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االھداف للموضوع :
نشأة تاریخیة للمحاسبة االبداعیة.•
تعریف المحاسبة االبداعیة.•
دوافع االدارة الستخدام ممارسات المحاسبة االبداعیة.•
االسالیب والممارسات التي تستخدم في ادارة االرباح •

وتجمیل الدخل.
تأثیر المحاسبة االبداعیة على عناصر القوائم المالیة .•
أھم االتجاھات والوسائل واالسالیب لكشف ممارسات •

المحاسبة االبداعیة والحد منھا.



أوالً : نشأة تاریخیة للمحاسبة االبداعیة (CREATIVE ACCOUNTING)(االحتیالیة- 
االبتكاریة):

تعد المحاسبة اإلبداعیة حدثـاً من موالید الثمانینات، ومن المحتمل أن تكون قد بدأت عندما •
واجھت الشركات صعوبات في فترة الركود التي حدثت في بدایة الثمانینات، وكان ھناك ضغط 

إلنتاج أرباح أفضل بینما كان من الصعب إیجاد أرباح ومن أي نوع.
 وعندما اكتشفت الشـركات بأن القـوانین تخبـرك فقط بما ال تستطیع فعـلھ ولیس ما تستطیع •

فعلـھ! فإذا كنت ال تستطیع أن تكسب األرباح فإنك تستطیع على األقل أن تبتدعھا! 
وبھذا فقد كسبت المحاسبة اإلبداعیة  الوقت للشركات ، ولقد استمر الركود األخیر فترة طویلة 
وأُجبرت الكثیر من الشركات التي أبلغت عن أرباح "مبتدعة" على التصفیة ، وفي الحقیقة قد 

یكون ھذا ھو الركود الوحید الذي أفلست فیھ الكثیر من الشركات الكبیرة والمربحة ظاھریاً.
ومن ھنا صارت المحاسبة اإلبداعیة محل تركیز واھتمام من قبل المحاسبین والمدققین •

وبشكل كبیر جداً خالل السنوات األخیرة ، وال سیما بعد أحداث انھیار شركــة البترول 
األمریكیة الكبرى انرون وغیرھا من الشركات العالمیة األخرى وتحمیل المسؤولیة القانونیة 
والمالیة والمحاسبیة لشركة تدقیق الحسابات العالمیة شركة (آرثر أندرسون) كونھا الشركة 
المسئولة عن تدقیق حسابات الشركة األمریكیة وكانت جزءاً رئیسیاً من مسؤولیة انھیار 
الشركة واتھامھا بالتالعب بالبیانات المحاسبیة للشركة مستغلة بعض المعالجات والسیاسات 

المحاسبیة التي ُتظھر البیانات المحاسبیة بغیر شكلھا الحقیقي والصحیح.



ثانیاً: تعریف المحاسبة االبداعیة : 
عرف (Grifliths) في عام 1986بأنھا : "اإلجراءات التي تمارسھا منشأت األعمال بھدف التقلیل من •

أرباحھا أو زیادتھا، من خالل حساباتھا التي تم تشكیلھا والتالعب بھا بشكل ھادئ، بطریقة خفیة للتغطیة 
على المخالفات والجرائم، واعتبرھا عملیة خداع كبرى .

یقدم (Naser ) تعریفھ عن المحاسبة اإلبداعیة من وجھة نظر أكادیمیة بأنھا ھي « عبارة عن تحویل •
ون من خالل استغالل أو االستفادة من  أرقام المحاسبة المالیة عما ھي علیھ فعالً إلى ما یرغب فیھ المعدُّ

القوانین الموجودة  أو تجاھل بعضھا و - أو جمیعھا". 
ویقول (سمیث )على وفق خبرتھ كمحلل استثماري” لقد شعرنا بأن الكثیر من النمو الظاھري في •

األرباح التي حدثت في الثمانینات كانت نتیجة لخفة ید البراعة المحاسبیة ولیس نتیجة للنمو االقتصادي 
الحقیقي.

إضافة إلى ذلك ، فإن جیمسون (Jameson) تناول ھذا الموضوع من زاویة مھنة المحاسبة، حیث •
أشار إلى أن المحاسبة: تشمل التعامل مع العدید من القضایا التي تتطلب إصدار أحكام ، وحلِّ المشكالت 
بین األسالیب المحاسبیة المختلفة لتقدیم عرض لنتائج األحداث والعملیات المالیة. وأن المرونة التي تتمتع 
بھا األسالیب المحاسبیة توفر فرصاً للتالعب وإظھار صورة غیر حقیقیة لحالة المنشأة ، وھذه النشاطات 
والممارسات التي یرافقھا القلیل من عناصر الشك في مھنة المحاسبة ، یطلق علیھا المحاسبة اإلبداعیة ".

أما في (Accounting Dictionary) : فتم تعریفھا بأنھا " مفھوم عام عن تنظیم الحسابات إذ •
تعطي فوائد غیر قانونیة أو مشكوك فیھا للحفاظ على كیان الحسابات.



یمكن تحدید صفات اسالیب المحاسبة األبداعیة :
 1. المحاسبة االبداعیة شكل من أشكال التالعب و االحتیال فى مھنة المحاسبة.

2.  أن أستخدام أسالیب المحاسبة االبداعیة ھى عملیة مخططة تقوم بھا االدارة لتحقیق 
أھداف خاصة بھا .

 3. أن الھدف من أستخدام أسالیب المحاسبة االبداعیة ھو الوصول برقم صافى الربح 
الى رقم معین یحقق مصالح الدارة الشركة و مصالح غیر مباشرة للشركة فى االجل 

القصیر .
4. أن ممارسات المحاسبة االبداعیة تنحصر فى أطار ممارسة الخیار بین المبادئ و 

المعاییر و القواعد المحاسبیة المتعارف علیھا , و بالتالى فھى ممارسات قانونیة و 
یستخدمھا المحاسبون الذین یمتلكون قدرات مھنیة عالیة تمكنھم من التالعب بالقیم و 

تحویلھا و تحریرھا بالشكل الذى یرعبون فیھ .
5. ان استخدام االدارة السالیب المحاسبة االبداعیة من شأنھ أن تؤثر على مصداقیة و 

موثوقیة البیانات بالقوائم المالیة و بالتالى یقلل من ثقة المستخدمین فى المعلومات 
الواردة بھذة القوائم .



ثالثاً : دوافع االدارة الستخدام ممارسات المحاسبة االبداعیة :
 

1.  التھرب الضریبى من خالل تخفیض األرباح و االیرادات و زیادة النفقات و ذلك لتخفیض العبء 
الضریبى على الشركة .

2.  تحسین نتیجة النشاط و الموقف المالى لتحقیق شروط التمویل المفروضة من المؤسسات المالیة .

3.  أرضاء المستثمرین والمحللین المالیین للوضع المالى بالشركة 
.

4. تحسین سمعة الشركة فى السوق و التأثیر على سعر السھم و تعظیم القیمة المالیة السھمھا فى 
االسواق المالیة .

5. تمھید الدخل: (Income Smoothing): تفضل الشركات بشكل عام التسجیل في تقاریرھا 
تیاراً ثابتاً للنمو في األرباح بدالً من إظھار أرباح متقلبة من سلسلة االرتفاعات واالنخفاضات الكبیرة 

في ھذا المجال.

.دعم موقف الشركة التفاوضي في عملیات االقتراض .6
  



رابعاً : االسالیب والممارسات التي تستخدم في( المحاسبة االبداعیة) ادارة 
االرباح وتجمیل الدخل :

1.  أحیانا تتیح القواعد المحاسبیة للشركة االختیار بین عدد مختلف من الوسائل 
المحاسبیة ،  فعلى سبیل المثال، یسمح للشركة في عدد من الدول أن تختار بین 
سیاسة حذف نفقة التطور كما تحدث واستھالكھا على حساب عمر المشروع 
المتعلقة بھ، ولذلك یمكن للشركة أن تختار سیاسة المحاسبیة التي تعطي الصورة 

المفضلة عنھا.
2 . استخدام بعض المدخالت في الحسابات التي ترتبط بالتقییم أو التنبؤ .

3. یمكن إدخال الصفقات االصطناعیة إما للتالعب في مبالغ المیزانیة أو 
لتحریك األرباح بین فترات محاسبیة. 

4. التالعب  في توقیت الصفقات بھدف تحدید سنھ معینة لتحمیلھا باإلرباح أو 
الخسائر ألي ھدف یرمي إلیھ المحاسب وخصوصا في حال وجود اختالفات 

واضحة بین القیمة الدفتریة وبین القیمة السوقیة أو القیمة الحقیقیة .
5. قیام أعضاء مجلس إدارة شركة بتغییر في السیاسات المحاسبیة بغرض تجمیل 
صورة الدخل في بعض الحاالت وذلك رغبة منھا في الھاء المستثمرین أو 

المراقبین عن األخبار السیئة. 



یمكن التمییز بین نوعین من التالعب الناتج عن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة :
أوالً : طرق التالعب المحاسبي وتكون من خالل : 

-   استغالل فرصة اختیار الطرق والسیاسات المحاسبیة البدیلة مثال:
-  طرق تقییم المخزون السلعي.

-  معاملة المصاریف الرأسمالیة على أنھا جاریة.
-  استخدام التحیز الشخصي عند وضع التقدیرات المحاسبیة ، مثال ذلك تقدیر 

العمر اإلنتاجي لألصل ألغراض االھالك.
ثانیاً : طرق التالعب غیر المحاسبي وتكون من خالل : 

- تغییر تصنیف الصفقات وما ینتج عنھا من تالعب في الحسابات. مثال: بیع 
األصل وإعادة استئجاره إذ أن عائدات البیع یمكن أن تخفض أو ترفع بشكل غیر 

حقیقي من خالل إجراء تسویات مع أقساط اإلیجار.
-  تغییر الزمن الحقیقي للصفقات بھدف تحدید سنة معینة لتحمیلھا باألرباح أو 

الخسائر لتحقیق ھدف معین. 



: أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في قائمة الدخل. أوال ً
 

: أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في المركز المالي.  ثانیاً ً

: أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في قائمة التدفقات  ثالثاَ ً
النقدیة  . 

: أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في قائمة الحقوق  رابعاً ً
الملكیة  . 

خامساً : تأثیر المحاسبة االبداعیة على عناصر القوائم المالیة :
ومن ھنا یمكن استعراض أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في القوائم المالیة على 

النحو التالي:



:

أوال ً: أسالیب المحاسبة اإلبداعیة المستخدمة في قائمة الدخل

-   نقل 
المصروفات 
المترتبة على 

الشركة مستقبالً 
إلى الفترة 

المالیة الحالیة 
لظروف خاصة

 نقل  -
 اإلیرادات

 الجاریة إلى
 فترة مالیة

الحقة

 نقل -
 المصاریف
 الجاریة إلى

 فترات
 محاسبیة
 سابقة أو
الحقة

 زیادة  -
 الدخل من
 خالل عائد
لمرة واحدة

المخصصات-

 
 االعتراف
 المبكر
باإلیراد



ثانیاً : أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في قائمة المركز المالي :

المخزون
 الخصوم
 طویلة
األجل

 الخصوم
المتداولة

 االصول
الطارئة

 االستثمارات
طویلة األجل

 االستثمارات
المتداولة

 األصول
الثابتة

 األصول
 غیر

الملموسة



 ثالثاً : أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في قائمة التدفقات النقدیة

- یقوم المحاسب بتصنیف النفقات التشغیلیة ، باعتبارھا نفقات 

استثماریة أو نفقات تمویلیة والعكس ، وھذه اإلجراءات 

والممارسات ال تؤثر وال تغیر في القیم النھائیة .

- وتتوفر كذلك إمكانیة التالعب بالتدفقات النقدیة التشغیلیة بھدف 
ً من دفع الضرائب ، فمن خالل عمل تعدیالت في  التھرب جزئیا
التدفقات النقدیة التشغیلیة ، مثل تخفیض مكاسب بیع 
االستثمارات وبعض حقوق الملكیة وكذلك الحال بالنسبة 
للعملیات غیر المكتملة ، حیث إنھا تؤثر في التدفقات النقدیة 
التشغیلیة، من خالل إزالة تأثیر الضریبة عن ھذه العملیات من 

التدفقات النقدیة التشغیلیة.



رابعاً : أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة :

تعتبر قائمة تغیرات حقوق الملكیة حلقة الربط بین 
قائمة الدخل وبین قائمة المركز المالي ، وھي تتحدد 

من خالل رصد ومتابعة التغیرات التي تحدث في 
بنود حقوق الملكیة من بدایة الفترة المالیة وحتى 

نھایتھا ویتم االعتماد في عرضھا على أساس 
االستحقاق .

إن جمیع عناصر بنود ھذه القائمة معّرضة 
الستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من خالل 

إجراء تغیرات وھمیة في زیادة رأس المال المدفوع 
أو تخفیضھ على سبیل المثال.



فیما یلي بعض المظاھر التي یتم فیھا استخدام المحاسبة االبداعیة واثر كل منھا على القوائم المالیة:

1. عدم اظھار الحسابات المستحقة والمعدومة مما یؤدي الى تضخیم األرباح والموجودات المتداولة 

وتضخیم حقوق الملكیة والموجودات المتداولة.

2. اعتماد تقدیرات االدارة للمخزون والبضائع وعدم تحقق مدقق الحسابات القانوني منھا مما یؤدي الى 

تضخیم االرباح والموجودات المتداولة.

3.  تضمین المبیعات عقود بیع غیر مؤكدة مما یؤدي الى تضخیم المبیعات واالرباح.

4.  تسجیل جزء من المبیعات في الفترة الالحقة و/او الماضیة مما یؤدي الى التأثیر على النتائج 

واالرباح.

5.  عدم استبعاد مبیعات ما بین الشركات التابعة والشقیقة مما یؤدي الى تضخیم المبیعات.

6.  اعادة التقییم للموجودات الثابتة مما یؤدي الى تضخیم الموجودات وحقوق الُمساھمین.

7.  تصنیف الشركات التابعة والخاسرة منھا كاستثمار وعدم دمج حساباتھا مع الشركة األم مما یؤدي الى 

اظھار جزء من الخسائر بنسبة االستثمار المسجل.

8. زیادة توزیعات ارباح الشركات التابعة الى الشركة االم مما یؤدي الى تضخیم ارباح االستثمارات.



9.  تحویل االعمال الخاسرة الى شركة تابعة مما یؤدي الى اظھار جزء من الخسائر 
بنسبة االستثمار المسجل في دفاترھا المحاسبیة.

10.  تسجیل بعض االیرادات و/او المصاریف غیر العادیة في االحتیاطیات الخاصة 
ولیس في قائمة الدخل مما یؤدي الى التأثیر ایجاباً أو سلباً على االرباح.

11.  تخفیض المخزون بشكل غیر عادي في نھایة الفترة مما یؤدي الى تحسین معدالت 
الدوران للمخزون.

12.  تسریع تحصیل المدینین وتأخیر دفع الدائنین في نھایة الفترة مما یؤدي الى تحسین 
معدالت الدوران للمدینین والدائنین.

13.  تأخیر عملیات الشراء وتسریع اصدار الفواتیر في نھایة الفترة مما یؤدي الى 
تحسین معدالت الدوران للمدینین والدائنین وتحسین النتائج النھائیة وبالتالي صافي 

األرباح المحققة.
بكل تأكید ان تلك الممارسات غیر األخالقیة وقد تكون غیر قانونیة في غالبیة الدول ھي 
تحت مجھر ومراقبة الھیئات والسلطات الرقابیة المالیة والتنظیمیة في جمیع الدول ولكن 

یبقى األمر ھو حتمیة وجود مراقبة ورقابة وممارسة ذاتیة وأخالقیة من قبل االدارات 
التنفیذیة واالدارات المالیة ومراقبي الحسابات والمدققین الداخلیین أنفسھم لتلك الشركات.



سادساً : أھم االتجاھات والوسائل واالسالیب لكشف ممارسات المحاسبة 
االبداعیة والحد منھا: 

أھم االتجاھات والوسائل واألسالیب الحدیثة المستخدمة للكشف عن ممارسات المحاسبة اإلبداعیة 
والحد منھا وذلك كاآلتي :-

1/  ظھرت فكرة لجان التدقیق في الوالیات المتحدة بعد الھزات المالیة العنیفة الناتجة عن 
التالعب في التقاریر المالیة ،  والتي أسفرت عن قیام كل من بورصة نیویورك 
(NYSE)  وھیئة سوق المال األمریكیة (SEC)  بالتوصیة  بضرورة إنشاء لجنة 
بالشركات المسجلة بھا مكونة من عدد من األعضاء غیر التنفیذیین تكون مھمتھا تعیین 
المدقق الخارجي وتحدید أتعابھ وذلك كمحاولة لزیادة استقاللیتھ عند إبداء الرأي في القوائم 
المالیة التي تصدرھا الشركات ، ولھذا األمر فقد  أوصى المعھد األمریكي للمحاسبین 
القانونیین (AICPA)   عام 1967م جمیع الشركات سواء المسجلة في البورصة أو 
العامة بضرورة إنشاء لجنة للتدقیق ، وفي عام 1972م أصدرت ھیئة سوق المال 
األمریكیة  (SEC)  توصیات بإلزام الشركات بإنشاء لجنة للتدقیق ، وفي عام 1978 

ألزمت بورصة نیویورك جمیع الشركات المسجلة لدیھا بضرورة تكوین لجان تدقیق.



2/  وضع أسس ومعاییر أخالقیة مھنیة جدیدة ، وقد أطلق على تلك المعاییر واألسس 
  CORPORATE  األخالقیة ما یعرف اآلن بمفھوم حوكمة الشركات
GOVERNANCE  وذلك للحد من ظواھر المحاسبة اإلبداعیة واألضرار التي قد 
تنشأ من وجودھا وذلك لعدم وجود الشفافیة الالزمة والتي من شأنھا رفع مستوى 

االقتصادیات العالمیة والمحلیة .

3/  الحد من سوء استخدام بعض السیاسات المحاسبیة، ویتم ذلك عن طریق ما یلي : 
أ - سن قواعد تقلل من استخدام بعض السیاسات المحاسبیة أو حتى إلغاؤھا .

ب -  أما الطریقة األخرى فھي عن طریق تفعیل فرضیة  " الثبات ".



4/ تنمیة الثقافة المحاسبیة بین المستثمرین والمھتمین ومستخدمي المعلومات المالیة على 
مختلف أطیافھم ، ویتم ھذا األمر عن طریق أما التثقیف الذاتي الذي یقوم بھ بعض 

المستثمرین أو مستخدمي المعلومات المالیة بغرض رفع مستواھم المحاسبي، أو عن 
طریق الجھات المعنیة بسالمة وشفافیة القوائم المالیة وما یرد بھا من معلومات سواء 

كانت تلك الجھات حكومیة أو من القطاع الخاص ، وتتم عملیة التثقیف عن طریق 
عرض برامج محاسبیة تثقیفیة وتعلیمیة  أو إرسال رسائل توضیحیة أو عقد حلقات 

نقاشیة لمستخدمي المعلومات المالیة تشرح الممارسات اإلبداعیة التي تمارسھا بعض 
الشركات وأھم التطورات في مجال المراجعة والمحاسبة . 

5/ دور مدقق الحسابات في مواجھة أسالیب وإجراءات المحاسبة اإلبداعیة والحد من 
آثارھاعلى القوائم المالیة

6/ دور مجلس إصدار معاییر المحاسبة الدولیة المنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبین في 
الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة .



عندما قرر مجلس إصدار معاییر المحاسبة الدولیة المنبثق من االتحاد الدولي للمحاسبین 
 INTERNATIONAL) إجراء تعدیالت على معاییر المحاسبة الدولیة التي یصدرھا

STANDARDS ACCOUNTING ( وتغییرھا لتصبح معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
STANDARDS (INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING ) كان یھدف من وراء ھذا 

التغییر الى عدة نقاط من أھمھا :(1)
FINANCIAL ACCOUTING STANDARDS BOARDS ) . ) 1. التقارب مع معاییر المحاسبة األمریكیة
2. تلبیة رغبة مجلس الوحدة االقتصادیة باالتحاد األوربي بإصدار معاییر محاسبیة جدیدة 
تساعدھا على توحید التطبیق المحاسبي بین دول االتحاد األوربي على غرار توحید العملة 

األوربیة .
3. األخذ بعین االعتبار التطورات الكبیرة والتغیرات التي حدثت وخاصة قیام العدید من دول 

العالم بإصدار معاییر محاسبة محلیة تستند بشكل أساسي على معاییر المحاسبة الدولیة.
4. حدوث بعض التجاوزات واالستغالل السیئ من قبل بعض المحاسبین لتلك المعاییر عبر 

استغاللھم لبعض نقاط الضعف الموجودة بالمعاییر والتي كانت احد نتائجھا ظھور المحاسبة 
اإلبداعیة .



ومن ھذا المنطلق فقد رأى مجلس إصدار معاییر المحاسبة الدولیة أدراج بعض التعدیالت 
والتغییرات وذلك تالفیا لالستغالل السیئ للمعاییر القدیمة، وكذلك للقضاء على أي ممارسات 
من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة والتي ظھرت في ظل المعاییر المحاسبیة الدولیة القدیمة ، 

ومن أھم تلك التعدیالت :
(1) العمل على إلغاء غالبیة البدائل ( المعالجة القیاسیة ) و(المعالجة البدیلة ) في معاییر 

المحاسبة الجدیدة ، واالكتفاء بمعالجة محاسبیة واحدة وذلك بھدف توحید المعالجات وعدم فسح 
المجال لالختیار بین عدة بدائل بحیث تستغل تلك البدائل في تجمیل صورة الدخل أو تضخیم 

األرباح أو التغطیة على بعض المالحظات على نشاط الشركة .
(2)إضافة مرفقات لكل معیار محاسبي یوضح كیفیة التطبیق العملي ، ویعتبر ھذا األمر من 

وجھة نظر الباحثین من أھم التغییرات أو التعدیالت التي طرأت على معاییر المحاسبة الدولیة 
الجدیدة ، فقد اتضح ان ھنالك صعوبات متعددة في التطبیق العملي للكثیر من فقرات معاییر 

المحاسبة ، حیث یصعب على الكثیر من المتخصصین توضیح كیفیة التطبیق السلیم لغموض 
بعض الفقرات داخل المعیار األمر الذي قد یستغلھ بعض ضعاف النفوس في القیام بعملیة 

تالعبات أو تحریفات لبعض بنود التقاریر المالیة بحجة عدم الوضوح أو الفھم السلیم للمعیار .
(3) العمل على إلغاء التناقضات والتعارض الموجود بین بعض المعاییر باإلضافة الى إزالة 

أي غموض قد یكتنف تلك المعاییر األمر الذي یغلق الباب أمام من یرید ان یستغل تلك 
التناقضات أو الغموض الذي یكتنف بعض تلك المعاییر .

(4) إدخال التفسیرات الملحقة بالمعاییر الى داخل المعاییر نفسھا بدال من فصلھا في ملحق 
خاص بكل معیار . 



المصادر : 
عبدهللا عبدالرحیم كاظم•
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