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العراق لألوراق المالية))
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أ .قاسم محمد عبداهلل

المستلخص

يهدف البحث إلى إظهار تأثير استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على جودة
المعلومات المحاسبية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والتعرف

على األساليب التي أتاحت لإلدارة التالعب في البيانات المالية وكذلك الدوافع التي
تسعى اإلدارة إلى تحقيقها من جراء هذا التالعب وتوضيح االجراءات التي تؤدي

إلى الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية من أجل تقليل
انعكاساتها على مستخدمي القوائم المالية وتستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية

بصفة عامة من النتائج والتوصيات المتوقعة منها والتي يمكن أن تسهم في الحد
من التأثير السلبي للمحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية .وقد

توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات نذكر منها أن المحاسبة

اإلبداعية تعد تحدياً اخالقياً للمحاسبين والمدققين كذلك تتشابه وجهات النظر فيها
من خالل ممارسات الشركات العراقية لغالبية اساليب المحاسبة األبداعية وتقوم

*استاذ المحاسبة المشارك بقسم المحاسبة  ,كلية التجارة – جامعة النيلين

** استاذ المحاسبة المساعد قسم المحاسبة  ,كلية االدارة واالقتصاد – العراق جامعة القادسية
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أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية

الشركات العراقية بالتالعب في السجالت والدفاتر المحاسبية وابقائها مفتوحة على

 وقد اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات. الرغم من انتهاء السنة المالية

منها العمل على بث الوعي الكافي حول المحاسبة االبداعية من خالل بيان
اضرارها وبالتالي الحد منها ومن ممارساتها بالوسائل الصحيحة واصدار القوانين

.والتشريعات الالزمة التي تكشف اساليبها وممارساتها وتساعد على الحد منها

Abstract

The research aims to show the effect of using accounting
creative methods on accounting information quality for listed

companies in Iraqi Stock Exchange and to identify the
methods that allowed to managements to manipulate the

financial statements, as well as the results that managements
seeks to achieve as a result of this manipulation, and to
clarify the procedures which lead to reduce these practices in

order to reduce their impact on the users of financial
statements.

The scientific importance of the study comes from the
expected results and recommendations which can contribute

to reducing the negative impact of the creative accounting
practices on the quality of accounting information.

The study found a set of conclusions, such as that creative
accounting is a moral challenge for accountants and auditors,
as well the similarity of creative accounting practices for Iraqi
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companies to most of practices, Where Iraqi companies of
manipulating accounting records, books and keeping it open

in spite of the financial year ending.

The study has concluded a set of recommendations, such as
the work on the adequate awareness about the creative

accounting through a statement deterring and then reduce

them and their practices and issuance of the necessary laws
and regulations that reveal the methods and practices and

منهجية البحث والدراسات السابقة

help to reduce them

المقدمة:
تحولت المحاسبة عبر الحقب الزمنية من مجرد عمليات في الدفاتر إلى مجموعة

من األدوات والوسائل التي تعمل على توفير المعلومات المطلوبة لخدمة األغراض

المختلفة للجهات المستفيدة منها وقد شهدت السنوات األخيرة إبداعاً متواصالً في
تطوير تلك األدوات والوسائل بما يمكن تلك الجهات من أتخاذ الق اررات المناسبة

في المجاالت المختلفة من خالل إستخدام المهارات التقنية التي يمتلكها المحاسبون
في إعداد ال تقارير والكشوفات المالية التي يحتاجها متخذو الق اررات في الميادين

المتنوعة كإصدار األسهم واألقتراض والتمهيد للدخل وتخطيط الضرائب وغيرها
ولما كانت المحاسبة فرعآ من فروع المعرفة تندرج ضمن العلوم األجتماعية

وتتضمن جوانب سلوكية وأخالقية فإن على القائمين على مهنة المحاسبة أن يكونوا

حريصين على ضمان حياد السياسة المحاسبية من خالل عدم تغليب مصلحة

طرف معين من أصحاب المصلحة على حساب أصحاب المصلحة األخرين
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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واألبتعاد عن األدوات والوسائل المحاسبية التي تضمن إبداعاً ال أخالقياً بهدف

تزيين الواجهة لخدمة طرف أو أطراف معينة وتضليل طرف أو أطراف أخرى .
ولم تعد القضية مجرد عرض للقوائم المالية وتحديد نسب الملكية والديون كما لم

تعد أهمية المعايير المحاسبية مرتبطة بتأثيرها في الضرائب وايرادات الدولة ،بل
وصلت إلى سالمة النظام االقتصادي ككل وكفاءة مؤسساته .فمنذ انهيار الشركات

الكبرى أوائل القرن الحالي واالنتشار الخطير والواسع ألساليب المحاسبة
اإلبداعية ، Creative Accountingخاصة مع وصول المحاسبين المحترفين
والمؤهلين إلى مناصب قيادية تنفيذية عليا ،تبين للعالم خطورة صناعة المعايير

المحاسبية وخطورة أعمال المراجعين ،سواء الداخليين أو الخارجيين فهؤالء في

مجملهم هم حراس النظام الرأسمالي الحديث.

مشكلة الدراسة :
تتجسد مشكلة الدراسة فى أن توظيف أدوات المحاسبة اإلبداعية بطريقة غير

أخالقية تنطوي على محاباة طرف على حساب طرف آخر او مجموعة أطراف
ويمكن أن ينبثق عن ذلك التساؤالت اآلتية :
 -1هل بإمكان إدارات الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
ممارسة أساليب واجراءات المحاسبة اإلبداعية عند إعداد البيانات المالية

الخاصة بتلك الشركات ؟

 -2هل هناك عالقه ذات ارتباط إيجابي بين انماط المحاسبة اإلبداعية وجودة
المعلومات المحاسبية ؟

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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 -3هل هناك عالقة ذات ارتباط إيجابي بين أساليب التالعب بنتيجة النشاط
وجودة المعلومات المحاسبية؟

 -4هل هناك عالقة ذات ارتباط إيجابي بين أساليب التالعب بقائمة المركز
المالي وجودة المعلومات المحاسبية ؟

 -5هل هناك عالقة ذات ارتباط إيجابي بين أساليب التالعب بقائمة النفقات
النقدية وجودة المعلومات المحاسبية ؟

 -6هل توجد أساليب تخفض ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتأثيرها على
جودة المعلومات المحاسبية؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسةالى تحقيق مايلي :

 .1التعرف على مفهوم المحاسبة اإلبداعية وتشخيص أساليب التالعب التي
تستخدمها اإلدارة في تضليل القوائم المالية من أجل خداع مستخدميها .

 .2التعرف على األساليب التي أتاحت لإلدارة التالعب في البيانات المالية

وكذلك الدوافع التي تسعى اإلدارة الى تحقيقها من جراء هذا التالعب،
وتوضيح االجراءات التي تؤدي الى الحد من ممارساتها في ظل معايير

المحاسبة الدولية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية.
 .3بيان أهم الوسائل التي يمكن أن تستخدم

في الحد أو تقليل مظاهر

التالعب للمحاسبة اإلبداعية في القوائم المالية من أجل تقليل أنعكاساتها

على مستخدمي القوائم المالية .
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التوصل إلى استنتاجات عملية مدعمة إحصائياً في استكشاف العالقات

البيئية التي تربط أساليب المحاسبة اإلبداعية بجودة المعلومات المحاسبية

والتأثير المتبادل بين متغيراتها ،وما أفضل التوصيات المناسبة لذلك

أهمية الدراسة

األهمية العلمية للدراسة:

 .1تشكل هذه الدراسة إضافة الى الدراسات المحاسبية في مجال المحاسبة
المالية المهتمة بالنواحي االخالقية للمحاسبة االبداعية.

 .2تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع المحاسبة اإلبداعية باعتبارها من
المواضيع المهمة والحديثة نسبياً  ,خاصة في ظل قيام إدارات الشركات
باستخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية إلظهار نتيجة النشاط الخاص لتلك

الشركات والموقف المالي الذي يحقق أهدافها القصيرة والطويلة األجل

على حساب الفئات األخرى .

 .3نظ اًر ألهمية الجودة في المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية لمستخدمي
المعلومات المحاسبية وضرورة توفيرها وتأتي أهميتها بالجودة المطلوبة
وتمتعها بخصائص نوعية تجعلها مالئمة لغرض اتخاذ الق اررات بالشكل

الذي يجعل هذه المعلومات خالية من أساليب المحاسبة اإلبداعية .

 .4تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية بصفة عامة من النتائج والتوصيات

المتوقعة منها والتي يمكن إن تسهم في الحد من التأثير السلبي للمحاسبة

اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية .

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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 .5تكمن أهمية الدراسة في الربط بين أساليب المحاسبة اإلبداعية وجودة
المعلومات المحاسبية في تكامل اإلجراءات التي تؤدي إلى الحد من اتساع
ممارسة المحاسبة اإلبداعية في تحديد دخل الشركات .

األهمية العملية للدراسة:

 .1إن هذه الدراسة بجانبيها النظري والعملي سوف تخدم عدة فئات
كالمستثمرين والمحللين الماليين ورؤساء مجالس البنوك ومكاتب المفتشين

العموميين وديوان الرقابة المالية والمدققين الداخليين مما ينعكس

ايجابياًعلى البيئة االقتصادية العراقية بجوانبها المختلفة .

 .2إن فهم أفراد المجتمع ألساليب المحاسبة اإلبداعية والحد منها سوف يزيد
من شفافية وموثوقية المعلومات المحاسبية .

 .3التأكيد على أهمية التوافق لغرض الوصول إلى األساليب واإلجراءات التي
تؤدي إلى تخفيض ممارسات المحاسبة األبداعية في الشركات المدرجة في

سوق العراق لالوراق المالية عينة الدراسة .

 .4التأكيد على وضع إجراءات تؤدي بدورها إلى إلزام المحاسبين في الوحدات

األقتصادية عينة الدراسة بالتقييد بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والذي
سيكفل الوصول إلى معلومات محاسبية تعكس الوضع المالي للشركات

بصورة عادلة وبدون أي تالعب أو تحوير في البيانات المالية .

 .5بيان كيفية اإلستخدام

األمثل لجودة المعلومات المحاسبية في زيادة

الشفافية والموثوقية للبيانات المالية لغرض أتخاذ الق اررات وكذلك تحديد
مصادر تلك المعلومات المحاسبية إلى مستخدمي القرار عن طريق قوائم

مالية محدودة .

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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فرضيات الدراسة
بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فأن الباحث يحاول أختبار الفرضية الرئيسة
ً
اآلتية:
(امكانية ممارسة ادارات الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية
اساليب التالعب لجودة المعلومات المحاسبية ) ومنها تتفرع الى ما يأتي :
الفرضية الفرعية األولى ( فرضية االرتباط) .

 H1توجد عالقة ارتباط بين انماط المحاسبة األبداعية وجودة المعلومات
المحاسبية .

وسيتم أختبارها من خالل اآلتي :

 H1.1توجد عالقة أرتباط سلبية بين أساليب التالعب بنتيجة النشاط وجودة
المعلومات المحاسبية بإبعادها.

 H1.2توجد عالقة أرتباط سلبية بين أساليب التالعب بقائمة المركز المالي وجودة
المعلومات المحاسبية بإبعادها .

 H1.3توجد عالقة أرتباط سلبية بين أساليب التالعب بقائمة التدفقات النقدية
وجودة المعلومات المحاسبية بإبعادها.

 H1 .4توجد عالقة ارتباط ايجابية بين تخفيض ممارسات المحاسبة اإلبداعية
وجودة المعلومات المحاسبية

الفرضية الفرعية الثانية ( فرضية التأثير )

 H2توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين انماط المحاسبة اإلبداعية وجودة
المعلومات المحاسبية  .ومنها امكانية افتراض االتي:

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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 H2.1توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين أساليب التالعب بنتيجة النشاط

وجودة المعلومات المحاسبية بإبعادها.

 H2.2توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين أساليب التالعب بقائمة المركز
المالي وجودة المعلومات المحاسبية بإبعادها .

 H2.3وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين أساليب التالعب بقائمة التدفقات
النقدية وجودة المعلومات المحاسبية بإبعادها .

 H2 .4وجود عالقة تاثير ذات عالقة معنوية لتخفيض ممارسات اساليب
المحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية.

مصادر جمع البيانات

سيعتمد الباحث على أساليب مختلفة لغرض جمع البيانات التي تعد االساس في

إظهار النتائج على النحو اآلتي:

أ -الجانب النظري:تم االعتماد في إعداد الجانب النظري للدراسة على المصادر

التالية:

-الكتب والمقاالت المختصة بحقل أختصاص المحاسبة اإلبداعية وجودة

المعلومات المحاسبية

-الدراسات والبحوث والمجالت والدوريات العربية واالجنبية ذات الصلة المباشرة

وغير مباشرة بمتغيرات الدراسة.

ب -الجانب العملي:تم االعتماد في إنجاز الجانب العملي للبحث وجمع البيانات
المطلوبة على

االستبانة بأعتبارها المصدر الرئيس لغرض جمع البيانات المطلوبة.

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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حدود الدراسة

تمثلت حدود الدراسة في الشكل اآلتي:

أ-الحدود الموضوعية :البحث تناول أساليب المحاسبة االبداعية وأثرها على جودة
المعلومات المحاسبية.

أ-الحدود المكانية :في مجتمع

وعينة الدراسة ،تم آختيار عدد من مديري

وموظفي الشركات وفروعها الموزعين حسب المستويات االدارية للشركات المسجلة

في سوق العراق لألوراق المالية.

ب-الحدود الزمانية :بيانات البحث إعدت في عام 2116

منهج الدراسة
أعتمد الباحث على المناهج اآلتية :

المنهج االستنباطي  :وذلك لتحديد المشكلة وصياغة فرضيات الدراسة .
المنهج االستقرائي  :الختبار فرضيات الدراسة .

المنهج التاريخي  :الستعراض الدراسات السابقة .

المنهج اإلحصائي والوصف التحليلي :إلجراء الدراسة الميدانية وتحليل البيانات .
هيكل الدراسة:

 .1االطارالمنهجي للبحث
 .2الدراسات السابقة
 .3االطار النظري

 .4الدراسة الميدانية
 .5النتائج والتوصيات
 .6المراجع.

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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* الدراسات العربية المتعلقة بالمحاسبة اإلبداعية
-5

( دراسة العبيدي7118،م)-:

بعنوان دور التحكم في تخفيض ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتحقيق التوافق بين
مصالح اطراف الوكالة  /دراسة تطبيقية على عينة من شركات المساهمه المختلفه
في بغداد :

هدفت هذه الدراسة إلى إظهار دور التحكم المؤسسي في تخفيض ممارسات

المحاسبة اإلبداعية وتحقيق التوافق بين مصالح أطراف الوكالة التي تتأثر
بممارسات المحاسبة اإلبداعية الناتجة عن استغالل المحاسبين للمرونة في

األختيار من بين الطرف واالجراءات المحاسبية لمعالجة االحداث المالية التي تتم
في الوحدات األقتصادية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها  :تعد
المعلومات المحاسبية ذات تأثير كبير في سلوك متخذي الق اررات الن أمتالك أحد

أطراف الوكالة لهذه المعلومات تجعل له القدرة على التأثير فيها واظهارها بشكل
يعاكس مصالحة دون مصالح االطراف االخرى وبذلك تعد المعايير االخالقية

عامالً أساسياً وحاسماً في أداء إدارات الوحدات األقتصادية مهما أختلفت طبيعة

نشاطها

 -7دراسة ( الكيالني7118،م)

بعنوان :تأثير المحاسبة األبداعية على القوائم المالية ودور مراقب الحسابات في

الحد منها :

هدفت الدراسة إلى توعية إدارات الوحدات األقتصادية إلى مخاطر أستخدام

واجراءات المحاسبة األبداعية وكذلك تطبيع الفكر المحاسبي العراقي لغرض

أستيعاب تلك األجراءات والممارسات من جانب وتوعية مستخدمي القوائم المالية
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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لتشخيص وتحديد تلك اإلجراءات وأثرها على مصداقية وعدالة القوائم المالية وأبراز

دور مراقب الحسابات في كشف تلك الممارسات للوحدات األقتصادية ومحاسبتها

واجراء الرقابة والتدقيق اتجاه تلك اإلجراءات والممارسات  .وقد توصلت الدراسة

إلى مجموعة من النتائج نذكر من أهمها  - :للمحاسبة األبداعية جانبان فمن
الناحية األيجابية تتضمن مبادئ محاسبية وأساليب للتعرف على المتغيرات في

المحيطات اإلقتصادية والسياسية واألعمال أما الجانب السلبي فتضمن إستغالل
المرونة والثغرات في القواعد واألعراف المحاسبية وتدخل عناصر غير أخالقية

فيها بغية تحسين صور الوحدة األقتصادية .

- 3دراسة(القري7151 ،م)

بعنوان :دوافع واساليب المحاسبة االبداعية في شركات المساهمة في المملكة

العربية السعودية/دراسة ميدانية.

تناولت الدراسة مفهوم المحاسبة االبداعية في شركات المساهمة السعودية وصورها
واسباب انتشارها والبحث في اسباب انتشارها كما اتضح بحسب راي االكاديمين ان

شركات المساهمة في المملكة السعودية تمارس احيانا هذه االساليب المتعلقة
بالتصنيف والتقدير والتوقيت واالفصاح الواردة في الدراسة الن اغلب اساليب

المحاسبة اإلبداعية تتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

 -1دراسة ( محمد 7153,م)-:

بعنوان  :تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية في جودة المعلومات المحاسبية في ظل

المعايير المحاسبية

هدفت هذه الدراسة إلى أظهار تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية على جودة

المعلومات المحاسبية وبالتالي دور مجلس معايير المحاسبة الدولية للحد من
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية وبيان الفجوات الموجودة في معايير المحاسبة

الدولية التي تساعد على أستخدام أساليب المحاسبة األبداعية وأستعراض أهم
األساليب المستخدمة في المحاسبة اإلبداعية وقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج

أهمها  :إن المحاسبة األبداعية تعد تحدياً أخالقياً للمحاسبين والمدققين وتعد
المحاسبة اإلبداعية سلوكاً غير أخالقي لما لها من مخالفات جسيمة ينتهجها

المحاسبون في مهمتهم وان مهنة المحاسبة تحتاج إلى زيادة األهتمام بالجانب
األخالقي لها لكي ال تلجأ المحاسبة إلى تباين أساليب المحاسبة اإلبداعية .

 -1دراسة (إسماعيل 7151 ,م)-:

بعنوان  :أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية في موثوقية المعلومات المحاسبية بحث

تطبيقي

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أساليب المحاسبة اإلبداعية و التركيز على

آثارها السلبية في القوائم المالية من خالل التركيز على أنواعها واجراءاتها
ومجاالتها وأبعادها وعالقاتها ووجهات نظر الباحثين المختلفة فيها والتعرف على

الوسائل الممكن أتباعها لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتوصلت هذه

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها إن الجانب السلبي ألساليب المحاسبة

اإلبداعية غالباً ما يأخذ طابع التالعب باألرقام المحاسبية من خالل إستغالل
فرص التخلص من اإللتزام بالمبادئ المحاسبية .

( -5الزيادي -:)7151 ,

بعنوان تأثير أساليب المحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم المالية دراسة

تطبيقية :

هدفت هذه الدراسة إلى إستعراض أهم االاساليب المستخدمة في المحاسبة اإلبداعية

وأثرها على موثوقية البيانات المحاسبية والتصرف والتعرف على التوجهات
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والوسائل الممكن اتباعها لكشف ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتأتي أهمية هذه
الدراسة من خالل استفادة مئات المستثمرين المحللين والمدققين وتوصلت هذه

الدراسة الى مجموعة من النتائج من أهمها ان للمحاسبة االبداعية مظهرين اولهما
قانوني يصادق عليه مدقق الحسابات وينتج من االستفادة من الثغرات من القوانين

والخبرات المتاحة في المعايير المحاسبية المعتمدة وكذلك بيان المنظور األخالقي
للمحاسبة اإلبداعية هو أساس ال يمكن تجاهله حيث يتضح ان هناك اخالقيات
تحكم المهنة وان وجود مثل هذه االخالقيات سيقود الى الرقي بمهنة المحاسبة

األمر الذي يسهم في الحد من الممارسات المحاسبية للمحاسبة اإلبداعية في
القوائم المالية.

اإلطار النظرى:
أوال:مفهوم المحاسبة اإلبداعية :

المبحث االول

ظهر مفهوم المحاسبة اإلبداعية( )Creative accountingفى بداية ثمانينات
القرن العشرين حيث واجهت الشركات صعوبات ناتجة عن الركود الذى ساد فى

تلك الفترة  .حاول العديد من الباحثين والكتاب والمختصين وضع تعريف لمفهوم

المحاسبة اآلبداعية،

من هذه التعريفات ما يلى :
المحاسبة االبداعية عبارة عن عملية تحويل أرقام المحاسبة المالية من حالتها

الراهنة الى ما يرغب فيه المعدون من خالل استغالل او االستفادة من القوانين

الموجودة
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كما عرفت المحاسبة االبداعية ( ")Amat,1999بأنها العملية التي يستغل من
خاللها المحاسبون معرفتهم بالقواعد المحاسبية لمعالجة االرقام المسجلة في

حسابات منشآت االعمال ..

هى مجموعة من االدوات والوسائل التي يتم استخدامها للتالعب في البيانات
المالية بأستخدام اسلوب حديث و مبتكر من قبل االدارة بغرض التالعب في
نتيجة النشاط وقائمة المركز المالي وبنود التدفق النقدي من أجل اظهار نتيجة

نشاط الوحدة االقتصادية بالشكل الذي يتالئم ورغبات االدارة .

ثانيا :خصائص المحاسبة االبداعية :

تتميز المحاسبة االبداعية بعدة خصائص هى :

(صالح وفتحية :)2111،

-1قدرة المحاسب من خالل خبرته على التحليل والتجميع.
-2القدرة العالية للمحاسب على التخيل والحدس.

-3يعتمد المحاسب بشكل اساسى على التعليمات المرتكزة على الحقائق ..
-4المحاسب المبدع هو الذي يستطيع تطوير ذاته من خالل الخبرة والتقويم
الذاتى .

ثالثا:أسباب ودوافع المحاسبة االبداعية
هناك مجموعة من الدوافع والمبررات التي تدفع الشركات الى اللجوء التباع عدة

أساليب للمحاسبة االبداعية منها :

أ-الدافع االنتهازي:يتحقق هذا الدافع وذلك عن تحقيق منافع ذاتية تخص االدارة
ويكون لتلك الممارسات تأثيرفعال على المركز الحقيقي للشركة.

ب-دافع الكفاءة :أظهار الشركة في حالة توازن بين العائد ودرجة المخاطرة بهدف
أبقاء الشركة في حالة تنافس.
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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-3الثقة بين االدارة والمساهمين:
تقوم االدارة أحيانآ وبدون علم المساهمين باستخدام اسلوب المحاسبة االبداعية

للتالعب فى اليرادات لتحقيق أهدافها الخاصة بتالعب بااليرادات وحسب

مصالحها لغرض تحقيق اهدافها باالضافة الى غياب دور االجهزة الرقابية فضآل

عن عدم قدرة المالكين للسيطرة على االيردات المتحققة (نايل2115،م)

-1التأثيرعلى سمعة الشركة أيجابيا في سوق العمل:تستخدم احيانآ اساليب
المحاسبة االبداعية لغرض الحصول على التمويل لتحسين القيمة المالية المتعلقة

بأداء الشركة وذلك للمحافظة على سمعة الشركة في سوق العمل .

 -1التصنيف المهني  :تستخدم العديد من الشركات إسلوب المحاسبة اإلبداعية
للحصول على تصنيف متقدم فى التصنيف المهنى الذى تقوم به بعض المؤسسات
الدولية والمحلية والذى سيتند على مجموعة من المعائير تلجأ الشركات لتحقيق
هذا لتحسين قوائمها المالية (أحمد2112،م).

المبحث الثاني

جودة المعلومات المحاسبية :المفهوم ,األهداف ,األهمية ,الوظائف,
المستخدمون لها

خصص هذا المبحث إللغاء إلقاء الضوء على مفهوم جودة المعلومات المحاسبية
وكذلك توضيح االهداف واالهمية والوظائف ومعرفة المستخدمين لجودة المعلومات

المحاسبية كما موضح في أدناه:

أوال:مفهوم جودة المعلومات المحاسبية

تعددت وتباينت المفاهيم والتعريفات التي أوردها العديد من الكتاب والمهنين

لموضوع جودة المعلومات المحاسبية النها تعتبر من المفاهيم الحديثة في مجال
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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الفكر المحاسبي وتمت االشارة اليها في العديد من البحوث والدراسات في مجال

المحاسبة وترجع اهميتها البالغة إلى تأثيرها فى إعداد وعرض القوائم والتقارير
المالية وذلك لتحقيق متطلبات االفصاح في تلك القوائم ( .أحمد.)2111،

ثانيا :أهداف جودة المعلومات المحاسبية

تهدف جودة المعلومات المحاسبية الى تحقيق مجموعة من االهداف في الوحدات

االقتصادية منها (خيري وآخرون:)1992،

 -1أتخاذ ق اررات مرتبطة بأستخدام مجموعة من الموارد للوحدات االقتصادية.
القررات والتخطيط والرقابة وتوفير
 -2توفير معلومات تفيد االدارة في عملية أتخاذ ا
هذه المعلومات الى جهات داخل الوحدة االقتصادية والى أطراف خارجية.

القررات االستثمارية التي يمكن ان يستفيد
 -3توفير معلومات مفيدة لمن يتخذون ا
منها المستثمرون والدائنون(الكبيسي عبد الستار وآخرون)1999،

.

 -4تهدف جودة المعلومات المحاسبية لمعرفة التدفقات النقدية الداخلية والخارجية
والمالية المرتبطة على باألنشطة المختلفة للمؤسسة ومدى قدرتها على السداد

قررات سليمة.
والمساعدة في عملية أتخاذ ا

 -5توفر جودة المعلومات المحاسبية بيانات مالية كافية من حيث النوعية والكمية
وتكون ذات أهمية وتستفيد منها الوحدات االقتصادية (الشاري)2116،

 -6إشتمال نظم المعلومات المحاسبية على مقومات الرقابة بأنواعها منها الرقابة
التنظيمية ورقابة المعايير(النور.)2115،

 -7توفر جودة المعلومات بيانات ومعلومات تستفيد منها جهات خارجية تتسم
بالدقة والتوقيت المناسب.

 -2تساعد جودة المعلومات المحاسبية على تقويم أساليب الرقابة.

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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ثالثا :وظائف جودة المعلومات المحاسبية

لجودة المعلومات المحاسبية مجموعة من الوظائف تسعى الى تحقيقها منها -:
:

(رملي)2114،

أ -وظيفة تجميع البيانات المحاسبية.

ب -جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة البيانات المحاسبية في نظام
المعلومات المحاسبية.

ج -وظيفة معالجة البيانات المحاسبية لتحويلها لمعلومات تخدم أهداف المنشأة.

د -وظيفة عرض وتلخيص للمعلومات المحاسبية بأسلوب كمي او بياني وبتقارير
دورية.

ه -توفير معلومات مفيدة إلتخاذ الق اررات .

و -تأمين الرقابة الكافية التي تؤكد تسجيل ومعالجة البيانات المتعلقة بأنشطة
االعمال بدقة .

رابعا  :مستخدمو المعلومات المحاسبية

هناك العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية الذين تتباين إحتياجاتهم إنطالقاً

من تباين أهدافهم وغاياتهم  .تعدد مجاالت استخدام المعلومات المحاسبية فهي

القررات التشغيلية واالستثمارية والتمويلية داخل المنشأة.
تستخدم اساساً التخاذ ا
القررات التشغلية والتمويلية من قبل االطراف الخارجية ،هناك عدة
وفي إتخاذ ا

خطوات يمكن مراعاتها عند انتاج المعلومات المحاسبية وتحديد طرق وأساليب

عرضها في القوائم والتقارير المالية .

التي تخدم عدداً من األطراف التي تحتاج لتلك المعلومات لتسهيل عملية اتخاذ

القرار ،مما يزيد من أهمية تلك المعلومات لمستخدميها أنها مقاسة بوحدات نقدية

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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معبرة عن أحداث اقتصادية ومعامالت متعددة تتحقق يومياً لدى الوحدات
االقتصادية المحاسبية .

شكل ( )5يوضح العالقة بين المحاسبة ومستخدمي المعلومات المحاسبية

اتخاذ الق اررات االدارية

مستخدمي المعلومات
المحاسبية

الوحدة
االقتصادية

ايصال المعلومات المحاسبية
تشغيل البيانات المحاسبية واستخالص
النتائج

القياسالمحاسبي
النظام
المحاسبي

لألحداث االقتصادية

الماليةعبدالعزيز  ،النظرية المحاسبية دار وائل للنشر  , 2114 ,ص.299
المعامالت كمال
و المصدر:

يمكن تقسيم الفئات التي تستفيد من المعلومات المحاسبية إلى ثالث فئات
(عطية: )2112،

 -5المستخدمون الداخليون :وهم ( -:النقيب،كمال.)2114،
اإلدارة العليا للوحدة-اإلدارة الوسطى والمستويات اإلشرافية

أجهزة التخطيط والمتابعة داخل الوحدة اإلقتصادية-مكتب المراقبة الداخلية

النقابات واإلتحادات والروابط العمالية والمهنيةمجلة كلية العلوم اإلدارية
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 – 7المستخدمون الخارجيون الذين لهم مصالح مالية مباشرة  :وهم مالك
الوحدة االقتصادية:أفرد أم شركاء أم مساهمون  ،إذ يستخدمون المعلومات المالية
التخاذ الق اررات بشراء األسهم أو االستمرار فى االحتفاظ بها أو بيعها .ومن

المستخدمين الخارجيين أيضا الممولين والمقرضين الحالين والمتوقعين والموردين
والعمالء ،والوسطاء المالين ،واألجهزة المشرفة والمستثمرين الجدد .
- 3المستخدمون الخارجيون الذين لهم مصالح مالية غير مباشرة  -:وهم -:
المستهلكون أو العمالء او الزبائن الين يتعاملون مع الوحدة االقتصادية والحصول
على منتجاتها او خدماتها

مستخدمون أخرون وهم -:

-مركز حماية البيئة ومكافحة التلوث،مؤسسات األمن الصناعي والسالمه

المهنية،المنظمات الخيرية

-منظمة حقوق االنسان،النقابات،المؤسسات الدينية ،وافراد المجتمع

خامسا :قياس جودة المعلومات المحاسبية-:
هناك مجموعة من المؤشرات يمكن

االسترشاد بها لقياس جودة المعلومات

المحاسبية ويمكن تلخيصها بالشكل االتي (الجعارات،خالد.)2112،
 -1مدخل إدارة االرباح

-2مدخل تحليل القوائم المالية

-4مدخل البعد االعالمي المحاسبي -4المدخل اآلحصائي .
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المبحث الثالث

االساليب المحاسبية المستخدمة للتالعب في القوائم المالية:

 .هناك مجموعة من األساليب التي تلجأ اليها اإلدارة للتالعب في القوائم المالية
وهي( -:قائمة الدخل  ,قائمة المركز المالي  ,قائمة التدفقات النقدية  ,قائمة
التغيير في حقوق الملكية ) .
أوال  :اساليب المحاسبة االبداعية للتالعب في قائمة الدخل:
يتم من خالل قائمة الدخل احتساب الربح او الخسارة وتعد بدالُ من الحسابات
الختامية وهناك قائمة الدخل ذات الخطوة الواحدة او الخطوات المتعددة  ،لذلك يتم
التالعب في قائمة الدخل من خالل التالعب في االيرادات والمصروفات الن
ممارسي المحاسبة االبداعية غالبا ما يمتلكون قدرات محاسبية عالية تمكنهم من

التالعب في القيم بالشكل الذي يرغبون فيه،

لذلك ادناه اهم االساليب التي تلجأ إليها اإلدارة للتالعب في القوائم المالية-:

 -5التالعب في االيرادات :هناك مظاهر للتالعب في االيرادات منها -:

 يتم االعتراف بااليراد قبل تقديم خدمة او سلعة وفي هذه الحالة يتم تسجيلااليردات محاسبياُ ودفتريا قبل التزام الزبون بدفع ثمنها أي قبل أن تكتمل
ا
العملية ذاتها على ارض الواقع وقبل أكتمال عملية المنفعة

(.)howard,2002

 -7التالعب في المصروفات :تتم عملية التالعب في المصروفات عن طريق

ٍ
أشكال عدة منها -:

المعالجة الخاطئة للمصروفات غير المتكررة(الرأسمالية) لكونها ادرجت ضمن

المصروفات العادية النها تؤدي بدورها الى تشويه حسابات الدخل وتعالج

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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المصاريف العادية مثل المصروفات الصيانة على أنها مصروفات رأسمالية
الغرض منها هو عملية تضخيم الربح (ابوعجيلة،عماد.)2119،

 تأجيل دفع المصروفات الحالية الى فترات قادمة عندما تواجه الشركات ظروفصعبة مثل تأجيل االعمال مما يدفع اإلدارة الى عمل بعض اإلجراءات في

السجالت المحاسبية (عيسى.)2112،

إتباع سياسة متحفظة غير مالئمة مما يترتب على ذلك االعتراف الفوريبالخسائر حتى لو كانت غير متحققة وتأجيل األرباح المتحققة الى سنوات قادمة

(البارودي. )2111،

 تقليص مبالغ الدخل بشكل غير صحيح وقبل عمليات دمج الشركات او عندشراء شركة الخرى ويشترط عند اتمام هذه الصفقات خالل فتره زمنية يتفق عليها

يردات فيتم في هذه الحالة تقليص قيم
توضيح بعض الشروط للتعامل مع اإل ا

الدخل خالل الفترة الزمنية التي تسبق عملية اتمام الدمج لتحقيق أهداف متعددة
الحد األطراف.

ثانيا  :أساليب المحاسبةاالبداعية للتالعب في قائمة المركز
المالي:

تظهر الميزانية المركز المالي للشركة وبيان مالها من حقوق وممتلكات وما عليها
من التزامات أو مطلوبات للغير في تاريخ إعدادها

وآخرون. )2112،

(مشكور،سعود

فيما يلي عرض لفرص التالعب في قائمة المركز المالي من خالل التالعب في
بنود الموجودات والمطلوبات

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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-5التالعب في االصول(الموجودات) :يتم التالعب في بنود االصول وذلك من
خالل الزيادة في قيمتها أو تخفيضها الغراض تخدم مصالح االدارة خالفآ لقواعد

السلوك االخالقي لمهنة المحاسبة وتظهر أساليب التالعب في االصول من خالل:

 -من خالل المبالغة في تقييم بنود االصول الثابتة وذلك لتأثيرعلى قائمة المركز

المالي للشركة لغرض إظهاراها بالشكل الذي يتالءم مع أهداف االدارة وكذلك
االعتراف بموجودات ثابتة التتوفر فيها شروط اإلعتراف مثل اإلعتراف بموجودات
مصنعة داخل المنشأة ألغراض معينة ووقتية التتحقق فيها منافع اقتصادية

مستقبالً وهذا يتعارض مع المعيار المحاسبي الدولي(.)16

 التالعب في قيمة االصول غير الملموسة وذلك من خالل المبالغة فيتقييم أصولها مثل العالمة التجارية أو الشهرة غير المشتراة خالفا للقواعد
المحاسبية المنصوص عليها ضمن معايير المحاسبة

الدولية (مطر.)2114،

 -يتم التالعب في بنود النقدية وذلك من خالل التالعب في أسعار الصرف

من خالل التالعب في العمالت األجنبية حيث أشار المعيار المحاسبي

الدولي رقم( )21الى أن المعاملة يجب أن تسجل بالعملة األجنبية عند

اإلعتراف االولي بعملة التقرير عن مبلغ تحويل المعاملة االجنبية بسعر
الصرف السائد بينها وبين تاريخ المعاملة.

-7التالعب في االلتزامات(المطلوبات) :تتم ممارسة أساليب المحاسبة االبداعية
في بنود االلتزامات وذلك من خالل تأثيراتها على قائمة المركز المالي بغرض

إظهارها بالشكل الذي يتالءم مع أهداف ومخططات اإلدارة من أهم األساليب التي
تمارسها اإلدارة في بنود االلتزامات مايأتي:

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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 -التالعب بااللتزامات المتداولة وذلك من خالل عدم ادراج االقساط المستحقة

خالل العام الجاري من القروض الطويلة األجل ضمن االلتزامات المتداولة وذلك

لغرض تحسين نسبة السيولة .
(أسماعيل،مجبل. )2114،

 تضخيم االلتزامات وذلك بغرض تكوين مخصصات كافية حتى تكونالتزامات مؤكدة وواجبة السداد لتكون جاهزة للعرض في قائمة المركز

المالي  .تقوم بعض الشركات بتقييم االلتزامات بأكثرمما هى عليه حتى
تكون الشركة ضعيفة وذلك خالفآ للواقع االمر الذي يعزز من قدرة الشركة

في المفاوضات مع الدائنين للحصول على تسهيالت لسداد التزاماتها

المالية

قد تقوم تلك الشركات باإلعتراف بمطلوبات محتملة قد ال تتحقق علماً بأن المعيار

المحاسبي رقم ( )37نص على عدم االعتراف بمطلوب محتمل (مشكوروالبعاج
وآخرون.)2114

 -عدم اإلحتراف ببعض المطلوبات المستحقة مثل إلتزامات الضرائب .

 التالعب في عرض المطلوبات قصيرة األجل على أساس أنها طويلةاألجل من أجل تحسين القدرة المالية للشركة في مواجهة إلتزاماتها .

ثالثا  :أساليب المحاسبة اإلبداعية للتالعب في قائمة التدفقات
النقدية:

تعد قائمة التدفقات النقدية القائمة الثالثة التي الزمت معايير المحاسبة الدولية

الشركات على إعدادها ضمن القوائم المالية المعدة نهاية الفترة المالية ،وهي توفر
معلومات عن مصادر النقد واستخداماته خالل فترة زمنية

معينة هي فترة إعداد قائمة الدخل نفسها .
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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تقسم التدفقات النقدية إلى ثالثة أنواع هي -:

 التدفقات النقدية عن العمليات التشغيلية للوحدة االقتصادية والتدفقات النقديةعن العمليات االستثمارية والتدفقات النقدية عن العمليات التمويلية .وتهدف اإلدارة

الى التالعب في قائمة التدفقات النقدية الى إعطاء إنطباع مزيف غير واقعي عن

القدرة المالية للشركة عن طريق تصنيف بنودها بغرض التأثير على الرصيد
النهائي للتدفقات النقدية .

فيما يلى بعض حاالت التالعب التى تقوم بها اإلدارة فى قائمة التدفقات النقدية

(الججاوي والمسعودي:)2114،

 .1التالعب فى التدفقات النقدية التشغيلية الخارجية بغرض زيادة التدفقات

النقدية الداخلية وذلك من خالل دفع تكاليف البحث والتطوير وتسجيلها عن

طريق تدفقات نقدية إستثمارية .

 .2التالعب في المتحصالت النقدية للمدينين الناتجة عن بيع السلع والخدمات

التي تمثل النشاط الرئيس للوحدة القتصادية (الحلبي،ليندا. )2119،

 .3كذلك إمكانية التالعب في التدفقات النقدية التشغيلية بهدف التهرب جزئيآ

من دفع الضريبة .

رابعا  :ممارسات المحاسبة اإلبداعية
االبداعية أهمها ( -:شروردروآخرون:)7115،

:هنالك خمس ممارسات للمحاسبة

 -5إعادة هيكلة النفقات :تتطلب عملية المنافسة بين الوحدات االقتصادية تقييم
كفاءة عملها لذلك ينتج من إعادة هيكلة الوحدة االقتصادية العديد من المشاكل
التي قد تنشأ بسبب وجود نفقات كبيرة ترتبط بعملية إعادة هيكلة هذه الوحدات ،

وهذه النفقات تساعد الوحدات على إعادة ترتيب الميزانية العمومية وقد
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أشار(شرويدروآخرون) إلى أن هيكلة النفقات هى عملية المبالغة في المصروفات
لمرة واحدة وهي عملية إعادة هيكل تهدف إلى خفض األصول .

-7المحاسبة الخالقة لألستحواذ :تعرف المحاسبة الخالقة على أنها وسيلة إحتيال
ثانية يتم من خاللها تخصيص نفقة أكبرمن السعر المدفوع لوحدة أقتصادية أخرى

أثناء عملية اإلستحواذ وذلك بهدف تخفيض األرباح أثناء سنة اإلقتناء وزيادة
األرباح في المستقبل . )mulford,2002( .

-3المخصصات المؤقتة (إحتياطي السنوات المستقبلية) :تستخدم بعض الوحدات
االقتصادية في السنة المالية سياسات متحفظة وذلك باستخدام عدة طرق

وممارسات عديدة بغرض اإلعتراف باإليراد أو عملية تأجيل اإلعتراف به بغرض
زيادة المصروفات

وهنا تخفض اإليرادات مما يعني تقليل عملية الربح وهذه

العملية أطلق عليها(االحتياطي المخزون) و تستفيد تلك الوحدات من االرباح

ويتم توفير تلك االموال عندما يكون هناك خطر على عملية الربح التي تقل عن

توقعات السوق(.)stice,2007

-1االعتراف غير الصحيح بااليراد:تعتبر عملية تسجيل االيراد قبل الحصول علية
ظاهرة واسعة االنتشار لذلك يرى بعض الباحثين أن الوحدات اإلقتصادية تحاول
زيادة ارباحها من خالل التالعب بالدخل وهذا يؤدي الى االعتراف بااليراد بشكل

غير صحيح  .إن االيراد يجب االعتراف به في الوقت المحدد فاليجوز االعتراف
بأي أيراد اال عند إكمال عملية البيع أو قبل تسليم البضاعة للزبون .

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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المبحث الرابع
الدراسة الميدانية

اوال :نبذة عن سوق العراق لالوراق المالية :

تاسس سوق األوراق المالية في العراق في عام  1992بسم سوق بغداد لألوراق
المالية ثم تحول الى سوق العراق لألوراق المالية بموجب القانون رقم ( )74في

 2114/4/12وافتتح أعماله رسميا يوم  . 2114/6/24أن سوق العراق لألوراق

المالية مؤسسة ذات نفع عام تستهدف الربح .تمول ذاتياً ويتولى إدارتها مجلس
المحافظين الذي يمثل مختلف الشرائح اإلقتصادية  .يكون المركز الرئيسي للسوق
في بغداد وله الحق في فتح فروع له في مدن عراقية اخرى  ,ومسؤوليته محدودة

باألصول المملوكة له وال تشمل االصول المملوكة لالعضاء  .وللسوق شخصية

معنوية مستقلة مادياً وادارياً عن الحكومة العراقية وله الحق في رفع دعوى امام
المحاكم او الهيئات التحقيقية

 .يهدف السوق الى تنظيم وتدريب اعضائه

والشركات المدرجة فيه بطريقة تتناسب مع هدف حماية وتعزيز ثقة المستثمرين

وتحقيق مصالحها .

ثانيا  :واقع آلية إعداد التقارير المالية في الشركات عينة البحث :
يعتبر التقرير المالي أداة لكشف البيانات والمعلومات والحقائق بهدف اتخاذ
الق اررات السليمة من خالل تحديد المدخالت التي وردت  ,أو األنشطة التي تمت

أو المخرجات التى صدرت و يعتبر أيضاً وسيلة من وسائل اإلتصال بين األفراد

(المدير والموظفين) ويتضمن التقرير حقائق خاصة بمشكلة معينة تعرض عرضاً
تحليليا بطريقة مبسطة مع ذكر االقتراحات التي يجب أن تتماشى مع النتائج التي
تم التوصل اليها من خالل البحث او التحليل  . .تشمل التقارير المالية السنوية
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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غالباً القوائم المالية (قائمة الدخل ,قائمة المركز المالي ,قائمة التدفقات النقدية ,

قائمة االرباح المحتجزة) وكذلك تتضمن تقرير مراقب الحسابات الذى يتضمن
فحص القوائم المالية من حيث دقة المعلومات التي تحتويها ومدى تمثيلها للعمليات

التي تمت في الشركات عن فترة مالية معينة  .كلما كان تقرير مراقب الحسابات

دقيقاً دل على صدق المعلومات الواردة وعدالتها وهذا يؤدي في النهاية الى
اطمئنان المحلل المالي حين يستخدم المعلومات المالية بغرض التحليل المالي .

ثالثا  :مجتمع الدراسة وعينة الدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من كافة الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية

في نهاية سنة  2114والبالغ عددها  25شركة موزعة حسب قطاعات العمل

االقتصادية (االتصاالت  ,االستثمار  ,التأمين  ,الخدمات  ,الزراعة  ,الصناعة ,

الفنادق  ,المصارف) وقد تم اختيار العينة لغرض تحليل القوائم المالية بما يعادل
 %31من تلك الشركات وفق الطريقة الطبقية العشوائية وكما هو موضح في
الجدول رقم (  ) 1أدناه.

تم توزيع  94استمارة جمعت منها  76استمارة كانت هي مصدر البيانات التي تم
االعتماد عليها في تحليل البيانات واختبار الفرضيات .

جدول ( ) 5توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب قطاع العمل وحجم العينة
القطاع

العدد

النسبة المئوية

حجم العينة

النسبة المئوية

االتصاالت

2

%2.35

1

%3.71

االستثمار

9

%11.52

3

%11.11

التأمين

5

%5.22

2

%7.41

الخدمات

11

%11.76

3

%11.11
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الزراعة

6

%7.15

2

%7.41

الصناعة

21

%24.71

6

%22.22

الفنادق

11

%11.76

3

%11.11

المصارف

22

%25.22

7

%25.92

المجموع
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االستبيان :
-1تضمنت االستبيانة ( )76سؤاالً عن (أثر اساليب المحاسبة اإلبداعية على
جودة المعلومات المحاسبية  /دراسة ميدانية على التقارير المالية للشركات المدرجة

في سوق العراق لألوراق المالية) وقد قسمت االسئلة الى ثالثة محاور رئيسية
احتوى المحور االول على ( )42سؤاالً اما المحور الثاني فاحتوى على ()24

سؤاالً اما المحور الثالث فاحتوى على ( )11أسئلة. .

 -2محاور االستبانة :تضمنت االستمارة (أداة الدراسة) ثالثة محاور رئيسية كل

محور يحتوي على مجموعة من االستفسارات بحسب نموذج ليكرت الخماسي ,

وقد تمثلت المحاور الثالثة بالشكل التالي :

المحور االول  :أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية على نتيجة النشاط والقوائم

المالية .

المحور الثاني  :جودة المعلومات المحاسبية .

المحور الثالث  :األساليب المستخدمة لتخفيض ممارسات المحاسبة اإلبداعية .
رابعا  :نتائج تحليل االستجابات المالحظة للمبحوثين –

المتعدد ) :

(االنحدار الخطي

لقد جاء استخدام النموذج الخطي المتعدد متوافقاً مع أهداف البحث ونص الفرضية
اإلحصائية الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها وهي دراسة أثر أساليب
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التالعب للمحاسبة اإلبداعية في مكونات جودة المعلومات المحاسبية من جهة
ومكونات األساليب المستخدمة لتخفيض ممارسات المحاسبة اإلبداعية باعتبارها

متغي اًر وسيطاً من جهة أخرى .كما توافق استخدام النموذج المذكور مع طبيعة
االفتراضات المرافقة الستخدامه وهي التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية المقترنة
بنتائج تحليل التباين لالنحدار واختبار جودة توفيق النموذج ،وفي الصفحات

القادمة يتم عرض وتحليل نتائج االنحدار الخطي المتعدد وفقاً لترتيب الفرضيات
اإلحصائية الخاصة بهذا الشأن كما يأتي:

الفرضيــة الرئيسية :

(ال يوجد أثر ألساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات
والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية

والتمويلية)[ على جودة المعلومات المحاسبية ،وذلك عند مستوى داللة بأكبر من

 .)0.05فمن أجل إمكانية تطبيق النموذج الخطي المتعدد ،تم اعتماد نتائج
استجابات المستبينين ا لمحولة بصيغة متوسطات القياس اإلجمالية على مستوى

إدماج كافة المحاور الفرعية لمحور أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً
بـ ]( اإليرادات والمصروفات) ( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية
واالستثمارية والتمويلية)[ ،كذلك فقد تم إعتماد النتائج المحولة بصيغة
متوسطات القياس اإلجمالية على مستوى إدماج كافة المحاور الفرعية لمكونات

محور جودة المعلومات المحاسبية بأعتباره متغي اًر تابعاً .وبهدف التحقق عن
مدى صحة افتراضات النموذج الذي يعتمد نتائج القياسات الكمية (المتغيرات

المتصلة) بالتحويل بموجب متوسطا ت القياس اإلجماليـة ،فان الجـدول رقم ()2
يبين نتائج أختبار جودة توفيق النموذج الخطي المتعدد لتحليل التباين.
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مصادر التباين

مجموع

المربعات

د .الهادي آدم وآخرون

درجة الحرية متوسط المربعات إحصاء  F-مستوى الداللة

االنحدار

1.325

3

البواقي

0.251

27

الكلي

4.627

21

1.459
419.208 0.00348

0.000
HS

ـــ

 :HSعالي المعنوية بداللة أقل من 0.01

حيث يتضح وبما ال يقبل الشك صحة النموذج الخطي المتعدد لدراسة أثر أساليب

التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات والمصروفات)( ،الموجودات
وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية)[ على جودة المعلومات

المحاسبية.

من جانب اخر ،فأن الجدول رقم ( )3يبين نتائج تقدير بعض اإلحصاءات
الوصفية المرافقة لتحليل النموذج الخطي المتعدد.

الجدول ( : )3نتائج بعض اإلحصاءات الوصفية المرافقة لتحليل النموذج الخطي
المتعدد لدالة جودة المعلومات المحاسبية
معامل االرتباط الكلي

معامل التحديد معامل التحديد المصحح

الخطأ المعياري

0.973

0.515

0. 11855

0.523

حيث تشير قيمة تقدير معامل االرتباط الكلي ما بين متغير الدالة(جودة المعلومات
المحاسبية) بمتغيرات أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات
والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية

والتمويلية)[ إلى قوة تلك العالقة والتي يعزز مستوى دالالتها قيمة مستوى الداللة
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إلختبار تحليل التباين لالنحدار التي بينها الجدول ( .)2كما تشير قيمة معامل
التحديد وقيمة معامل التحديد المصحح (بإلغاء مصدر خطأ نقص مواءمة

النموذج) إلى بلوغ درجة تفسير التغيرات الحاصلة بمتغير جودة المعلومات
المحاسبية نتيجةً ألثر أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية عليها إلى حد الشمول،

األمر الذي يعكس مستوى درجة االعتمادية في دراسة نتائج دالة االنحدار موضوع

البحث وفي ضوء ذلك تم الحصول على تقديرات معامالت األثر وكما هي مبينة
بالجدول رقم (.)4

تقدير

المتغيرات المستقلة

المعامالت

تقدير

الخطأ

المعياري

β
الحد الثابت
(اإليرادات

والمصروفات)

(الموجودات
وااللتزامات)

(األنشطة التشغيلية

واالستثمارية
والتمويلية)

1.8180

المعامالت

المعيارية إحصاءةt -

مستوى
الداللة

القرار

β
-

0.000 4.117

HS

-0.1040

-0.0520 0.19

0.591 -0.540

NS

0.0012

0.0010

0.985 0.019

NS

0.6710

0.44

0.06

0.04

1.0020

0.000 16.253

HS

 :HSعالي المعنوية بداللة أقل من  :S ; 0.01معنوي بداللة أقل من  :NS ،0.05غير معنوي بداللة أقل من
.0.05
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حيث تشير نتائج اختبارات المعنوية لمتغيرات األثر (أساليب التالعب للمحاسبة

اإلبداعية) في دالة العالقة جودة المعلومات المحاسبية إلى معنوية مكون الـ

((األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية)) عند مستوى الداللة  ،P<0.01في
حين لم تسجل نتائج معامالت األثر عند المكونين ](اإليرادات والمصروفات) ،و

(الموجودات وااللتزامات)[ مستوى معنوياً باألثر وبمغزى غير معنوي عند مستوى
بأكبر من  .P>0.05من جانب أخر ،فأن نتائج اختبار أثر الحد الثابت في

النموذج (مصادر األثر األخرى غير المبحوثة) قد سجل أث اًر معنوياً عالياً جداً
وبداللة بأقل من مستوى .P<0.01

هذا ،ويتفرع عن الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية اآلتية:

ال يوجد أثر ألساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات

والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية

الم امثلة بمكون المالئمة  ،وذلك عند
والتمويلية)[ على جودة المعلومات المحاسبية ُ
مستوى داللة بأكبر من . 0.05
ال يوجد أثر ألساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات

والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية

الم امثلة بمكون الموثوقية ،وذلك عند
والتمويلية)[ على جودة المعلومات المحاسبية ُ
مستوى داللة بأكبر من . 0.05

ال يوجد أثر ألساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات

والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية

الم امثلة بمكون إمكانية
والتمويلية)[ على إمكانية جودة المعلومات المحاسبية ُ
المقارنة ،وذلك عند مستوى داللة بأكبر من 0.05

ال يوجد أثر ألساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات

والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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الم امثلة بمكون التجانس
والتمويلية)[ على إمكانية جودة المعلومات المحاسبية ُ
(الثبات) ،وذلك عند مستوى داللة بأكبر من 0.05
وبهدف التحقيق عن مدى صحة افتراضات النموذج الذي يعتمد نتائج القياسات

الكمية (المتغيرات المتصلة) بالتحويل بموجب متوسطات القياس اإلجماليـة ،فان
الجـدول رقم ( )5يبين نتائج أختبار جودة توفيق النموذج الخطي المتعدد لتحليل

التباين للفرضيات الفرعية المشار اليها أعاله.
الجدول ( : )5اختبار تحليل التباين لالنحدار لدالة مكونات (جودة المعلومات
المحاسبية) بأثر متغيرات (أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية)
المتغير

المعتمد
المالئمة

الموثوقية

إمكانية

المقارنة

التجانس
(الثبات)

مصادر

مجموع

التباين

المربعات

درجة الحرية

متوسط

المربعات

االنحدار

3.07

3.00

1.02

البواقي

0.88

72.00

0.01

الكلي

3.95

75.00

-

االنحدار

0.99

3.00

0.33

البواقي

1.42

72.00

0.02

الكلي

2.41

75.00

-

االنحدار

16.40

3.00

5.47

البواقي

4.07

72.00

0.06

الكلي

20.47

75.00

-

االنحدار

8.51

3.00

2.84

البواقي

1.71

72.00

0.02

الكلي

10.22

75.00

-

إحصاءهF-
84.26

16.79

مستوى
الداللة

0.000
HS

0.000
HS

96.66

119.42

0.000
HS

0.000
HS

 :HSعالي المعنوية بداللة أقل من 0.01

حيث يتضح وبما ال يقبل الشك صحة النموذج الخطي المتعدد لدراسة أثر أساليب

التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ ](اإليرادات والمصروفات)( ،الموجودات
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وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية)[ على مكونات دوال
جودة المعلومات المحاسبية.

من جانب اخر ،فأن الجدول رقم ( )6يبين نتائج تقدير بعض اإلحصاءات
الوصفية المرافقة لتحليل النموذج الخطي المتعدد على مكونات دوال جودة

المعلومات المحاسبية.

الجدول ( : )6نتائج بعض اإلحصاءات الوصفية المرافقة لتحليل النموذج الخطي

المتعدد لدوالي جودة المعلومات المحاسبية:

المتغير المعتمد

معامل

االرتباط
الكلي

معامل التحديد

معامل

التحديد
المصحح

الخطأ المعياري

المالءمة

0.882

0.778

0.769

0.11023

الموثوقية

0.642

0.412

0.387

0.14025

إمكانية المقارنة

0.895

0.801

0.793

0.23781

0.913

0.833

0.826

0.15415

التجانس
(الثبات)

حيث تشير قيمة تقدير معامل االرتباط الكلي ما بين متغير دوالي مكونات (جودة
المعلومات المحاسبية) الممثلة بكل من (المالءمة ،الموثوقية ،إمكانية المقارنة ،و

التجانس (الثبات) ) بمتغيرات أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية ممثلةً بـ

](اإليرادات والمصروفات)( ،الموجودات وااللتزامات) ،و(األنشطة التشغيلية
واالستثمارية والتمويلية)[ الى قوة تلك العالقة والتي يعزز مستوى دالالتها قيمة
مستوى الداللة الختبارات تحليل التباين لالنحدار التي بينها الجدول ( . )5كما
تشير قيم معامالت التحديد وقيم معامالت التحديد المصححة (بإلغاء مصدر خطأ
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نقص مواءمة النموذج) إلى بلوغ درجة تفسير التغيرات الحاصلة بمتغيرات مكونات

جودة المعلومات المحاسبية نتيجةً ألثر أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية عليها

الى حد الشمول ،باستثناء صفة الموثوقية التي سجلت نسبة أقل عند المؤشر
المذكور مقارنة ببقية مكونات الجودة األخرى ،وبذلك يتضح مستوى درجة

االعتمادية في دراسة نتائج دوالي االنحدار المتعدد موضوع البحث ،والجدول رقم

( )7يبين تقديرات معامالت األثر لمكونات أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية
في ضوء دوالي جودة المعلومات المحاسبية الجدول ( : )7تقديرات معلمات

النموذج الخطي المتعدد لدالة (جودة المعلومات المحاسبية) بأثر أساليب التالعب

للمحاسبة اإلبداعية

كونات

المتغيرات

الجودة

المستقلة

تقدير
المعامالت

تقدير
الخطأ المعامالت

المعياري

Β
الحد الثابت
(اإليرادات
والمصروفات)
المالئمة

(الموجودات
وااللتزامات)

المعيارية

إحصاءة– t

مستوى
الداللة

القرار

β

1.9250

0.83

-

2.333

0.022

0.2970

0.36

0.160

0.828

NS 0.410

-0.420 0.11

-2.673

HS 0.009

-0.3000

S

(األنشطة

التشغيلية

واالستثمارية

0.4570

0.08

0.739

5.927

HS 0.000

والتمويلية)
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الحد الثابت
(اإليرادات
والمصروفات)
الموثوقية

(الموجودات
وااللتزامات)
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3.0410

1.05

-

2.896

HS 0.005

0.0194

0.46

0.013

0.042

NS 0.966

0.3440

0.14

0.616

2.406

S

0.019

(األنشطة

التشغيلية

واالستثمارية

-0.0734

-0.152 0.10

-0.747

NS 0.457

والتمويلية)

يتبـــــــع ...
مكونات المتغيرات
الجودة المستقلة

تقدير

المعامالت

تقدير

الخطأ المعامالت

المعياري

Β
الحد الثابت
(اإليرادات

والمصروفات)

إمكانية
المقارنة

(الموجودات
وااللتزامات)

0.7490

المعيارية

إحصاءة– t

مستوى
الداللة

القرار

β
-

NS 0.675 0.421

1.78

-0.4850

-0.115 0.77

NS 0.532 -0.628

-0.0059

-0.004 0.24

NS 0.981 -0.024

(األنشطة
التشغيلية

واالستثمارية

1.3490

0.17

0.957

HS 0.000 8.101

والتمويلية)
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الحد الثابت
(اإليرادات

والمصروفات)

التجانس
(الثبات)

(الموجودات
وااللتزامات)

1.5580

1.15
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-

NS 0.181 1.350

-0.2450

-0.082 0.50

NS 0.627 -0.489

-0.0331

-0.029 0.16

NS 0.834 -0.211

(األنشطة
التشغيلية

واالستثمارية

0.9520

0.11

0.956

HS 0.000 8.822

والتمويلية)

) معامالت األثر ( β: Beta
حيث تشير نتائج اختبارات المعنوية لمتغيرات األثر (أساليب التالعب للمحاسبة
اإلبداعية) في دالة صفة المالءمة لجودة المعلومات المحاسبية إلى معنوية مكون

الـ ((األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية)) عند مستوى الداللة ،P<0.01
في حين

لم تسجل نتائج معامالت األثر عند المكونين ](اإليرادات

والمصروفات) ،و (الموجودات وااللتزامات)[ مستوى معنوياً باألثر وبمغزى غير

معنوي عند مستوى داللة بأكبر من  .P>0.05أما بخصوص صفة الموثوقية
لجودة المعلومات المحاسبية فقد بينت نتائج تحليل االنحدار إلى معنوية مكون الـ

(الموجودات وااللتزامات) عند مستوى الداللة  ،P<0.05وعدم معنوية معامالت
األثر عند المكونين ](اإليرادات والمصروفات) ،و (االنشطة التشغيلية واالستثمارية

والتمويلية)[ وبمغزى غير معنوي عند مستوى داللة بأكبر من  .P>0.05من

جانب أخر ،فقد سجلت دالة صفة إمكانية المقارنة لجودة المعلومات المحاسبية

معنوية مكون الـ ((األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية)) عند مستوى الداللة
 ،في حين لم تسجل معامالت األثر عند المكونين ](اإليرادات والمصروفات) ،و
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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(الموجودات وااللتزامات)[ مستوىمعنوياً باألثر وبمغزى غير معنوي عند مستوى
داللة بأكبر من  .P>0.05وأخي اًر ،فقد سجلت دالة صفة التجانس (الثبات) لجودة

المعلومات المحاسبية معنوية مكون الـ ((األنشطة التشغيلية واالستثمارية

والتمويلية)) أيضاً وعند مستوى الداللة  ،في حين لم تسجل معامالت األثر عند

المكونين ](اإليرادات والمصروفات) ،و (الموجودات وااللتزامات)[ مستوى معنوياً
باألثر وبمغزى غير معنوي عند مستوى داللة بأكبر من  .P>0.05كما تجدر

اإلشارة الى أن نتائج اختبارات أثر الحد الثابت في النماذج والتي تعكس (مصادر

األثر األخرى غير المبحوثة) فيها إلى تسجيل حالة األثر المعنوي لدى كل من
دالتي المالءمة والموثوقية وبداللة بأقل من مستوى  ،P<0.05و  P<0.01على

التوالي ،باإلضافة الى عدم معنوية الحد الثابت لدى كل من دالتي إمكانية المقارنة
والتجانس (الثبات) وبداللة بأكبر من مستوى . P>0.05

النتائج والتوصيات:
أوال:النتائج:

من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية يستنتج الباحث عرض لالستنتاجات التي

توصلت اليها الدراسة في جانبها النظري والتطبيقي وعلى النحو التالي -:
 -1يتضح للباحث أن المحاسبة حدثاً من مواليد الثمانينيات

عندما واجهت

الشركات صعوبات في فترة الركود والتي حدثت في بداية الثمانينيات ويتمثل ذلك
من خالل االساليب والممارسات المحاسبية وذلك من خالل التالعب الذي يمارسه

محاسبوا الشركات من خالل معرفتهم بالقواعد أو القوانين المحاسبية وذلك لمعالجة
االرقام المسجلة في حسابات الشركات من خالل التالعب بها لتحقيق اهداف

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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معينة في الشركة الن اساليب المحاسبة االبداعية تعكس جانب سلبي لمفهوم

االبداع عبر استغالل المهارات الفكرية االبداعية لدى المحاسبين وذلك لغرض

الوصول الى اهداف ال تحقق العدالة التي تسعى اليها المحاسبة .

 -2اوردت األدبيات المحاسبية أن هناك العديد من األساليب التي تستعمل من
قبل الشركات لغرض التأثير على المعلومات المحاسبية مثل الفقرات غير

اإلعتيادية  ,تمهيد الدخل  ,تكوين مخصصات التأثير في قائمة المركز المالي

وهذا يؤدي إلى خلق أرباح أو خسائر غير حقيقية أو صورية ثؤثر سلبياً في جودة
المعلومات المحاسبية حتى يتم إعدادها لكي تعتمد وتكون موثوقة في عملية اتخاذ

الق اررات المالية .

 -3هناك عدة جوانب للمحاسبة اإلبداعية منها جانب إيجابي يتضمن مبادئ
محاسبية وأساليب لغرض التعرف على التغييرات في الجوانب االقتصادية
والسياسية واإلدارية وهناك جانب سلبي يتمثل في إستغالل المرونة والثغرات في

القواعد واألعراف المحاسبية لغرض تحسين صورة الوحدة االقتصادية للشركات من
خالل عرض القوائم المالية بصورة أفضل وهذا يؤدي الى التغطية على تعثر تلك

الوحدات وتأخر افالسها .

 -4األشخاص الذين يمارسون التالعب في األرقام المحاسبية يكونون أكثر حذ اُر
ويبحثون عن ممارسات وأساليب للمحاسبة اإلبداعية لغرض التالعب بالقوائم

المالية واكتشاف معلومات مالية قد تكون مضللة .

 -5تعتبر المحاسبة اإلبداعية أسلوب ال يتم االعتراض عليه إال عندما تدخل

األمور األخالقية فيها فإن المحاسبة الناتجة عن ذلك تصبح غير عادلة وال تظهر
حقيقة المركز المالي للشركة .

 -6تتوفر لدى اإلدارة التنفيذية في الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق
المالية دوافع عديدة لممارسة أساليب التالعب للمحاسبة اإلبداعية منها التهرب
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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الضريبي  ,الرغبة في الحصول على التعويضات  ,الرغبة في التأثير على الق اررات
االستثمارية للمساهمين والرغبة في تحقيق أهداف محددة للربح وتحسين صورة

المركز المالي للحصول على القروض .

 -7تقوم الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية المبالغة أو
التقليل من العمر االفتراضي للموجود وحسب الحاجة من وجهة النظر المهنية .

 -2تتشابه وجهات النظر في ممارسة الشركات العراقية لغالبية اساليب المحاسبة
األبداعية محل الدراسة .

 -9تقوم الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية بالتالعب في
توقيتات العمليات المالية من خالل إبقاء الدفاتر المحاسبية مفتوحة رغم انتهاء

السنة المالية لتسجيل المبيعات المتوقعة او تاجيل إثبات المبيعات للحصول على
زيادة في مبيعات السنة المالية المقبلة .

 -11الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ال تفصح عن
أرباحها من بيع األصول التي تملكها من شركة تابعة بطريقة دمج الحقوق وهناك

شركات ال تصنف بعض المصروفات التشغيلية ضمن الخسائر غير المتكررة في

قائمة الدخل .

 -11أغلب أساليب المحاسبة اإلبداعية في الشركات المدرجة في سوق العراق

لألوراق المالية تتعارض مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من وجهة النظر
االكاديمية والمهنية ما عدا رسملة مصروفات البحث والتطور

ثانيا:التوصيات :في ضوء ماتم التوصل اليه من نتائج ندرج لكم أدناه التوصيات
التي يأمل الباحث ان تسهم في معالجة المشاكل التي تعانيها الوحدات االقتصادية:

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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-1تشخيص حاالت التالعب للمحاسبة االبداعية التي تؤدي إلى اعادة النظر في
القوائم المالية وبالتالي التأثير في أسعاراألسهم في سوق العراق لألوراق المالية

مثال على ذلك تأخير أو تقديم نقاط االعتراف باإليراد.

-2تحسين شفافية القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق من
خالل االفصاح العادل والكافي بغية توفرالثقة فيها من خالل الوصف الواضح

واالدق للسياسة المحاسبية سيكون خطوة إيجابية عند اعداد الموازنة المالية.

 -3إعادة النظرفي كثير من المعالجات المحاسبية التي يتطلبها النظام المحاسبي
الموحد للشركات عينة البحث

نذكر مثاالً على ذلك(تقيم المخزون بطريقة المعدل الموزون حصرآ وأتباع طريقة
الكلفة او السوق أيهما أقل في تقيم االستثمارات المؤقتة).

-4تعزيز دور األجهزة الرقابية ومنها التدقيق الداخلي والخارجي في الشركات عينة
البحث والعمل على اثبات استقالليتها وحياديتها في تطبيق القوانين والمعايير

المحاسبية والتدقيقية لغرض أكتشاف حاالت التالعب للمحاسبة اإلبداعية واتخاذ
اإلجراءات الالزمة للحد منها.

 -5أن معالجة دوافع المحاسبة االبداعية تمنع إدارات الشركات من ممارساتها من
خالل اآلتي:

أ -أنشاء لجان للتعيين على أساس الكفاءة والمهارة العلمية والعملية والمنافسة في
سوق العمل.

ب-العمل على نشر الوعي العلمي والفكري عن ممارسات المحاسبة اإلبداعية لدى

المستثمرين وأصحاب الشركات وذلك عن طريق عقد الندوات في النقابات
والجمعيات المحاسبية لغرض توعية المستثمرين.

-6جميع أساليب المحاسبة االبداعية المتداولة نظريآ تتم فعالٌ ممارساتها في
الشركات عينة البحث ولعل هذه الدراسة وضحت تلك األساليب مما تزيد من
مجلة كلية العلوم اإلدارية
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اهميتها للجهات التنظيمية في سوق العراق لألوراق المالية مما يتطلب الرقابة على

أدائها.

 -7ينبغي على مكاتب التدقيق االهتمام بتدقيق التقارير المالية للشركات والتعرف
على المؤشرات الدالة على استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية في سوق العراق

لألوراق المالية وتشديد العقوبات على الشركات المخالفة لذلك.

-2ضرورة توجيه وتعريف المهتمين والمختصين من مزاولي المهنة من المحاسبين
والمدققين وتوخي الدقة من ممارسات المحاسبة اإلبداعية والتعامل مع تلك

الممارسات بأعلى وأرفع القيم والسلوك االخالقي المستمد من المستوى الفردي أو
المهني أوالمستوى الواسع كقواعد اآلخالق وتوضيح ذلك األثر السلبي للمحاسبة

اإلبداعية عبر المنهج األخالقي لتفادي اثار ذلك على أرقام القوائم المالية للشركات
عينة الدراسة.

 -9إلزام الشركات عينة الدراسة بإجراء التعديالت التي يذكرها مراقب الحسابات
في تقريره عن السنة

الحسابية التي تم تدقيقها.

 -11المثابرة الجدية لسوق العراق لألوراق المالية وتفعيل دورها حتى تكون ذات
اهمية في اإلق اررات المالية.

 -11ضرورة استخدام مصطلح جديد بديالً عن مصطلح المحاسبة اإلبداعية الن
هذا المصطلح اليتوافق بشكل منسجم مع مفهوم اإلبداع الذي يهدف إلى نتائج

تحفظ حقوق الجميع مع القيم األخالقية الن مفهوم اإلبداع أرفع من أن تكون

ممارساتها الى عدم تحقيق العدالة.

 -12ضرورة قيام الجمعيات والنقابات المحاسبية في العراق باقامة دورات تدريبية

العضائها لتوضيح االثار السلبية للمحاسبة اإلبداعية وتأثير ذلك على مهنة

المحاسبة والتدقيق.

مجلة كلية العلوم اإلدارية
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-13ضرورة تعزيز المفاهيم الخاصة بجودة المعلومات المحاسبية للشركات
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية عينة الدراسة حتى تكون مالئمة التخاذ

القررات والقدرة على التنبؤ وأن تكون مفهومة من قبل مستخدمي اضافة الى توفير
معلومات ذات قيمة مالية تعكس القيمة االسمية والدفترية والسوقية لآلسهم وذلك

من خالل إعداد قوائم مالية مقارنة مع فترات سابقة.

-14زيادة كفأة أستعمال الحاسوب في الشركات عينة الدراسة وتدريب الموظفين
بهدف حماية الموارد المتاحة للشركات إضافة الى السرعة في تلبية طلبات اإلدارة

والجهات التي تستخدم المعلومات المحاسبية.
قائمة المراجع والمصادر :

القرآن الكريم

اوال  :المراجع باللغة العربية-:
 .1محمد  ،محمود رمضان (2115م) ،اإلبداع المحاسبي ،ملتقى أدوار
المحاسب ومراقب الحسابات في ق اررات اإلدارة وتنمية الموارد "المنظمة
العربية للتنمية اإلدارية "جامعة الدول العربية /مصر/ص16

 .2الزيادى  ،نعيم تومان مرهون (2115م) ،تأثير اساليب المحاسبة
اإلبداعية على مصداقية القوائم المالية دراسة تطبيقية بحث منشور في
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصادية المجلد 17العدد 2ص196

 .3حمادي  ،طارق عبد العال (2115م)  ،مقترح لقياس جودة االرباح في
ضوء انتشار الممارسات للمحاسبة الخاطئة دراسة ميدانية مجلة الدراسات

والبحوث/كلية التجارة/جامعة بنها ملحق العدد الثاني ص 217

 .4البارودي  ،شريف محمد (2112م) "تحليل أساليب التأثير بالقوائم المالية
وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية دراسة اختيارية
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مجلة الفكر المحاسبي/كلية التجارة/عين شمس،العدد األول،السنة

السادسةص91

 .5فتحية  ،م ارزقة صالح وبوهين

(2111م) ،بحث منشور في الملتقى

الدولي حول اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثه ص12و13

 .6السيد  ،نايل،شريف (2115م)  ،مراجعة الغش ،بحث منشور في مجلة
الرقابة المالية ،الصادر عن المجموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية

والمحاسبية العدد، 46ص ،17حزيران

 .7رضا  ،أحمد ،سامح محمد (2112م)  ،دور المراجعة الخارجية في كشف
ممارسات المحاسبة االحتيالية في ضوء التطورات االقتصادية المعاصرة،

رسالة دكتوراة غير منشورة ،كلية التجارة ،جامعة حلوان/مصر،ص112

 .2ادم  ،أحمد،حافظ علي (2111م)  ،دور جودة المعلومات المحاسبية في
الحد من فجوة التوقعات في المراجعة،بحث تكميلي مقدم لنيل درجة

الماجستير في المحاسبة،جامعة النيلين ،كلية الدراسات العليا،ص22-27

 .9الحيالي  ،أحمد مؤيد عطية (2111م) ،جودة نظم المعلومات المصرفية
ودورها في إدارة األزمات  ،دراسة ميدانية في عينة من المصارف

العراقية،مجلة تنميه الرافدين ،كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل،

المجلد،33العدد ،114ص137

 .11خيري وضيف واخرون (1992م)  ،المحاسبة المالية (القاهرة) دار
النهضة العربية ،ص5

 .11الكبيسي ،عبد الستار وأخرون (1999م) ،المحاسبة المالية،الجزء

االول،عمان-االردن ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ص15
.12

الشاري،

مصطفى

نجم

الدين

(2116م)

المالية،السودان،الخرطوم،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،،ص16
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 .13النور،معزة ادم محمد (2115م)  ،دور جودة المعلومات المحاسبية في

زيادة فاعلية إدارة األزمات المالية بحث لنيل درجة الماجستير في
المحاسبة،جامعة النيلين كلية الدراسات العليا ،ص36

 .14رملي(2114م)  ،نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة ،مدخل معاصر

لغرض ترشيد القررات اإلدارية،مصر ،القاهرة،،ص46

 .15عطية ،محمد بدر(2112م)  ،توفير الخصائص النوعية للمعلومات

المحاسبية بالقوائم المالية وأثرة في تحديد الوعاء الضريبي/دراسة ميدانية في الهيئة

العامة للضرائب ،بحث لنيل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير جامعة
بغداد/المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  ،ص15-14

 .16الكعبي ،جبار محمد علي (2113م) ،فصول من النظرية المحاسبية،

مكتب الكرار للطباعة ،العراق –بغداد ،ط،،1ص51

 .17النقيب،كمال عبد العزيز (2114م) ،النظرية المحاسبية،دار وائل

للنشر،،ص299

 .12الجعارات ،خالد جمال (2112م) ،معايير القوائم المالية،الطبعة

األولى،مكتبة الجامعة،الشارقة،دار أثراء للنشر والتوزيع  ،ص43

 .19ابو عجيلة،عماد محمد علي،وحمدان عالم (2119م) ،أثر الحوكمة

المؤسسية على إدارة األرباح(دليل من االردان) بحث مقدم الى الملتقى العلمي
حول االزمة المالية واالقتصادية جامعة فرحان عباس،سطيف،الجمهورية

الجزائرية،ص9

 .21عيسى،سميركامل محمد(2112م)  ،اثر جودة المراجعة الخارجية

على عمليات ادارة األرباح/دراسة تطبيقية مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية جامعة

االسكندرية العدد 2المجلد،45ص19
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 .21البارودي،شريف محمد (2111م) ،دراسة اختبارية لجودة القوائم المالية

في ظل أساليب المحاسبة االبتكارية ،مجلة الفكر التجاري كلية التجارة ،جامعة
عين شمس،العدد الثالث ص ،سس135

.22

مشكور،سعود

جايد،جاسم،علي

نعيم،عبدالسيد،ناظم

حسن

(،)2112المحاسبة المتوسطة رؤية معاصرة  ،الميزان للطباعة والتصميم
،النجف االشرف،العراق ص59

 .23مطر،محمد ( ، )2114التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية
في مجاالت القياس والعرض واالفصاح االردن/عمان ص.71

 .24إسماعيل ،مجبل دواي (2114م) ،أثر أساليب المحاسبة اإلبداعية على
موثوقية المعلومات المحاسبية/دراسة تطبيقية،بحث منشور في مجلة القادسية

للعلوم االدارية واالقتصادية،المجلد،16العدد،3ص.247

 .25مشكور ،سعود جايد،البعاج قاسم محمد،الكرعاوي نجم عبد عليوي

(2114م) ،المحاسبة الضريبية وأطرها القانونية وتطبيقاتها العملية في
العراق،الطبعة األولى،دار الضياء،النجف االشرف،جمهورية العراق،ص.237

 .26الججاوي ،طالل محمد علي ،المسعودي ،حيدر علي (2114م)

(،المحاسبة المالية/المتوسطة/على وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 ،الطبعة الثانية ،دار الكتب موزعون ناشرون ،العراق/كربالء،ص462

 .27الحلبي،ليندا حسن نمر (2119م)  ،دور مدقق الحسابات الخارجي في
الحد من اثار المحاسبة اإلبداعية على موثوقية اليانات المالية الشركات

المساهمة العامة االردنية،رسالة ماجستير في المحاسبة ،جامعة الشرق االوسط

للدراسات العليا/كلية االعمال،قسم المحاسبة،ص423
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 نظرية، )2116(  جاك كاشي، مارتل كالرك،ريشارد، شرويدر.22
 دار، ابراهيم ولد محمد فال، ترجمة خالد علي أحمد كاجيجي،المحاسبية

2115ص،الرياض،المريخ للنشر

 ترجمة رياض،نظرية المحاسبية

)م2119( أحمد رياحي، بلقاوي.29

 دار اليازوري العلمية للنشر، الجزء االول والثاني، طالل الججاوي،العبداللة

342-347والتوزيع عمان –االردان ص
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ثالثا  :القوانين والتشريعات والوثائق الرسمية

 -1التقارير المالية السنوية للشركات عينة الدراسة لسنة . 2114

 -2دليل الشركات المساهمة والتقارير السنوية والشهرية الصادرة عن سوق العراق
لألوراق المالية لسنة . 2114

 -3المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية – جمعية المجمع العربي للمحاسبيين
القانونيين طباعة – المطابع المركزية عمان األردن . 2116 /

 -4تعليمات رقم  1لسنة  2115الخاصة بقواعد سلوك موظفي الدولة والقطاع
العام ومنتسبي القطاع المختلط .
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 -5قانون سوق العراق لألوراق المالية المؤقت رقم ( )74لسنة . 2114

 -6لجنة معايير المراجعة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لسنة . 2113

 -7مجلس المعايير المحاسبية والرقابية  / 1999دليل التدقيق رقم ( / )2تقرير
مراقب الحسابات حول البيانات المالية .

 -2مجلس المعايير المحاسبية والرقابية  1999 ,دليل التدقيق رقم  3اخالقيات المهنة .

 -9نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم  3لسنة  1999الوقائع
العراقية العدد  7في . 2111/1/7

 -11قانون الشركات العراقي رقم  21لسنة  1997المعدل .
 -11قانون انضباط موظفي الدولة رقم  14لسنة . 1991
 -12قانون الرقابة المالية رقم  6لسنة . 1991

 -13قانون السلوك المهني لنقابة المحاسبين والمدققين لسنة 192
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