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 :المستخلص

يهدف البحث الى معرفة انواع السياسات المحاسبية المستخدمة في الشركات العراقية   

فضال عن معرفة اثر التنوع في تلك السياسات على عدم  العراق لألوراق الماليةالمدرجة في سوق 

، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق البحث على ر الماليةيتماثل المعلومات المحاسبية المقدمة في التقار

نوات المالية المالية للس لألوراقعينة من الشركات العراقية من كافة قطاعات سوق العراق 

السياسات المحاسبية المستخدمة من خالل تحليل البنود  لعدد من ،(9152 ،9152 ،9154)

فة عدد البنود المالية المنشورة في التقارير لكل المحاسبية ذات العالقة المباشرة بها فضال عن معر

( والذي تم من SPSSشركة واستخراج التباين بينها واجراء التحليل االحصائي وفقا للبرنامج )

 .هدف البحثتحقيق خالله الوصول الى 

واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بوجود اختالف بالسياسات المحاسبية والمالية المطبقة في   

ا في تحقيق رضا هغبتالسوق وذلك بحسب اهداف كل شركة ورات العراقية المدرجة في الشرك

الى البحث كما توصل  المستخدمين،المالك والمدراء فضال عن رغبتها في تحقيق االرباح وتضليل 

لسياسات المحاسبية وعدم تماثل المعلومات المالية المقدمة في في اوجود عالقة بين التغيير المستمر 

 العراقية.قارير المالية للشركات الت

واهم ما اوصى به البحث يتمثل بضرورة توحيد السياسات المحاسبية في الشركات العراقية   

كما اوصى البحث  للمستخدمين،لكافة القطاعات من اجل تحقيق التماثل في المعلومات المقدمة 

ي تستوجب ذلك والتي ال تترك بضرورة اقتصار التغيير في السياسات المحاسبية على االمور الت

  المالية.جوهريا على التقارير  ا  اثر

 المالية.تماثل المعلومات  المحاسبية،السياسات  الكلمات المفتاحية:
 

 

Diversity in the Application of Accounting Policies and their Impact 

on Asymmetry of Financial Information in Iraqi Companies 

An applied study of a sample of Iraqi companies listed on the Iraq Stock Exchange 
Assist. Lecturer Abdul Jabbar Alwan Jabr 

College of Administration and Economics/ University of Muthanna 
 

Abstract: 

  The research aims at identifying the types of accounting policies used in the 

Iraqi companies listed in the Iraq Stock Exchange, as well as the know of the impact of 

the diversity in these policies on the asymmetry of accounting information provided in 
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the financial reports. To achieve this objective, the research was applied to a sample of 

Iraqi companies from all sectors of the Iraq Stock Exchange (2016, 2017, 2018). For a 

number of accounting policies used by analyzing the accounting items directly related to 

them, as well as knowing the number of financial items published in each company's 

reports, extracting the differences between them and conducting the analysis According 

to the statistical program (SPSS) and through which to reach the goal of research. 

  The most important finding of the research is that there is a difference in the 

accounting and financial policies applied in the Iraqi companies listed in the market 

according to the objectives of each company and its desire to achieve the satisfaction of 

owners and managers as well as the desire to achieve profits and mislead users. Found a 

relationship between the continuous change of accounting policies and asymmetry 

financial information provided in the financial reports of Iraqi companies. 

  The most important recommendation recommended by the research is the need 

to consolidate the accounting policies in Iraqi companies for all sectors in order to 

achieve similarity in the information provided to users. The research recommended that 

the change in accounting policies should be restricted to the matters that require it, 

which do not leave a material impact on the financial reports. 

Keywords: Accounting policies, Similarity of Financial Information. 
 

 المقدمة

الوضع  تقييمتوفر التقارير المالية المعلومات التي تستخدم من قبل األطراف المهتمة في   

ويفترض مستخدمو  والمستقبلية.وإدارتها واتخاذ القرارات االقتصادية الحالية  للشركاتالمالي 

مناسبة للغرض الذي ها والمالية موثوق ب التقاريرالبيانات المالية دائما أن المعلومات التي تحتويها 

المحاسبية المستخدمة في الشركات دورا فاعال في تغيير نظرة كما تلعب السياسات  ألجله،أعدت 

عدم تحقيق التماثل في البيانات المالية المقدمة في  ارجيين للبيانات المالية من خاللالمستخدمين الخ

سياسات المحاسبية المستخدمة في ويأتي هذا البحث من اجل تسليط الضوء على اهمية ال التقارير.

في تحقيق عدم تماثل المعلومات المالية  أثرهاالشركات العراقية لكافة القطاعات فضال عن معرفة 

الى اقتراح مجموعة من التوصيات الى ادارة الشركات لغرض توحيد  باإلضافةالمقدمة في التقارير 

 عنها.مات المفصح في المعلوالسياسات المحاسبية من اجل تحقيق التماثل 

اما  البحث،تطرق المبحث االول الى منهجية  ،ثالث مباحث علىهذا البحث ويشتمل   

المبحث الثاني فقد وضح اطارا نظريا للسياسات المحاسبية ومفهوم واهمية مشكلة عدم تماثل 

قية شركات العراال، وفي المبحث الثالث فقد وضح عملية تحليلية لعينة من الماليةالمعلومات 

المختارة من تسعة قطاعات لغرض معرفة الدور الذي تمارسه السياسات المحاسبية في تعظيم 

مشكلة عدم تماثل المعلومات المالية وتم من خالل هذا المبحث تحقيق اهداف البحث واختبار 

 والتوصيات.الفرضية والتي لخصت الى مجموعة من االستنتاجات 
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 منهجية البحث األول:المبحث 

تتبع الشركات العراقية في اغلب القطاعات سياسات محاسبية مختلفة من اجل  :مشكلة البحث .والا ا

تحقيق اهدافها وارضاء المالك والذي ينعكس بدوره على اختالف المعلومات المقدمة في التقارير 

المالية من شركة الى اخرى ومن قطاع الى اخر بالشكل الذي يصعب من اتخاذ القرارات 

ثمارية من قبل المستخدمين الخارجيين نتيجة صعوبة المقارنة بين الشركات بسبب عدم تحقيق االست

تؤدي عملية هل  باآلتي:خالل ذلك فان مشكلة البحث تتمثل  ومن ،الماليةالتماثل في تقاريرها 

 التنوع في السياسات المحاسبية الى اختالف المعلومات المالية المقدمة في سوق العراق لألوراق

 ؟ وهل هذا االختالف يضلل متخذ القرار المالية لمعظم الشركات

تتمثل اهمية البحث من خالل تحقيق الثبات النسبي في السياسات المحاسبية في  :اهمية البحث ثانياا.

ان اغلب الشركات العراقية ال تملك سياسة استقرار ، اذ القطاعات ألغلبالشركات العراقية 

ات المحاسبية فضال عن عدم انتهاجها لرؤية واضحة لالستعانة بالمعايير واضحة للثبات في السياس

لمالية المقدمة لألطراف المحاسبية الدولية من اجل تحقيقها للثبات والتماثل في المعلومات ا

، اذ يقدم هذا البحث دراسة تفصيلية للسياسات المحاسبية المطبقة في عينة من الشركات الخارجية

( قطاعات مختلفة ومدى امكانية التوافق بين تقاريرها المالية من اجل 2ة من )العراقية المختار

 .النسبي والمثالي التوافقتحقيق 

 االتي:يهدف البحث الى تحقيق  :: اهداف البحثثالثاا 

السياسات المحاسبية وتقديراتها في الشركات العراقية فضال حول مفهوم واهمية  نظريا   تقديم اطارا  . 5

 فيها.عدم تماثل المعلومات المحاسبية  تأثيرعن معرفة 

انواع السياسات المحاسبية المطبقة في الشركات العراقية عينة البحث وكيفية تأثيرها على معرفة . 9

 الشركات.التقارير المالية المعدة من قبل 

المعلومات اختالف السياسات المحاسبية في عدم تماثل  أثرواحصائية لمعرفة اجراء دراسة تحليلية . 3

 بالمستخدمين.اتخاذ القرارات الخاصة  فيثيرها المحاسبية المقدمة للمستخدمين الخارجيين وكيفية تأ

اختالف االعمال االدارية والمحاسبية  )يؤدي باآلتي:تتمثل فرضية البحث البحث:  ةيفرض رابعاا.

ر على تماثل المعلومات دورا في اختالف السياسات المحاسبية المتبعة بالشركات بالشكل الذي يؤث

 .المالية(

في مختلف القطاعات العراقية  يتمثل مجتمع البحث بكافة الشركات :مجتمع وعينة البحث خامساا.

تسعة شركات مختارة من ب تعينة البحث فتمثل المالية، اماالتي تعمل في سوق العراق لألوراق و

البادية للنقل  لالستثمار،االمين  تأمين،للاالهلية  بغداد،مصرف ) بـجميع القطاعات والتي تمثلت 

 الزراعية، فندقق المنتجات العراقية إلنتاج وتسوي والمفروشات،العراقية لصناعة السجاد  العام،

البحث بالشكل  عينةاذ تمثل تلك الشركات  (،الحرير للتحويل المالي لالتصاالت،، اسيا سيل اشور

  البحث.فرضية  الذي يساعد في اختبار

من اجل تحقيق اهداف البحث تم االستعانة بالمنهج االستقرائي  :منهج واسلوب البحث .سادساا 

، اذ سيتم والتطبيقي لتغطية الجانب العملي لتغطية الجانب النظري من البحث وبالمنهج التحليلي

 سنة الى اخرى التقارير المالية المرحلية لمعرفة التغير بالسياسات المحاسبية المطبقة من تحليل

، كما سيتم استخراج نسب التغير في البنود المالية ذات العالقة المباشرة ومن شركة الى اخرى

، فضال عن تحليل التقارير المالية الختامية لمعرفة مقدار عدم التماثل في المحاسبيةبالسياسات 
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بار ( لغرض اختSPSSالبرنامج االحصائي )وسيتم استخدام  ،ثالمعلومات المالية في عينة البح

 .فرضية البحث

 باآلتي:تتمثل حدود البحث  :حدود البحث سابعاا.

االمين  للتأمين،االهلية  بغداد،مصرف ) بـشركات العراقية والمتمثلة العينة من  المكانية:الحدود . 5

إلنتاج وتسويق العراقية  والمفروشات،العراقية لصناعة السجاد  العام، للنقلالبادية  لالستثمار،

 المالي(.الحرير للتحويل  لالتصاالت،سيل  اسيا اشور، الزراعية، فندق المنتجات

 ،9154) للسنوات الماليةعينة البحث  للشركات العراقيةتتمثل بالتقارير التحليلية  الزمانية:الحدود . 9

9152 ،9152.) 

 الجانب النظري :المبحث الثاني

  مفهوم السياسات المحاسبية  اوالا.

المبادئ المحاسبية المعينة  بانها الشركةالسياسات المحاسبية لتقرير  لمحاسبيةعرف مجلس المبادئ ا

تكون أكثر مالئمة في الظروف الحالية و تهاوطرائق تطبيق تلك المبادئ التي تكون محكومة بإدار

كثر عدالة، اذ يتغير الوضع المالي ونتائج العمليات بموجب المبادئ اللعرض الوضع المالي ا

عتمد إلعداد البيانات المالية. وتلعب السياسات المحاسبية لمقبولة قبوال عاما ووفقا لذلك ت  المحاسبية ا

لسياسات محاسبية معينة المناسبة من خالل اختيار االدارة  شركةدورا  مهما  في التأثير على أداء ال

 (.Higson, 2002: 53-54)ادات او تؤخر في تحقيق المصاريف تعجل في تحقيق اإلير

تي تستخدمها مجموعة من أدوات التطبيق العملي ال بانها ف السياسات المحاسبيةتعر ذلكك  

المعلومات المالية، ويقصد بأدوات التطبيق العملي، تلك القواعد واألسس  إنتاج وتوصيلاالدارة في 

ة والطرائق واإلجراءات التي يستعين بها المحاسب لتطبيق المبادئ المحاسبية وبيان كيفية معالج

وعليه فإن القاعدة العامة في تحديد معالم السياسة  محدد.البنود والعمليات واإلحداث في مجال 

المحاسبية هي ان تأتي أدوات التطبيق العملي االكثر مالئمة بقدر اإلمكان لظروف الحال وطبيعة 

عتبارات الثالثة نشاط الشركة. ولتطبيق هذه القاعدة العامة ينبغي على إدارة المنشاة االسترشاد باال

 (:51: 9114، ودحدوح)القاضي ، (519: 5221 ،اآلتية )الشيرازي

 المتاحة.البدائل االتجاه التقليدي للمحاسبة عند المفاضلة بين بتمثل وت :الحيطة والحذر .5

وتتضمن الطرائق التي يتم اختيارها وفقا الى جوهرها بغض النظر عن  الشكل:تغليب الجوهر على  .9

 لها.لقانوني ا اإلطار

السياسة المحاسبية  األهمية النسبية للبنود عند اختيار الطريقة أو وتتضمن مراعاة النسبية: . األهمية3

 لمعالجتها.

إن هككذه االعتبككارات الثالثككة تمثككل نوعككا  مككن القيككود أو المحككددات التككي تحكككم وضككع  ال شككك  

ها بجدية وبيان أهميتها في عملية تنظيم لذلك البد من مناقشت شركةالسياسة المحاسبية على مستوى ال

ويمكن تحديكد السياسكات المحاسكبية وفقكا الكى خراء خارجيكة كمراقبكي الحسكابات . السياسة المحاسبية

 (:55: 9115، )غالي(، 16: 9116، هللا)عبدما تستند الى الحجج االتية  عادته   والتي

ائتالف لعدد من عالقات الوكالة كعالقة على أنها  الشركةإذ يمكن النظر إلى  الوكالة:نظرية . 5

العاملين باإلدارة وعالقة اإلدارة بأصحاب رأس المال وعالقة المساهمين بمراقب الحسابات فهذه 

 لصالحه.األطراف كلها تسعى إلى تحقيق أقصى ما يمكن من المنفعة 
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ية المتاحة من المصادر كفاية السوق هي القدرة على استيعاب المعلومات المال السوق:نظرية كفاية  .9

ذلك ان مستخدمي  السوق.المختلفة لإلفادة منها في تحديد أسعار األدوات المالية المتداولة في 

البيانات المالية في ظل هذه النظرية تظهر حاجتهم إلى المزيد من اإلفصاح عن معالم السياسة 

مات شرط ان تكون هذه المعلوالمحاسبية المتبعة وأي تغيير يحدث في هذه السياسة خالل المدة ب

 التخاذ القرارات االستثمارية.

ان التدخل الرسمي بغرض تنظيم السياسة المحاسبية على  المباشر:توفير المعلومات باالتفاق  .3

مستوى المجتمع يزيد من أعباء تطبيق النظام المحاسبي وهو اعتبار عملي ال يستهان به وبصفة 

 الصغيرة. للشركاتخاصة بالنسبة 

 المحاسبية المرتبطة بالتقارير المالية  ثانياا. السياسات

تنتهج اغلب الشكركات مجموعكة مكن السياسكات المحاسكبية للكتحكم فكي مواردهكا الماليكة مكن   

موجودات متداولة وثابتة فتوجد العديد من السياسات التي تسكتخدم مكن قبكل الشكركات لتنظكيم عمليكة 

 ،ات المالية ومخصصكات فقكدان الكديونالمخزون واالستثمار استهالك الموجودات الثابتة وانخفاض

 فضككال عككن ذلككك توجككد سياسككات لتنظككيم مقسككوم االربككاح وتحديككد نسككبة التمويككل الخككارجي واحتجككاز

، ومما تجكدر االشكارة اليكه ان تلكك السياسكات تحتكوي علكى انكواع االرباح وتقدير اعمار الموجودات

 :عككة اعمككال كككل شككركة والتككي يمكككن تصككنيفها بككاالتيمتعككددة تختلككف بككين شككركة واخككرى بسككبب طبي

 (591: 5222، وديجانت)كيسو 

وتشمل كافة المخصصكات التكي تقكوم الشكركة بأنشكائها  بالمخصصات:المتعلقة المحاسبية السياسات . 5

من اجل تطبيق سياسة الحيطة والحذر واالحتياط لمواجهة فقدان االصول او انخفكاض قيمتهكا نتيجكة 

: يـو لمعرفككة قيمتهككا الحقيقيككة باألسككواق بمككرور الككزمن وتشككمل المخصصككات مككا يأتككاالسككتهالك ا

 (15: 9111، )لطفي

وتتضمن المخصصات التي يتم انشائها من قبل الشركة لمعرفة قيمة اسكتهالك  االندثار:مخصصات  -

قكة الموجودات الثابتة ومعرفة قيمتها الحقيقية باألسواق وتتضكمن مجموعكة مكن الطرائكق وهكي طري

 وغيرها.القسط الثابت والقسط المتناقص وطريقة ارقام السنوات وطريقة االطفاء 

ويتمثكل بالمخصكص الكذي تقكوم الشكركة بإنشكائه مكن اجكل  تحصيلها:مخصص الديون المشكوك في  -

العمكالء ويمككن الحصكول علكى هكذا المخصكص مكن  أحكداالحتياط عن عدم تحصيل ديكن معكين مكن 

  المبيعات.دينون او خالل نسبة مئوية من الم

ويشمل المخصكص الكذي تقكوم الشكركة بأنشكائه لمواجهكة انخفكاض قيمكة  المخزون:مخصص هبوط  -

ويمكن استخراج هذا المخصكص وفقكا لطرائكق مكا يكدخل  باألسواقالمخزون ومعرفة قيمته الحقيقية 

 ن.الموزو( وطريقة المعدل LIFOاخرا )اوال يخرج  وما يدخل( FIFOاوال يخرج اوال )

ويشمل مخصكص الكذي يكتم اسكتخدامه لمعرفكة قيمكة انخفكاض  المالية:مخصص هبوط االستثمارات  -

 باألسواق.ومعرفة قيمتها الحقيقية  والسندات( )االسهماالستثمارات المالية 

المسكتخدمة مكن قبكل الشكركة  وتشمل مجموعة من السياسات باألرباح:المتعلقة المحاسبية السياسات . 9

وكيفية توزيعها على المكالك والمسكاهمين فضكال عكن معرفكة نسكبة احتجكاز  باح المتحققةلتنظيم االر

 (Guy.& Sullivan, 1988: 12)المستقبلية وتتضمن ما يأتي:  المخاطراالرباح لمواجهة 
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وتتمثل بالسياسات المستخدمة من قبل الشركة لتنظيم عمليكة توزيكع االربكاح  االرباح:سياسة مقسوم  -

ساهمين وتتضمن مجموعة من الطرائق كطريقة توزيع االربكاح مكن خكالل نسكبة مئويكة للمالك والم

 نقدية.من االسهم او من خالل توزيع العوائد بصورة 

وتتمثل بالسياسة التي تستخدم من قبل الشركة من اجل تحديد نسبة االربكاح  االرباح:سياسة احتجاز  -

 المستقبلية. التي يتم االحتفاظ بها من اجل مواجهة التحديات

تتضمن بالطرائق المعتمدة من قبل الشكركة مكن  الثابتة:الموجودات  رالسياسات المتعلقة بتحديد اعما. 3

اجل تحديد اعمار الموجودات والتي في االغلب تستند الى خراء الخبرات الذين تسكتعين بهكم الشكركة 

المعكايير والقواعكد المتعكارف  والذي يتم حكمهم وفقا الكى التجكارب واالعتبكارات السكائدة فضكال عكن

 .(Tiina, 2000: 72)عليها 

 اليةمفهوم عدم تماثل المعلومات الم .ثالثاا 

عندما يمتلك طرفا واحدا في المعاملة معلومة  الماليةتحدث مشكلة عدم تماثل المعلومات   

 أكثرن اي عندما يمتلك بائع معلومة عن منتج معي المعاملة،من االطراف االخرى في نفس  أفضل

من المقرض حول عملية  أكثراو يعرف المقترض معلومات  عنهامما يمتلك المشتري من معلومات 

 (:69: 9155دة اسباب اهمها )غنيم، وترجع مشكلة عدم تماثل المعلومات الى ع معينة،ائتمانية 

 الوكيل.االصيل الى  هااالعمال التي يوكلوتشعب كثرة . 5

 وكيل بحجة ضعف وسائل االرسال واالستقبال.القبل  اخفاء متعمد للمعلومات من. 9

ك ومتابعة تصرفات الوكيل بعوامل عدة على ادارامقيدة ومحدودة عندما تكون قدرة االصيل . 3

 جهودهم.معروفة فقط للوكيل وبالتالي يجعل الوكيل يتهرب بسبب قدرته على تخفيض 

فمن حيث  والمعرفة،لتحفيز اسباب فرعية اخرى مثل االختالفات في ا فضال عن وجود  

كانت بسبب تأكيد الشركة على تعظيم المصلحة الذاتية  (Enron) ان خسارة شركة انرونالتحفيز 

النتيجة كان ذلك على حساب الشركة مما ادى الى تكبيد المساهمون خسائر فادحة وبللوكالء 

دم معرفة المالكين بقدر عباما االختالف في المعرفة فتمثلت  االسواق،خسارة سمعة الشركة في و

 أكثروبالتالي فان المدير على علم ومعرفة  إليهمالواجبات الموكلة المعلومات عن كاٍف من 

 .(12: 9152محمد، بالجوانب االدارية من غيره في الشركة )

نوعين من المشاكل التي يفصح عنها في القوائم المالية الى عدم تماثل المعلومات ويؤدي   

 :(56: 9116، حمادهي )

تظهر مشكلة االختيار السيئ او المعاكس عندما تمتلك شركة معينة معلومة : مشكلة االختيار السيئ. 5

لذا فان ، ما تكون مفيدة التخاذ قرار معين وال يعرفها االطراف الخارجيون وال يستطيعون معرفتها 

يار سيئ للمستخدمين اتخاذ قرار معين من قبل الشركة وفقا الى هذه المعلومة تؤدي الى اخت

، ويمكن تمثيل ذلك من خالل قيام شخص ما عدم اطالعهم على المعلومة مسبقا  الخارجيين نتيجة 

ها مما يؤدي الى اتخاذ قرار تللبيع وال يقوم بإعطاء المشتري معلومات كافية عن جود بنايةبعرض 

 .  عملية الشراءالشراء من قبل المشتري والذي يترتب عليه اختيار سيئ ل

حتى مع افتراض قدرة المستثمر على التفرقة  مشكلة سوء النيةتحدث  النية:مشكلة مخاطر سوء . 9

م تعرضه الى مشكلة االختيار ومن ثم عد االستثمار،بين الجيد والسيئ من الشركات قبل اتخاذ قرار 

لمخاطر  هعد االستثمار وهي احتمالية تعرضعرضة لمشاكل اخرى تحدث ب انه ال يزالاال  السيء

سوء النية من قبل مستخدمي االموال الذي يقومون باستعمالها في انشطة ال يرضى عنها اصحاب 
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المصلحة والمستثمرين كاألنشطة المرتفعة المخاطر االمر الذي يزيد من فرص عدم قدرتهم على 

 (.(Robert, 1995: 43الوفاء بااللتزامات المالية 

 ة عدم تماثل المعلومات العوامل المؤثرة على مشكل رابعاا.

بعضها داخلية تختلف الكثير من العوامل التي تؤثر في اظهار مشكلة عدم تماثل المعلومات  هنالك

، (Zabeh, 2004: 33) باآلتي:وتتمثل تلك العوامل من شركة الى اخرى والبعض االخر خارجية 

 (13: 9111، )حنان

المصطلحات الشائعة في العديد من تضارب المصالح: يعد مصطلح تضارب المصالح من . 5

، وتظهر تلك المشكلة من خالل نظرية الوكالة  لكون التي يتم اتخاذ القرارات بخصوصهاالمجاالت 

، ويمكن ان تكون عملية تضارب المصالح من خالل رغبة قة متداخلة بين المدراء والمالكالعال

عمال الشركة مقاربة للسنوات السابقة او كانت نتيجة ا االمدراء في الحصول على ترقية او ترفيع اذ

رغبتهم في الحصول على شكر وتقدير نتيجة قدمهم الوظيفي او خوفهم من العقوبات التي قد تفرض 

كل تلك االسباب تجعل هنالك تضارب بالمصالح بين المدراء  ،ة بالعمليعليهم نتيجة االخطاء الحال

المقدمة متضاربة بين  يجعل المعلوماتواداء الشركة يؤثر بدوره على القيمة السوقية و مما والمالك

 .فترة واخرى

، فعندما تربط المعدة من قبل مجلس االدارةخطط الحوافز االدارية: تتمثل هذه العوامل بالخطط . 9

، اي ان خطط الحوافز االدارية تنشا لتقليل التضارب وافز المدراء بما يتحقق من ارباحاالدارة ح

دارة والمساهمين الناتج من تعظيم المصالح الشخصية ، اذ تجمع خطط الحوافز في المصالح بين اال

االدارية بين مصلحة االدارة ومصلحة المساهمين لتحقيق االهداف المشتركة المتمثلة بتحسين 

، فعلى الرغم من ان المهمة الرسمية لإلدارة هي تحقيق اعلى ية الشركة وزيادة القيمة السوقيةربح

ركة اال اننا نجد دوافع شخصية اخرى يمكن ان تؤثر سلبا على مصلحة الشركة المكاسب للش

 (.Zmijewski, 1981: 98والمساهمين )

: هي العملية التي يستعمل بها المدراء احكامهم الشخصية لإلبالغ المالي بهدف تعديل  ادارة االرباح. 3

ء االقتصادي او التأثير على النتائج التقارير المالية التي تؤدي الى تضليل المستثمرين حول االدا

التعاقدية والتي تعتمد بالدرجة االساس على االرقام المحاسبية الظاهرة في القوائم المالية، وتعد تلك 

، فقد اوجد المدراء ضغوط قوية من اجل لدخل المفصح عنه في االمد القصيرالمحاولة للتأثير على ا

 التغلب على المحللين بهدفراءات محاسبية مضلله الوصول الى ارباح مستهدفة باستعمال اج

الوراق المالية في ، وتؤدي تلك االجراءات الى التأثير على اوالمستخدمين لتحقيق ارباح وهمية

(، 99: 9111، لطفي) :تستهدف تلك االجراءات نوعين من االهداف هيا م االسواق وعادة  

 (51: 9116، )العنقري

 الشركة. أسهمء تشجيع المستثمرين على شرا -

 الطويل.زيادة القيمة السوقية للشركة في االمد  -

: تتمثل اهم المشكالت التي تواجهها اغلب الشركات بتباين تطبيق المعايير المحاسبية الدوليتباين . 6

ذ يقتصر االمر ، االغ المالي عن المعلومات الماليةتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة باإلب

، فاغلب المعايير المحاسبية ما يزال تطبيقها دون المستوى المطلوب كالمعايير زء معين منهاعلى ج

لتاريخ اعداد الميزانية التي تعالج التضخم او القيمة العادلة او االفصاح عن االحداث الالحقة 

بصورة ، كما ان تطبيق المعايير المحاسبية في اعداد التقارير المالية للشركات ينعكس العمومية
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ايجابية على عملية تحقيق تماثل المعلومات المحاسبية المقدمة للمستخدمين اذ يمكن من خاللها 

رات الخاصة باالستثمار تحقيق الموضوعية في االفصاح بالشكل الذي يزيد من شفافية اتخاذ القرا

علومات المحاسبية ، وان تباين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يؤدي الى عدم تماثل المواالقتراض

المقدمة للمستخدمين بالمقارنة مع القطاعات االخرى التي نجحت في قطع مسافات متقدمة في 

، ويرى البعض ان اسباب عدم تطبيق اغلب المعايير الدولية يرجع الى الظروف المحيطة قهاتطبي

 .(39: 9154، بالشركة والى نظامها االداري وتأثير المعايير على ربحيتها )فرهود

خل الدولة في االنشطة االقتصادية، فلكما زادت درجة طبيعة النظام االقتصادي: يقصد به درجة تد. 1

ملها من خالل ، قلة درجة المرونة في النظام المحاسبي اي تصبح تلك االنظمة تمارس عالتدخل

ذه الدول نظم ، ففي البلدان االشتراكية تمتلك الدولة وسائل االنتاج وتوفر لهالتشريعات الحكومية

 ، كما توجد اعداد غير محدودة من مستخدميظيفة الدولة في التخطيط والرقابةموحدة لتسهيل و

، اما في االقتصاديات الرأسمالية فهي تتسم بسيادة الملكية الخاصة المعلومات المحاسبية عدا الدولة

محاسبية بشكل كبير لزيادة وحرية الممارسات المحاسبية وفي هذا النظام يزداد مستخدمي البيانات ال

حالة عدم التأكد في المعلومات المقدمة من قبل الشركات نتيجة عدم اعتمادها على الضوابط 

 القانونية الصادرة من قبل الدولة.

الضريبة: تعد الضريبة احد االسباب الرئيسة في االختالفات الحاصلة في المعلومات المحاسبية . 4

بالغ المالي المقدم من قبل العديد من الشركات فضال عن كونها  احد بسبب تأثيرها على نماذج اال

، فيختلف تأثير الضريبة على االبالغ المالي المقدم من امل تطور المحاسبة في اغلب الدولعو

اسبة المالية ، فان هنالك انفصال واضح بين المحات بحسب النظام االقتصادي السائدالشرك

ولى هو تقديم معلومات الى متخذي القرار اما الثانية فيتمثل ، فهدف االوالمحاسبة الضريبية

، وان تأثير الضريبة على عدم تماثل المعلومات الخاضع للضريبة للمكلفين بدفعها باحتساب الدخل

يتمثل من خالل تغيير طرائق االبالغ المالي من قبل الشركات لتهرب من الضرائب مما يجعل 

نتيجة النشاط في نهاية المدة مما يجعل المعلومات المقدمة من قبل  القوائم المالية غير معبرة عن

 (.Woodlff, 1993: 26الشركات غير متوافقة مع بعضها البعض )
 

 الجانب العملي :المبحث الثالث

يتناول هذا المبحث الجانب العملي للبحث اذ سيتم االستعانة بالمنهج التطبيقي والتحليلي   

المالية للشركات العراقية عينة البحث من اجل معرفة مستوى االختالف في ألجراء تحليل للتقارير 

وسيتم استخراج النسب لمستوى  القطاعات،كات في مختلف تطبيق السياسات المحاسبية بين الشر

الثبات واالختالف في السياسات المحاسبية وعدم تماثل المعلومات في جداول مختصة وسيتم اجراء 

 ( من اجل اختبار فرضية البحث.SPSSوفقا للبرنامج االحصائي )يها التحليل االحصائي عل

 وصف مجتمع وعينة البحث  اوالا.

عراق لألوراق المالية يتكون مجتمع البحث من جميع القطاعات العاملة في سوق ال  

 والسياحة، الصناعة، الفنادق )المصارف، التامين، االستثمار، الخدمات، والمتمثلة بقطاعات

ه ان سوق العراق لألوراق المالية وما يجدر االشارة الي المالي(،االتصاالت والتحويل  ية،الزراع

(ISX تأسس في عام )وهي هيئة مستقلة تم  العراقية،تحت اشراف هيئة االوراق المالية  9116

شركة فقط  51هنالك  والبورصات، وكانتتأسيسها على غرار الهيئة االمريكية لألوراق المالية 
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ويمكن وصف الشركات عينة البحث  شركة. 511من  أكثرة في السوق اما االن فتم ادراج مدرج

 االتي:في الجدول 

 وصف العينة :(5جدول )ال

 

 ت
 اسم الشركة

تاريخ 

 التأسيس
 القطاع الصفة راس المال

 المصارف مساهمة خاصة مليار 1.921 5229 مصرف بغداد 5

 التأمين ساهمة خاصةم مليار 9.111 9111 االهلية للتأمين 9

 االستثمار مساهمة خاصة مليار 5.111 5222 االمين لالستثمار 3

 الخدمات مساهمة مختلطة مليار 9.911 5226 البادية للنقل العام 6

 الصناعة مساهمة خاصة مليون 111 5222 العراقية للسجاد والمفروشات 1

 الزراعة مساهمة مختلطة مليون 341 5226 العراقية إلنتاج وتسويق المنتجات الزراعية 4

 الفنادق والسياحة مساهمة مختلطة مليون 324 5222 فندق اشور 2

 االتصاالت مساهمة خاصة مليار 3.51 9112 اسيا سيل لالتصاالت 2

 التحويل المالي مساهمة خاصة مليار 61 9112 الحرير للتحويل المالي 2

 .سوق العراق لألوراق المالية المصدر:

 تحليل نسب التغير في تطبيق السياسات المحاسبية .اا ثاني

 السياسات المحاسبية المتعلقة بالمخصصات. 1

 المتعلقة بالمخصصات( نسب التغير في السياسات المحاسبية 9جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 .الباحث المصدر: إعداد

المتبعة في  ( اعاله استخراج نسب التغير في السياسات المحاسبية9يلحظ من الجدول )  

، ر في تلك السياساتالشركات العراقية عينة البحث وفقا الى البنود المحاسبية ذات االرتباط المباش

ومخصص  القسط الثابت(ثابتة في احتساب مخصص االندثار) اذ يلحظ ان الشركات اتبعت سياسة

النسب ا ما تبينه وهذ، للشركات التجارية والصناعية( التغير في هبوط المخزون )المعدل الموزون

، اما فيما يخص مخصص الديون المشكوك فيها وهبوط االوراق المالية المتقاربة في الجدول اعاله

الل التباين الواضح بين فيلحظ وجود تغير في السياسة المتبعة بين فترة واخرى وهذا ما تبين من خ

ل ب في الجدول اعاله من خال، ومما تجدر االشارة اليه انه تم استخراج النسالنسب لسنوات البحث

 االستعانة بالمعادلة االتية:
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 السياسات المحاسبية المتعلقة باألرباح. 2
 المتعلقة باألرباحنسب التغير في السياسات المحاسبية  :(3جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصدر: إعداد الباحث.

سبية المتبعة في ( اعاله استخراج نسب التغير في السياسات المحا3يلحظ من الجدول )  

، الرتباط المباشر في تلك السياساتالشركات العراقية عينة البحث وفقا الى البنود المحاسبية ذات ا

نسبة مقسوم االرباح )توزيع اسهم( ونسبة احتجاز اذ يلحظ ان الشركات اتبعت سياسة ثابتة في 

سياسة الهيكل التمويلي يخص  ، اما فيماالنسب المتقاربة في الجدول اعالهوهذا ما تبينه  االرباح

فيلحظ وجود تغير في السياسة المتبعة بين فترة واخرى وهذا ما تبين من  وتقدير اعمار الموجودات

، ومما تجدر االشارة اليه انه تم استخراج النسب ن الواضح بين النسب لسنوات البحثخالل التباي

 ل االستعانة بالمعادلة االتية:في الجدول اعاله من خال

 

 تحليل مستوى تماثل المعلومات من خالل مقارنة شركات عينة البحث مع القطاعات االخرى .لثاا ثا

الذي تلعبه السياسات المحاسبية في عدم تماثل المعلومات دور المن اجل الوصول الى   

ة المالية المقدمة من قبل الشركات في التقارير المالية سيتم االعتماد على عدد التقارير المالي

اعداد البنود  الثالث واستخراجكمية المعلومات المقدمة بها خالل السنوات والمنشورة في كل شركة 

 االتي:ديد نسب الفرق وفقا للجدول المحاسبية والفرق بينها وتح

 (9152، 9152، 9154خالل السنوات )التقارير الرئيسة والفرعية في عينة البحث  :(6جدول )ال
 عدد التقارير الفرعية ارير الرئيسةعدد التق اسم الشركة ت

 51 6 مصرف بغداد 5

 3 6 االهلية للتأمين 9

 2 3 االمين لالستثمار 3

 4 6 البادية للنقل العام 6

 53 3 العراقية للسجاد والمفروشات 1

 2 6 العراقية للمنتجات الزراعية 4

 2 6 فندق اشور 2

 51 6 سيل لالتصاالت اسيا 2

 4 3 ل الماليالحرير للتحوي 2

 المصدر: إعداد الباحث.
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( عدد التقارير الرئيسة والفرعية التي تستخدمها كل شركة من الشركات 6يبين الجدول )  

اذ حلت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات في المرتبة االولى من حيث  البحث،المختلفة عينة 

من قبلها زيادة المعلومات المقدمة  ( تقرير فرعي وهذا دليل على53التقارير الفرعية بواقع )

( تقارير فرعية 3كما حلت شركة االمين للتأمين في المرتبة االخيرة بواقع ) الخارجية،لألطراف 

 الخارجية.ي يعكس ضعف البيانات المقدمة من قبلها لألطراف ذوال

 نسب التغير في السياسات المحاسبية في عينة البحث :(1جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدر: إعداد الباحث.الم

( اعاله مقدار التفاوت بين حجم البنود المعروضة في القوائم الرئيسة 1يلحظ من الجدول )  

، اذ بينت عملية التحليل وجود ثبات رعية بين الشركات عينة البحثوالقوائم والتقارير الملحقة والف

نها اختلفت نسبيا بين شركة في عدد البنود المالية المعروضة في كل قائمة رئيسة لكل شركة ولك

، كما يلحظ وجود اختالف وتبيان واضح بين عدد البنود المحاسبية المعروضة في التقارير واخرى

المالية الملحقة والفرعية بين الشركات وذلك نتيجة اختالف السياسات واالجراءات المحاسبية 

ين كبير في التقارير اه وجود تب، كما بين الجدول اعالبينها فضال عن طبيعة عمل كل شركةالمتبعة 

( مما يدل على وجود اختالف واضح %32، %61، %31ة الفرعية بين الشركات بنسب )المالي

بين السياسات المحاسبية بين الشركات عينة البحث والذي اثر بصورة مباشرة على تباين البيانات 

 .خالل التقارير الرئيسة والفرعية المالية المقدمة من

الذي تمارسه السياسات المحاسبية على تفاوت وتباين  ل معرفة االثر المباشرومن اج  

ص نسب التباين يالمعلومات المالية المقدمة في التقارير المالية للشركات عينة البحث سيتم تلخ

للسياسات المحاسبية ونسب التباين لعدم تماثل المعلومات المالية وذلك من اجل اجراء التحليل 

 (SPSSيها من خالل أنموذج االنحدار الخطي المتعدد وفقا للبرنامج االحصائي )االحصائي عل

 وكما هو موضح بالجداول االتية:
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 ( حجم التباين بين السياسات المحاسبية وتماثل المعلومات المالية4الجدول )

 

 

 

 

 

 المصدر: إعداد الباحث.

ات المحاسبية فضال عن حجم ( اعاله حجم التباين للمخصصات والسياس4يبين الجدول )  

التباين لعدم تماثل المعلومات المستخرج من الجداول السابقة والذي سيتم االعتماد عليه بصورة 

 االتي:اساسية لعملية التحليل االحصائي وكما هو موضح بالجدول 

 التحليل االحصائي لمتغيرات البحث :(2جدول )ال

 مؤشرات التحليل االحصائي التفاصيل

 59 مشاهداتعدد ال

 51.152 (Tمعامل )

 2.913 (Fمعامل )

B 4.931 

 1.291 حجم االرتباط

 sig 1.111المعنوية مستوى 

( اعاله وجود ارتباط قوي بين عملية التغير في السياسات المحاسبية 2يلحظ من جدول )  

ف كنتيجة لالختالها بين الشركات عينة البحث وعدم تماثل المعلومات المالية في التقارير الناتجة عن

( وهي 1.111( بمستوى معنوية )1.291اذ بلغت قيمة االرتباط ) انشطتها وتعامالتها المحاسبية،

بمقدار  بالتغير المستمر في السياسات المحاسبية( كما ان قيام الشركات %1اقل من حجم الداللة )

 (4.931لمقدمة من قبلها بمقدار )زيادة عدم تماثل المعلومات في التقارير امعيارا واحدا  يؤدي الى 

يؤدي اختالف االعمال االدارية والمحاسبية دورا : )ت فرضية البحث التي مفادهاابيتحقق اث وبذلك

في اختالف السياسات المحاسبية المتبعة بالشركات بالشكل الذي يؤثر على تماثل المعلومات 

 .(المالية

 االستنتاجات والتوصيات

 االتية:الباحث الى االستنتاجات ن خالل الجانب العملي توصل م :االستنتاجات اوالا.

وجود اختالف بالسياسات المحاسبية والمالية المطبقة في الشركات العراقية المدرجة في السوق  .5

ا في تحقيق رضا المالك والمدراء فضال عن رغبتها في هوذلك بحسب اهداف كل شركة ورغبت

 .المستخدمينتحقيق االرباح وتضليل 

اتباع سياسات محاسبية  الشركات الىيؤدي االختالف في االنشطة والتعامالت المحاسبية بين . 9

 المعلومات المالية المقدمة في التقارير المالية للشركات العراقية. على تماثليؤثر  متباينة مما

لقرارات االستثمارية تؤدي عملية التغير المستمر في السياسات المحاسبية والمالية الى تغيير اتخاذ ا. 3

 عنها.لرضا الكامل لمن قبل المستخدمين الخارجيين نتيجة عدم تحقيقهم 

وجود رغبة واضحة من قبل الشركات العراقية المدرجة في سوق المال ألغلب القطاعات في تقديم . 6

 والملحقة.المعلومات المالية التفصيلية الى المستخدمين من خالل التقارير الفرعية 
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ود ضعف في الدور الرقابي على البيانات المنشورة من قبل الشركات العراقية نتيجة االختالفات وج. 1

 المنشورة.الواضحة بين التقارير المالية 

 :باآلتياجات اعاله يوصي الباحث من خالل االستنت :التوصيات .ثانياا 

او الشركات ذات النشاط حسب القطاع ضرورة توحيد السياسات المحاسبية في الشركات العراقية  . 5

 للمستخدمين.من اجل تحقيق التماثل في المعلومات المقدمة  المتماثل

 أثرضرورة اقتصار التغيير في السياسات المحاسبية على االمور التي تستوجب ذلك والتي ال تترك  .9

 .الن التباين في السياسات المحاسبية يضلل متخذ القرارجوهريا على التقارير المالية 

ضرورة اصدار قواعد واحكام صارمة تنظم عمل ادارة الشركات العراقية من حيث توحيد . 3

 جادة.ألسباب  ياسات المحاسبية وعدم تغييرها االالس

للجهات المعنية من اجل توحيد البيانات والمعلومات المقدمة لألطراف  الرقابي تفعيل الدور. 6

 بهم.ويدعم عملية اتخاذ القرارات الخاصة  الخارجية بالشكل الذي يحقق الرضا التام لهم

 المصادر

 المصادر العربية:

  الجامعية."، الدار األول ، الجزءجعةموسوعة معايير المرا(، "9116طارق عبد العال، ) حماد،. 5

 األولى.دار وائل للنشر، الطبعة  "،النموذج المحاسبي المعاصر(، "9113) حلوة،رضوان  حنان،. 9

 "،التطبيقات العملية-اإلطار الفكري المحاسبية،مدخل النظرية (، "9111)حلوة،  رضوان حنان،. 3

  األولى.دار وائل للنشر، الطبعة 

 السالسل.  "، الطبعة األولى، ذات نظرية المحاسبة(، "5221عباس مهدي، ) الشيرازي،. 6

  .9للنشر، ط  ار وائلد ،"الناحية النظرية-علم تدقيق الحسابات" (،9116) امين،خالد  هللا،عبد. 1

 "،لكة العربية السعوديةالمم في-مراجعة الحسابات(، "9116)المحسن، حسام بن عبد  العنقري،. 4

 جدة. الثانية،الطبعة  السروات،مطابع 

لمعاصرة وتحديات تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت ا(، "9115) دانيال،جورج  غالي،. 2

  اإلسكندرية. للنشر،امعية الدار الج ،"االلفية الثالثة

دور االفصاح االلكتروني في الحد من عدم تماثل المعلومات " ،(9155)يس، محمود رجب  غنيم،. 2
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االفصاح االلكتروني في القوائم المالية ودوره في الحد " ،(9152)حسين، ريباز محمد  . محمد،56

دراسة استطالعية آلراء عينة من المستثمرين والمحللين /من عدم تماثل المعلومات المحاسبية
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