المجلة العربٌة لالدارة ،المنظمة العربٌة لالدارة ،جامعة الدول العربٌة ،المجلد  ،25العدد الثانً ،القاهرة،
( .2005منفرد)

بسم هللا الرحمن الرحٌم
انهٌار بعض الشركات العالمٌة وأثرها فً بٌئة المحاسبة
د ظاهر شاهر القشً
رئٌس قسم المحاسبة
جامعة االسراء الخاصة /االردن
ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى االطالع على ،وتحلٌل أسباب انهٌار إحدى شركات الطاقة
الضخمة (شركة انرون  )Enronوالتً أدى انهٌارها إلى انهٌار اكبر شركة تدقٌق فً العالم
(شركة ارثر اندرسون  )Arthur Andersenلثبوت تورطها فً التالعبات المالٌة التً تمت فً
شركة انرون ،ومن ثم االطالع على التغٌرات التً حدثت مإخرا على الحاكمٌة المإسسٌة
 Corporate Governanceبسبب تلك االنهٌارات ،ومعرفة ثؤثٌرها على بٌبة المحاسبة.
حٌث أن الموضوع جدٌد نوعا ما على البٌبة األردنٌة فلقد استند الباحث فً استقاء معلوماته
لغاٌة إتمام هذا البحث على كل ما استطاع الحصول علٌه من شبكة االنترنٌت بما ٌخص
الموضوع ،وقد تم التوصل إلى النتابج التالٌة:
 لم تكن المشكلة الربٌسٌة فً انهٌار الشركتٌن موضوع البحث تتعلق بوجود قصور
بمعاٌٌر المحاسبة ،أو معاٌٌر التدقٌق ،بل انحصرت فً تدنً أخالقٌات المهنٌٌن.
 لقد كانت شركة التدقٌق  Arthur Andersenتقوم بعدت أعمال مزدوجة لشركة  Enronاألمر
الذي جعل عملٌة االنهٌار سرٌعة ،وهذه مخالفة صرٌحة.
 لقد كان هناك تقصٌر ملحوظ من قبل السوق المالً كجهاز للرقابة على الشركات
المدرجة.
 وجود صعوبة كبٌرة من قبل المدققٌن والشركات المدرجة فً السوق المالً لتطبٌق
الحاكمٌة المإسسٌة بمفهومها الحدٌث.
 المشكلة ال تكمن بالقوانٌن التً تحكم الحاكمٌة المإسسٌة بشكل عام ولكنها تكمن
بؤخالقٌات األشخاص مطبقً تلك القوانٌن.
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المقدمة
من المعروف ان المهنة المحاسبٌة تتؤثر وتإثر بالبٌبةة المحٌطةة (التةً تعمةل بهةا) بشةكل
كبٌر جدا ،اذ أنها تشكل العمود الفقري ألٌة منشؤة تعمل بها ،اذ ٌتركز دورها األساسةً بتحوٌةل
واقةةا األمةةور وتسةةجٌلها بشةةكل رقمةةً ضةةمن نظةةام ت ةمخستخدم مخرجاتةةه بشةةكل أساسةةً مةةن قبةةل
أصحاب المصالح ) (Stack Holdersالتخاذ القرارات المختلفة وفقا لوجهة نظر كل مةنهم .فةاذا
كانةةت مخرجةةات النظةةام المحاسةةبً تتمتةةا بالشةةفافٌة وصةةدق التعبٌةةر وتتةةوافر فةةً الخصةةابص
النوعٌةةة التةةً ٌنبغةةً أن تتمتةةا بهةةا المعلومةةات المحاسةةبٌة فسةةتكون القةةرارات التةةً تبنةةى علٌهةةا
قرارات رشٌدة وآال فان العكس صحٌح وقد تتسبب فً مشاكل فً غاٌة الخطورة.
لقد حاول واضعوا السٌاسات المحاسبٌة ومنذ نشوء هةذه المهنةة الحساسةة السةٌطرة علةى
النظةةام المحاسةةبً مةةن خةةالل جمٌةةا الوسةةابل والقةةوانٌن والتشةةرٌعات بشةةكل ٌفعةةل العالقةةة بةةٌن
أصةةحاب حقةةوق الملكٌةةة واإلدارة وبشةةكل ٌضةةمن والء اإلدارة العةةالً لمصةةالح أصةةحاب حقةةوق
الملكٌة وإبعادها عن التحٌز ألٌة مصالح ذاتٌة ضمن اطار نظرٌةة الوكالةة )،(Agency Theory
ولكةةن وبمةةا أن القةةابمٌن علةةى إدارة أعمةةال أصةةحاب حقةةوق الملكٌةةة هةةم أوال وأخٌةةرا بشةةر فةةان
الغرٌةةزة البشةةرٌة باالنحٌةةاز إلةةى مصةةالحهم الخاصةةة تحكمهةةم بشةةكل بةةدأ ٌصةةبح فةةً كثٌةةر مةةن
األحٌان ال أخالقً.
وفً اآلونةة األخٌةرة انهةارت بعةش الشةركات العمالقةة كشةركة انةرون للطاقةة ،Enron
وشركة ارثر اندرسةون لتةدقٌق الحسةابات  ،Arthur Andersonوحصةلت اختالسةات كبٌةرة فةً
شركة  Worldcomلالتصاالت وشركة  Parmalateاالوروبٌة لالغذٌةة وقةد أوعةز الةبعش تلةك
االنهٌارات إلى ضعف السٌاسات المحاسبٌة والتةً تمكةن المتالعبةون الةذٌن تسةببوا باالنهٌةارات
استغاللها مما تسبب بعواقب لم ٌمكن إصالح أثارهةا وبالتةالً انعكسةت علةى االقتصةاد العةالمً
بشكل سلبً.
وتحةةاول دول عةةدة وفةةً مقةةدمتها الوالٌةةات المتحةةدة األمرٌكٌةةة تشةةرٌا وإصةةدار قةةوانٌن
وسٌاسات محاسبٌة جدٌدة للسٌطرة على اإلدارة بشكل اكبر من السابق ،لضمان عةدم تكةرار مةا
حدث وللحد من ألتالعبات الخطٌةرة التةً إن لةم ٌةتم السةٌطرة علٌهةا بشةكل مبكةر فسةتإدي دون
أدنى شك بانهٌار اقتصادٌات الدول المتقدمة وبالتالً انهٌار االقتصاد العالمً المتطور.
ٌسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى الوقوف علةى وتحلٌةل األسةباب التةً أدت إلةى
انهٌار بعش الشركات الكبٌرة ،واثر ذلك فةً البٌبةة المحاسةبٌة ،وحصةر التغٌةرات التةً حةدثت
مإخرا علٌها وذلك كمحاولة جادة لزٌادة الوعً المحاسبً لةدى المحاسةبٌن المهنٌةٌن واطالعهةم
على احدث المستجدات بما ٌتعلق فً موضوع الدراسة.
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أهمٌة الدراسة
تنبا أهمٌة الدراسة من أهمٌة مهنة المحاسبة نفسها والدور المنوط بها فً عالم األعمال
الذي ٌعد ركٌزة أي اقتصاد فً أي دولة ،وبما أنها تعتبر العمود الفقري ألي منشؤة ونتابجها
تحتل الدور األساسً فً اتخاذ القرارات لدى أصحاب القرار ،وبالتالً فان معرفة وتحلٌل
أسباب انهٌار بعش الشركات الرابدة ،ومعرفة أخر المستجدات العالمٌة التً حدثت على بٌبة
المحاسبة نتٌجة تلك االنهٌارات سٌساهم وبشكل كبٌر فً توعٌة المهتمٌن بشكل عام
والمحاسبٌن المتخصصٌن بشكل خاص وتدارك األمور قبل وقوعها وبالتالً حماٌة االقتصاد
من عواقب قد ٌكون لها تؤثٌر مدمر.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى ما االتً:
 .1التعرف على األسباب التً أدت إلى انهٌار كل من شركة انرون للطاقةة  ،Enronوشةركة
ارثةةر اندرسةةون لتةةدقٌق الحسةةابات  ،Arthur Andersonوتحلٌةةل انعكاسةةاتها علةةى بٌبةةة
المحاسبة.
 .2التعرف على التغٌرات التً حدثت مإخرا فةً بٌبةة المحاسةبة ،ومحاولةة معرفةة السةلبٌات
واإلٌجابٌات المرافقة لها.
مشكلة الدراسة
اذ نظرنا لؤلمور من زاوٌة مهنٌة متخصصه ،سنجد أن أغلب االنهٌارات المالٌة التً
حدثت كانت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،وكما هو معروف بؤنها تعد من الدول الصناعٌة
المتقدمة  ،والتً تملك جهات تشرٌا محاسبٌة متخصصة مثل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة
األمرٌكً  ،FASBوالمعهد األمرٌكً للمحاسبٌٌن القانونٌٌن  .AICPAفان كان هذا الحال فً
دولة صناعٌة متقدمة ،فما هو الحال فً دول العالم االخرى بشكل عام وفً األردن بشكل
خاص؟
وبالتالً فان تمكنا من اإلجابة على عدة تساإالت جوهرٌة ،فقد نساهم ولو بشكل
متواضا فً حماٌة اقتصاد األردن من مشاكل كبٌرة هو فً غنى عنها ،فً ظل عدم وجود
سٌاسات محاسبٌة خاصة باالردن وٌعتمد بشكل كلً على سٌاسات محاسبٌة خارجٌة ومن
ضمنها معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،وخصواصا ان استطعنا ان نحدد ان كان العٌب بالمعاٌٌر
نفسها ام بسلوكٌات مطبقٌها.
وبناءا على ما تقدم ٌمكن حصر مشكلة الدراسة باألسبلة الجوهرٌة االتٌة:
 .1ما هً األسباب التً أدت إلى انهٌار كل من شركة انرون للطاقة ،Enron
وشركة ارثر اندرسون لتدقٌق الحسابات  ،Arthur Andersonوانعكاساتها على
بٌبة المحاسبة؟
 .2ما هً التغٌرات الجدٌدة التً طرأت على بٌبة المحاسبة؟
 .3ما هً السلبٌات واإلٌجابٌات المرافقة لتلك التغٌرات على المهنة؟
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حدود الدراسة
سوف تشمل الدراسة االطالع وتحلٌل االنهٌارات التً حدثت مإخرا لشركة انرون
للطاقة وشركة ارثر اندرسون للوقوف على اسباب تلك االنهٌارت ،كما سوف تشمل االطالع
على القانون االخٌر المتعلق بالحاكمٌة المإسسٌة لمعرفة ان كانت االنهٌارات حدثت بسبب
عٌب فً المعاٌٌر المعمول بها ام بسبب اخالقٌات المهنة ،ولن تتطرق الدراسة لقوانٌن او
دستور االدب االخالقٌز
مصادر الدراسة
سٌتم التركٌز على جمٌا المصادر الممكنة من خالل المواقا المتوفرة على شبكة
االنترنٌت ،وذلك بالتركٌز على بعش مواقا مشرعً السٌاسات المحاسبٌة بشكل عام ،وعلى
مواقا الدورٌات العالمٌة ومواقا الجامعات بشكل خاص ،وذلك الستقاء أحدث المستجدات ،كما
سٌتم االطالع على أحدث الكتب والدورٌات العلمٌة ،والمراجا والدراسات بما ٌتعلق بموضوع
الدراسة.
المبحث األول
أسباب انهٌار بعض الشركات الرائدة بالعالم
المقدمة
انهٌار شركة انرون وما تبعها فٌما بعد بانهٌار شركة ارثر اندرسون للتدقٌق أثار عدت
تساإالت على مستوى المهنة المحاسبٌة من أهمها ،كٌف تم االنهٌار؟ ولماذا؟ ومن المسإول؟
فضال عن كون الشركتٌن تعمالن فً دولة متقدمة بالعالم والمشهورة بٌبتها المحاسبٌة
والتدقٌقٌة بالتطور المتقدم لما تملكه من معاٌٌر محاسبة وتدقٌق متمٌزة.
قبل الخوش بالموضوع وتفاصٌله وحٌثٌاته ٌمكن طرح التساإل بشكل عفوي ،لو أن
سارق استطاع اقتحام بنك محصن بؤفضل نظم الحماٌة والهرب دون أن ٌضبط إال بعد فترة
طوٌلة ،هل مسإولٌة السرقة تقا على عاتق السارق فقط؟ أم على نظام الحماٌة والذي لوال
وجود ثغرة به قام باستغاللها السارق لما تمت السرقة.
بعد االطالع على حٌثٌات انهٌار شركة انرون تبٌن أن الموضوع له جذور قدٌمة
وخطة تالعب محكمة تمتد الى عام  ،1993ولوال احداث  11سبتمبر المعروفة وتضرر
السوق المالً لبقً السارق هاربا من وجهة العدالة ولبقً التالعب مخفً إلى اجل غٌر معلوم.
تعد هذه القضٌة والفضٌحة من قضاٌا العصر المهمةة لمةا كةان لهةا مةن تةؤثٌر كبٌةر  ،لةٌس علةى
الوالٌةةات المتحةةدة فقةةط بةةل علةةى العةةالم بؤسةةره .فمةةن جهةةة تعةةد شةةركة انةةرون  Enronمةةن اكبةةر
الشركات بالعالم والعاملة بمجال الغاز والطاقة ولها فروع كثٌرة وعدٌدة ومةن جهةة أخةرى فةان
شركة ارثر اندرسون  Andersenللتدقٌق تعد من اضخم شركات التدقٌق بالعالم بل هةً األولةى
من حٌث الحجم واالنتشار وٌقدر عدد العاملٌن فٌهةا بؤنحةاء العةالم مةا ٌقةارب مابةة وسةتون ألةف
موظف.
لقد تسبب انهٌار تلك الشركتٌن بخسابر قد ٌصعب حصرها فةً الوقةت الحاضةر ،ناهٌةك
عن العمال والموظفٌن الذٌن فقدوا أعمالهم نتٌجة االنهٌار.
ٌعتقد الباحث بؤن انهٌةار هةاتٌن الشةركتٌن ورغةم المؤسةاة الكبٌةرة إال انةه ٌعةد درس مهةم
جةةةدا ٌحةةةتم علةةةى الكثٌةةةرٌن االسةةةتفاده منةةةه والوقةةةوف علةةةى أسةةةبابه وال بةةةد أن تقةةةوم الجهةةةات
المتخصصة بإعادة حساباتها .ومن أهم هذه الجهات:
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جمٌا الحكومات وباألخص الوالٌات المتحدة.
لجان وضا المعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر التدقٌق.
الشركات بشتى أشكالها وأنواعها.
المحاسبون والمدققون.
أصحاب الشركات.

-1
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-3
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سٌحاول الباحث فً هذا الفصل اإلجابة عن األسبلة التالٌة:
ماذا حدث فً 2001/10/16؟
كٌف انهارت شركة  Enronولماذا؟
من المسإول عن االنهٌار؟
ما هو دور شركة  Anderson؟

لجنة التحقٌق المعٌنة من شركة Enron
قةةام مجلةةس إدارة شةةركة  Enronبتشةةكٌل لجنةةة تحقٌةةق للوقةةوف علةةى حقٌقةةة مةةا حةةدث
بالضبط وقد قدمت اللجنة فعال تقرٌرها الضخم 1الذي ألقى الضوء على العملٌات التً تمت بٌن
شركة  Enronوبعش شركات االستثمار والتً كانت مدارة من قبةل ،Andrew S. Fastow
الذي كةان ٌعمةل كةذلك فةً منصةب مسةاعد ربةٌس مجلةس اإلدارة وربةٌس القسةم المةالً لشةركة
.Enron
ومن المهم ذكره بان التقرٌر ركز بشكل كبٌر على تلةك العملٌةات مةن جةانبٌن ربٌسةٌٌن،
األول الجانب المحاسبً لتلك العملٌات والثانً جانب اإلفصاح عنها.
علما أنه لم ٌوكل للجنة  ،التحقٌةق فةً قضةٌة اإلفةالس أو إبةداء أي رأي أو حكةم عةن الظةروف
الخارجٌة التً ساهمت باإلفالس.
وال بد أن نذكر هنا بان أهم المحددات التً واجهت عمل اللجنة كانت :
 -1عدم وجود صالحٌة لها على إجبار األطراف الخارجٌة المعنٌة وإخضاعهم لالسةتجواب
أو إرغامهم على تقدٌم أي نوع من الوثابق ذات العالقة بالموضوع.
رفش بعش الموظفٌن السابقٌن والمتورطٌن بكثٌةر مةن العملٌةات المحاسةبٌة التةً أدت
-2
لالنهٌار التعاون ما اللجنة .ومةن أبةرزهم كةل مةن  Fastowو Micheal J. Kopper
و .Ben F. Glisan
بالرغم من تمكن اللجنة من الوصول لبعش وثابق شركة التةدقٌق  Andersonإال أنهةا
-3
لم تتمكن من الوصول لوثابق شركات االستثمار التً تسببت باالنهٌار.
ملخص عن الحدث كما جاء فً أوراق اللجنة
فةةً  2001/10/16أعلنةةت شةةركة  Enronبتخفةةٌش أرباحهةةا بمبل ة  544ملٌةةون دوالر
والناتجةةة عةةن التعةةامالت مةةا شةةركات اسةةتثمارٌة ) . (LJM1 & LJM2مةةا العلةةم بةةان تلةةك
الشةةركات تعةةد شةةركات شةةراكه مةةا  Enronوالتةةً تةةم إنشةةابها وإدارتهةةا مةةن قبةةل .Fastow
وأعلنت كذلك عن تخفةٌش حقةوق ملكٌةة المسةاهمٌن بمبلة  1.2بلٌةون دوالر والمرتبطةة بةنفس
العملٌات السابقة.
1

Original Documents (Enron Financial Statements for 5 years and Powers Report), (Department of accounting,
college of business administration, university of Illinois at Chicago), April 4, 2002.
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والمشكلة الحقٌقٌة بةدأت بعةد بضةعة اشةهر مةن اإلعةالن اذ حٌةث أعلنةت شةركة Enron
بإعةةادة هٌكلةةة قوابمهةةا المالٌةةة للفتةةرة الواقعةةة بةةٌن األعةةوام  2001-1997معللةةة ذلةةك بؤخطةةاء
محاسةةبٌة والمتعلقةةة بشةةركات ألشةةراكه االسةةتثمارٌة والمةةدارة مةةن قبةةل  Fastowو Kopper
(موظةةف سةةابق فةةً  Enronومالةةك لشةةركة  ) Chew Co.والشةةركات هةةً (Chew Co.,
)LJM1, and LJM2
مةةن الجةةدٌر بالةةذكر إن إعةةادة هٌكلةةة القةةوابم المالٌةةة للفتةةرة الواقعةةة  2001-1997بٌنةةت
تخفٌضات فاقت اإلعالن األول فً  2001/10/16اذ ٌوضحها الجدول التالً:
مقدار تخفٌض مقدار تخفٌض مقدار زٌادة
األرباح قبل
العام
المدٌونٌة
حقوق الملكٌة
األرباح
التخفٌض
1997

 105ملٌون

 28ملٌون

 258ملٌون

 711ملٌون

1998

 703ملٌون

 133ملٌون

 391ملٌون

 561ملٌون

1999

 893ملٌون

 248ملٌون

 710ملٌون

 685ملٌون

2000

 979ملٌون

 99ملٌون

 754ملٌون

 628ملٌون

 508ملٌون

 2.113بلٌون

 2.585بلٌون

مجموع التخفٌش

وفً تلك الفترة قامت شةركة  Enronبالكشةف علةى أن  Fastowتلقةى مبلة  30ملٌةون
دوالر من شركتً  LJM1و . LJM2
إعادة الهٌكلة بالشكل السابق ذكره ومعلومة المبال التةً تلقاهةا  Fastowجعلةت السةوق
ٌفقد الثقة بشركة  Enronمما أدى إلى انهٌارها بؤقل من شهر وإعالن إفالسها.
ملخص بما اكتشفته لجنة التحقٌق:
بعد أن قامت اللجنة بفحص العملٌات الربٌسٌة المتعلقة بالشركات االسةتثمارٌة المةذكورة
سابقا والتً تسببت بخفش األرباح وحقوق الملكٌة استطاعت اإلجابة عن األسبلة التالٌة :
 -1ماهٌة العملٌات التً تمت بما ٌخص الموضوع؟
لماذا تمت هذه العملٌات؟
-2
ما هو الخطؤ الذي حصل؟
-3
من هو المسإول؟
-4
ال بد أن نذكر هنا بان من أهم األمور التً وجةدتها اللجنةة والتةً لةم تفصةح عنهةا شةركة
 Enronهةةو أن بعةةش المةةوظفٌن المتةةورطٌن بتلةةك التعةةامالت اصةةبحوا أغنٌةةاء بشةةكل مفةةاجا
وتلقوا عدة مبال تجاوزت عشرات الملٌاٌن والتً لم ٌفترش أن ٌتلقوها وهً :
 -1تلقى  30Fastowملٌون دوالر
تلقى  10 Kopperمالٌن دوالر
-2
تلقى موظفان اثنان لم ٌفصح عن أسمٌهما ملٌون دوالر لكل منهما
-3
 -4تلقى موظفٌن أخرٌن لم ٌفصح عن اسمٌهما عدة مبات من ألوف الدوالرات
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من المالحظات المهمة التً تبدٌها اللجنة بؤنه وفٌما عدا  Fastowال ٌوجةد أي نةوع مةن
األدلة تدٌن باقً الموظفٌن.
وتضةةٌف اللجنةةة بةةؤن إدارة  Enronاسةةتخدمت تلةةك الشةةركات االسةةتثمارٌة فةةً عملٌةةات
عدٌدة لم ٌكن من الواجب أو الضرورة الدخول فٌها أصال .اذ أن اغلةب تلةك العملٌةات صةممت
بشكل متقن بهدف التالعب وإظهار القوابم المالٌة بشكل جٌد ٌخدم مصالح خاصة وابتعدت تلةك
العملٌات عن هدف المنفعة االقتصادٌة أو ألتحوط لمخاطر مستقبلٌة.
بعش هذه العملٌات صممت بشكل مدروس ولم ٌتبا بها اإلجراءات والمبادئ المحاسبٌة
المتعارف علٌها ونتٌجةة لعةدم اتبةاع تلةك المبةادئ لةم ٌةتم إظهةار تلةك الشةركات االسةتثمارٌة فةً
قوابم شركة  Enronالمالٌة كؤصول والتزامات.
كمةةا انةةه هنالةةك عملٌةةات أخةةرى تةةم تطبٌقهةةا بشةةكل غٌةةر البةةق وغٌةةر صةةحٌح وبموافقةةة
المستشارٌن المآلٌن اذ تم إطفاء بعش الخسابر الناتجةة عةن عملٌةات ألتحةوط الوهمٌةة مةا العلةم
بةةان تلةةك العملٌةةات لةةو كانةةت صةةحٌحة لكةةان ٌجةةب أن ٌنةةتج عنهةةا أربةةاح لشةةركة  Enronاذ أن
 Enronهً المتحوطة وبالتالً كان ٌجب على الشركات االستثمارٌة تعةوٌش الخسةابر .ولكةن
كٌف ٌمكن ذلك إذا كانةت شةركة  Enronهةً المالكةة لتلةك الشةركات وهةذه الملكٌةة تةم إخفابهةا
بشكل متقن ولم تظهر إال عند حدوث الحدث.
تعد هذه العملٌةة هةً اخطةر عملٌةة تمةت وسةاهمت بانهٌةار الشةركة اذ أنهةا أظهةرت فةً
األعوام السابقة أرباحا وهمٌة بلغت بلٌون دوالر عن الربح الحقٌقً.
لقد اتضح للجنة وبعد الفحةص والتحةري بةؤن العملٌةات المحاسةبٌة األصةلٌة بالتعامةل مةا
شركات  LJM1و  LJM2و  Chew Co.والتً أدت إلى االنهٌار كانت عملٌةات ذات هٌكلٌةة
مغلوطة ومخالفة للمبةادئ المحاسةبٌة المتعةارف علٌهةا .مةا العلةم بةؤن تلةك العملٌةات تمةت تحةت
موافقةةة وإشةةراف مةةدققو ومستشةةارو الشةةركة الخةةارجٌن  Andersonوالةةدلٌل علةةى ذلةةك المبل ة
المدفوع لهم مقابل تلك االستشارات والبال  5.7ملٌةون دوالر ،والةذي جةاء ذكةره ضةمن تقرٌةر
مجلس اإلدارة.
ال بد من اإلشةارة هنةا الةى أن تلةك العملٌةات المغلوطةة تتعلةق بهٌكلةة عملٌةات مةا ٌسةمى
(شةةركات ذات األهةةداف المحةةددة)  . Special Purpose Entityتةةنص القةةوانٌن والمبةةادئ
المحاسبٌة المتعارف علٌها بؤن الشركة المتعاملة ما هذا النوع من الشةركات ٌمكنهةا أن تعاملهةا
كجهات مستقلة إذا ما تحقق الشرطٌن التالٌٌن:
 -1أن ٌكون أحد مالكً الشركة المتعاملة ما تلك الشركات مالكةا فٌهةا بمةا ال ٌقةل عةن %3
من أصولها وٌجب أن ٌنظر لهةذه ألنسةبة بؤنهةا تحتةوي بعةش المخةاطر عنةد إجةراء أي
عملٌة ما ذلك النوع من الشركات.
ٌجب أن ٌكون للمالك المستقل لتلك الشركة السٌطرة الكاملة علٌها.
-2
إذا مةةا تحقةةق الشةةرطان فةةٌمكن للشةةركة المتعاملةةة مةةا هةةذا النةةوع مةةن الشةةركات إثبةةات
األرباح والخسابر الناتجة عن هةذا التعامةل وال ٌةتم تضةمٌن أصةول أو التزامةات تلةك الشةركات
فً القوابم الموحدة للشركة المتعاملة ،بغش النظر عن العالقة الوثٌقة بٌنها.
عند تحلٌل العملٌات الحقةا سةنجد أن  Enronخالفةت القواعةد المنصةوص علٌهةا وبشةكل
متعمد ومبٌت مسبقا.
ملخص للعملٌات التً تم مراجعتها وتحلٌلها:
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أوال :عملٌات شركة Chew Co.
هذه الشركة تعتبر شركة استثمارٌة كانت مملوكةة ومةدارة مةن قبةل ( Kopperموظةف
سةةابق فةةً  )Enronوتعةةد أحةةد المسةةببات الربٌسةةٌة فةةً فشةةل القةةوابم المالٌةةة لشةةركة Enron
لؤلعوام  2001-1997باإلضافة إلى الصالحٌات الغٌر مإهلة والممنوحة إلى . Kopper
حٌثث كانةت شةركة  Enronمشةاركة بمشةروع مشةترك ) (Joint Ventureبقٌمةة  500ملٌةون
دوالر مةةا  California Public Employee Retirement Systemمنةةذ عةةام 1993
ولغاٌةةة عةةام  .1996وقةةد كانةةت السةةٌطرة علةةى ذلةةك المشةةروع مشةةتركة بةةٌن االثنةةٌن لغاٌةةة عةةام
 1996لةةم تقةةم شةةركة  Enronبتضةةمٌن أصةةول والتزامةةات ذلةةك المشةةروع فةةً قوابمهةةا المالٌةةة
الموحةةدة ،بةةل اكتفةةت بإظهةةار أربةةاح وخسةةابر ذلةةك المشةةروع فةةً قةةوابم دخلهةةا واإلفصةةاح عنةةه
ضمن مالحظات فً قوابمها المالٌة.
فةةً بداٌةةة عةةام  1997رغبةةت شةةركة  Enronبتقلٌةةل مسةةاهمة شةةرٌكها بالمشةةروع لحثةةه
علةةى الةةدخول معهةةا بمشةةارٌا جدٌةةدة أخةةرى .وهنةةا ظهةةرت مسةةؤلة جدٌةةدة ،إذا أصةةبحت Enron
تملك نصٌب األسد بذلك المشةروع فسٌصةبح إلزامةا علٌهةا ووفقةا للمبةادئ المحاسةبٌة المتعةارف
علٌها إظهار أصول والتزامات ذلك المشروع المشترك ضمن قوابمها المالٌة الموحدة ،وهذا مةا
لم ترغب به إدارة .Enron
لقةةد كةةان الحةةل الوحٌةةد لتفةةادي إظهةةار أصةةول والتزامةةات ذلةةك المشةةروع فةةً قوابمهةةا
الموحدة هو البحث عن شةرٌك جدٌةد فةً المشةروع .ولتحقٌةق هةذا الهةدف ووفقةا لمةا صةرح بةه
 Fastowسةةةاعدت إدارة  Enronأحةةةد موظفٌهةةةا  Kopperفةةةً إنشةةةاء الشةةةركة االسةةةتثمارٌة
صاحبة العالقة بموضوع االنهٌةار ) (Chew Co.وبهةذا اصةبح مالكةا ومةدٌرا للشةركة الجدٌةدة
والتً قامت بدورها بشراء حصة الشرٌك القدٌم بالمشروع المشترك.
ولكن بقً هنالك عقبة ربٌسٌة والتً بدونها سةٌتحتم علةى شةركة  Enronإظهةار أصةول
والتزامةةات المشةةروع المشةةترك والشةةركة االسةةتثمارٌة الجدٌةةدة ضةةمن قوابمهةةا المالٌةةة الموحةةدة
وهً إٌجاد أحد المستثمرٌن فً شركة  Enronلٌستثمر  %3على اقل تقدٌر فً أصول الشركة
االستثمارٌة الجدٌدة  ، Chew Co.ولكنها لم تستطا إٌجاد ذلك المستثمر.
رغم المخالفةة الصةرٌحة اسةتمرت شةركة  Enronبعةدم تضةمٌن أصةول والتزامةات كةل
من المشروع المشترك والشركة االستثمارٌة الجدٌدة فً قوابمها المالٌة الموحدة.
ٌتضح هنا بعش األمور الخطٌرة التً أقدمت علٌها إدارة : Enron
 -1إنشاء شركة استثمارٌة تعود ملكٌتها ل  Enronبالكامل ما عدم التصرٌح بذلك.
قٌةةام تلةةك الشةةركة بشةةراء الحصةةة بالمشةةروع المشةةترك مةةا  Enronبمدٌونٌةةة كاملةةة
-2
دون وجود أي حق ملكٌة وبضمانة شركة Enron
عةةدم تضةةمٌن أصةةول والتزامةةات كةةل مةةن المشةةروع المشةةترك والشةةركة االسةةتثمارٌة
-3
ضمن القوابم المالٌة الموحدة لشركة  Enronوهذه مخالفة خطٌرة قادت لالنهٌار
وقثثثد لثثثوحظ رفةةةش كةةةل مةةةن ( Kopperمةةةدٌر ومالةةةك  Chew Co.السةةةابق) و شةةةركة
 Andersonتبرٌةةر أو تفسةةٌر هةةذه العملٌةةات ولمةةاذا تةةم هٌكلتهةةا بةةذلك األسةةلوب المخةةالف
للمعاٌٌر المحاسبٌة الخاصة بعدم تضمٌن قوابم تلك الشةركات ضةمن القةوابم الموحةدة Non-
Consolidation Rules
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لقد قالت اللجنة وبكل وضوح بؤنها ال تعلم إن كانت تلك األخطاء ناتجة عةن سةوء تقةدٌر
أو إهمةةال مةةن قبةةل إدارة Enronومستشةةاروها المةةالٌٌن  Andersonأو أنهةةا ناتجةةة مةةن أن
 Kopperقدم مصلحته على مصلحة الشركة األم.
وقةةد نوهةةت اللجنةةة بؤنةةه وعنةةدما قامةةت شةةركة  Andersonبمراجعةةة األمةةور فةةً عةةام
 2001مةةا شةةركة  Enronووجةةدوا أن شةةركة  Chew Co.لةةم تخضةةا للقةةوانٌن المنصةةوص
علٌها وفقا للمبادئ المحاسبٌة المتعارف علٌها نصةحت بتصةحٌح األمةور وإعادتهةا إلةى نصةابها
وعلٌه قامةت شةركة  Enronبةاإلعالن علةى إعةادة هٌكلةة قوابمهةا المالٌةة بةؤثر رجعةً مةن عةام
 1997وتضمٌن أصول والتزامات شركة  Chew Co.ضمن قوابمها المالٌة الموحدة ممةا أدى
لهذه الى التخفٌش الهابل للدخل واالرتفاع الخطٌر بالمدٌونٌة.
فضال عما سبق وجدت اللجنة مخالفة أخرى صرٌحة وخطٌرة:
حسب تعلٌمات شركة  Enronوبما ٌخةص إدارة األعمةال لةم ٌكةن مصةرح ل Kopper
بؤي نوع من التحكم اإلداري أو المالً لشركة  Chew Co.إال فةً حالةة واحةدة وهةً حصةوله
على موافقة خطٌة من ربٌس مجلس إدارة  ، Enronعلما بان اللجنة لم تجةد مثةل هةذه الموافقةة
من أي طرف كان.
وخٌر دلٌل على أن  Kopperهو من كان ٌدٌر األمةور بتلةك الشةركة بؤنةه وخةالل تلةك
السنوات تلقى عمولة من إدارة شةركة  Chew Co.بلغةت ملٌونةا دوالر باالتفةاق مةا Fastow
(مساعد ربٌس مجلس اإلدارة ومدٌر حسابات شركة ) Enron
فً آذار  2001قامةت شةركة  Enronبشةراء حصةة شةركة  Chew Co.فةً المشةروع
المشةةترك ولكةةن بعةةد تفةةاوش بةةٌن  Kopperو  Fastowحص ةل بموجبةةه األول علةةى مبل ة 10
مالٌٌن دوالر مقابل التنةازل عةن الحصةة وهنةا ال بةد أن نةذكر بةان مسةاهمة  Kopperفةً عةام
 1997فً الشركة االستثمارٌة لم ٌتعدى  125ألف دوالر.
ال بد أن ننوه أٌضا بؤن عملٌة التنازل تلك تمت بٌنما كانت هنالك نٌة مبٌتةة وغٌةر معلنةة
لالثنٌن بإنشاء شركتٌن جدٌدتٌن على غرار الشركة االستثمارٌة األولى وهمةا شةركة  LJM1و
شركة  LJM2واآلتً تم إنشابهما فٌما بعد.
وأخٌرا وفٌما ٌتعلق بشركة  Chew Co.وبالنظر لهٌكلة رأس مالها التالً:
 240ملٌون دوالر (قرش غٌر مضمون من بنك  Baarclaysبضمانة ) Enron
 132ملٌون دوالر (مقدم من المشروع المشترك)

 11.5ملٌون دوالر (من الشركاء فً الشركة أل * )%3
 هذه أل  11.5ملٌون دوالر والتً تمثل  % 3لةم تجلةب نقةدا بةل أخةذت قةرش مةن نفةس البنةك أعةاله تحةت
مسمى  Equity Loanمن قبل الشركاء وهم شةركة  Little Riverوقةد اشةترط البنةك علةى الشةركاء باالحتفةاظ
لدٌه بحساب احتٌاطً نقدي أن ال ٌقةل رصةٌده فةً أي وقةت عةن  6.6ملٌةون دوالر وذلةك لضةمان التسةدٌد.
وإلٌجاد طرٌقة مناسبة لتغطٌة هذا االحتٌاطً قام المشروع المشترك بعمل توزٌا أرباح لشةركة Chew Co.

بلغةةت  16.6ملٌةةون دوالر (ظهةةر فٌمةةا بعةةد أن  Cheow Co.باعةةت أحةةد أصةةولها) وهةةذه مخالفةةة صةةرٌحة
وواضةةحة لقةةانون أل  %3حٌةةث انةةه تموٌةةل مشةةبوه وكةةان مةةن الواجةةب تضةةمٌن أصةةول والتزامةةات كةةل مةةن
المشروع المشترك وشركة  Chew Co.ضمن قوابم شركة  Enronالموحدة.
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 125ألف دوالر (من ) Kopper
ثانٌا :عملٌات شركتً  LJM1و LJM2
فً عام  1999وبموافقة مجلس اإلدارة دخلت شركة  Enronبعقدي شراكه ما شركتً
أشةةخاص والتةةً كةةان  Fastowمةةدٌرهما واكبةةر مسةةتثمر بهمةةا .وتلةةك الشةةركتٌن تعةةدان أحةةد
األسباب الربٌسٌة التً أدت بؤن أفصحت شركة  Enronعن أرباح غٌر حقٌقٌة قاربت الملٌةار
دوالر وإعطاء  Fastowوشركابه عدة مالٌٌن من الدوالرات على حسابها.
لم ٌكن ٌفترش القبول بمثل هذه الشركات أصال ،وخصوصا لما لها مةن عالقةة مباشةرة
وخطٌرة بؤحد أهم موظفً شركة  Enronوقةد بةرر مجلةس اإلدارة قبولةه بتلةك الشةركات وتلةك
العالقة باألسباب التالٌة:
 -1اعتقد مجلس اإلدارة بؤن هذا النوع من الشةركات والعالقةة المباشةرة ألحةد موظفٌةه قةد
ٌإمن للشركة عملٌات لم تكن لتتم بالحالة العادٌةة مةن منطلةق الةوالء المطلةق لموظفهةا
للشركة األم.
ٌ -2مكةن مةن خةالل هةذه الشةركات الحصةول علةى مشةترٌن ألصةولها التةً كانةت ترغةةب
ببٌعهةةا وبمةةا أن  Fastowمطلةةا علةةى جةةل األمةةور فٌمكنةةه تسةةرٌا العملٌةةات وجعلهةةا
تصب فً مصلحة الشركة األم.
اعتقد مجلس اإلدارة بؤن اإلفصاح المنصف للقوابم المالٌة ٌمكنه التحكم بمخاطر عةدم
-3
الوالء وكشف األمور وإٌقاف أي تالعب ممكن.
 -4السبب الذي جعل مجلس اإلدارة ٌطمبن فعال ألداء تلك الشركتٌن التقارٌر الجٌةدة التةً
كانت ترد من مستشاري الشركة المالٌٌن .Anderson
مةا تةةم مالحظتةةه بةةان شةةركة  Enronدخلةةت بمةا ٌقةةارب  20عملٌةةه مةةا الشةةركتٌن خةةالل
الفترة الواقعة من  1999/6ولغاٌة  2001/6وتم تصنٌف تلك العملٌات إلى نوعٌن :
عملٌات بٌا أصول.
أ-
ب -عملٌات تحوط.
وتجةدر اإلشةةارة هنةةا بةؤن هةةذه العملٌةةات ألحقةةت الضةرر األعظةةم بشةةركة  Enronوعلةةى
سبٌل المثال:
 إحدى العملٌات وقبل انتهاء السنة المالٌة بفترة قصٌرة جدا قامت شركة  Enronببٌا بعةشأصةةولها التةةً أرادت الةةتخلص منهةةا لشةةركة  LJM1والسةةإال الةةذي ٌطةةرح نفسةةه هةةل هةةذه
العملٌة نقلت المخاطر فعال ،فؤوال وأخٌرا هذه المخاطر بقٌت بنفس الشركة األم.
 والعملٌة األخرى تمت قبٌل انتهاء السنة المالٌةة لعةام  1999اذ باعةت شةركة  Enronسةباعقةةود اسةةتثمار لشةةركة  LJM1وأثبتةةت ربةةح نةةاتج عةةن العملٌةةة وبعةةد انتهةةاء السةةنة المالٌةةة
أعادت خمسة من عقود االستثمار.
 من اخطر عملٌات ألتحوط الخادعة التً تمت كانت كالتالً:فً  1998/3استثمرت شركة  Enronبشراء  5.4ملٌةون سةهم بسةعر  1.85دوالر
للسهم من اسهم شركة ( Rhythmsبمبل إجمةالً  10مالٌةن دوالر) .وفةً 1999/4/7
وعندما تحولت شركة  Rhythmsإلى شركة عامه ارتفعت قٌمةة سةهمها مةن  21دوالر
لٌصبح  96دوالر وأصبحت قٌمة استثمار  300 Enronملٌةون دوالر وتةم عكةس هةذه
األربةةاح فةةً دخةةل الشةةركة رغةةم أن عقةةد االسةةتثمار كةةان ٌةةنص علةةى عةةدم تمكةةن شةةركة
 Enronمن بٌا هذه األسهم قبٌل انتهاء عام .1999
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لقد كانت شركة  Enronتحةتفظ بةبعش العقةود اآلجلةة فةً بعةش البنةوك لحماٌةة
أسهمها من تقلبات األسعار.
وانطالقةةةا ممةةةا سةةةبق اقتةةةرح  Fastowخطةةةة للتحةةةوط للحفةةةاظ علةةةى اسةةةتثمارات
 Enronفةةً شةةركة  Rhythmsوذلةةك بإنشةةاء شةةركة اسةةتثمار محةةدودة ٌ LJM1تكةةون
رأس مالهةةا مةةن العقةةود اآلجلةةة الخاصةةة ب  ، Enronوبعةةد إنشةةاء هةةذه الشةةركة تقةةوم
 Enronبالتحوط لدٌها ضد مخاطر تدنً أسعار شركة . Rhythms
وفعةةال اسةةتطاع  Fastowوبموافقةةة مجلةةس إدارة شةةركة  Enronتحوٌةةل جمٌةةا
العقود اآلجلة لشركة  LJM1مقابل أوراق قبش ودخل بعدها بعقود مقاٌضة مةا شةركة
 Enronلحماٌة اسةتثماراتها فةً  . Rhythmsهةذه العملٌةة أثةرت علةى أربةاح وخسةابر
شةةركة  Enronالمعلنةةة ولكنهةةا عملٌةةة لٌسةةت حقٌقٌةةة الن هةةذا النةةوع مةةن ألتحةةوط ال ٌعةةد
تحةةوط اقتصةةادي وإنمةةا تحةةوط محاسةةبً فلةةو أن اسةةهم  Enronحافظةةت علةةى سةةعر جٌةةد
سةةةتتمكن مةةةن السةةةٌطرة علةةةى عوابةةةد اسةةةتثماراتها حتةةةى ولةةةو تةةةدنى سةةةعر سةةةهم شةةةركة
 Rhytmsولكن ما هً الحالة إذا تدنى سعر سةهم شةركة  Enronو شةركة Rhythms
فةةً نفةةس الوقةةت .وٌظهةةر هنةةا السةةإال التةةالً :مةةا فابةةدة هةةذا النةةوع مةةن عقةةود المقاٌضةةة
والضامن هو نفسه؟
لقد وجد الباحث أن هنالك مخالفةات أخةرى وكثٌةرة ولكةن مةا سةبق ذكةره ٌعةد المخالفةات
الربٌسةٌة والتةةً أدت فعةةال النهٌةار شةةركة  Enronوإفالسةةها بشةةكل كامةل وتبعهةةا انهٌةةار شةةركة
 Andersonللتواطإ الكبٌر الذي ساهمت به بشكل ملحوظ.
تعلٌق الباحث
هةةذه القضةةٌة المهمةةة والتةةً تعةةد قضةةٌة العصةةر تفةةتح العٌةةون علةةى أمةةور مهمةةة وكثٌةةرة
وتجعلنا نطرح تساإالت كثٌرة:
 -1ال نعتقةةد بؤنةةه كةةان هنالةةك إمكانٌةةة لمنةةا مةةا حةةدث وبرأٌنةةا المشةةكلة ال تتعلةةق بمعةةاٌٌر
المحاسبة أو معاٌٌر التدقٌق المعمول بها ولكن المشةكلة الربٌسةٌة تنحصةر فةً أخالقٌةات
المهنة ذاتها.
 -2من أهم المالحظات التةً وجةدت فةً الموضةوع بةؤن شةركة التةدقٌق  Andersonكانةت
تعمل عدة أعمال مزدوجة فهً من جهةة المةدقق الخةارجً لشةركة  Enronومستشةارها
المالً مةن جهةة أخةرى ،والغرٌةب أنهةا كانةت تمثةل جهةاز الرقابةة الةداخلً للشةركة .أي
تراقب نفسها بنفسها وتتلقةى مبةال كبٌةرة جةدا تجةاوزت األجةور المتعةارف علٌهةا .وهنةا
السإال الربٌسً ،هل كانت شركة  Andersonشركة مسةتقلة؟ أم أنهةا لةم تتعةدى كونهةا
موظف من موظفً شركة .Enron
األمةةةر األخةةةر الةةةذي ٌةةةدور فةةةً الفكةةةر ،هةةةل شةةةركة  Andersonكانةةةت متواطبةةةة مةةةا
-3
 Fastowأم اسةةتطاع األخٌةةر خةةداعهما وخصوصةةا بةةؤن شةةركة  Andersonهةةً التةةً
نبهت شركة  Enronإلى ضرورة إعةادة هٌكلةة قوابمهةا المالٌةة قبةل االنهٌةار بفتةرة ولةو
كانت متواطبه ،لماذا نبهت  Enronبضرورة إعادة الهٌكلة؟
لماذا مجلس إدارة شركة  Enronشكل لجنة للتحقٌق وحصر عملها بمعرفة مةاذا حةدث
-4
فقط وقٌد صالحٌاتها ،نعتقد بؤن المتواطبٌن الحقٌقٌٌن ٌتعدون  Fastowولم ٌكةن األخٌةر
سوى األداة التً قامت بالتنفٌذ.
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العةةودة للنقطةةة األولةةى فٌمةةا ٌتعلةةق بؤخالقٌةةات المهنةةة ،هةةل هنالةةك وسةةٌله أخةةرى لضةةبط
أخالقٌات المهنة.
نعلم بؤن شركة  Enronمدرجة ضمن السوق المالً األمرٌكً ،اذن أٌن جهات الرقابةة
فً ذلك السوق؟ وكٌف أغفلت عن األمور طوال هذه السنوات؟
أٌةةن جهةةات الرقابةةة علةةى شةةركات التةةدقٌق وكٌةةف سةةمح لشةةركة  Andersonبممارسةةة
أعمال مزدوجة تعدت التدقٌق واالستشارات المالٌة ولماذا لم تسةابل عةن األجةور العالٌةة
التً تجاوزت المتعارف علٌه بكثٌر.
هةل بلة  Fastowدرجةةة مةةن المكةةر والةذكاء لكةةً ٌخةةدع الجمٌةةا أم أن مجتمةةا الشةةركة
متواطا بشكل جماعً.
ألم ٌالحظ مجلس اإلدارة األرقام غٌر المنطقٌة بالتقارٌر المالٌة السابقة وخصوصا فٌما
ٌخص عملٌات ألتحوط والتً فاقت أرباحها فةً بعةش األحٌةان أربةاح عملٌةات التشةغٌل
األساسٌة للشركة.

كل هةذه النقةاط السةابقة الةذكر تحتةا إلةى الدراسةة والبحةث والتحلٌةل والتفسةٌر لكةً نصةل إلةى
الحقٌقة والتً ٌتبٌن أن المشكلة هً لٌست بمعاٌٌر المحاسبة وال معاٌٌر التدقٌق ،بل أن المشةكلة
هً فً أخالقٌات المهنة وإمكانٌة ضبطها وترسٌخها.
وخٌةر دلٌةل ان العٌةب لةٌس بمعةةاٌٌر المحاسةبة ولكةن فةً سةلوكٌات مطبقٌهةةا مةا جةاء فةً قضةةٌة
انرون ان معاٌٌر المحاسبة كانت تنص على ألٌةات معٌنةة ٌجةب اتباعهةا عنةد انشةاء شةركة ذات
اهةداف محةددة  Special purpose entityاال ان ادارة انةرون لةم تتقٌةد بهةا ،ولالسةف غةش
مةدققٌقهم ارثةر اندرسةون الطةرف عةن عملٌةةة عةدم التقٌةد وبالتةالً وفةً الحةالتٌن اتبعةةت االدارة
ومدققٌها االسلوب الالخالقً.
المبحث الثانً
التغٌرات التً حدثت على البٌئة المحاسبٌة
المقدمة
نتٌجةةة لالنهٌةةارات التةةً تعرضةةت لهةةا بعةةش الش ةركات الضةةخمة فةةً الوالٌةةات المتحةةدة
األمرٌكٌة ،فقد قام المشرع األمرٌكةً بإصةدار عةدد مةن القةوانٌن التةً ركةزت وبحثةت غالبٌتهةا
بمةةا ٌسةةمى بالحاكمٌةةة المإسسةةٌة  ،Corporate Governanceولدرجةةة أن جدٌةةة وخطةةورة
األمور استدعت تدخل الربٌس األمرٌكً للمشاركة فً حل هذه المشاكل.
ٌسعى الباحث فً هذا الفصل إلى التطرق إلى مستجدات األمور والتغٌرات التً طةرأت
على الحاكمٌةة المإسسةٌة ،وذلةك مةن خةالل االطةالع علةى تلةك المسةتجدات عبةر مواقةا جهةات
التشرٌا األمرٌكٌة على االنترنٌت.
ما هً الحاكمٌة المؤسسٌة Corporate Governance
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وجد الباحث أن هناك عدة تعارٌف للحاكمٌة المإسسٌة ،فبعضها ٌقةول ( 1هةً حقةل مةن
حقول االقتصاد ،والتً تبحث بكٌفٌةة ضةمان أو تحفٌةز اإلدارة الكفةوءة فةً الشةركات المسةاهمة
باستخدام مٌكانٌكٌة الحوافز ،مثل العقود ،والتشرٌعات ،وتصةامٌم الهٌاكةل التنظٌمٌةة .وغالبةا مةا
ٌكون ذلك محصورا فً السإال حول تحسٌن األداء المةالً ،فعلةى سةبٌل المثةال ،مةا مةدى قةدرة
وتةةؤثٌر مةةالك الشةةركة المسةةاهمة العامةةة فةةً ضةةمان وتحفٌةةز مةةدٌري الشةةركة علةةى القٌةةام بتؤدٌةةة
وتحقٌق أفضل عابد على استثماراتهم .)Mathiesen.2002
وبعش التعارٌف تقول( 2إن الحاكمٌة المإسسٌة ٌمكةن تعرٌفهةا علةى نطةاق ضةٌق بؤنهةا
تمثل عالقة الشركة بالمساهمٌن ،أو بشكل أوسا ،عالقة الشركة بالجمٌا).
التغٌرات التً طرأت على الحاكمٌة المؤسسٌة
جاء بالمقالة المعنونة "ٌضا سوق نٌوٌورك لؤلوراق المالٌة  NYSEلجان التدقٌق على
3
طرٌق جدٌدة" فً  2002/8/1بؤن مجلس إدارة سوق نٌوٌورك لؤلوراق المالٌة قام بالموافقة
على تعدٌالت مقترحة لمعاٌٌر إدرا الشركات بإصدار معٌار  ،(SAS no. 99) 99وتمت
منقاشة تلك التعدٌالت المقترحة ما لجنة األوراق المالٌة فً  2002/8/16وتم تحدٌد مدة
زمنٌة للتعلٌق واالعتراش على التعدٌالت قبل أن تصوت اللجنة بشكل نهابً على الموافقة
علٌه.
لقد هدفت التعدٌالت المقترحة الى إعادة الثقة للمستثمر وذلك من خالل تعزٌز محاسبة
الشركات وتقوٌة السٌطرة المإسسٌة  .Corporate Governanceوركزت التعدٌالت المقترحة
بشكل ربٌسً على جعل لجنة تدقٌق الشركة مسإولة بشكل كامل على مراقبة المدقق الخارجً
وإعطابها السلطة الكاملة فً تحدٌد شروط وأتعاب أعمال التدقٌق واألعمال األخرى.
لقد تجاوزت التعدٌالت المقترحة هدفها الربٌسً بالتركٌز على مهام لجنة التدقٌق
لتصبح دلٌال شامال للشركات المدرجة إلى تحدٌد معاٌٌر السٌطرة المإسسٌة.
ٌإثر المعٌار المقترح على جمٌا الشركات المدرجة أوراقها المالٌة ضمن سوق
نٌوٌورك لؤلوراق المالٌة ،وٌإثر كذلك على جمٌا منظمات األعمال األخرى ذات الشكل
القانونً المغاٌر للشركات المساهمة ،مثل شركات التضامن المحدودة.
لقد حدد المعٌار هدفٌن ربٌسٌٌن ،األول ،تحدٌد سلطة لجان التدقٌق من منظور نزاهة
قوابم الشركات المالٌة ،والثانً ،ركز على استقاللٌة المدقق الخارجً ،ما إبقاء لجنة التدقٌق
غٌر مسإولة عن تحدٌد القوابم المالٌة أو ضمان تقرٌر المدقق الخارجً.
لقد تضمن المعٌار المقترح إلزام الشركات المدرجة بتلبٌة بندٌن مهمٌن ،األول ،تعٌٌن
ثالثة أعضاء فً مجلس إدارة الشركة ذات صفة مستقلة ٌتم تحدٌدهم من قبل لجنة التدقٌق،
والثانً ،تحدٌد أتعاب أعضاء لجنة التدقٌق.

 1نعيم دمهش ،وعفاف إسحاق أبو زر ،الحاكمية المؤسسية وعالقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة ،املؤمتر العلمي املهين اخلااس ممعيام ساي اي ابااابا الااانوني ارردنيا  ،عماام ،سا
 25-24أيلول  ،2003صفحم (.)1
Financial Times. June 21, 1999.
Pul Sweeney & Cynthia Waller Vallario, NYSE Sets Audit Committees on New Road, Journal of Accountancy,
Online Issue, November 2002.
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ملخص بما جاء بالمعٌار المقترح
 -1إعادة تعرٌف متطلبات "االستقاللٌة" ،لقد حدد المعٌار المقترح ضرورة وجود أعضاء
مستقلٌن فً مجلس إدارة الشركة المدرجة بالسوق ،ما ضرورة أن ٌكون جمٌا أعضاء
لجنة التدقٌق مستقلٌن بشكل كامل وبشرط أن ال ٌقل عددهم عن ثالثة أعضاء .قامت
الهٌبة بتحدٌد تعرٌف االستقاللٌة وجعله اكثر صرامة اذ إعادت تعرٌفه "لكً ٌتم اعتبار
الفرد مستقالٌ ،جب أن ٌإكد مجلس اإلدارة وبشكل إٌجابً قاطا على أن ذلك الفرد لٌس
له أي عالقة مادٌة مباشرة ما الشركة كؤن ٌكون شرٌكا ،أو مساهما ،أو موظفا فً أي
منظمة لها عالقة ما الشركةٌ .مكن أن تتضمن العالقات المادٌة أمورا أخرى ،مثل
التعامل التجاري ما الشركة والتعامل البنكً والتعامل المهنً والتعامل االستشاري
القانونً والتعامل الصناعً وأشكال التعامل بالتبرعات وبمختلف أنواعها.
وقد ذكر المعٌار المقترح ،بؤنه ٌجب على الشركة اإلفصاح فً قوابم التوكٌل
اآللٌة التً اتبعتها فً تحدٌد استقاللٌة الفرد المادٌة ،وٌمكنها كذلك اإلفصاح عن
المعاٌٌر التً استخدمتها فً الحكم على استقاللٌته.
انطالقا من الرغبة فً االلتزام بمبدأ االستقاللٌة ٌجب أن تتم مالحظة األفراد
المرغوب فً تعٌٌنهم فً مجلس اإلدارة لفترة تؤهٌل (فترة مالحظة) مدتها خمسة
سنوات قبل إلحاقهم بمجلس إدارة الشركة المدرجة للتؤكد من مطابقتهم لشروط
االستقاللٌة .وٌمكن أن ٌكون هإالء األفراد من موظفً الشركة السابقٌن ،وموظفً
مدقٌقٌه ا الخارجٌن السابقٌن أو الحالٌٌن ،وأي موظفً سابقٌن لشركات أخرى والتً
تتضمن لجان تعوٌضاتها موظفٌن فً شركات مدرجة ،وأفراد عابالت أي من الفبات
المذكورة.
 -2أتعاب أعضاء لجنة التدقيق ،لم ٌحدد المعٌار المقترح أي تشرٌا أو قانون ٌنص على
ضرورة أن تكون الرسوم المدفوعة للممثلٌن المستقلٌن فً مجلس إدارة الشركة ومن قبلها
هً التعوٌضات الوحٌدة لقاء تعٌٌنهم فً مجلس إدارتها .لقد جعل المعٌار الجدٌد سقف
األتعاب مفتوحا من منطلق أن المسإولٌات الجدٌدة المناطة بلجان التدقٌق تحتا إلى جهد
ووقت اكبر من التً كانت تبذل بالسابقٌ .مكن ألعضاء لجنة التدقٌق تلقً أتعابهم على
شكل نقدي أو اسهم الشركة أو عقود خٌار أو بؤي شكل متاح أخر بشرط أن ال ٌإثر ذلك
على استقاللٌتهم .ومن األمثلة التً تعد أتعاب مإثرة على االستقاللٌة وٌجب عدم قبولها
األتعاب التً تدفا بشكل مباشر أو غٌر مباشر مقابل استشارات قانونٌة أو مالٌة.
ٌطلب المعٌار الجدٌد من لجان التدقٌق االلتزام بمسإولٌاتهم كاملة وذلك من خالل تؤدٌة المهام
التالٌة:
 -1تصمٌم خطة مهام مكتوبة تتضمن أهداف اللجنة كاملة بما فٌها مساعدة مجلس
اإلدارة على التبصر والتحقق من األمور التالٌة:
 نزاهة القوابم المالٌة تماشً القوابم المالٌة ما القوانٌن المنصوص علٌها أهلٌة المدقق الخارجً ومطابقته لمواصفات االستقاللٌة أهلٌة وكفاءة أداء وظٌفة التدقٌق الخارجً والداخلً14
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تستطٌا لجنة التدقٌق الحصول على البٌانات األولٌة من اإلدارة ولكنها ال تستطٌا
ربط تلك البٌانات بحدود مسإولٌاتها .أي أن اللجنة مسإولة مباشرة عن تعٌٌن،
ومالحظة المدقق الخارجً الذي ٌجب علٌة تقدٌم تقارٌره لها بشكل مباشر.
تقٌٌم تقرٌر المدقق الخارجً لمرة واحد على األقل سنوٌا والذي ٌشمل وصفا شامال
إلجراءات الرقابة الداخلٌة الخاصة بالشركة ،وجمٌا االستفسارات الصادرة من قبله
أو من قب ل جهات حكومٌة إلدارة الشركة وطبٌعة العالقات التً تمت بٌنه وبٌن إدارة
الشركة خالل الفترة موضا التقٌٌم.
مناقشة القوابم المالٌة الربا سنوٌة والسنوٌة ما كل من اإلدارة والمدقق المستقل بما
فً ذلك التطرق لآللٌات المتبعة من قبل اإلدارة فً عملٌة اإلفصاح .وٌحق للجنة
مناقشة المواضٌا المتعلقة بالدخل كاآللٌة المتبعة مثال من قبل اإلدارة فً اختٌار
شكل ونوع تقدٌم القوابم ولكنه غٌر مطلوب من اللجنة مناقشة أٌة مواضٌا متقدمة
تفصٌلٌة.
الترتٌب للقاءات ما اإلدارة والمدققٌن الداخلٌٌن ،والمستقلٌن فً سبٌل أن تتمكن لجنة
التدقٌق من تف عٌل وظٌفة المالحظةٌ ،جب علٌها تنظٌم لقاءات وبشكل منفصل ما
اإلدارة وما هإالء المسإولٌن عن وظٌفة التدقٌق الداخلً والمسإولٌن عن عملٌة
التدقٌق الخارجً .بالرغم من أن كل شركة مدرجة ملزمة بتؤمٌن وظٌفة تدقٌق داخلً
إال أنها لٌست ملزمة بإنشاء قسم تدقٌق داخلً وٌمكنها االستعانة بمدققٌن مستقلٌن
للقٌام بهذه المهمة شرٌطة أن ال ٌكونوا نفس مدقٌقٌها الخارجٌٌن.
تقدٌم المساعدة إلدارة المخاطر :بالرغم من أن اإلدارة مسإولة وبشكل مباشر عن
المخاطر التً تتعرش لها الشركة إال أن لجنة التدقٌق مطالبة بمناقشة كل من
المدققٌن الداخلٌن والخارجٌن حول اآللٌة التً تتبعها إدارة الشركة للسٌطرة على
المخاطر المالٌة المتعددة وماهٌة الخطوات التً تتخذها ضمن السٌاسات والتوجٌهات
الموضوعة من قبلها لتقلٌل تلك المخاطر.
مراجعة المشاكل المتعلقة بالتدقٌق ومدى استجابة إدارة الشركةٌ :جب على لجنة
التدقٌق وبشكل دوري مراجعة المشاكل التً تعترش المدققٌن الخارجٌن خالل
عملهم مثل المشاكل المتعلقة بالقٌود المفروضة على عملٌة التدقٌق ،أو القٌود
المفروضة على الوصول إلى معلومات معٌنة وجمٌا الخالفات بٌنهم وبٌن إدارة
الشركة.
إنشاء سٌاسات استماع ومصارحة خاصة بموظفً شركات التدقٌقٌ :جب على لجنة
التدقٌق إنشاء وتفعٌل سٌاسات خاصة باالستماع ومصارحة موظفً شركة التدقٌق
من منطلق بؤن هإالء المدققٌن قد ٌسعون للحصول على مركز وظٌفً مرموق
بالشركة التً ٌقومون بتدقٌقها وٌجب أن تكون اللجنة على اطالع بالقوانٌن الخاصة
بحضر توظٌف المدققٌن السابقٌن للشركة وباألخص على نص القانون القابل بؤنه اذا
كان أحد موظفً الشركة وصاحب موقا وظٌفً نافذ مدققا سابقا لها فانه ٌحظر على
شركة التدقٌق التً كان ٌعمل بها سابقا االستمرار بتدقٌق أعمال الشركة لمدة تتجاوز
السنة الواحدة.
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التأثٌر المتوقع لذلك القانون الجدٌد على المهنة المحاسبٌة
أن الكٌفٌةةة التةةً سةةٌإثر بهةةا ذلةةك القةةانون علةةى مهنةةة المحاسةةبة  ،بحٌةةث أن إصةةدار القةةانون
أعاله أوجب إٌجاد كل مما ٌلً:
1

 -1مجلس خاص بالشركات العامة تناط به مهمة مراقبة المحاسبة.
انطالقا من الهٌكلٌة الجدٌدة التً فرضها صدور القانون أعاله ،اصبح لزاما تعٌٌن
مجلس مراقبة المحاسبة من قبل هٌبة األوراق المالٌة والذي ٌتكون من خمس أعضاء
تكون مهمتهم األساسٌة مراقبة ومسابلة مدققً الشركات العامة ،وفرش العقوبات بحق
الشركات واألفراد الذٌن ٌخالفوا القوانٌن والتعلٌمات من أهم مالمح هذا المجلس ما ٌلً:
 تولٌفة المجلسٌجةةب أن ٌك ةون المجلةةس مكةةون مةةن ثالثةةة أعضةةاء :اثنةةان مةةنهم علةةى األقةةل مةةن حملةةة
شهادات مزاولة المهنةة  CPAsوٌجةب أن ٌكونةا البةاقٌن مةن غٌةر حةاملً شةهادة مزاولةة
المهنة ،وٌمكن أن ٌكون ربٌس المجلس من أي من األعضاء الخمسة.
-

-

-

-

تموٌل المجلس
ٌةةتم تموٌةةل المجلةةس مةةن خةةالل رسةةوم إلزامٌةةة وهةةذه الرسةةوم تجبةةى علةةى شةةكل رسةةوم
تسةةجٌل ورسةةوم سةةنوٌة إلزامٌةةة تفةةرش علةةى شةةركات التةةدقٌق التةةً تقةةوم بتةةدقٌق أعمةةال
الشركات العامة.
سن المعاٌٌر
ٌقةةوم المجلةةس بسةةن المعةةاٌٌر الضةةرورٌة أو تبنةةً معةةاٌٌر موضةةوعة مةةن قبةةل منظمةةات
أخةةرى والخاصةةة بةةؤدوات سةةٌطرة تدقٌقٌةةة ذات جةةودة عالٌةةة لتسةةتخدم فةةً التةةدقٌق علةةى
الشركات العامة.
تتضةةمن تلةةك المعةةاٌٌر كةةل مةةن :معةةاٌٌر التةةدقٌق ومعةةاٌٌر الجةةودة والمعةةاٌٌر األخالقٌةةة
ومعةاٌٌر االسةتقاللٌة وأٌةة معةاٌٌر أخةرى ضةرورٌة تسةاهم فةً حماٌةة المصةلحة العامةةة.
وللمجلس الصالحٌة المطلقة بسن معاٌٌر التدقٌق ومعاٌٌر الجةودة وفرضةها علةى مةدققً
الشركات العامة.
سلطة مطلقة فٌما ٌتعلق بالتحري والضبط
للمجلةةس الصةةالحٌة المطلقةةة بةةالتفتٌي والتحةةري عةةن جمٌةةا عملٌةةات شةةركات التةةدقٌق
المسةةجلة لدٌةةه كمةةا لدٌةةه الحةةق الكامةةل بضةةبط المخالفةةات وإٌقةةاع العقوبةةات المناسةةبة بمةةن
تثبت علٌه المخالفة.
للمجلةةةس وخةةةالل تحقٌقةةةه فةةةً أي موضةةةوع الحةةةق الكامةةةل فةةةً طلةةةب الوثةةةابق الثبوتٌةةةه
واالسةةتماع إلةةى الشةةهادات التةةً ٌرغبهةةا مةةن أي أطةةراف حتةةى وان كةةانوا مةةن خةةار
الشركات العامة ذات العالقة وٌمكنه رد التحقٌقات إلى هٌبة األوراق المالٌة ،أو بموافقةة
هٌبةةة األوراق المالٌةةة ٌمكنةةه رد تلةةك التحقٌقةةات إلةةى محكمةةة العةةدل فةةً بعةةش الظةةروف
الخاصة.
سلطة دولٌة
تخضا الشركات األجنبٌة التً تعمل ضمن السلطة األمرٌكٌة إلى سلطة المجلس.
1

How the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Impact Accounting Profession, AICPA,
http://www.aicpa.org/info/Sarbanes-Oxley2002.asp
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 -2قوانٌن جدٌدة خاصة بلجان التدقٌق والمدققٌن
لقد أصبحت العالقة بٌن المدققٌن والشركات العامة التً ٌقومون بتدقٌقها عالقة ذات
طابا مختلف فً ظل القوانٌن الجدٌدة كالتالً:
إبالغ لجنة التدقٌق
أ-
سةةٌقوم المةةدققون بةةاإلبال لجمٌةةا أعمةةال التةةدقٌق إلةةى لجنةةة التةةدقٌق كمةةا انهةةم سةةٌكونون
مراقبٌن من قبلها  ،ولٌس من قبل إدارة الشركة.
ب -موافقة لجنة التدقٌق على جمٌع الخدمات
ٌجب أن توافق لجنة التةدقٌق علةى جمٌةا الخةدمات وبشةتى أشةكالها سةواء كانةت أعمةال
تدقٌقٌة أو غٌر تدقٌقٌة تتم من قبل شركات التدقٌق.
ج -اإلبالغ عن المعلومات ذات الطابع الجدٌد إلى لجنة التدقٌق
تتضةةمن هةةذه المعلومةةات الجدٌةةدة كةةل مةةن ،السٌاسةةات المحاسةةبٌة ذات الطةةابا الحةةر ،
والممارسات الخاصة بهةا والمعالجةات البدٌلةة ضةمن المبةادئ المقبولةة عمومةا والتةً تةم
تطبٌقها ومناقاشتها ما اإلدارة والخالفةات المحاسةبٌة بةٌن كةل مةن المةدقق واإلدارة وكةل
االتصاالت ذات العالقة بٌن المدقق واإلدارة.
الخدمات األخر عدا خدمة التدقٌق
د-
ٌحظر القانون الجدٌةد علةى المةدققٌن تقةدٌم خةدمات اخةرى عةدا خدمةة التةدقٌق للشةركات
التً ٌقومون علةى تةدقٌقها بشةكل قطعةً .وتتضةمن الخةدمات المحظةورة كةل مةن :مسةك
الةةةدفاتر وتصةةةمٌم الةةةنظم المحاسةةةبٌة وتطبٌقهةةةا وخةةةدمات التقٌةةةٌم والخةةةدمات االكتوارٌةةةة
والتةةةدقٌق الةةةداخلً والخةةةدمات اإلدارٌةةةة وخةةةدمات المةةةوارد البشةةةرٌة وخةةةدمات كةةةل مةةةن
االسةةتثمارات البنكٌةةة والداللةةة والتةةداول والخةةدمات القانونٌةةة واالستشةةارٌة وأٌ ةة خةةدمات
أخرى ٌرى مجلس مراقبة المحاسبة أنها ممنوعة وأي خدمات غٌر تدقٌقٌة أخةرى ٌمكةن
قبولها بشرط موافقة المجلس علٌها.
التبدٌل الدوري للمدققٌن
ه-
ٌجب تبدٌل المدققٌن كل خمس سنوات على األقل.
التوظٌف
و-
ٌحظر على شركة التدقٌق تزوٌد خدمات التدقٌق إلى الشركة العامة إذا كان أحد موظفً
الشركة العامة وصاحب منصب رفٌا قد عمل فً شركة التدقٌق سابقا.
 -3إتالف السجالت
اصدر القانون عقوبات فً حق كل من ٌتلف السجالت ومن ٌرتكب جرٌمة االحتٌال
بواسطة األوراق المالٌة وبحق من ال ٌبل عن عملٌات االحتٌال .ونلخص هذه العقوبات
بالتالً:
االحتفاظ بالسجالت
أ-
تعتبةةر عملٌةةة الفشةةل فةةً االحتفةةاظ بةةاألوراق الخاصةةة بالتةةدقٌق لمةةدة ال تقةةل عةةن خمسةةة
سنوات جنحة ٌعاقب علٌها القانون بحد أقصى  10سنوات سجن ،وهنةاك توجةه مةن قبةل
سوق األوراق المالٌة لزٌادة مدة االحتفاظ باألوراق الخاصة بالتدقٌق لمدة  7سنوات.
ب -اتالف الوثائق
تعتبر عملٌة إتالف الوثابق المتعلقة بالتحقٌق فً عملٌة إفالس معٌنة جنحة ٌعاقةب علٌهةا
القانون بحد أقصى  20سنة سجن.
ج -االحتٌال باألوراق المالٌة
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تعتبر عملٌة االحتٌال باألوراق المالٌة جنحة ٌعاقةب علٌهةا القةانون بحةد أقصةى  25سةنة
سجن.
 -4اإلضافات الجدٌدة على اإلبالغ المالً وعلى عملٌة التدقٌق
ٌجب على كل من مصدري األوراق المالٌة ومدققٌهم اتباع القوانٌن والتعلٌمات الجدٌدة
بما ٌخص اإلبال المالً وعملٌات التدقٌق بالشكل التالً:
الحصول على رأي طرف ثانً وموافقته على تقرٌر المدقق
أ-
سٌقوم مجلس التشرٌا الجدٌد بإصةدار أو تبنةً معةاٌٌر جدٌةدة تطالةب المةدقق بالحصةول
على رأي ثانً من شرٌك والحصول على موافقة خطٌه منه على تقرٌر المدقق.
ب -توظٌف عملٌة الرقابة الداخلٌة
ٌجب علةى اإلدارة تقةدٌم المسةاعدة المطلوبةة لبنةاء هٌكلٌةة رقابةة داخلٌةة وتقةدٌم التقةارٌر
الضرورٌة إلظهار فاعلٌتها فً عملٌة إصدار التقارٌر المالٌة.
ج -وصف محدد لعملٌة فحص نظام الرقابة الداخلٌه
ٌقوم المشرع بإصدار أو تبنً معاٌٌر من شؤنها أن تلزم المةدقق علةى ذكةر تقٌٌمةه لنظةام
الرقابة الداخلٌه العامل بالشركة ومدى فاعلٌته.
 -5األمور الجدٌدة التً ٌجب على المحاسبٌٌن القانونٌن متابعتها والتأكد منها.
بما أن مجلس مراقبة المحاسبة قد بدأ أعماله فان على المحاسبٌٌن القانونٌٌن التنبه
لؤلمور التالٌة:
الخدمات االستشارٌة
أ-
لقد أفصح القانون على مصطلح ٌعتبر ثمان أنواع من الخدمات غٌةر قانونٌةة Unlawful
إذا قام بها المدقق للشركة التً ٌقوم بتدقٌقها وهةً -1 :مسةك الةدفاتر -2تصةمٌم األنظمةة
المحاسةةبٌة وتطبٌقهةةا -3خةةدمات التقٌةةٌم -4الخةةدمات االكتوارٌةةة -5التةةدقٌق الةةداخلً -6
الخةةدمات اإلدارٌةةة وخةةدمات المةةوارد البشةةرٌة -7خةةدمات االسةةتثمارات البنكٌةةة والداللةةة
والتةةداول -8الخةةدمات القانونٌةةة واالستشةةارٌة باإلضةةافة إلةةى أي خةةدمات أخةةرى ٌةةرى
مجلس مراقبة المحاسبة أنها ممنوعة.
ب -أعباء جدٌدة على المحاسبٌٌن القانونٌٌن
لقد تؤثر المحاسبٌٌن القانونٌٌن العاملٌن فً اإلدارات المالٌة بالقانون الجدٌد بشكل مباشر
مةةن منطلةةق بةةؤنهم ٌجةةب أن ٌكونةةوا ملمةةٌن وبشةةكل جٌةةد بالمسةةإولٌات المناطةةة بؤعضةةاء
مجلس اإلدارة والمدراء ،اذ أنٌطت بهم عملٌة المصادقة علةى قةوابم الشةركة المالٌةة كمةا
أنٌطت بهم مهام التنسٌق واالتصال ما لجان التدقٌق.
احدث المستجدات وردود الفعل التً انعكست نتٌجة القانون الجدٌد
جاء ضمن المقالة المعنونة "ال تزال السٌطرة المإسسٌة  Corporate Governanceعلى
رأس جةةدول األعمةةال" 1بؤنةةه مةةا بةةدء عملٌةةات الشةةركات الكٌمٌاوٌةةة والشةةركات األخةةرى لعةةام
 2003فةةال تةةزال الحاجةةة إلعةةادة الثقةةة الةةى المسةةتثمرٌن ولحملةةة أسةةهمها مةةن أهةةم المواضةةٌا
المطروحة فً جداول أعمالها.
وبةالرغم مةةن صةةدور القةةانون األخٌةةر فةةً العةةام المنصةةرم والةةذي أعةةاد هٌكلةةة ممارسةةات
أعمةةال الشةةركات إال أنةةه ال ٌةةزال هنالةةك شةةك ٌملٌةةه السةةوق حةةول مةةدى وكفاٌةةة التغٌٌةةرات التةةً
حدثت على كل من :هٌكلٌة المنشاة والسٌطرة المإسسٌة ،واإلبال المالً.
Patricia Van Arnum, Chemical Markets Reporter, Feb 3, 2003
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1

لقةد قةال ( Thomas A. Russoنابةب ربةٌس مجلةس إدارة  )Lehman Brothers Inc.قةد
ننسى كل شًء بخصوص فضٌحة كل من  Enronو worldComولكن لن ٌنسةى الجمهةور أمةر
المسإولٌات واعتقد بؤن عدم نسٌان المسإولٌات قد ٌساعد وبشكل ما بإعادة الثقة.
ذكةةر ( Samuel A. Dipiazza Jr.عضةةو مجلةةس إدارة )PricewaterhouseCoppers
ٌلزمنا الكثٌر من الوقت إلعادة الثقة بكثٌر من األمور ،ولكن إحداث التغٌٌر من اجل التغٌٌر لةن
ٌقدم أو ٌإخر شًء ،وانه من المستحٌل وضا قوانٌن تسٌطر على موضوع الشةفافٌة والنزاهةة،
ومن الضرورة القصوى االلتزام بالمبادئ عوضا عن االلتزام بالقوانٌن.
ومةةن أهةةم مةةا جةةاء بالمقالةةة ،بةةؤن أهةةم مةةا تةةم عملةةه فةةً موضةةوع اسةةتقاللٌة مجةةالس إدارة
الشركات إعادة الهٌكلةة التةً قةام بعملهةا مجلةس الشةورى ( Conference Boardمنظمةة أبحةاث
غٌر ربحٌة وبعضوٌة عدة مإسسات تجارٌة تةم تؤسٌسةه فةً  2003/6والةذي ٌمثةل لجنةة رقابةة
وتوجٌه على المنشآت العامةة والخاصةة) ،حٌةث أصةدرت اللجنةة عةدد مةن التوصةٌات مةن أجةل
اتخةةاذ اإلجةةراءات الالزمةةة لتحسةةٌن كةةل مةةن السةةٌطرة المإسسةةٌة ،Corporate Governance
والتدقٌق ،والممارسات المحاسبٌة.
وٌمكن شرح هذه التوصٌات بالشكل التالً:
مجالس إدارة الشركات
من أهم التوصٌات المتعلقة بمجالس إدارة الشركات ،تمثلت باقتراح خلق توازن مناسب
بٌن عملٌة إدارة الشركة وبٌن تزوٌد مجالس إدارة الشركات بؤعضاء مستقلٌن ما توفٌر
الصالحٌات والموارد المناسبة لهم وذلك لتمكٌنهم من أداء أدوارهم المهمة فً مراقبة أداء
اإلدارة األخالقً والقانونً ومدى التزامها.
وبما أن اللجنة وجدت بؤنه لٌس هنالك أي من مجالس إدارة الشركات ٌملك هٌكلٌة
إدارٌة مثلى لتحقٌق شرط الرقابة الفاعلة فلقد اقترحت ثالث خٌارات إلعادة هٌكلة مجالس
إدارة الشركات وكما ٌلً:
الخٌار األول:
تقترح اللجنة بفصل مكاتب رإساء مجلس إدارة الشركات عن مكاتب أعضابها.
الخٌار الثانً:
تقترح اللجنة بؤن ممارسة دور كل من ربٌس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة
ٌجب أن ٌناط بشخصٌن مختلفٌن ،بحٌث أن لم ٌكن ربٌس مجلس االدارة ٌمتاز بصفة
االستقال لٌة وكما نص علٌها تعرٌف هٌبة األوراق المالٌة ،فٌجب تعٌٌن عضو إدارة
رابد مستقل .Lead Independent Director
الخٌار الثالث:
تقترح اللجنة وفً حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة على الخٌار الثانً بإناطة دور ربٌس
مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة بشخصٌن مختلفٌن فٌجب علٌها استحداث منصب
جدٌد تحت مسمى عضو مشرف .Presiding Director
توصً اللجنةة وبغةش النظةر عةن الخٌةار الةذي ٌتبنةاه مجلةس اإلدارة بوجةوب الحصةول
على موافقة ربٌس مجلس اإلدارة المستقل أو عضو اإلدارة المستقل الرابد أو العضةو المشةرف
علةةى جمٌةةا المعلومةةات المختلفةةة التةةً تتةةدفق إلةةى مجلةةس اإلدارة وعلةةى جمٌةةا خطةةط وجةةداول
اجتماعات مجلس اإلدارة.
19

ٌجب على الشركات الغٌر راغبةة بتبنةً أي مةن الخٌةارات الةثالث أعةاله إبةداء األسةباب
والتفسٌرات لذلك ما ضرورة شةرح الكٌفٌةة التةً سةتقوم بهةا هٌكلٌةة مجلةس اإلدارة المسةتخدمة
لدٌها لتحقٌق استقاللٌة مجلس اإلدارة وبشكل قوي وفاعل.
مؤهالت العضو
انطالقا من الرغبة فً تؤهٌل األعضاء بخلٌط من المهارات والمعرفة فً سةبٌل تمكٌةنهم
من االستجابة الفاعلة لمعالجةة مشةاكل الشةركة ومواجهةة إدارة الشةركة بشةكل فاعةل ،فلقةد آثةار
المحةةافظ ( Andrew S. Groveربةةٌس مجلةةس إدارة  )Intel Corp.موضةةوع الحاجةةة إلنشةةاء
سلسةةلة إجةةراءات لتقٌةةٌم العضةةو ثالثٌةةة األبعةةاد ،Three-tire Director Evaluation Process
والمتضةةمنة تقٌةةٌم أداء كةةل مةةن مجلةةس اإلدارة بشةةكل شةةامل وكةةل لجنةةة وإذا دعةةت الحاجةةة كةةل
عضو منفرد.
السلوك األخالقً
لقد أوصت اللجنة بعدد من السٌاسات واإلجراءات التً تعرف المتطلبات الضرورٌة
لعملٌة إنشاء قوانٌن السلوك األخالقً وآلٌة إلزام الشركات بقوانٌن السلوك.
لقد أظهر تقرٌر اللجنة بؤنه علةى الشةركات العمةل علةى تةدعٌم مفهةوم السةلوك المسةإول
وبناء بٌبة مناسبة تمكن الموظفٌن من اإلبةال عةن التصةرفات الخاطبةة بةدل السةكوت عنهةا ،أو
اإلبال عن ذلك بعد فوات األوان.
لقد الحظت اللجنة بؤن قوانٌنها الخاصةة بالسةلوك األخالقةً غٌةر كافٌةة لةذا أوصةت بؤنةه
ٌجةةب علةةى مجلةةس إدارة الشةةركة مناقشةةة المواضةةٌا األخالقٌةةة ،وٌجةةب علةةى الشةةركة تطةةوٌر
األدوات واإلجراءات المناسبة لخلق بٌبة عمل أخالقٌة وتطبٌقها.
التدقٌق
انطالقا مةن شةعور اللجنةة بمسةبولٌتها تجةاه االخفاقةات الكبٌةرة فةً عملٌةات التةدقٌق فلقةد
ركزت على أهمٌة وضرورة وجود لجان تدقٌق تمتاز بالمعرفة واالستقاللٌة وضرورة استخدام
برامج موجه واالستمرار فً تثقٌف لجان التدقٌق وذلك سعٌا لحماٌةة الشةركات مةن الممارسةات
المحاسةةبٌة الخاطبةةة ومةةن المخةةاطر الناتجةةة عةةن النزاعةةات  Risk-Prone Situationsوأوصةةت
اللجنةةة كةةذلك بضةةرورة اسةةتعانة لجةةان التةةدقٌق وعنةةد الحاجةةة بمستشةةارٌن للمسةةاعده علةةى تؤدٌةةة
واجباتها.
تلح اللجنة على الشركات بضرورة أن ٌكةون لةدٌها وظٌفةة تةدقٌق داخلٌةة قوٌةة وتوصةً
بةةؤن ٌكةةون المةةدقق الةةداخلً متصةةل وان ٌرفةةا تقةةارٌره وبشةةكل مباشةةر الةةى لجنةةة التةةدقٌق وان
ٌحضر كذلك جمٌا اجتماعاتها.
أما بالنسبة للمدققٌن الخارجٌن فان اللجنة تدعو الشركات إلى إعادة النظر وتقٌةٌم أعمةال
مدقٌقٌها الخارجٌن وتقٌٌم نوعٌة التدقٌق الذي ٌقومون بؤدابةه مةرة واحةدة علةى األقةل كةل خمةس
أو سبا سنوات.
وانطالقا من التؤكد من استقاللٌة المدقق فان علةى لجنةة التةدقٌق تغٌٌةر المةدقق الخةارجً
وعلى الفور فً الظروف التالٌة:
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 -1إذا كانةةت شةةركة التةةدقٌق تةةدقق أعمةةال الشةةركة منةةذ فتةةرة كبٌةةرة مةةن الةةزمن (عشةةرة
سنوات أو أكثر).
 -2إذا كةةان أحةةد مةةوظفً شةةركة تةةدقٌق الشةةركة السةةابقٌن موظفةةا لةةدى الشةةركة التةةً ٌةةتم
التدقٌق علٌها.
 -3إذا كانت شركة التدقٌق تإدي خدمات أخرى غٌر متعلقةة بالتةدقٌق للشةركة التةً ٌةتم
التدقٌق علٌها.
تعلٌق الباحث
لو تعمقنا قلٌال فٌما نصت علٌه الحاكمٌة المإسسٌة بمفهومها االخٌةر وفقةا لمعٌةار  SAS99التةً
سبق ذكرها وشرحها لوجدنا فعال انهةا جةاءت لمعالجةة عملٌةة ضةبط سةلوكٌات المهنةة بةالتركٌز
على اٌجاد الٌات جدٌدة لضمان اسةتقاللٌة المةدقق الخةارجً ،وتضةمٌن مجةالس ادارة الشةركات
اعضاء مستقلٌن ،ومحاولت جعل عملٌة التدقٌق الداخلً عملٌة مستقلة ،وبهذه الحقٌقة نستدل ان
العٌب ٌكمن فً اخالقٌات مطبقً المعةاٌٌر ولةٌس بالمعةاٌٌر نفسةها ،وكةون معٌةار ٌ SAS 99عةد
معٌٌارا جدٌدا فهل مطبقٌه سٌلتزمون بما جاء فٌه؟ لالسف وكما أظهرت الدراسات التً جةاءت
فةةً الفصةةل السةةابق ان عملٌةةة تطبٌقةةه لٌسةةت سةةهله ،نعةةود للحقٌقةةة التةةً مفادهةةا ان سةةلوكٌات
االشخاص تلعب الدور الربٌسً فً الموضوع برمته ،فهل ٌمكن ضبط سلوك االفراد؟
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الخالصة والتوصٌات
الخالصة
هةةدفت هةةذه الدراسةةة إلةةى التعةةرف علةةى األسةةباب التةةً أدت إلةةى انهٌةةار كةةل مةةن شةةركة
انةرون للطاقةة  ،Enronوشةركة ارثةر اندرسةون لتةدقٌق الحسةابات  Arthur Andersonوتحلٌةل
انعكاسةةاتها علةةى البٌبةةة المحاسةةبٌة وكةةذلك التعةةرف علةةى أثارهةةا السةةلبٌة واإلٌجابٌةةة علةةى مهنةةة
المحاسبة.
وكانت أهم النتابج التً توصل إلٌها ما ٌلً:
 -1إن ما حصل من انهٌار للشركتٌن موضوع الدراسة لم ٌكن بسةبب قصةور فةً معةاٌٌر
المحاسةةةبة الدولٌةةةة أو معةةةاٌٌر التةةةدقٌق المعمةةةول بهةةةا ،ولكةةةن المشةةةكلة الربٌسةةةٌة فةةةً
أخالقٌات المهنةة ذاتهةا ،حٌةث ان شةركت انةرون لةم تتقٌةد بااللٌةات القٌةاس واالفصةاح
الخاص بالشركات ذات االهداف المحدده ،وتبعها تواطإ مةدققها ارثةر اندرسةون بعةدم
االبال عن ذلك ،واصداره للتقرٌر النظٌف.
 -2لقةةد اظهةةر التحقٌةةق بةةؤن شةةركة التةةدقٌق  Arthur Andersonكانةةت تقةةوم بعةةدة أعمةةال
مزدوجة ،فهً من جهة المدقق الخارجً لشركة  Enronومستشارها المالً مةن جهةة
أخرى .كما أنها تمثل جهاز الرقابة الداخلً للشركة أي أن شركة Arthur Anderson
لم تكن مستقلة بل كانت موظف من مةوظفً شةركة  Enronممةا جعلهةا تسةلك السةلوك
الالخالقً.
" -3ال ٌكمن الحل فً تطبٌق القوانٌن والمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌةة ومعةاٌٌر التةدقٌق فقةط،
ولكن الحل ٌكمن فً تحسٌن أخالقٌات مطبقً هذه القوانٌن سةواء كةانوا مةن الحاكمٌةة
المإسسٌة أو مدققً الحسابات" ،1وبهذا ٌتفق الباحث وبشكل كامل ما ما جاء بةه نعةٌم
دهمي فً مقالته الخاصة بالحاكمٌة المإسسٌة وعالقتها بالتدقٌق ومهنة المحاسبة.
 -4من مهام لجان التدقٌق القٌام بالتحقق من كفاءة أداء وظٌفة التدقٌق الخارجً والةداخلً
وضمان استقاللٌة المدقق الخارجً وضمان تماشً القةوابم المالٌةة المفصةح عنهةا مةا
القوانٌن المنصوص علٌها ،فضال عن قٌامها بالمساعدة فً إدارة المخةاطر مةن خةالل
تحدٌةد الخطةةوات التةةً ٌجةةب أن تتبعهةةا إدارة الشةركة للسةةٌطرة علةةى المخةةاطر المالٌةةة
المتعددة.
 -5ال ٌمكةةةن الجةةةزم بةةةؤن الحاكمٌةةةة المإسسةةةٌة تسةةةتطٌا تةةةوفٌر الحلةةةول المناسةةةبة لمنةةةا
االنهٌةةارات ولضةةبط سةةلوكٌات اخةةالق المهنةةة وخصوصةةا للصةةعوبات الكثٌةةرة التةةً
تواجه الشركات فً تطبٌقها والتقٌد بها.
 -6لةةةٌس مةةةن السةةةهولة علةةةى المةةةدقق ان ٌجةةةزم ان كانةةةت الشةةةركة التزمةةةت بالحاكمٌةةةة
المإسسٌة ،ولٌس من السهل على الشركة االفصاح عن آلٌة التزامها بها.
التوصٌات
 -1على المنظمات والجمعٌات المهنٌة القٌام بالبحث عةن وسةابل جدٌةدة لضةبط أخالقٌةات
المهنة فضال عن تطةوٌر وتعةدٌل معةاٌٌر التةدقٌق ومعةاٌٌر المحاسةبة الدولٌةة المعمةول
بهةةا حالٌةةا بشةةكل ٌقلةةل الخٌةةارات الكثٌةةرة التةةً تمكةةن المتالعبةةٌن مةةن اسةةتغاللها بشةةكل
مخالف ،أو بمعنى اخر تطوٌر او انشاء دستور الداء واخالقٌات المهنة.
 1نعيم دمهش ،وعفاف إسحاق أبو زر ،سرجع سابق ،صفحم (.)20
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-2
-3
-4
-5

حةةث كةةل مةةن مجلةةس معةةاٌٌر المحاسةةبة المالٌةةة األمرٌكةةً  FASBومجلةةس معةةاٌٌر
المحاسةةةبة الدولٌةةةة  IASBعلةةةى اعتمةةةاد واتبةةةاع المنهجٌةةةة التةةةً تعتمةةةد علةةةى مبةةةادئ
أخالقٌات المهنة بدال من المنهجٌة التً تعتمد على القوانٌن ألغراش التدقٌق.
انطالقةةا مةةن المنهجٌةةة التةةً تعتمةةد علةةى المبةةادئ فٌجةةب أن ٌصةةبح الهةةدف الربٌسةةً
لمعاٌٌر المحاسبة هو القٌاس العادل واالفصاح الكافً لؤلعمال فةً القةوابم المالٌةة فةً
ظل التقٌد باخالقٌات المهنة.
تطوٌر وانشاء وسابل تشجٌعٌة تساهم فً جعل المدققٌن ٌلتزمون باخالقٌات مهنتهم.
تطوٌر وانشاء وسابل تحدد اتعةاب المةدققٌن وتحةد مةن المنافسةة غٌةر الشةرٌفة لتفةادي
توجهات بعضهم نحو التوجه نحو السلوك الالخالقً.
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ABSTRACT
This Study Aims at identifying reasons stands behind the collapse of one of the
most largest power companies (Enron Company), and which leaded to the collapse
of the largest audit company (Arthur Andersen) due to its involvement in the
financial manipulation at Enron, and to identify the views of the USA companies
toward the applicability of new changes done at corporate governance in every day
use. The study concludes that: Both collapse of Enron, and Arthur Andersen are
due to professional ethics, Arthur Andersen did double job to Enron, and which
was a clear violation to the rules, The financial market authorities was responsible
to those collapses due to shortage of control, Most of the companies and auditors
face difficulties in applying new rules of corporate governance, and main problem
arise in ethics not in the rules controlling corporate governance.
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