لية سنة سست جلنة معايري احملاسبة الدو  :جملس معايري احملاسبة الدولية -٣ حيث قامت اللجنة 
ت  ١٩٧٤مسودة مبشروع معيار سنة  و صدر املعيار يف نفس السنة حيمل رقم واحد موضوعه اإلفصاح عن البيا

جملس  اسمت حتمل احملاسبية، و استمرت يف إصدار املعايري إىل يومنا هذا مع العلم أن هذه اللجنة تغري امسها و أصبح
ا بتاريخ معايري احملا ا األساسي متخض عنه تغيري يف هياكلها، بدأ العمل  سبة الدولية نتيجة مراجعة و هيكلة قانو

٢٠٠١/ ٠١/٠٤ .  
لس معايري احملاسبة الدولية   :و الشكل املوايل يبني اهليكل التنظيمي 

  IASB  :اهليكل التنظيمي اجلديد للجنة معايري احملاسبة الدولية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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.  

 جملس معايري احملاسبة الدولية

التقارير املالية جلنة تفسريات لس االستشاري للمعايري جملس جلنة معايري احملاسبة الدولية   ا

 اللجنة االستشارية مدير األنشطة التقنية  فريق تقين
ملعايري  اهليئات املهنية احملاسبية الوطنية و املهتمني 

 

 التعيني            مدير العمليات و املدير التجاري فريق غري تقين
 إعادة القرار إيل

ل عادة النظرإ  
 االرتباطات



 
 14 

  .ضة عن القانون التأسيسي اجلديد كما هو مبني يف الشكل السابقو سوف نتناول خمتلف اهليئات املتمخ  
عضو من اإلداريني ينتمون خللفيات مهنية متنوعة و يشرتط  ١٩تتكون هذه اللجنة من : جلنة معايري احملاسبة الدولية-أ

و ذلك حسب        يف تركيبة األعضاء أن تكون ممثلة لألسواق املالية العاملية من أجل ضمان وجود متثيل دويل عريض
  :التوزيع التايل

  .أعضاء من أمريكا الشمالية ٠٦ -
  .أعضاء من أورو ٠٦ -
  .أعضاء من أسيا ٠٤ -
  .أعضاء من كل املناطق اجلغرافية بشرط احرتام التوازن اجلغرايف الكلي ٠٣ -

  :ساسي يفسنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و يتمثل دورهم األ ٠٣يتم تعيني اإلداريني ملدة     
  .مجع األموال الالزمة لسري أنشطة اهليئة  -
ت السنة القادمة -   .إعداد و نشر التقرير السنوي عن النشاط ، متضمنا القوائم املالية املراجعة و أولو
لس االستشاري، جلن -   .تفسريات التقارير املالية و جملس معايري احملاسبة املالية الدولية ةتعيني أعضاء كل من ا
  .إسرتاتيجية و فعالية كل من جلنة معايري احملاسبة الدولية و جملس معايري احملاسبة الدولية تقييم -
لس من : جملس معايري احملاسبة الدولية -ب عضو و يتم اختيارهم على أساس اخلربة املهنية، اخلربة  ١٤يتكون هذا ا

  :٢٨ألعمال الدولية و ظروف األسواق حيث يتوزعون كما يلي
  ؛أعضاء على األقل لديهم خربة يف ممارسة املراجعة ٠٥ -
  ؛أعضاء على األقل لديهم خربة يف إعداد القوائم املالية ٠٣ -
  ؛أعضاء على األقل لديهم خربة كمستعملني للقوائم املالية ٠٣ -
  .)حث جامعي( عضو على األقل لديه خربة أكادميية  -

  :ساسي للمجلس مهامه و املتمثلة يف من النظام األ ٣٢و لقد حددت املادة    
  ؛إعداد، نشر و تعديل املعايري احملاسبية الدولية -
  ؛نشر مذكرات اإليضاح حول مشاريع املعايري احملاسبية الدولية اجلارية -
  ؛إعداد إجراءات معاجلة التدخالت -
لدارسا -  احملاسبية الدولية للتطبيق و صالحيتها يف حميط يف الدول املتقدمة و الناشئة للتأكد من قابلية املعايري تالقيام 

  .متنوع و متباين
ا مند سنة     لس تسمي مبعايري التقارير املالية الدولية مع العلم أنه بدأ العمل    .معايري ٠٩وهي  ٢٠٠٤و إن معايري ا

لس االستشاري للمعايري -ج  لس من   :ا وال و كفاءات خمتلفة و عضو على األقل ميثلون أص ٣٠يتشكل هذا ا
  :سنوات قابلة للتجديد و تتمثل مهامه يف ٠٣متنوعة يتم تعينهم من قبل اإلداريني ملدة 

لس - ت ا لس معايري احملاسبة الدولية حول القرارات املتصلة جبدول األعمال و أولو   ؛تقدمي النصح 
لس االستشار  - لس بوجهات نظر أعضاء ا   ؛ةالتقارير الرئيسي حول وضع يإبالغ ا
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عضو هلم حق التصويت ، جتتمع كل شهرين تقريبا و  ١٢تتشكل هذه اللجنة من : جلنة تفسريات التقارير املالية -د
 .تتخذ كل القرارات الفنية يف جلسات مفتوحة للمراقبة العامة

رر جملس إصدار معايري احملاسبة عندما ق :اإلبداعيةيف احلد من ممارسات احملاسبة  دور معايري احملاسبة الدولية -٤
وتغيريها لتصبح  الدولية املنبثق من االحتاد الدويل للمحاسبني إجراء تعديالت على معايري احملاسبة الدولية اليت يصدرها

    ٢٩:عدة نقاط من أمهها إىلكان يهدف من وراء هذا التغيري  معايري التقارير املالية الدولية
  ؛األمريكية اسبةالتقارب مع معايري احمل   -  
صدار معايري حماسبية جديدة تساعدها على توحيد التطبيق   - الحتاد األوريب  تلبية رغبة جملس الوحدة االقتصادية 

  ؛احملاسيب بني دول االحتاد األوريب على غرار توحيد العملة األوربية
صدار معايري حماسبة األخذ بعني االعتبار التطورات الكبرية والتغريات اليت حدثت وخاصة   - قيام العديد من دول العامل 

  ؛حملية تستند بشكل أساسي على معايري احملاسبة الدولية
نقاط الضعف  ضلتلك املعايري عرب استغالهلم لبعبعض التجاوزات واالستغالل السيئ من قبل بعض احملاسبني  حدوث -

ملعايري واليت كانت احد نتائجها ظهور احملاسب   ؛ة اإلبداعيةاملوجودة 
ومن هذا املنطلق فقد رأى جملس إصدار معايري احملاسبة الدولية أدراج بعض التعديالت والتغيريات وذلك تالفيا لالستغالل 
السيئ للمعايري القدمية، وكذلك للقضاء على أي ممارسات من ممارسات احملاسبة اإلبداعية واليت ظهرت يف ظل املعايري 

  :ة ، ومن أهم تلك التعديالتاحملاسبية الدولية القدمي
يف معايري احملاسبة اجلديدة ، واالكتفاء مبعاجلة ) املعاجلة البديلة (و) املعاجلة القياسية ( العمل على إلغاء غالبية البدائل  -

ال لالختيار بني عدة بدائل حبيث تستغل تلك البدائل يف  دف توحيد املعاجلات وعدم فسح ا حماسبية واحدة وذلك 
ح أو التغطية على بعض املالحظات على نشاط الشركة   جتميل صورة الدخل أو تضخيم األر

إضافة مرفقات لكل معيار حماسيب يوضح كيفية التطبيق العملي ، ويعترب هذا األمر من وجهة نظر الباحثني من أهم  -
ت متعددة يف  أنفقد اتضح التغيريات أو التعديالت اليت طرأت على معايري احملاسبة الدولية اجلديدة ،  هنالك صعو

التطبيق العملي للكثري من فقرات معايري احملاسبة ، حيث يصعب على الكثري من املتخصصني توضيح كيفية التطبيق 
السليم لغموض بعض الفقرات داخل املعيار األمر الذي قد يستغله بعض ضعاف النفوس يف القيام بعملية تالعبات أو 

  ؛د التقارير املالية حبجة عدم الوضوح أو الفهم السليم للمعيارحتريفات لبعض بنو 
إلضافة   - إزالة أي غموض قد يكتنف تلك  إىلالعمل على إلغاء التناقضات والتعارض املوجود بني بعض املعايري 

 ؛لك املعايرييستغل تلك التناقضات أو الغموض الذي يكتنف بعض ت أناملعايري األمر الذي يغلق الباب أمام من يريد 
ملعايري  إدخال -    .داخل املعايري نفسها بدال من فصلها يف ملحق خاص بكل معيار إىلالتفسريات امللحقة 

  اخلامتة
لنسبة لإلدارة واملسامهني، إذ تعترب  البحثية،من خالل ما تقدم يف ثنا الورقة   تظهر أمهية احملاسبة اإلبداعية 

ح وجت ستغالل املرونة املوجودة داخل املعايري  ،ميل صورة الدخل والقوائم املالية بشكل عامأداة هامة يف حنت األر
  .الدولية احملاسبية
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 إما طريقتني يف احملافظة على سعر السهم أو تضخيمه من خالل هم احملاسبة اإلبداعيةاتسعالوة على ذلك، 
ت  من تقليلال و خلق مظهر اجتاه أة تبدو أقل عرضة للمخاطرة، الذي جيعل الشرك لشكلالقرتاض الظاهرية امستو

دة رأس املال من شأنه امل وهذا ما. الربح اجليد   .ألسهم اجلديدةاإصدارات  عن طريقساعد يف ز
ر اجيابيةمن وعلى الرغم  أن األزمات املالية احلاصلة يف القرن الواحد  إال ،ما تتمتع به احملاسبة اإلبداعية من آ

ا على األسواقوالعشرين أبرزت  يار شركة ، بل االقتصاد ككل خطور وغريها من الشركات  Enronألخص أحداث ا
ت شركة آنرون جزاء كبريا من مسؤولية  إذاالرائدة،  حتملت شركة آثر أندرسون بوصفها الشركة املسؤولة على تدقيق حسا

ت احملاسبية للشركة م لبيا لتالعب  امها  يار الشركة، وا ستغلة يف ذلك بعض املعاجلات والسياسات احملاسبية اليت ا
ت احملاسبية بغري شكلها احلقيقي والصحيح   .تظهر البيا

ر السلبية اليت تكتنف استخدام احملاسبة اإلبداعية    :يلي توصى الدراسة مبا ويف سبيل مواجهة اآل
سبية اليت يستخدمها احملاسب املبدع، ولعل ضرورة تسليح وتثقيف املراجعني بكافة األساليب واملمارسات احملا -

ت القاءالمن خالل  ، تدريب والتحني املستمر للمدارك واملعارف العلميةالذلك لن يتحقق إال من خالل 
 .اهليئات املهنية املشرفة على مهنيت املراجعة واحملاسبة تصهر على إعدادها  املكثفة اليت تدريبهالربامج العلمية و ال

 ،اخللقي لدى احملاسب وتغذيته بعقيدة سليمة حتصنه ومتنعه من ممارسة التالعبات واحليل احملاسبية تفعيل اجلانب -
انفجارها سيؤدي إىل خسارة فادحة وأزمة  ، الكفيلة خبلق ثراء ظاهري ليس حقيقي سيكون مبثابة فقاعة صابون

كل ال االستدالل ب.األخضر واليابس مالية   أيها الذين أمنوا  ":الكرمي  يف القرآنقوله تعاىلوميكن يف هذا ا
تكم وأنتم تعلمون  ).٢٧:األنفال( "ال ختونوا هللا والرسول وختونوا أما

من امللح تضيق دائرة املرونة الواسعة يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية، وتوحيد عمليات التسجيل بشكل يلزم   -
لنسبة لكافة  املساواةاة التسجيل وجيعلها على قدم كافة الشركات على أخذا طريق ومسلك واحد يثبت أد

  .الشركات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 17 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : املراجع املعتمدة
                                                 

ت املتحدة األمريكية  ١ ال املايل واحملاسيب يف الوال   يعد هذا العامل من أشهر املختصني واخلرباء االستشاريني يف ا
ت املاليةاألغا، عماد سليم  ٢ ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية دور حوكمة الشركات يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية على موثوقية البيا

  .٨٠، ص٢٠١١فلسطني،  ،غزة ،اسبة ومتويل، اجلامعة اإلسالميةاحمل قسمالتجارة،  
  ٣   /http://ar.wikipedia.org/wiki ١٩:٠٠على الساعة  ٩/١٢/٢٠١٥ريخ االطالع 

 4-K. Naser, Creative Financial Accounting its nature and use , Prentice Hall, London, 1993,P59.  
5 www.bambooweb.com/articles/d/dictionary ٢٠:٠٠على الساعة  ٩/١٢/٢٠١٥ريخ االطالع    
6K.A. Merchant and J. Rockness ,the ethics of managing earnings : an empirical investigation, 

Journal of Accounting And Publicy Policy,1994,PP 79-94 
  .٣٤٣، ص٢٠٠٧مصر، اإلسكندرية، ، للطباعة والنشر والتوزيع ، الدار اجلامعية، معايري املراجعةطارق عبد العال محاد- ٧

8  http://acc-youth.forumarabia.com/t160-topic   ١٠/١٢/٢٠١٥ريخ االطالع   
9  http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=255&PN=2    ١٠/١٢/٢٠١٥ريخ االطالع   

  .٨٢، ص املرجع السابقعماد سليم األغا،   ١٠
ضمن فعاليات امللتقى  مقدمة ورقة حبثية  ،دور وأمهية اإلبداع احملاسيب واملايل يف عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية و املاليةعمورة مجال، شريفي أمحد،   ١١

جامعة البليدة، و التجارية وعلوم التسيري،  احلديثة دراسة و حتليل جتارب وطنية ودولية ، كلية العلوم االقتصادية املنظمات يف التنظيمي والتغيري اإلبداع الدويل حول
  .١٠ص ، ٢٠١١ماي  ١٩-١٨ اجلزائر، يومي

لد ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصااإلبداعيةدور جلان املراجعة يف احلد من ممارسات احملاسبة رشا محادة،   ١٢ ، ص ٢٠١٠، العدد الثاين،  ٢٦دية والقانونية، ا
  .٩٨-٩٧ص 

،  دور وأمهية اإلبداع احملاسيب يف حتقيق امليزة التنافسية االقتصادية يف مؤسسات املال واألعمال األردنيةاجلريري،  العزيز علي فالح الزعيب ، ماجد عبد  ١٣ 
  .١٤م، ص  ٢٠٠٧/ متوز /  ٥ - ٤لوم اإلدارية واملالية يف جامعة فيالدلفيا املؤمتر العلمي اخلامس لكلية الع إىلحبث علمي مقدم 

يار بعض الشركات العاملية وأثرها يف بيئة احملاسبة"ظاهر شاهر القشي،   ١٤ ل"ا لد ، ا ، ٢٥ة العربية لإلدارة، املنظمة العربية لإلدارة، جامعة الدول العربية، ا
  .٠٦، ص٢٠٠٥العدد الثاين، القاهرة، 

يار بعض الشركات العاملية عليها"  ١٥   ١٠/١٢/2015ريخ االطالع  /http://www.cksu.com/vb/t114439 ،"احملاسبة وأثر ا
ريخ االطالع  .http://www.suhuf.net.sa/2002jaz ،" حقائق وأرقام عن فضائح شركات احملاسبة الدولية"توفيق عبد العزيز السويلم،   ١٦
١١/١٢/2015  
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يار شركة انرون األمريكية العمالقة"ف مادريك، جي  ١٧ ريخ االطالع  http://www.weghatnazar.com/article/article، "قصة ا
١١/١٢/2015  
  .٠٧، صمرجع سابقظاهر، شاهر القشي،   ١٨
  .٠٩، صنفس املرجع السابق  ١٩
  ١١،ص٢٠٠٩دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"دخل حوكمة الشركاتم" لفكر احلديث يف التحليل املايل وتقييم األداءد منري إبراهيم هندي، ا ٢٠
  ١٣/١٢/2015ريخ االطالع  http://www.arabianbusiness.com/arabic/504162، "فصل يف الفساد... وولد كوم"اربيان بزنس،   ٢١
ريخ  http://www.alzatari.net/research/418.html، "مسلسل إفالس الشركات األمريكية يدمر فرص انتعاش االقتصاد"الزعرتي،  ٢٢

  ١٢/١٢/2015االطالع 
  .١٢، صمرجع سابقد منري إبراهيم هندي،  ٢٣
  . ٢٣، ص مرجع سابقظاهر شاهر القشي،  ٢٤
، العدد السادس، اإلداريةة و االقتصادي األحباث، مقالة منشورة يف جملة اصالح النظام احملاسيب اجلزائري للتوافق مع املعايري احملاسبية الدوليةجودي رمزي،   ٢٥

  .٧٠،  جامعة بسكرة، ص ٢٠٠٩
ت : العلمي الثالث إدارة منظمات األعمال، ورقة حبثية مقدمة يف املؤمتر املعايري احملاسبية الدولية والبيئة اجلزائرية  متطلبات التطبيقبن عيشي بشري،   ٢٦ التحد

  .٠٥،  ص ٢٠٠٩أفريل  ٢٩-٢٧جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن،  بتاريخ  اإلداريةالعاملية املعاصرة، كلية االقتصاد والعلوم 
ر  " ( 21 )رقم الدويل مبعيار احملاسيب املالية لألوراق فلسطني سوق يف املدرجة الشركات التزام مدى هاين، نسمان ٢٧   العمالت صرف أسعار يف التغري آ

  .٢١-٢٠ :، ص ص٢٠٠٨ فلسطني،  غزة، اإلسالمية اجلامعة ، كلية التجارة، منشورة ريغ ماجستري رسالة .، ميدانية دراسة "األجنبية
28 Stephan brun: les normes comptables internationales IAS / IFRS, galino éditeur, 1er édition, France, 2006, 
p22 

اسبة اإلبداعية يف قائميت الدخل واملركز املايل يف الشركات الصناعية املسامهة أساليب استخدام احملحسن فليح مفلح القطيش، فارس مجيل حسني الصويف ،  ٢٩
  .٣٧٢-٣٧١: ،ص ص ٢٠١١، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد السابع والعشرون، العامة املدرجة يف بورصة عمان

  
  


