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 وأتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان إىل أساتذتي 
 العلوم املالية واملصرفيةقسم  – القادسيةبكلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة 

 الذين تتلمذت حتت رعايتهم. 
 .اسة وفقهم اهلل مجيعا  كما يسرني أن اتقدم بشكري وحمبيت إىل زمالئي يف الدر

 بالنصيحة أو املشورة  أسهمويطيب يل أن أتقدم بالشكر إىل كل من 
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 أفراد أسرتي وتقديري جلميعوأخريا أقدم شكري واعتزازي 

  اهلل ويل التوفيق   و .الدراسةملا حتملوه من مشاق يف  
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6 WC صافي راس المال العامل Working Capital 
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 المستخلص:
المدرجة في سوق العراق لألوراق  العراقیة    المصارف التجاریة   ةممارسیھدف البحث الى التحقق من مدى  

المالیة للمحاسبة االبداعیة، فضال عن التعرف على أثر المحاسبة اإلبداعیة على عوائد أسھم تلك المصارف،  
المحاسبة   ممارسات  إلى  الشركات  بعض  تلجأ  القیاس اذ  عملیات  في  المقصود  التدخل  خالل  من  االبداعیة 

المحاسب فــــواالفصاح  للتأثیر  المحاسـي  األرقام  مستغلة  ـــــي  االدارة  اھداف  مع  یتفق  وبما  عنھا  المعلن  بیة 
او الحریة والمرونة في المبادئ والمعاییر المحاسبیة لالختیار بین  ة في أسالیب التدقیق  وجود الثغرات المبذلك  

لقیاس المحاسبة    میلر نموذج على البحث   اعتمد  األھداف ھذه ولتحقیقالطرائق والسیاسات المحاسبیة البدیلة.  
األسھم   لقیاس عوائد  الرأسمالي  والعائد  التحلیل ائق  وطر القیاسیة النماذج من العدید  إلى باإلضافةاإلبداعیة 

تم توظیف  البحث، اذ  وبشكل یتالءم وأھداف    االنحدارلتقدیر معادالت    البحث م وطبیعة  ءاإلحصائي التي تتال
Quantile Regression)  (االحصائي  وجودهالم البرنامج  بیئة  فرضیات  )   (R programضمن  الختبار 

) على  البحث  اجري  وقد  ا۹البحث،  سوق  في  مدرجة  تجاریة  مصارف  للمدة )  المالیة  لألوراق     لعراق 
عدد من االستنتاجات أھمھا: ان المصارف التجاریة المدرجة في  الى  وقد توصل البحث  ،  )  ۲۰۱۳-۲۰۱۹(

كما  األرباح،  إدارة  خالل  من  اإلبداعیة  المحاسبة  مارست  قد  البحث  عینة  المالیة  لألوراق  العراق  سوق 
وانتھت الدراسة   المصارف  أثر للمحاسبة اإلبداعیة على عوائد أسھم تلكووجود عالقة    أظھرت نتائج التحلیل

التوصیات  من  مجموعة  ممارسات    :اھمھا  إلى  في  اإلدارة  قدرة  من  الحد  المحاسبیة  المعاییر  واضعي  على 
غ  المحاسبة االبداعیة في القوائم المالیة وذلك من خالل تخفیض عدد البدائل المتاحة في مجال القیاس واالبال 

الھیئات المھنیة والجھات المختصة وضع وتفعیل التشریعات التي    علىو ،  المالي مع وضع ضوابط لكل بدیل
ضرورة توعیة مستخدمي  و   ،العقوبات علیھا  مضاعفةو بداعیة تحد من قیام الشركات في ممارسة المحاسبة اال 

على أسعار االسھم وعوائدھا، من  السیماالتقاریر المالیة بانعكاسات وآثار المحاسبة االبداعیة على قراراتھم و
خالل تكثیف الجھود بین أجھزة التدقیق وسوق العراق لألوراق المالیة ومجلس المعایر والجامعات والمعاھد 

 عن طریق أقامھ الندوات وورش العمل عن تلك الممارسات.
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 المقدمة:

التنبؤ وللشركة  المالي تقويم األداء المالية إلى تقديم معلومات مفيدة تساعد مستخدميها فيالقوائم تهدف "        

خاذ ين في اتلمستخدمالمالية من أهم المصادر التي يعتمد عليها االقوائم وتعد  ،بالتدفقات النقدية المستقبلية

ات لقرارالقرارات االقتصادية خاصة إن تم عرضها بشكل عادل وصادق يتيح الفرصة لمستخدميها باتخاذ ا

ألوراق اا في سوق تلعب دورا مهم المنشورة في القوائم الماليةالمحاسبية  فالمعلومات االقتصادية المناسبة، 

لمبادئ لوفقاً   عرضهاوالية وتؤثر على أسعار األسهم وعوائدها ،وبالرغم  من ان القوائم المالية يتم اعدادها الم

حداث علق باأليما يتالتقدير فواالختيار بين البدائل المحاسبية  والمعايير المحاسبية التي تسمح لإلدارة بحرية

 طة اتخاذرة لسلال انه وفى ظل تفويض المساهمين لإلدا، اتتطلب نوعاً من التقدير الشخصي المستقبلية والتي

دمي ارات مستخلتأثير على قراليها لبعض اإلجراءات المحاسبية التي تلجأ اتخاذ يمكن لإلدارة القرارات ، 

أثير تالي التوبال اليمركزها الم أو ربحية الشركةإما في او حقيقي شكلي  تأثير وراء إحداث سعيا القوائم المالية

ستفادة أو اال وذلك عن طريق استغالل الثغرات المتواجدة في أساليب التدقيقعلى أسعار األسهم وعوائدها ، 

ا في إتباعه للشركةالمحاسبية التي تتيح المعايير المحاسبية  ائقالسياسات والطر في الحرية والمرونةمن 

صح عنها لومات المففي جودة المعسلبا مما يؤثر ، وائم المالية المتبعة في إعداد الق أساليب القياس واإلفصاح

ي فالخيار ة اإلدارنة تعطي هذه المرواذ  المالي،المالية سواء بالنسبة لألرباح أو بالنسبة للمركز لتقارير في ا

 ن اغتنامنوعا م فهي تمثل أهدافها والتي تتفق مع تحقيق االتقرير عنهالتأثير على النتائج المالية المرغوب 

 . يةة اإلبداعبالمحاسب من خالل ما يسمى الفعليالمالي واخفاء األداء للشركة تحسين الوضع المالي لالفرص 

قتهم ستوى ثمالمالية للشركات، فإن  ونتيجةً لما تخلقه المحاسبة اإلبداعية من شك لدى مستخدمي القوائم

عية ة اإلبداالمحاسب لممارسات تأثيرتساؤل حول وجود  ثيروهو ما ي سلباإدارتها يتأثر  وبنزاهةبقوائمها المالية 

 . الشركة أسهم عوائدعلى 

 مدرجة فيال في المصارف التجارية المحاسبة االبداعية ةممارسالتحقق من مدى هذا البحث  لذلك سيتناول

بداعية سبة اإلالمحاالمالية عينة البحث، فضال عن التعرف واختبار العالقة واالثربين سوق العراق لألوراق 

 وعوائد أسهم تلك المصارف المختارة.

ن ابقة مفصول، خصص الفصل األول منه للمنهجية ودراسات س اربعةتم تقسيمه إلى  البحث ولتحقيق أهداف

ا لتي قدمهاهمة افي حين تناول الثاني أهم الدراسات السابقة والمس البحثخالل مبحثين، تناول األول منهجية 

ثالثة  خالل من االطار المفاهيمي للمحاسبة اإلبداعية وعوائد االسهمي، وناقش الفصل الثاني الحال البحث

 عها ومها وانوعوائد األسهم مفه، وتناول الثاني مدخل مفاهيمي –المحاسبة اإلبداعية مباحث، تناول األول 

من  الثالث وناقش الفصل ،الستخدام المحاسبة اإلبداعية وتأثيرها على عوائد األسهم بينما خصص الثالث 

ناول باحث تم، وفي ثالثة المحاسبة اإلبداعية وانعكاساتها على عوائد األسهم للمصارف عينة البحث  البحث

ناول حين ت ، فينبذة مختصرة عن سوق العراق لألوراق المالية والمصارف التجارية عينة البحث األول منه 

 قد خصص، وداعية وعوائد األسهم في المصارف عينة البحث ممارسات المحاسبة اإلبالمبحث الثاني قياس 

رية النظ جاتالربع االستنتا، وأخيرا تناول الفصل لقياس وتحليل نتائج اختبار الفرضيات المبحث الثالث 

 ."والتطبيقية التي توصل إليها الباحث والتوصيات ذات العالقة
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 متهيد:
حديد ثلة بتيتجسد من خالل بيان الطريقة العلمية ومسار التطبيق العملي وأدواته المتم بحثإن فحوى أي 

وذج وانم، البحث، ومجتمع وعينة البحث وأهدافه، وأهميته، وفروضه، وحدودهالمنهجية التي تتضمن، مشكلة 

 ضوعبمو مباشر بشكل ترتبط والتي الباحث رصدها التي، فضالً عن عرض أهم الدراسات السابقة البحث

الوقوف التطبيقي وووتحليلها، لما لها من أثر كبير في إثراء كال الجانبين النظري  الرئيسةبفقراته  اوالبحث 

 اآلتيين: ، إذ يتناول هذا الفصل المبحثين البحث الحالي على المساهمة التي أضافته

 

 البحثالمبحث األول: منهجية 

 المبحث الثاني: دراسات السابقة 
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 املبحث األول 

 ث ــ بحـ ية ال ــ هج ـ من 
 : مشكلة البحث -۱

والفعلي الحقیقي  المالي  األداء    إظھارالتحدیات التي تواجھ عملیة    أخطرمن    المحاسبة االبداعیةتعد ممارسات  
في   البحث تتحدد مشكلة    وعلیھ یمكن ان  للشركة،للشركة لما تنطوي علیھ من تضلیل لمستخدمي القوائم المالیة  

  في   المحاسبة االبداعیةالمالیة    العراق لألوراق  المدرجة في سوقالمصارف التجاریة  مدى ممارسة  عدم معرفة  
وعدم وضوح    أھدافھا  عنھا والتي تتفق مع تحقیقالمالیة المرغوب التقریر  للوصول الى النتائج  المالیة    القوائم

المالیة، وعلیھ یمكن تلخیص   القوائمعن    في الفترة الزمنیة لإلعالن  تھاعائد و مدى تأثیرھا على اسعار االسھم  
 األسئلة االتیة :  من خالل االجابة عن  البحث مشكلة 

ق المالیة المحاسبة اإلبداعیة في  تمارس المصارف التجاریة العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراھل   -أ
 قوائمھا المالیة؟ 

عوائد االسھم للمصارف التجاریة العراقیة المدرجة في سوق   على  للمحاسبة االبداعیة  أثرعالقة   وجد ت  ھل -ب 
 العراق لألوراق المالیة؟ 

 : البحثأھداف  -۲
العراقیة    اإلبداعیة من قبل المصارف التجاریةیتمثل الھدف األساس للبحث في معرفة أثر ممارسات المحاسبة  

المالیة على عوائد األسھم لتلك المصارف، وبشكل تفصیلي فان ھذا البحث المدرجة في سوق العراق لألوراق  
 : أتيیھدف الى ما ی

المصرفیة   -أ اإلدارة  ممارسة  مدى  على  العراق  الوقوف  سوق  في  المدرجة  العراقیة  التجاریة  للمصارف 
 لألوراق المالیة للمحاسبة اإلبداعیة في قوائمھا المالیة.

اإلبداعیة   -ب  المحاسبة  ممارسات  بین  العالقة  أثر  مدى  العراقیة دراسة  التجاریة  للمصارف  األسھم  وعوائد 
 .المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة

على  -ج ممارستھ  التعرف  وطرق  ودوافعھا  مفھومھا  حیث  من  االبداعیة  واآلثار  المحاسبة  قیاسھا  ووسائل  ا 
 علیھا، كذلك تسلیط الضوء على تعریف عوائد األسھم وانواعھا وأسالیب قیاسھا.المترتبة  

 : أھمیة البحث-۳
بیان حجم ممارسة المحاسبة االبداعیة في المصارف التجاریة العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق   -أ

المستثمرین في    السیما، مما یفید مستخدمي القوائم المالیة لتلك المصارف  عوائد االسھمالمالیة وتأثیرھا علي  
االقتصادیة  قراراتھم  افضل  ترشید  المالیة  وبشكل  لألوراق  العراق  سوق  یفید  وكذلك  المركزي  ،  في  والبنك 

لي  ترشید قرارات وإجراءات تسجیل المصارف وتداول أسھمھا، أیًضا یفید أجھزة التدقیق في زیادة قدرتھم ع
السلوك وإصدار  ھذا  العدول عن  في  المصرف  إدارة  یفید  كما  المالیة،  القوائم  في  المضللة  الممارسات  كشف 

كشف یوبالتالي فإن ما س   ،للمصرفونتیجة النشاط  قوائم مالیة تعبر بصورة صادقة وعادلة عن الموقف المالي  
ھذ  في  یسوف  البحث    اعنھ  تسھم  إیجابیة  نتائج  تلك  اریة  واستمرتقدم    مانضقدم  أدائھا   المصارفنجاح  في 

م تشكل  أن  النتائج  لھذه  یمكن  ممارسات    المصارفتلك    اوضاع  لمتابعة  دخالوكذلك  عن  المحاسبة والتوقف 
 اإلبداعیة. 
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بعوائد االسھم   ة أثرھاوعالق  بالمحاسبة االبداعیة  دراسة عالقة جدیدة في الفكر واألدبیات المحاسبیة متمثلة  -ب 
 لك العالقات في الدراسات السابقة.لم یتم تناول ت اذ 
 البحث:فرضیات  -٤
األولى  -أ األساسیة  لألوراق :  (HO:1) الفرضیة  العراق  سوق  في  المدرجة  التجاریة  المصارف  تمارس  ال 

 المالیة عینة البحث المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في قوائمھا المالیة. 
لھا البدیلة  عینة   :(H1:1) الفرضیة  المالیة  لألوراق  العراق  سوق  في  المدرجة  التجاریة  المصارف  تمارس 

 البحث المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في قوائمھا المالیة. 
بین ممارسات المحاسبة    احصائیةداللة    ات ذ   عالقة ارتباطوجد  ت  ال (HO:2) :الفرضیة األساسیة الثانیة  -ب

 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث.   االبداعیة
لھا البدیلة  ارتباطوجد  ت  :(H1:2)الفرضیة  االبداعیة   احصائیةداللة    ات ذ   عالقة  المحاسبة  ممارسات    بین 

 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث.  
الثالثة  -ج األساسیة  ت  :(HO:3)الفرضیة  تأثیروجد  ال  المحاسبة  ب  احصائیةداللة    ات ذ   عالقة  ممارسات  ین 

 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث.   االبداعیة
وعوائد   بین ممارسات المحاسبة االبداعیة  احصائیةداللة    ات ذ   عالقة تأثیروجد  ت   :(H1:3)الفرضیة البدیلة لھا

 االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث.  
 : حدود البحث -٥
المكانیة: -أ المسجلة في سوق   الحدود  الخاصة  المساھمة  الشركات  البحث على مجموعة من    تم تطبیق ھذا 

 والمالیة. العراق لألوراق المالیة قطاع المصارف وتم اختیار ھذا القطاع ألھمیتھ االقتصادیة  
السنة  المختارة، ولم یتم تناول  ) لعینة المصارف  ۲۰۱۹  -۲۰۱۳وتتمثل بالسنوات من (   الحدود الزمانیة: -ب 

 لعدم نشر التقاریر المالیة لتلك السنة لجمیع شركات القطاع المصرفي. ۲۰۲۰
 : البحثمجتمع وعینة   -٦

عینة البحث فقد   أماراق المالیة،  والمدرجة في سوق العراق لأل   المصارف التجاریةیتمثل مجتمع البحث بكافة  
على   تجاریة۹(اقتصرت  (  ) مصارف  الجدول  في  (  أدناه)  ۱-۱والمبینة  المدة  ومن ۲۰۱۹  -۲۰۱۳خالل   ،(

 أسباب اختیار المصارف عینة البحث االتي: 
تقاریر مالیة متكاملة یالمصارف عینة البحث جم  أن  -۱ المالیة ووجود  عھا مدرجة في سوق العراق لألوراق 

 وأسعار أغالق االسھم السنویة.  تتوافر فیھا جمیع البیانات و  ومدققة من أجھزة التدقیق الخارجي
واقلھا    أن  -۲ السنوات  خالل  ألسھمھا  التداول  في  نشاطا  المصارف  أكثر  من  كانت  البحث  عینة  المصارف 

 دمجھا خالل مدة البحث.  أو تھالم یتم تحویل نوعیة ملكی األخرى، وللتداول من المصارف  اانقطاع
 راق لألوراق المالیة.معظم المصارف عینة البحث في سوق الع  إدراجقدم  -۳

 المصارف التجاریة الخاصة العراقیة عینة البحث  )۱-۱جدول (

 المصدر: اعداد الباحث 

رمز  رفالمص ت
رمز  رف المصاسم  ت المصرف

 رمز المصرف رفالمص ت المصرف

 BSUC سومر التجاري  BIBI ۷ االستثمار العراقي  ٤ BUND المتحد لالستثمار  ۱
 BASH اشور الدولي  BROI ۸ العراقياالئتمان  ٥ BGUC الخل�ج التجاري  ۲
 BCOI التجاري العراقي BMNS ۹ المنصور لالستثمار ٦ BB0B �غداد التجاري  ۳
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 :والمعلومات البیانات جمع أسالیب -۷
واألدبیات العربیة واألجنبیة ذات العالقة بموضوع البحث من    المصادراعتمد البحث في جانبھ النظري على  

كتب ودوریات وبحوث ورسائل واطاریح جامعیة، كما تم االعتماد في الحصول على بعض المصادر والبحوث 
فقد للبحث،    التطبیقيفیما یتعلق بالجانب    أما،  األنترنیت العلمیة من المواقع الخاصة بالشبكة العالمیة لمعلومات  
   األتیة:تم االعتماد في توفیر البیانات الالزمة لھ على المصادر 

التقاریر المالیة السنویة للمصارف عینة البحث ودلیل الشركات المساھمة المدرجة في سوق العراق لألوراق   -أ
 . )۲۰۱۹  -۲۰۱۳المالیة وتقاریر اإلدارة ومراقبي الحسابات للسنوات (

عدد   -ب  مع  الشخصیة  في    المقابالت  خبرتھم  من  لالستفادة  متعددة  جھات  في  المھنیین  والسادة  األساتذة  من 
من  لالستفادة  اإلحصاء  في  المتخصصین  من  عدد  مع  المقابالت  عن  فضال  والمحاسبي.  المالي  العمل  مجال 

صل  معلوماتھم وخبراتھم في تحدید الوسائل اإلحصائیة التي تخدم البحث عند التحلیل اإلحصائي للبیانات والتو
البیانات، البحث في الجانب اإلحصائي لتحلیل    ت النتائج، واالستفسار منھم عن بعض المشاكل التي واجھ  إلى

العراق  وسوق  العراقي  المركزي  والبنك  البحث  عینة  المصارف  بزیارة  تمثلت  التي  المیدانیة  والزیارات 
 لألوراق المالیة. 

 وسائل التحلیل المالي واالحصائي:  -۸
 وسائل التحلیل المالي:  -أ

) الجدول  البحث    سالمقایی)  ۲-۱یوضح  في  استخدمت  اعتمد التي  میلر  اذ  المحاسبة    نموذج  ممارسات  لقیاس 
البحث  االبداعیة عینة  للمصارف  المصرفیة  لألسھم  المتحققة  العوائد  حساب  في  المعتمد  المقیاس  عن  فضال   ،

 وكما یأتي:  
 ) ۲-۱جدول (

 البحث مؤشرات مقاییس 
 
 المستخدم لالحتساب  المقیاس المؤشر 

 EM ( EM = (∆WC / CFO)t-0 – (∆WC / CFO)t-1(نموذج میلر ۱
سعر السھم في أخر المدة مطروح منھ سعر السھم في أول المدة مقسوم على   الرأسمالي  عائد السھم ۲

 سعر السھم في أول المدة  
 الباحث   أعدادالمصدر: 

 اإلحصائي:  وسائل التحلیل   -ب
األسالیب   من  عدد  على  االعتماد  تم  الرئیسة  البحث  متغیرات  بین  والتأثیر  االرتباط  عالقات  تحلیل  اجل  من 

 -اإلحصائیة للتوصل إلى النتائج واختبار فرضیات البحث ومن ھذه األسالیب اإلحصائیة: واألدوات 
مقاییس    أوال: من  لكل  المعیاري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  االبداعیةاستخدام  المستقل"    المحاسبة  "المتغیر 

 المتغیر التابع". األسھم "وعوائد 
الكمي    ثانیا: االنحدار  االحصائي                  وجود الم)  Quantile Regression(توظیف  البرنامج  بیئة  ضمن 

 )R program ( بینھما.                                                                                        العالقة لمعرفة تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع وتحدید 
 ـ الختبار فرضیات البحث. Tواختبار ـ )  pـ  (valueـ و Fاختبار ـ  ثالثا:

 . )(Rاحتساب معامل االرتباط  رابعا:
 . (R2)احتساب معامل التحدید  خامسا:
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 نموذج البحث:  -۹
یمثل نموذج البحث الفرضي متغیرات البحث الرئیسة (المستقل والتابع) وطبیعة العالقة والتأثیر بینھما، إذ یمثل 

 المالمح الرئیسة للواقع الذي یھتم بھ في بناء الفرضیات 
 

 
 ) ۱-۱الشكل (

 نموذج متغیرات البحث 
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 الثاني املبحث      

 ة دراســــــــات ســــابق 
 : الدراسات المحلیة -۱

 ) ۳-۱جدول (
 المحلیة  الدراسات  

 2008الكیالني، بسمة قیس شھاب الدین، اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
الحد   في  الحسابات  مراقب  ودور  المالیة  القوائم  على  االبداعیة  المحاسبة  دراسة   -منھاتأثیر 

 تطبیقیة في عدد من شركات القطاع المختلط 

 الدراسة اھداف 

واجراء ممارساتھا  وتشخیص  اإلبداعیة  بالمحاسبة  من االتعریف  المترتبة  واالثار  ودوافعھا  تھا 
الممارسات المالیة  تلك  القوائم  وعدالة  صدق  الى و  على  االقتصادیة  الوحدات  ادارات  توعیة 

عن    مخاطرھا من فضال  والممارسات  االجراءات  تلك  الستیعاب  العراقي  المحاسبي  الفكر  تطبیع 
االجراءات والممارسات واثارھا  تلك  المالیة لتشخیص وتحدید  القوائم  جانب وتوعیة مستخدمي 

 على مصداقیة وعدالة القوائم المالیة من جانب آخر. 
مجتمع وعینة وحدود  

 الدراسة
) من الشركات المساھمة في القطاع ۷شملت (والقطاع السیاحي والصناعي  في  أجریت الدراسة  

 . ۳۱/۱۲/۲۰۰٦في  المختلط

 الدراسة وأسلوب  منھج
التحلیلي   بمتغیرات (الوصفي  الخاصة  المعلومات  على  الحصول  لغرض  استبانة  استمارة  إعداد 

 .   االحصائي لھا  )التحلیل و الدراسة

 اھم االستنتاجات
فیھا  اخالقیة  غیر  عناصر  وتدخل  المحاسبیة  واالعراف  القواعد  في  والثغرات  المرونة  استغالل 
قوائمھا بصورة افضل من شأنھ إن یغطي تعثر  الوحدة االقتصادیة وعرض  بغیة تحسین صورة 

 تلك الوحدات وتأخر افالسھا. 

 اھم التوصیات 
معیار  اإلبداعیة    وضع  المحاسبة  تقیید  في  المھني  المحاسبیة وللتصرف  المعاییر  تنسیق 

المستثمرین  ستساعد  التي  الدولیة  المعاییر  تلك  باستغالل  وذلك  الدولیة  المعاییر  مع  والتدقیقیة 
 .خالل المقارنات معھا خاصةتخاذ القرارات وذلك من ال

  ۲۰۱۲علي ،احمد ماھر محمد،  اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
المالي اإلبالغ  جودة  في  وتأثیراتھا  اإلبداعیة  المحاسبة  واستطالعیة   -ممارسات  تطبیقیة  دراسة 

 . في عینة من الشركات المساھمة الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة

 الدراسة اھداف 
تأثیرھا في جودة تشخیص ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من الواقع الفعلي لعینة الدراسة ومدى  

 . اإلبالغ المالي
مجتمع وعینة وحدود  

 الدراسة
جمیع المصارف المساھمة الخاصة وشركات االستثمار المالي المدرجة في سوق العراق لألوراق 

 . ۲۰۱۰-۲۰۰۷للمدة استثمار  شركات  )٤و( مصارف )٤شملت (فقد  اما عینة الدراسة المالیة 

 وأسلوب الدراسة  منھج
المحاسبة اإلبداعیة  تشخیص  (التحلیلي    الوصفي العینة   الفعليمن واقعھا  ممارسات   في شركات 

 . والتحلیل االحصائي لبیان األثر )  ةاالستبانفضال عن 

 اھم االستنتاجات
ھناك أنواع من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة تم أتباعھا ألكثر من شركة وعلى مدد زمنیة متعددة 

 .ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في جودة اإلبالغ المالي سالبة لعالقة تأثیر وھناك 

 اھم التوصیات 

فیھا   تتوافر  التي  المجاالت  على  أوسع  بشكل  دورھا  لممارسة  الرقابیة  الجھات  نشاط  تفعیل 
المحاسبیة   التقدیرات  و  للسیاسات  والمعالجة  االختیار  في  األو  المرونة  اھتمام  طراف تركیز 

عن إصدار المعاییر على توضیح الھدف من عملیة القیاس واإلبالغ المنظمة للمھنة والمسؤولة  
الجوانب المالي   الى  لیمتد  المحاسبي  للعمل  الفني  الجانب  حدود  عن  مبتعدا  االھتمام  یجعل  لما 

 المستقبلیة للعملیة لما لھا من تأثیر مباشر على الخصائص النوعیة لجودة اإلبالغ المالي. 
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 ۲۰۱٥،  بشار سلمان مطرودالربیعي،  اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
ثار المحاسبة االبداعیة على موثوقیة البیانات المالیة الصادرة الحد من ا دور التدقیق الضریبي في

   الشركات.عن 

 الدراسة اھداف 

أثرھا على موثوقیة البیانات بیان  و  التعریف بمفھوم المحاسبة اإلبداعیة ودوافع تبنیھا وأسالیبھا
الضریبي التحاسب  عملیة  وعلى  الضریبیة    وھل  المالیة  االدارة  الضریبي أن  بالتدقیق  المتمثلة 

االبداعیةممارسات  اكتشاف  ى  عل  ةقادر  العقوبات   المحاسبة  فرض  طریق  عن  منھا  والحد 
 القانونیة الرادعة بحق الشركات التي ثبت تالعبھا بنتائج نشاطھا 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

مجتمع   الشركات    الدراسةیتألف  المختلطة  من  والمساھمة  والمحدودة  الخاصة  تم والمساھمة 
عینة   قوامھا  اختیار  (  )۱٤(قصدیة  للسنوات  أسالیب التي  )  ۲۰۱۳-  ۲۰۰۸شركة  مارست 

االبداعیة  تخفیض    المحاسبة  طریق  وكانت عن  الضریبة  مبلغ  تقلیل  لغرض  الربح  صافي 
من   العملي  الجانب  تضمن  كذلك  متوافرة،  عنھا  التحاسب   الدراسةالمعلومات  یوضح  جداول 

ط  المحاسبة الضریبي  واجراءات  للضرائب  العامة  الھیئة  وضوابط  الشركات  لحسابات  بقا 
 االبداعیة. 

 (تشخیص ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من واقعھا الفعلي في شركات العینة ) التحلیلي  الوصفي  وأسلوب الدراسة  منھج

 اھم االستنتاجات
تمارس الشركات العراقیة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة عند إعداد القوائم المالیة لغرض تقلیل مبلغ 

المفروضة علیھا   أخرى  دوافع  وبالضریبة  التدقیق داخلیة وخارجیة  اكتشافھا بوساطة  تم  والتي 
 الضریبي . 

 اھم التوصیات 
الضریبي إذ یضمن شمول نسب كافیة  الفحص نظام بتطویر للضرائب العامة الھیئة قیام ضرورة

دفع  بھدف  والمسائلة عنھا  المرتكبة  المخالفات  واكتشاف  الفحص وتشخیص  بھذا  المكلفین  من 
    المكلفین للتصریح بالمعلومات الكاملة والصحیحة عن الدخول التي یحققونھا.

 
 ۲۰۱۷نعیمة، حامد  المطوقي، علي اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
بحث تطبیقي في عینة   -  ودور مراقب الحسابات في الحد من أثارھااإلبداعیة  المحاسبة  ممارسات  

 من مكاتب مراقبي الحسابات 

 الدراسة اھداف 
اــــــممارسبـــــیان   االقتصادیة  عیةداإلبا  لمحاسبةات  الوحدات  في  مراقب و  المستخدمة  دور 

في لمحاسبیة والرقابیة في العراق  مجلس المعاییر ا ومجلس معاییر المحاسبة الدولیة  والحسابات  
 المالیة.   د من اثارھا على القوائم والح تلك الممارساتمكافحة 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

ب  فتتمثل  الدراسة  عینة  اما  العراقیة  التدقیق  وشركات  تقاریر  مكاتب  من  عینة  مراقبي دراسة 
عددھم  الحسابات   االقتصادیة  ۱۲( والبالغ  للوحدات  المالیة  والقوائم  تقریر   -۲۰۱۰للمدة  ) 

۲۰۱٥  . 

 وأسلوب الدراسة  منھج
(تشخیص ممارسات المحاسبة اإلبداعیة من واقعھا الفعلي في شركات التحلیلي    الوصفيالمنھج  

 .)لالستبانةالعینة فضال عن االستبانة والتحلیل االحصائي 

 اھم االستنتاجات
العراقیة االقتصادیة  الوحدات  في  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  وجود  رئیسیا"   كان  ان  سببا" 

 . لفقدان الموثوقیة  بالقوائم المالیة لدى مستخدمیھا

 اھم التوصیات 
إن تطبیق المدقق لمبادئ وقواعد ومعاییر المحاسبة والمراجعة عند تدقیق البیانات المالیة ومن  

 خالل تنفیذ إجراءات المراجعة لھ تأثیر أكبر في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعیة. 
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 الدراسات العربیة  -۲ 
   )٤-۱( جدول

 العربیة الدراسات 
 ۲۰۱۲االغا ، عماد سلیم ، اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
  -دور حوكمة الشركات في الحد من التأثیر السلبي للمحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیانات

 دراسة تطبیقیة في البنوك الفلسطینیة 

 الدراسة اھداف 
دور حوكمة الشركات في الحد من التأثیر السلبي للمحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة  التعرف
  تطبیقھوذلك من خالل دراسة  سطینیةدراسة تطبیقیة في البنوك الفل -البیانات 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

ومفتشي سلطة النقد على تلك البنوك اما  ةالمدققین الداخلین والخارجیین في البنوك الفلسطینی
 ۲۰۱۲استبانة على افراد من مجتمع الدراسة في سنة  ۸۹فقد تم توزیع عینة البحث 

 وأسلوب الدراسة  منھج
لجمع البیانات واستخدام االسالیب اإلحصائیة  بوصفھا اداةالوصفي التحلیلي (تم اختیار االستبانة 

 المناسبة لتحلیل بیانات االستبانة).

 اھم االستنتاجات

 في الحد من التأثیر السلبي للمحاسبة اإلبداعیةوجود دور لحوكمة الشركات ذو داللة إحصائیة 
دراسة تطبیقیة في البنوك   -السلبي للمحاسبة اإلبداعیة على موثوقیة البیاناتفي الحد من التأثیر 

من خالل وجود دور للمبادئ المختلفة لحوكمة الشركات في الحد من التاثیر السلبي   الفلسطینیة
 للمحاسبة اإلبداعیة 

 اھم التوصیات 

یة والعمل على تطویر  ضرورة متابعة أسباب حدوث االنھیارات المالیة السریعة للبنوك العالم
م مع متطلبات الحد من حدوث االزمات المالیة ، وضرورة تركیز  ءمبادئ الحوكمة بحیث تتال

الجھات المختلفة على إیجاد االلیات الكفیلة بتعزیز ورفع السلوك المھني لما لذلك من دور في  
 بة اإلبداعیة . تخفیض المخاطر التي قد تتعرض لھا القوائم المالیة نتیجة استخدام المحاس

 ۲۰۱۸، عمار أحمد حسن ،أبو الخیر  اسم الباحث والسنة

 عنوان الدراسة
  - المحاسبة اإلبداعیة في القوائم المالیة دور معاییر المراجعة الدولیة في الحد من ممارسات

 دراسة میدانیة على عینة من مكاتب المراجعة الخارجیة في الجمھوریة الیمنیة

 الدراسة اھداف 
 المراجعةعلى معاییر  اطالعھمفي الیمن ومدى  المراجعةمكاتب   التزامالوقوف على مدى 

التعرف على إمكانیة الحد من آثار المحاسبة اإلبداعیة على القوائم المالیة عن طریق  و الدولیة.
 الدولیة .  المراجعةبتطبیق معاییر االلتزام 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

 المراجعةالخارجیین من أصحاب مكاتب وشركات  المراجعینمن  الدراسةیتكون مجتمع وعینة 
قام الباحث بتوزیع  ، اما عینة الدراسة فقد ۳۱٦ عددھم البالغبالیمن  في محافظتي صنعاء والحدید

 .۲۰۱۸لسنة العشوائیة  عن طریق العینة استبانةاستمارة  ۳۲۰

 وأسلوب الدراسة  منھج
) التحلیلي  االستبانة  الوصفي  اختیار  البیانات  بوصفھاتم  اإلحصائیة و  لجمع  االسالیب  استخدام 

 االستبانة).المناسبة لتحلیل بیانات 

 اھم االستنتاجات

تقوم الشركات عینة الدراسة بالمحاسبة اإلبداعیة في قوائمھا المالیة من خالل بأسالیب مختلفة 
  ٥٦۰و ٥۰۰عالقة بین طردیة وذات داللة إحصائیة عالیة بین معاییر المراجعة الدولیة  وھناك

إن المعلومات المحاسبیة الناتجة وفق متطلبات  المالیة، ووممارسات المحاسبة اإلبداعیة بالقوائم 
لألحداث الالحقة ینتج عنھا   ٥٦۰معیار المراجعة رقم وألدلة اإلثبات  ٥۰۰معیار المراجعة رقم 

 . تتمیز بدرجة عالیة من المالئمة وقوائم مالیة معدة ومبوبة بصورة عادلة 
 

 اھم التوصیات       
 أطرافباآلخرین لتحقیق مصالح شخصیة أو مصالح    الضررتلحق    ممارسات المحاسبة االبداعیة

األحداث التي لھا  ومراعاة  األحداث الالحقة قبل صدور تقریره  مراعاة    المراجعیجب على  و  أخرى
وتسویة  أثر تعدیل  إفصاح،    وتتطلب  تتطلب  التي  أدلة   للمراجعواألحداث  على  بالحصول  الحق 

 . المالیةوعدالة تعبیر القوائم  وعلى صدق  بریرا لریھوتلتشكل أساسا  اإلثبات الكافیة والمالئمة
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۱۰ 

 

 ۲۰۱۸، محمد المنعم عبد الجعبري ،االء اسم الباحث والسنة

 عنوان الدراسة
المحاسبة اإلبداعیة للشركات القضائیة في مواجھة ممارسات  المحاسبة  المدرجة في سوق   دور 

 . فلسطین

 الدراسة اھداف 

المحاسبة   واقع  وعرض  فلسطین  في  إلیھا  الحاجة  ومدى  المؤھالت   لتعرفاالقضائیة  على 
واألنشطة   االجراءات  على  ایضالتعرف  االتي یجب ان یتمتع بھا المحاسب القضائي، و  والخبرات

مواجھة ممارسة   وعملیات التحري وعملیات التقییم التي یمكن أن تساعد المحاسب القضائي في
 . أسالیب المحاسبة اإلبداعیة

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

فلسطین، في  الحسابات  تدقیق  مكاتب  فلسطین،  في  البدایة  العامة    محاكم  المساھمة  شركات 
في   ونفھي العامل  مفردة  )۱۱۹( والبالغ عددھاالدراسة  عینة    امافلسطین  والمدرجة في بورصة  

 ) ۲۰۱۸-۲۰۱۷( للشركات المساھمة  ونالخارجین والحسابات الداخلیو والقضائي، ومدقق السلك

 وأسلوب الدراسة  منھج
اإلحصائیة  االسالیب  واستخدام  البیانات  لجمع  كأداة  االستبانة  اختیار  (تم  التحلیلي  الوصفي 

 المناسبة لتحلیل بیانات االستبانة).

 اھم االستنتاجات
الحاجة الى  و  أن ممارسة أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في القوائم المالیة كانت ضعیفة بشكل عام

المحاسبة القضائیة لفض القضایا ذات الطبیعة المالیة بصورة عادلة كانت متوسطة، وأن المحاكم 
 المالیة  النزاعاتمدققي الحسابات الخارجیین و المحكمین المالیین في فض  تعتمد على

 اھم التوصیات 

ضرورة أن تولي و  القضائیة المحاسبة لمھنة وقوانین تشریعات تنظم  أن المسؤولة الجھات على
للشركات الحسابات  تدقیق  عملیة  تنفیذ  عند  الخارجیة  التدقیق  جمیع   شركات  العامة  المساھمة 

كافة للتعرف على  الكافي  االھتمام  المالیة  القوائم  أسالیب   عناصر ومكونات  المحاسبة  ممارسات 
 المحاسبة اإلبداعیة المحتمل تطبیقھا. 

 ۲۰۱۸محمود تیسیر عبد هللا،الرفیع،  اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
الشركات في  المالیة  البیانات  في  اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسة  وأسالیب  المساھمة   دوافع  غیر 

 . العامة في فلسطین

 الدراسة اھداف 
الستخدام  فلسطین  في  العامة  المساھمة  غیر  الشركات  لدى  دوافع  وجود  مدى  الى  التعرف 

  مدى استخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في ھذه الشركات.والمحاسبة اإلبداعیة 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

القانونیین  الحسابات  مدققي  العینة  وكانت  فلسطین  في  العامة  المساھمة  غیر  ) 98(  الشركات 
) االئتمان  الفلسطینیة ومسؤولي  الجامعات  في  التدریسیة  الھیئات  ) لسنة 42االكادیمیین أعضاء 

2017. 

 وأسلوب الدراسة  منھج
الوصفي التحلیلي (تم اختیار االستبانة كأداة لجمع البیانات واستخدام االسالیب اإلحصائیة  

 المناسبة لتحلیل بیانات االستبانة).

 االستنتاجاتاھم 

على وجود دوافع لدى الشركات غیر المساھمة العامة في فلسطین   الدراسةاتفاق اراء فئات عینة  
لممارسات  الشركات  تلك  استخدام  آرائھم على  اتفاق  إلى  باإلضافة  اإلبداعیة  المحاسبة  الستخدام 

اإلبداعیة   مما،  المحاسبة  في  المستخدمة  األسالیب  على  تؤثر  الدوافع  ھذه  المحاسبة وأن  رسة 
اإلبداعیة،  المحاسبة  لممارسة  الشركات  تدفع  أخرى  دوافع  من  أقوى  دوافع  اإلبداعیة مع وجود 

 .حیث كان التخفیف من األعباء الضریبیة أو التھرب منھا ھما أقوى ھذه الدوافع

 اھم التوصیات 

الف المحلیة من أجل تضییق  القوانین والتشریعات  الناجمة العمل على اجراء تعدیالت على  جوات 
عن المرونة في األنظمة والمبادئ المحاسبیة والتي تتیح الفرصة لممارسة المحاسبة اإلبداعیة، 

من   كما أوصت كذلك بزیادة االھتمام بالتأھیل المھني والعلمي للعاملین في مجال تدقیق الحسابات
وبالعمل على توعیتھم بأھمیة أعمال أجل تسلیحھم بالقدرات الالزمة لمواجھة التالعب بالحسابات  

 التدقیق وبكیفیة التنبھ الستخدام ممارسات المحاسبة اإلبداعیة. 
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 الدراسات األجنبیة   -۳
 ) ٥-۱(جدول 

 الدراسات االجنبیة 
   Rabin, CE,  2014 اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
Determinates of Auditors Attitudes Toward Creative Accounting  

 قیاس اتجاه المدققین بشان ممارسات المحاسبة اإلبداعیة  

 الدراسة اھداف 
قیاس اتجاھات المدققین نحو ممارسات المحاسبة اإلبداعیة، والعوامل التي تؤثر في ممارسات  

 المحاسبة اإلبداعیة في بریطانیا. 
مجتمع وعینة وحدود  

 الدراسة
 ۲۰۰٤المحاسبین القانونین في بریطانیا اختیرت عینة منھم وطبقت في بریطانیا سنة 

 المنھج الوصفي التحلیلي ، وذلك من خالل تصمیم استمارة استبیان وتحلیلھا احصائیا  وأسلوب الدراسة  منھج

 اھم االستنتاجات

المحاسبة اإلبداعیة تعتمد على طبیعة األسلوب المستخدم،  أن اتجاھات المدققین نحو ممارسات  
تتأثر  اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسة  أن  إلى  كذلك  وأشارت  الممارسات  ھذه  من  اإلدارة  وموقف 
متوقعة،  مالیة غیر  بنتائج  منھا  الداخلیة  العوامل  تتمثل  الداخلیة والخارجیة،  العوامل  بعدٍد من 

وٍض خارجیة وضعِف السیطرة على المنشأة الناجم عن والرغبة في الحصول على تمویل وقر
ضعف اإلدارة وأخالق المدیرین والنظام اإلداري المستخدم، فیما إذا كان ھناك تركیز للصالحیات  
بأیدي أفراٍد محددین أم ال، أما العوامل الخارجیة فتتمثل في تركیبة ُملكیة المنشأة (ملكیة فردیة 

 أم مؤسسیة). 

 التوصیات اھم 
المحاسبة  أسالیب  اكتشاف  بھدف  النوعیة  التدقیق  أسالیب  اتباع  الحسابات  مدققي  على  یجب 

 اإلبداعیة في القوائم المالیة .
 

 Ijeoma , 2014 اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
The Effect of Creative Accounting on the Nigerian Banking 
Industry" 

 النیجیریة "ةٌ یةٌ على الصناعة المصرف یالمحاسبة اإلبداع"أثر 

 الدراسة اھداف 

اإلبداع  تأثیردراسة   المصرف یالمحاسبة  الصناعة  على  الدافع وراء   ف تحدیدبھدالنیجیریة  ةٌ  یةٌ 
اإلبداع المحاسبة  ف یممارسة  إذا    للتأكد  النیجیریة  المصرفیةٌ الصناعة    يةٌ   المحاسبة  كانتمما 

ھا  استخداممن    للحد  التدابیر الالزمةاتخاذ  نیجیریا و  ياضطراب البنوك ف   يف   اسھمتاإلبداعیةٌ  
 . الصناعة المصرفیةٌ النیجیریة في

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

في والیة الغوس في نیجیریا    تجاریة في اغرومي    ٌن من خمسة بنوكیالبنوك والمحاسب  مدیري
 ۲۰۱٤مستجیب مناسب لسنة  ٥۰االستمارة على حیث تم توزیع 

 تصمیم استمارة استبیان وتحلیلھا احصائیا  خالل، وذلك من  التحلیلي يالمنھج الوصف وأسلوب الدراسة  منھج

 اھم االستنتاجات

تضخیم  النیجیریة ھو    الصناعة المصرفیةٌ في  اإلبداعیة    المحاسبةلممارسات  الرئیس  أن السبب  
عن  تعزیزه  أو    السھم،على سعر    والحفاظالتشغیل لتقلیل دفع الضرائب على المصارف    تكالیف

المستو  یقطر من  أقل یمما    لالقتراض الواضحة    یات الحد  لخطر  خاضعة  تبدو  الشركة    ٌجعل 
على    تأثیر كبیرلھا    یةأن المحاسبة اإلبداع  النتیجةوأظھرت    ،  تجاه الربح مؤشرا جیدا    يوتعط

 یجیریا ، والكشف عن التدابیر الالزمة للحد منھا في المصارف. في نالبنوك   ضائقة
 ٌز النزاھة یٌل مخاطر المعلومات وتعزیمن قبل جھة مستقلة لتقل يالمال التقریر تدقیقبوجوب  اھم التوصیات 

 للبیانات المالیة.  ةٌ یوالموثوق 
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 Lal bhasin , 2015 اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 
Creative Accounting Practices in the Indian Corporate Sector: An 
Empirical Study" 

 "  تجریبھدراسة  "الھندیةقطاع الشركات  يةٌ ف ی"ممارسات المحاسبة اإلبداع

 الدراسة اھداف 
المحاسبة  ٌب یأسال الستخدام ةٌ یبدورھا مساحة كاف  يتعط يوالت المحاسبیةٌ،الثغرات على  فالتعر

ولما لھا من  ةیاإلبداع ، وذلك بسبب استخدام المحاسبةالتالعب بالبیانات المالیة يف یة اإلبداع
 ٌرة للجدل یمث ةً یكونھا قض ةٌ یأھم

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

في الشركات اما عینة البحث   ةٌ یاٌنات المال یومعدي ومستخدم الب الجامعات يمدرس المحاسبة ف 
استبانة على مدرسي المحاسبة ومعدي ومستخدمي البیانات المالیة خالل   ۱۲۰فقد تم توزیع 

۲۰۱۳ – ۲۰۱٤  . 
 االستقصائي التجریبي والقائم على االستبیان وتحلیلھا احصائیا.  وأسلوب الدراسة  منھج

 اھم االستنتاجات

أسال ممارسة  المحاسبة  یأن  تكون  یاإلبداعب  للمدیرین   على للحصول  متعمدة  غالباةٌ  ضروریة 
و المعا والشركات  ممارسة أن  وتشجع  تسمح  ان  یمكن  فجوة  خلقت  الحالیة  المحاسبیة  یر 

أن واحدة من أفضل الطرق لمنع ممارسة المحاسبة  الدراسة    وأظھرت ھذه  ةالمحاسبة اإلبداعی
بما  ئیوالوقاالتدابیر العقابیة  إنفاذ كل من    ھية  یاإلبداع لدى   یكونأن    ینبغيوأنھ  فیھ الكفایة  ةٌ 

 القدرة في تحدید األسالیب غي الصحیحة   مدقق الحسابات

 اھم التوصیات 
الذین یحتمل ان یكونوا متورطین بتھم  حق  يف  ةٌ رادعة وصارمةیبضرورة اتخاذ إجراءات قانون 

 د فعالة لضبط العملیة المحاسبیة. التالعب وتشدید العقوبات علیھم ووضع قواع
 

 Karim and islam ,2017 اسم الباحث والسنة

 الدراسةعنوان 

"Creative Accounting: Techniques of Application-An Empirical 
Study among Auditors and Accountants of Listed Companies in 
Bangladesh" 

 -ن  یمدقق الحسابات والمحاسب بین تجریبھدراسة  -التطبیق تقنیات : یةالمحاسبة اإلبداع
 "  شبنغالد يللشركات المدرجة ف 

 الدراسة اھداف 
قٌھا  یةٌ وتطبیإلبداعا ةٌ المحاسبةیتعلق بتقنیما ین ف ین والمدققین إدراك المحاسب یلفجوة با لیتحل

مثلون شركات  ی والذینون یالخارجقٌوم بھا المدققون ی يوالت يالمال التدقیقاٌت یٌع عملیجم يف 
 .  ق الحساباتیتدق 

مجتمع وعینة وحدود  
 الدراسة

ً یقانون  اً محاسب ٥۰(المحاسبین القانونین والمحاسبین في بنغالدش اما عینة البحث تتكون من    ا
  .۲۰۱٦لسنة   عادي)محاسب  ۱۰۰و

 استمارة استبیان وتحلیلھا احصائیا وذلك من خالل تصمیم  التحلیلي يالوصف وأسلوب الدراسة  منھج

 اھم االستنتاجات
من   ۹۳یرى  واالستبیان أجابوا على  الذینن ین إدراك المحاسبیرة بی أن ھنالك فجوة كب

  تستخدم اذ، التالعب بالبیانات المالیة؛ ھو  یةمن المحاسبة اإلبداع فأن الھد المحاسبین 
 إلظھار أرباح غیر حقیقیة  

 اھم التوصیات 

ورفع مستوى اإلدراك المحاسب عند مدقق الحسابات   نیةٌ المحاسبیحاجة ملحة لتوع أن ھنالك
 بالسبل المتاحة ةیٌل استخدام المحاسبة اإلبداعین على وجھ الخصوص لمحاولة تقلیوالمحاسب
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 السابقة: دراسات من اإلفادة أوجھ -٤
 الجانب  في المستخدمة المصادربعض   على تلخیص أوجھ اإلفادة من دراسات سابقة من خالل التعرفیمكن  

لدراستنا الحالیة  النظري  والباحثین التي تم االعتماد علیھا في إغناء الجانب  الكتاب راء آ على واالطالع النظري
االطالع ، كذلك   الدراسةیاغة منھجیة في ص منھا  ومحاولة اإلفادة الدراسات االطالع على منھجیة ، فضالً عن 

لتلك   التطبیقي  المناسبة  أمن    الدراسات على الجانب  العینة  للدراسة الحالیة، والتعرف جل تحدید نوع  وحجمھا 
دراستنا  فرضیات  الختبار  مالئمة  األكثر  الوسائل  أفضل  وتحدید  فیھا  المستخدمة  اإلحصائیة  الوسائل  على 

و  ، تلك  الحالیة  الیھ  توصلت  ما  ذلك    وما  الدراسات معرفة  بشأن  منالتوصیات    تلك   انتھت حیث    واالنطالق 
 الدراسات. 

 ما یمیز الدراسة الحالیة عن دراسات السابقة:  -٥
 ة الحالی  الدراسةبھ    ت من خالل العرض السابق للدراسات المحلیة والعربیة واألجنبیة نذكر في أدناه اھم ما تمیز

 وكاالتي:  عن دراسات سابقة
ً  وربطا  جمعا  أن لھما یسبق لم متغیرین بین وربطت   جمعت   دراسة  أول  الدراسةھذه  تعد    -أ  من دراسة في معا

التابع   اطالعو علم  بحسب قبل،   المتغیر  على  االبداعیة)  (المحاسبة  المستقل  المتغیر  أثر  تناولت  إذ  الباحث، 
 (عوائد األسھم). 

استخدام  مجال الكشف عن استخدام المحاسبة اإلبداعیة بالسابقة في    للدراسات  الحالیة امتداداً   الدراسةتعد    -ب 
في   الحدیثة  االبداعیةاألسالیب  المحاسبة  ممارسات  میلرومنھا    قیاس  إذ    نموذج  الدراسات معظم  تمحورت  ، 

  ذ مصارف من بیئات مختلفة، التي تناولت قیاس تلك الممارسات باستخدام نماذج مختلفة ،فضالً عن اخالسابقة  
أن   حین  من    الدراسةھذه  في  لكونھا  ومھمة  جدیدة  أضافة  قیاس على    اعتمدتً التي    األولى  الدراسات ھي 

فضال عن معرفة   التجاریة الخاصةالمصارف    عینة منممارسات المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة االرباح ل
األسھم في المصارف التجاریة الخاصة ، وبالتالي محاولة الوصول  عالقة واثر المحاسبة االبداعیة على عوائد  

تتسم دراستنا بالشمولیة  لذاو  ،سنوات  سبع ةأو الخروج بنتائج وحلول یمكنھا أن تخدم المصارف العراقیة ، ولمد 
 ویمكننا تعمیم النتائج. والعمق

للد   بین جمعت  أنھا  -ج التطبیقي  الجانب  في  البیانات  تحلیل  في  المالي أسلوبین  التحلیل  بین  جمعت  إذ  راسة، 
اإلحصائي   خالل  والتحلیل  خالل من  من  المالیة  التقاریر  بیانات  تحلیل  على  تعتمد  علمیة  منھجیة  استخدام 

االستبیان   استمارة  من  بدالً  المالیة  والمعادالت  ریاضي  أنموذج  واقعھا  او  استخدام  من  الممارسات  تشخیص 
لممارسات المحاسبة اإلبداعیة وقیاس عوائد األسھم    الدراسةمصارف عینة  لمعرفة مدى ممارسة الوذلك  الفعلي  

تأثیر   لمعرفة  االحصائیة  النماذج  استخدام  ثم  الممارسات ومن  األسھم    تلك  عوائد  توظیف على  خالل       من 
Quantile Regression)  (االحصائي  وجود الم البرنامج  بیئة  ی  )   (R programضمن  حدیث الذي  عد 

أن   حین  في  الباحثین،  من  استخدامھ  تم  أن  یسبق  لم  والذي  العلمیة،  والبحوث  الدراسات  في  بعض  االستخدام 
او النماذج الریاضیة فقط    تشخیص الممارسات من واقعھا الفعلي االستبانة او  الدراسات السابقة اقتصرت على  

 من غیر نموذج میلر. 
اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة المحلیة المدرجة في سوق العراق  قیاس ممارسات المحاسبة     -د 

 لألوراق المالیة ولعدة سنوات، وبذلك اختلفت عینة ومدة الدراسة. 
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 متهيد:

لك صدرها الشركات وذتعتمد العديد من القرارات االقتصادية بشكل كبير على القوائم المالية التي ت            

مالي المركز ال تعكسوالتي األحداث االقتصادية   نتائج  لمعلومات المالية حولل ألنها تعتبر المصدر الرئيس

ات لقراراونتيجة النشاط للشركة خاصة إن تم عرضها بشكل عادل وصادق يتيح الفرصة لمستخدميها باتخاذ 

لكبير تباطها ارا الرالمحاسبية التي تتضمنها هذه القوائم تعتبر ذات قيمة نظ فالمعلوماتاالقتصادية المناسبة، 

كل شغيير صافي الربح يعد من أكثر هذه العناصر أهمية، إذ أن ت بقيمة األسهم في السوق ، كما أن رقم

مليات عفي د المقصوومحتوى القوائم المالية باستخدام أساليب إدارة البيانات المحاسبية من خالل التدخل 

 دمالذي يخ الشكلوب من شأنه التأثير على قرارات مستخدمي القوائم الماليةالقياس المحاسبي واالبالغ المالي 

على وفق اعية ، والمحاسبة اإلبدما يسمى بمن خالل  أسعار األسهم وعوائدها، وبالتالي التأثير على مصالحها 

الث الل ثذلك سوف يتناول هذا الفصل ممارسات المحاسبة اإلبداعية وتأثيراتها على عوائد األسهم من خ

 مباحث وعلى وفق ما يأتي: 

 

 مدخل مفاهيمي –المحاسبة اإلبداعية المبحـــث األول: 

 عوائد األسهم مفهومها وانواعها المبحـــث الثاني: 

 استخدام المحاسبة اإلبداعية وتأثيرها على عوائد األسهم المبحـــث الثالث: 
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 املبحث األول 

 -احملاسبة اإلبداعية
ً
 مف   مدخال

ً
 هوميا

    اإلبداعیة:المحاسبة  تعریف -۱
الى        یعود  للمحاسبة اإلبداعیة والسبب في ھذا االختالف  التعاریف  العدید من  المحاسبیة  أوردت األدبیات 

الیھا من   ینظر  والكتاب فكل منھم  الباحثین  التعرف على مفھوم  اختالف وجھات نظر  منظار مختلف، وسیتم 
 المحاسبة االبداعیة من خالل التسلسل الزمني للتعاریف وكما یأتي: 

" العمل الذي تقوم بھ اإلدارة للتأثیر في البیانات المالیة المعلن عنھا الذي لن یضیف أیة میزة اقتصادیة حقیقیة -
  (Merchant &Rockness,1994:79) .األمد البعید" للوحدة االقتصادیة، وقد یكون تأثیره ضاراً علیھا في 

الطبیعي  - لذلك من  المقبولة عموماً  المبادئ  المحاسبیة من  السیاسات  اختیار  المدیرین من    ان   "إمكانیة بعض 
 .  Scott, 1997): 295نتوقع بأنھ سیتم اختیار السیاسات لتعظیم المنفعة الشخصیة أو لتعظیم قیمة الوحدة" ( 

"استعمال المدراء أحكامھم وتقدیراتھم الشخصیة في اإلبالغ المالي وفي ھیكلة الصفقات (المعامالت) لتغییر -
األدا المساھمین حول  بعض  تضلیل  بھدف  أما  المالیة،  أو  التقاریر  االقتصادیة،  للوحدة  األساسي  االقتصادي  ء 

  (Healy & Wahlen ,1999:6)للتأثیر في النتائج التعاقدیة التي تعتمد على األرقام المحاسبیة المعلن عنھا" 
 ).242:2009"تأثیر اإلدارة وقدرتھا في الوصول إلى قیاس معین ألداء الوحدة االقتصادیة (بلقاوي ،-
تجاه ھدف محدد مسبقاً، قد یكون موضوعا ًمن قبل أو متنبأ بھ من قبل المحللین المالیین، "تالعب في القوائم با-

 .Mulford & Comiskey ,2002 :31)( أوھي تلك المبالغ التي تحقق تدفقاً سلساً ومستداماً لألرباح
 ى بعض المنافع الخاصة  عل " استغالل اإلدارة للمستحقات بشكل مقصود للحصول -

Belkaoui,2002: 456) .( 
المحاسبیة    - المبادئ  ضمن  من  تكون  التي  المحاسبیة  والسیاسات  الطرائق  بین  من  المدروس  االختیار   "

 المتعارف علیھا من اجل تعظیم المنفعـة الشخصیة لإلدارة أو لتعظـیم قیمة الشـركة " 
)Ronser , 2003: 362 .( 
المرونة في " محاوالت اإلدار  - المعلن عنھا، من خالل استخدام  التأثیر في األرباح  أو  للتالعب  المقصودة  ة 

االختیار من بین الطرائق المحاسبیة أو تأجیل أو تعجیل االعتراف بعملیات اإلیراد أو المصروف، واستخدام  
 .).(Michael et al , 2007: 2أي طرائق أخرى للتأثیر في األرباح المفصح عنھا في المدى القصیر" 

التدخل في عملیة   - قبل اإلدارة من خالل  نتائج محددة من  إلى  للوصول  المالیة  للمعلومات  المتعمد  التغییر   "
 ). .(Gaa & Dunmore , 2007: 62إعداد التقاریر المالیة للوصول إلى ھذه النتائج "  

تؤد   - محاسبیة  قرارات  اتخاذ  خالل  من  الشركة  إدارة  بھا  تقوم  ممارسات  سیتم "  الذي  الربح  تغییر  إلى  ي 
 ) .(Roman , 2009 : 3اإلفصاح عنھ ، عندما تتوافر لدیھا الفرص الستغالل ذلك " 

باستخدام    - قیامھا  خالل  من  الشركات  عن  جدیدة  انطباعات  خلق  او  المستثمرین  تظلیل  الى  یھدف  نشاط   "
ترغب في عرضھا   األسلوب عن طریق عرض جوانب  ھذا  انطباعاتھم عن  ممارسات  تغییر  او  للمستثمرین 

 صورة محدده الى صورة اخرى یرغبون بھا مثل عرض نموذج االرباح متصاعدة او مستقرة" 
 ).79:  2011(االغا,  
من    “تحویل  - االستفادة  من خالل  اإلدارة  مع رغبات  ینسجم  ما  الى  الفعلي  الواقع  من  المحاسبیة  اإلجراءات 

       and ALqtisH,2017:104 (Qatawneh(تجاھل بعضھا او جمیعھا"   المحاسبیة الحالیة او  المعاییر
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" عملیة تغییر األرقام المحاسبیة من الشكل الحقیقي الى الشكل المطلوب لتحقیق مزایا للشركة واداراتھا من   -
او   المحاسبیة  السیاسات  بدائل  بین  باالختیار  وذلك  المعلومات  ھذه  عن  اإلفصاح   "      بعضھاخالل 

(Al.natsheh and Al.okdeh,2020:832)  . 
من كل ما سبق فإن المحاسبة اإلبداعیة تدور في أطار الجانب الفني للمحاسبة بأبعاد مختلفة ومتعددة ھي اختیار 
السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة وجانب اإلفصاح والمستحقات لتحقیق منافع شخصیة أو لتعظیم قیمة 

ارتبا  وذلك حسب  أكانت  الشركة،  المحاسبیة سواء  الممارسات  ھذه  من  تحقیقھ  المرغوب  المحدد  بالھدف  طھا 
وھي    المالیة،ضمن حدود المبادئ المقبولة أم خارجھا، للتأثیر في األرقام المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم  

 ممارسة محاسبیة غیر مرغوبة من عدة جوانب ھي: 
المحاسبیة التي تحقق منافعھم الشخصیة تلبي أو توافق توقعات المحللین المالیین . اختیار المدیرین للسیاسات  1

 وأصحاب المصالح اآلخرین.
عموماً  2 قبوالً  المقبولة  المحاسبیة  المبادئ  في  الثغرات  استغالل   .GAAP)  وتقدیراتھم أحكامھم  واستعمال   (

 الشخصیة لبعض المقاییس المحاسبیة بشكل تعسفي. 
أصحاب  3 تضلیل  المدیرین  .  لدى  یكون  عندما  سیما  وال  للوحدة،  األساس  االقتصادي  األداء  حول  المصالح 

تماثل   تبتعد عن اإلفصاح    ،المعلومات)  معلومات غیر متوافرة ألصحاب المصالح اآلخرین (عدم  بذلك  وھي 
 والشفافیة في إیصال المعلومات وتكون محتكره لھا. 

 من غیر مقبولة ممارسة فھي واضح، بشكل المحاسبیة المعاییر نتھكالمحاسبة االبداعیة ال ت  كانت  وان . حتى4
 األخالقیة.  الناحیة

مما سبق یمكن أن یعرف الباحث المحاسبة االبداعیة بأنھا " تدخل اإلدارة باستخدام المرونة في السیاسات  
للتأثیر   واالفصاح  والتقدیرات  الشخصیة  األحكام  وتوظیف  المحاسبیة  في  والطرائق  بالنقصان)  أو  (بالزیادة 
 ف معینة ".  ا االرقام المحاسبیة المفصح عنھا في القوائم المالیة في االجل القصیر لتحقیق أھد

 اإلبداعیة  استخدام المحاسبة  دوافع -۲
 تعاقدیة دوافع  -أ

ً قدمت نظریة الوكالة تعریف  واالصیل) من خالل العمل الذي    (الوكیل  دوافع التعاقدیة بانھا عالقة بین طرفینلل  ا
ویتم وضع ھذا العقد بما یسمح ان یحقق    المكافأةیوفره الطرف األول الى الطرف الثاني مقابل حصولھ على  

). وفي ضوء ھذه النظریة فسر عمل الشركات بانھا مجموعة  padilla,2006: 5فائدة للشركة (  أكبرالوكیل  
بین   العقود  تمتلك مصلحة  أطرافمن  وھناك    مختلفة  األطراف  ھذه  بین  العالقة  إدارة  في  یسھم  بما  بالشركة 

أنواع مختلفة من العقود منھا رسمیة وغیر رسمیة او ضمنیة والغرض من وضع ھذه العقود من اجل منع او 
العالقة(شتیوي,  ذات  المختلفة  الجھات  مصالح  بین  التعارض  في  10: 2009تقلیل  تعارض  ھناك  یكون  وقد   .(

بسب نشأ  الجھات صاحبالمصالح  من  جھ  كل  رغبة  وتع  ة ب  الشخصیة،  منافعھا  تعظیم  في  المحاسبة   د العالقة 
فعل او وسیلة إداریة یتم استخدامھا في العالقات التعاقدیة من اجل التھرب من االلتزامات المحدد   اإلبداعیة ردَ 

وبھدف معرفة دور ھذه العقود   ).15  :2006,   في العقد او تخفیف االثار السلبیة لتضارب المصالح (المؤمني
خالل  من  الدوافع  اھم  توضیح  یتم  اإلبداعیة  المحاسبة  أسالیب  استخدام  في  ودافعھا  اإلدارة  سلوك  تفسیر  في 

 االتي: 
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 اإلدارة: حوافز أوال: 
والجھات  اإلدارة  واھداف  مصالح  بین  التضارب  او  التعارض  معالجة  اجل  من  اإلداریة  الحوافز  ظھرت 

توفق الحوافز اإلداریة بین مصالح الجھات المختلفة بما یسھم في تعزیز قیمة الشركة وتحسین أدائھا  األخرى اذ 
ھو   الرئیس  الھدف  ان  من  الرغم  على  الشركة  تحققھا  التي  باإلنجازات  في  اإلداریة  الحوافز  ربط  خالل  من 

تتعارض مع الھدف األساس تحقیق اكبر عوائد للشركة اال انھ قد تكون ھناك دوافع شخصیة لبعض األطراف  
وعلى  الشركة  قیمة  على  سلبي  تأثیر  لھا  یكون  قرارات  واتخاذ  بإجراءات  القیام  الى  دفعھا  من خالل  للشركة 

(العبیدي,  الجھات األخرى  ان    ).  84,85:2008مصالح  یمكن  للحوافز  وفي ضوء ما سبق یعتبر وجود خطة 
المشتركة   بین مصالح االطراف  توافق  تحقیق  تتضمنھ من  یساعد في  الخطة وما  انھ وجود ھذه  بما  العقد  في 

تحقیق لألرباح یجعل اإلدارة تسعى الى اتخاذ قرارات تسھم في زیادة دخل الشركة بھدف تحسین مقاییس األداء 
 ). Emanule et al,2003: 155عن أداء الشركة وزیادة حوافزھا ( ةوالذي یعطي صورة جید 

 اإلدارة: تغییر  ثانیا:
تغییر في اإلدارة العلیا ألجل ان یكون لدى اإلدارة الجدیدة دافع الى العمل على تقلیل الداخل في  الغرض من أي

في الفترة القادمة فمن المتوقع ان تسعى أي إدارة جدیده الى العمل على اكتساب رضا زیادتھ  و  استالمھلحظة  
 .52) :2005المساھمین واألطراف األخرى وانشاء عالقة جیدة معھم (حماد,

وأیضا فان اإلدارة تسعى الى اعطاء صورة جیدة عن أدائھا وتأتي ھذه الرغبة من كون اإلدارة الجدیدة ترغب 
ً ھا وتعزیز مكانتھا في الشركة اذ یعد ھذا ھدف أساسیئفي ضمان بقا  لھا لذا فان سلوكھا في التعامل مع الدخل    ا

 ). Vanpraag,2001: 19من األمور البدیھیة في ذلك (
 االقتراض:  ثا:ثال

تعد عقود المدیونیة "تعھدات تلتزم االدارة بموجبھا للمحافظة على شروط العقد والحد من إجراءات المدیرین 
وتتضمن    ) (Wahlen & Healy,1999: 375على حملة أسھم الشركة على حساب دائنیھا التي تعود بالفائدة

نسبة   او  للتوزیعات  اعلى  حد  تحدید  او  السیولة  لنسبة  اعلى  حد  كتحدید  االدارة  تصرفات  على  قیود  فرض 
المدیونیة و الحد من اصدار دیون جدیدة , وكذلك قد تفرض على  الشركة قیود عند االندماج او االنضمام الى 

العوامل و الظروف السائدة (عالم واخرون    شركات اخرى  وقد تزید ھذه القیود تبعا لكل حالة على حدة حسب 
الى اختیار الطرق والسیاسات المحاسبیة التي تساعدھم في    رون) , لذا فمن المحتمل ان یمیل المدی42:  2016,

) لحریتھا  المقیدة  الشروط  حدة  من  تلك  Ahmed & Saleh,2005:69التخفیف  إلدارة  دافعا  یكون  قد   ,  (
) 260:  2016ة من الدیون الى حق الملكیة لممارسة المحاسبة االبداعیة (خالد,الشركات والتي تمتلك نسبة عالی

, وذلك من خالل زیادة توزیعات األرباح للحد من الشروط المفروضة على القیود المحاسبیة القائمة في اتفاقات 
) الدین  مخالفة شروط  او  الوفاء  عدم  احتمال  ولتخفیض  بعBeneish,2001:7الدیون  یجد  وكما   , ان    ھمض ) 

یلج الشركات  في  المدراء  نسب   أوناغلب  تحسین  بغرض  مالي  تعثر  ألي  تعرضھم  بعد  ارباحھم  زیادة  الى 
, (الھندي  القروض  على  الحصول  في  قدراتھم  تحسین  اجل  من  ان 34:  2015المدیونیة  الى  یشیر  ذلك   ,  (

وال االقتراض  عقود  متطلبات  لتلبیة  اإلبداعیة  المحاسبة  یمارسون  قد  او  المدیرین  العقد  على  شروط  محافظة 
 عندما یرتبط ذلك مع االرباح المتحققة. السیماللحصول على المكافآت ولمزید من الحوافز 

 المال:دوافع سوق رأس  -ب
 یتحقق ذلك االال  تمثل أسواق راس المال مصدر اھتمام كبیر لدى الشركات التي تسعى الى زیادة راس مالھا و

المالیة  القوائم  بما ان  أدائھا والذي ینعكس على أسعار أسھمھا  من خالل إعطاء المستثمرین صورة جیدة عن 
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یستند   الذي  األساس  تمثل  الشركة  تقدمھا  والمحلل  الیھالتي  الشركات    ونالمالی   ونالمستثمرین  أداء  تقییم  في 
دارة الى استخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة  واتخاذ القرارات الخاصة في االستثمار بھا او عدمھ فقد تسعى اإل

تحدید  ویمكن  لھا  إضافي  مال  راس  على  الحصول  لغرض  القصیر  المدى  على  أسھمھا  على  التأثیر  لغرض 
الثاني  والسبب  الشركة  اسھم  شراء  على  المستثمرین  تشجیع  ھو  األول  الممارسات  ھذه  استخدام  في  سببین 

 ) 32: 2011(الصرصور,:االتي  عفتحسین أسعار األسھم وتضم ھذه الدوا
 األسھم:التأثیر على أسعار أوال: 

مشاكل   إلى  الوحدات  تعرض  إلى  أدى  العام  للتداول  الوحدات  أسھم  وعرض  اإلدارة  عن  الملكیة  انفصال  إنَّ 
المستخدمة   اآللیات  إحدى  المساھمین ھي  المعتمدة على حقوق  المال  دوافع سوق رأس  اإلداریة، وان  الوكالة 

أن   البعید،  المدى  على  األسھم  حملة  ومصالح  اإلدارة  مصالح  بین  حقوق  للتوافق  على  المعتمدة  الدوافع 
(الساكني،   أسھمھم  قیمة  لتعظیم  المدیرین  یشجع  تستعمل  39:  2016المساھمین  المحاسبیة  المعلومات  وان   .(

التالعب  اجل  من  للمدراء  دافع  وخلق  األسھم  تقییم  في  للمساعدة  والمحللین  المستثمرین  قبل  من  كبیر  بشكل 
). أما Healy & Wahlen, 1999: 370( األسھم في المدى القصیرباألرباح ومحاولة التأثیر في سعر وتقییم  

سلوك  على  ركزت  المدارة  لألرباح  الشدیدة  المال  راس  سوق  دوافع  على  أخیراً  أجریت  التي  الدراسات 
المال   راس  سوق  دوافع  ارتفاع  احتمالیة  تكون  عندما  المحاسبیة  الفترة  خالل  المتوقعة  غیر  المستحقات 

ا المحاسبة  تحیط لممارسات  التي  الفترات  في  اإلبداعیة   المحاسبة  عن  الدراسات  ھذه  تتضمن   ، إلبداعیة 
منھا   والمحللین،  المستثمرین  وتوقعات  الوحدة  اداء  بین  فجوة  ھناك  تكون  عندما  المال،  بتعامالت سوق راس 

مھمة لتقییم  ) عن المحاسبة اإلبداعیة قبل استحواذ اإلدارة، وأكد بان معلومات األرباح  De Angeloدراسة (
 ,Healy & Wahlen(وحدات االستحواذ لدیھم حافز لتخفیض األرباح    استحواذ اإلدارة وبافتراض أن مدراء  

1999: 371 .( 
 المالیین:مقابلة توقعات المحللین ثانیا: 

أسعار  زیادة  لغرض  متتالیة  فترات  في  ربح  مستوى  الحفاظ على  ھو  أي شركة  إدارة  في  الرئیس  الھدف  ان 
المالیة اذ یع المالیة من    د أسھمھا في األسواق  المالیین عن الشركة وادائھا في األسواق  تلبیة توقعات المحللین 

اإلبداعیة المحاسبة  أسالیب  استخدام  في  شركة  أي  إدارة  في  الدوافع   :Caylor and Brown,2005( اھم 
غرض زیادة القیمة المالیة المتعلقة بأداء ویعود استخدام أسالیب المحاسبة اإلبداعیة في بعض األحیان ل  ).425

القیمة   التشغیل من تحقیق أي زیادة في  المناسب سواء في االستثمار او  یتوفر لھا الظرف  التي ال  المؤسسات 
المالیة بصورة طبیعیة بدون تدخل من اإلدارة في المؤسسة اذا لم تتدخل اإلدارة سوف تظھر صورة سلبیة في  

مساھمین ولھذا یكون من الدوافع األساسیة الستخدام المحاسبة اإلبداعیة ھو التأثیر بشكل  امام ال  السیماالسوق و 
 ,shah et al(76:2009)  المالیین(ساره وعبد القادر,  ومقابلة توقعات المحللین  إیجابي على سمعة المؤسسة 

2011:532  .( 
 الدوافع التشریعیة او التنظیمیة   -ج

خاضع االعمال  قطاع  ً یكون  عمل  ا تنظم  التي  والقوانین  والبنك   ھللتشریعات  المالیة  األسواق  تعلیمات  مثل 
المركزي او الجھات ذات العالقة یمكن ان یؤدي انتھاك ھذه التعلیمات او التشریعات الى عقوبات تؤدي الى 

 ھذه الدوافع ما یأتي: من إیقاف عمل الشركة في األسواق المالیة ونذكر 
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 التكالیف السیاسیة  أوال: 
التي قد تمارس من  التي تتحملھا الشركة بسبب تدخل خارجي أي الضغوطات السیاسیة المختلفة  تكالیف  ھي 
الشركات من   ومنع  الضریبة  التدخالت زیادة  ھذه  العمال ومن  نقابات  و  المجتمع بصورة عامة  و  الدولة  قبل 

تع التكالیف  الشركة  د االحتكار وھذ  الى  829:2009) (الداعور,  إضافیة على  الشركات  وبالتالي ان تعرض   .
في استخدام الطرائق واألسالیب المحاسبیة   سةالضغوطات في عملھا من قبل الحكومات والھیأة من الدوافع الرئی

 ).  412: 2005تقلیل األرباح لكي ال تكون محط انظار لفرض سیاسات معینة (حماد, على التي تعمل
 الضریبي   التھربانیا: ث
یعد التھرب الضریبي من اھم دوافع استخدام المحاسبة االبداعیة اذ ان مالك الشركات یعملون على تخفیض   

الضرائب ھي التزامات اجباریة ودائمیھ یجب على   د وتع یمتلكونھا،االرباح والضرائب على شركاتھم التي 
قلیل الضرائب لذلك یلجؤون الى الشركات دفع ھذه االلتزامات او بشكل مستمر ویعمل مالك الشركة من اجل ت

),  41:2018(الرفیع ,  ممارسات المحاسبة اإلبداعیة لغرض التھرب او التجنب الضریبي.
(Firesc,V.andpopescuj,2014:62)   

 اإلبداعیة  وسائل المحاسبة  -۳
المحاسبة   لممارسة  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  االدوات  في  تبایناً  ھنالك  أن  المحاسبیة  األدبیات  ذكرت  لقد 

  -یأتي:   أھمھا مااالبداعیة ومن 
 :  المحاسبیة القرارات خالل من المحاسبة االبداعیة  ممارسة -أ

تعتمد ھذه الممارسات بشكل اساس على قرارات اإلدارة والتي تخص تطبیق مجموعة من الوسائل واإلجراءات  
المصروفات واإلیرادات  تعمل على نقل بعض عناصر  والتقدیر والتي  والتبویب  القیاس  بما یخص  المحاسبیة 

المالیةبشكل یؤثر   توثر بصورة مباشره على    إن ھذه الممارسات ال  ).54:  2005  ,(یوسف  في للشركة  على 
التوزیع لبعض   النقدیة ، ھي عملیة ألعاده  الفترات المختلفة ،إذ للبنود  االتدفقات  لمصروفات واإلیرادات على 

یتوفر إلدارة الشركة أن تستغل الثغرات أو المرونة في المعاییر المحاسبیة  واللجوء إلى التقدیرات الشخصیة 
بعد  تأخذ  فھي ال  ثم  ً حقیقی  اً ومن  تأثیرھا صوری  ا یكون  وإنما  الدخل  على  تأثیرھا  ً في  تتضمن    ا لكونھا ال  علیھ 

الفعلیة مع اال المحاسبة   ممارسات  وتتعدد وسائل اإلدارة في )  10:  ,2005( قرعان خرین االلتزام بالمعامالت 
 )  76:   2002 على النحو اآلتي :( البارودي، المحاسبیة القرارات  خالل من االبداعیة

 المحاسبیة     التغییرات أوالً:
اإلدارة للتأثیر في أرباح الفترة التي  اان تغییر السیاسات، التقدیرات، وحدات االبالغ، من الوسائل التي استغلتھ  

یمتد   وقد  التغییر  فیھا  لفترة    أثرحدث  السابقة  الفترات  إلى  اعطى    التغییر،ذلك  المحاسبیة  البدائل  كثرة  أن  اذ 
. یمـكن  (Belkaoui , 2000: 47)ر من بین ھذه البدائل لغرض تحقیق ھدف معین بھ  اإلدارة حریة االختیا

 : التغّیرات المحاسبـیة إلـى ثالثـة أنــواع ھـي  تصنیف
  التغّییر في السیاسة المحاسبیة  )۱(

واألسالیب ج  د تع الوسائل  تغییر  المحاسبیة    زءاً عملیة  التغییرات  ھذه  ان  اذ  االقتصادیة  الوحدات  سیاسات  من 
ادارة االرباح بشكل خاص   او  الدخل  تمھید  بھا من خالل  التي ترغب  تحقیق األھداف  تبین رغبة اإلدارة في 

) ومن األمثلة 2009:110والمحاسبة اإلبداعیة بشكل عام لغرض تخفیض تكالیف الوكالة وعقود الدین (بلقاوي,
الخاصة بطرق    التي السیاسات  التغییر في  المعلن من خالل  الشركة  السیاسات على دخل  تأثیر ھذه  تعبر عن 
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من   وغیرھا  بالعكس  او  الثابت  القسط  الى  المتناقص  القسط  من طریقة  التحول  مثل  الثابتة  الموجودات  اندثار 
 ).29: 2003األمثلة (حبیب,

 المحاسبیة  التغّییر في التقدیرات  )۲(
نتیجة عمل الشركة في بیئة غیر مستقرة ومحاطة بمخاطر وحالة من عدم التأكد یجعلھا غیر قادرة على حساب  

نظر دقیقة  تقدیر  عملیة  وجود  یتطلب  وھذا  دقیق  بشكل  المالیة  في   اً قوائمھا  العملیة  لھذه  كبیرة  أھمیة  لوجود 
یتطل اذ  الدراسات  من  توفیر  الكثیر  النقدیة    أحدث ب  للتدفقات  المحاسبیة  التقدیرات  اجراء  ویمكن  المعلومات 

التقدیرات  اجراء  یمكن  التي  األمثلة  ومن  دقیق  بشكل  االقتصادیة  الوحدة  ألصول  العادلة  والقیمة  المستقبلیة 
   ),155:2000(محمد : المحاسبیة لھا 

 ، الفترةیتم حساب العمر اإلنتاجي الى األصل وقیمة اندثاره في نھایة  موجودات طویلة االجل: -
وذلك من خالل حساب مقدار الدیون المشكوك في الحصول علیھا نظر لعدم قدرة بعض المدینین    المدینین:  -

 على الوفاء بالتزاماتھم  
وھناك  ، نفادھا: ویتم حساب مقدار االحتیاطي للشركة من ھذه الموارد من اجل معرفة معدل  الموارد الطبیعیة  -

االلتزامات   ببعض  الوفاء  اجل  من  حسابھا  یتم  الضمان تقدیرات  تكالیف  منھا  كثیره  امثلة  وھناك  المتوقعة 
 للمنتجات او الخسائر الناتجة من بعض الدعاوي القضائیة التي ترفعا بعض الجھات ضد الشركة وغیرھا. 

 المحاسبیة: یر في تكوین الوحدة التغّی) ۳(
یتم اإلبالغ عنھا بشكل معلن في   المحاسبیة  الوحدات  التي تحدث في  التغیرات  یتطلب جمیع  اذ  المالیة  القوائم 

اجراء عملیة إعادة اعداد القوائم المالیة بعد اجراء تغییرات محاسبیة وھذا یجعل ھناك عملیة تحدیث مستمر في  
القوائم المالیة بعد أي تغییر وایضاً یجب ان یكون ھناك توضیح لمستخدمي القوائم المالیة عن طبیعة وسبب أي  

وذل المحاسبیة  الوحدة  في  معینتغیر  في شراء شركة  عند رغبتھم  التغییرات  ھذه  فھم  على  لمساعدتھم  او   ةك 
وال تؤثر ھذه العملیة على قیاس األرباح بقدر   ةاالستحواذ علیھا وھذا یتطلب ان یتم اعداد كشوفات مالیة موحد 

(الفتالوي  األرباح  تلك  عن  اإلبالغ  عملیة  على  ف,134:2011تأثیرھا  التغیرات  على  األمثلة  ومن  الوحدة )  ي 
 : يما یأت ) 2009:188 ,المحاسبیة حسب ما بینھا (كیسو وویجانت 

   المندمجة:التالعب بتقییم الموجودات للشركات  -
   الحقیقيدمج نتائج العمل في القوائم المالیة قبل االندماج  -
التابعة:التخلص من   - الشركة    الشركة  أداء  انخفاض  بسبب  األرباح  تراجع  بأن    تابعة،عند  توقعات  وھناك 

 اآلتي: لتخلص من ھذه الشركة التابعة توجد ھناك وسائل منھا  المقبلة،التراجع سیتفاقم في الفترة 
 ). 42 :2011 , (الفار

 خالل الفترة الحالیة  بیع الشركة التابعة: إذ یُسجل الربح أو الخسارة الناتجة من البیع في قائمة الدخل  -
تغییر الشركة التابعة إلى شركة مستقلة: وفیھا یتم توزیع حصة الشركة التابعة على المساھمین الحالیین، أو   -

یتم التبادل معھم، اذ یتم التخلص من أي نتائج سلبیة للشركة التابعة من كل البیانات المالیة، إذ أن المعاییر 
 كونھا تعكس نتائج الشركة الباقیة.لات الفترة السابقة، المحاسبیة تطلب إعادة إعداد بیان

 التصنیفات  ثانیاً:
ھذه   ومن  المعلن  دخلھا  على  التأثیر  لغرض  الیھا  الشركات  تلجأ  المحاسبیة  التصنیفات  من  مجموعة  ھناك 

 التصنیفات المحاسبیة ما یأتي: 
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 البنود غیر العادیة (االستثنائیة) ) ۱(
عرفت بانھا البنود التي تتمیز بمجموعة من الخصائص الممیزة التي تختلف عن األنشطة  االعتیادیة األخرى   

التي یتم حدوثھا في الشركة بصورة اعتیادیة ومتكررة ھذه البنود ال تحدث بشكل متكرر وال تعتیر عامل حاكم  
تكون   ان  یجب  وأیضا  الشركة  في  التشغیل  لعملیات  تقویم  عملیة  بھا في  تعمل  التي  للبیئة  كبیرة  أھمیة  ھناك 

عاد  البند  كان  اذا  ما  معرفة  لغرض  ً الشركة  البند   تا نوع  على  للحكم  كثیرة  عوامل  وھناك  عادي  غیر  او 
ویع المحاسبي)  للتنظیم  الشركة  خضوع  ومدى  ,طبیعة  الصناعة  ,خصائص  الجغرافي  الحكم   د منھا(الموقع 

البن  اً كبیر  اً الشخصي دور نوع  تحدید  البنود ,2009 :182,183) د (كیسو وویجانت في  ومن األمثلة على ھذه 
الب(  االستثنائیة  عملة  الشركة  انخفاض  بھ  تعمل  الذي  األجنبي  ال ،  اد  والخسائر  بیع  المكاسب  عن  ناتجة 

 ) األرباح والخسائر الناتجة عن االستثمارات التي لم یحتفظ بھا لغرض إعادة بیعاھا،الموجودات الثابتة 
 الكلف المحاسبیة  ) ۲( 

وذلك   ةھذه التكالیف وأسالیب تبویبھا من الوسائل التي تلجا لھا اإلدارة لغرض التأثیر على أرباحھا المتحقق  د تع
 ) 2019:45من خالل التحكم في تبویبھا ومنھا ما یأتي :(علي, 

 الفترة  للتخزین، كلفكلف قابلة  -
 ةإیرادی فرسمالیة، كلكلف  -

 التخصیصات    ثالثاً: تكوین
المخصصات إحدى المفردات الموجودة في المیزانیة وتخضع لتقدیر إدارة الشركة الشخصي، وھي احدى   د تع 

تلجأ إدارة الشركة    اذ أھم الطرق المستخدمة في المحاسبة االبداعیة للمناورة لتحدید مستوى االرباح المطلوبة  
أداءھا ضع التي  السنة  في  المخصصات  قیمة  تخفیض  التي  إلى  السنوات  في  زیادتھا  على  بالعمل  وتقوم  یف، 

ومن أمثلة ھذه المخصصات، مخصص الدیون المشكوك   ).(Lybaert et al, 2005: 85  اً ھا جید ؤیكون أدا
في تحصیلھا التي تقوم اإلدارة بتقدیره تبعاً لخبرتھا السابقة، فعندما ترغب التأثیر في مستوى األرباح فإنھا تقوم 

تقلیل مخصص   بتعدیل سیاستھا لھا  بما یضمن  تغییر شروط ومدة االئتمان  المدینة، من خالل  بالذمم  الخاصة 
أي أن اإلدارة تعمل على استغالل   ،)37,39:  2003الدیون المشكوك في تحصیلھا وزیادة األرباح. (حجیر،  

ً لفاالمخصصات (بزیادتھا أو نقصانھا) للوصول الى الربح المستھدف، وھذا یعد مخ الذي استخدمت من للھدف   ا
تیجة عمل الشركات اجلھ ھذه المخصصات في مواجھة الخسارة المحتملة التي لھا تأثیر في المركز المالي ون

مبدأ الحیطة والحذر في المحاسبة والذي تقتضي باالعتراف بالخسارة المحتمل حدوثھا إذا وجدت  لتطبیق قاعدة  
فالمخصصات تعد من وسائل المحاسبة االبداعیة التي تستخدم من  القدرة على تقدیر الخسارة بدرجة معقولة،  

 قبل اإلدارات لتحقیق أھدافھا.
   القرارات التشغیلیة خالل اإلبداعیة من المحاسبة ممارسة -ب 

بعد  الوسائل  من  النوع  ھذا  ً حقیقی  اً یأخذ  والتدفقات    ا الدخل  على  تأثیره  االلتزام    النقدیة، في  یتضمن  ألنھ  ذلك 
من خالل التركیز على القرارات التشغیلیة المتعلقة بفترات حصول المعامالت   ینرخ بالمعامالت الفعلیة مع اال

(یوسف  االبداعیة من خالل    ) 53: ,2005الفعلیـة  المحاسبة  بممارسات  القیام  یمكن  فإنھ  الممارسات  ووفق ھذه 
 ) . 623-621 :2009(علي،:ثالث وسائل ھي كما یأتي 
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   اإلیرادات:إدارة  أوالً:
نشاط   نتیجة  قیاس  عملیة  في  االساس  الجانب  یمثل  باإلیرادات  المبادئ    الشركة،االعتراف  نصت  ووقد 

اإلیرادات   تسجیل  بعدم  عاماً  قبوالً  المقبولة  بعد  ا المحاسبیة  شرط  تحقیقھا،ال  اإلیرادات   انوھناك  لتسجیل 
   اآلتیان: انیتم إثبات اإلیرادات إذا توفر الشرط الدخل، انبالدفاتر وبعدھا یظھر في قائمة 

   للتحقق: أن یكون اإلیراد تحقق أو قابالً  -۱
الفترة الحالیة   أیلج باإلیرادات عندما تكون أرباح  التعجیل باالعتراف  التأجیل أو  مدراء الشركات إلى أسلوب 

األسواق المالیة أو مع األرباح المستھدفة من    يالمالیین، فغیر متوافقة مع األرباح المتوقع لھا من قبل المحللین  
الشركة،  إدارة  المو  قبل  بإیراد  باالعتراف  اإلدارة  بھذه  تقوم  االعتراف  شرط  علیھا  ینطبق  لم  التي  بیعات 

 Bala , 2003 : 5) (الحالیة. في السنة  األرباحلغرض منھ لزیادة ااإلیرادات و
ً مكتسبأن یكون اإلیراد  -۲   : ا
قیامھا  یكون اإلیراد مكتسب عند قیام الشركة بتسلیم السلع أو عند اكتمال انتاجھا أو عندما تقدم الخدمة أو عند   

مدراء الشركات یذھبون الى      (Bala , 2003: 5) یبینو  الرئیسة،نشاطات اخرى تمثل أحد النشاطات    بأي
أسالیب تأجیل أو تعجیل االعترافات باإلیرادات عند عدم توافق أرباح المدة الحالیة مع الربح المستھدف من قبل  
ربح  لزیادة  وذلك  بھا  االعتراف  تستوف شروط  لم  مبیعات  بإیراد  االعتراف  بعملیة  المدراء  یقوم  إذ  اإلدارة، 

ذكر(علي)    الحالیة.السنة   االعتراف  كما  إلى  تؤدي  التي  الممارسات  ببعض  القیام  تتعمد  الشركة  إّن َإدارة 
ذلك  أمثلة  ومن  بھا  االعتراف  شرطا  توفر  عدم  من  الرغم  على  معینة  مالیة  فترة  في  باإلیرادات 

  ).622:,2009:(علي
یة وبالتي الزیادة  التعجیل بتوقیت االعتراف بالمبیعات من خالل نقل مبیعات الفترة الالحقة على الفترة الحال -

 في االرباح للفترة الحالیة.  
 عرض خصم تجاري مبالغ فیھ للزبائن وھذا یؤدي لزیادة المبیعات ومن ثم االرباح   -
  قیمتھ.تسجیل إیراد أعلى أو أقل من  -

   المصاریف:أدارة  ثانیاً:
اال      من  والخدمات  السلع  على  للحصول  مصاریف  محاسبیة  فترة  كل  في  الشركة  تم   خرینتتحمل  فإذا   ،

تسجل   فأنھا  الشركة  ألنشطة  الفترة  خالل  والخدمات  السلع  ھذه  یتم   مصاریف،بوصفھا  استخدام  لم  إذا  اما 
تسجل الفترة  التع،  )486:    2005  ,موجودات(حماد بوصفھا    استخدامھا خالل  االعتراف  إنَّ  توقیت  رف على 

المتعارف  السجالت،  في  ویثبت  المصروف  تحقیق  فیھا  یتم  التي  الزمنیة  الفترة  لتحدید  جداً  مھم  بالمصاریف 
الوحدة االقتصادیة لغرض الحصول على االیراد او تستنفذ   د یتحقق المصروف عندما یتم تستخدم موار  ا اذ علیھ

المصروفات  190:  ,2005(حنان تقسیم  ویمكن  السلیمة  )،  المحاسبیة  المعالجة    ,(جمعة   االتي:  علىألغراض 
2009   :29( . 

من االعباء على اإلیرادات والتي تنفق لغرض تسییر عمل    د ھي المصاریف التي تع  المصاریف اإلیرادیة:  -۱
مھا من اإلیرادات قبل ان صولذلك ان یتم خ   الثابتة،الشركة أو لغرض الحفاظ على الطاقة اإلنتاجیة للموجودات  

   المحاسبیة.تصل إلى صافي ربح الفترة  
ثابتة أو لغرض زیادة الطاقة  وھي مبالغ تنفق لغرض الحصول على الموجودات ال  المصاریف الرأسمالیة:  -۲

 اإلنتاجیة للموجودات الثابتة القدیمة، ویمكن مالحظة ان ھذه المبالغ تضاف الى قیمة الموجود الثابت.  
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تقوم     طریق ااذ  عن  الدخل  تخفیض   / الزیادة  لغرض  ارباحھا  على  االبداعیة  المحاسبة  بممارسات  إلدارة 
وقد یؤدي قیام    ).622سابق : رعلي، مصد الرباح المستھدفة (تخفیض / الزیادة لبعض المصاریف حتى تحقق ا

الحالیة   الفترة  أرباح  لتخفیض  وذلك  المالیة  القوائم  في  واحدة  مره  المصاریف  ببعض  باالعتراف  اإلدارة 
ومن  أوتحسـین   الالحقة  الفترات  في  المالـي  البحـث    ھذه،دائھا   ,وآخرون    شرویدر(والتطـویر  مصاریف 

في المیزانیة في بعض االحیان    اً موجود صفھا  بو  ان قیام اإلدارة في االعتراف بالمصاریف  اذ ).  205:  2006
مالیة   فترات  عدة  على  باإلطفاء  التخصیص  (ویسمى  وقیامھا  اشكال  من  شكل  وھو  المصاریف)  برسملة 

لألحداث المالیة بین الفترات المحاسـبیة ومـن ھذه المصاریف ھي مصاریف تطویر الحواسیب وكذلك رسملة  
 .,Wild et al)   (33 :2007 مصروف الفائدة

 اإلنتاج: إدارة  ثالثاً:
مبالغ   بشكل  اإلنتاج  حجم  زیادة  خالل  من  اإلبداعیة  المحاسبة  بممارسات  اإلدارة  إلى    فیھ،تقوم  یؤدي  وھذا 

التكالیف   الوحدة    الثابتة،تخفیض  تكلفة  متوسط  لتخفیض  وفيوبعدھا  زیادة   الواحدة.  على  یترتب  ذاتھ  الوقت 
ان الزیادة في    األرباح اذ ومن ثم تخفیض تكالیف المبیعات وھذا یؤدي الى زیادة    ، المخزوناإلنتاج زیادة في  

وقد یؤدي التي تلف المخزون خاصة إذا   عالیة،المخزون بشكل مبالغ فیھ سوف یحمل الشركة تكالیف تخزین  
 ).  622,623 2009: ،عليلم تستطع الشركة تصریفھ (

 الممارسات األخرى للمحاسبة اإلبداعیة   -جـ
   ة:السری اتاالحتیاطی أوالً:

حساب بالدفاتر بالرغم    یفتح لھا  العامة، والھي االحتیاطیات التي ال یتم اإلفصاح عنھا او ظھارھا في المیزانیة  
وتنشأ بسب إتباع الطرائق واألسالیب التي ال تكون على وفق المبادئ المحاسبیة والمقبولة قبوالً    وجودھا،من  

 )  124  :2009 , (لطفيھذه االحتیاطیات لألسباب اآلتیة:  )، وتنشأ84 :2004 ,هللا  عاما (عبد 
 -یأتي: تسجیل موجودات الشركة بالدفاتر بقیمة اقل من قیمتھا الحقیقیة نتیجة لما  -
 االندثار. المبالغة باحتساب نسب  -
  إیرادیھ.احتساب بعض المصاریف الرأسمالیة مصاریف   -
  الواقع.التقدیر غیر الصحیح لمخزون اخر المدة بأقل من  -

إن ھذا النوع من االحتیاطیات یترك أثراً سلبیاً في القوائم المالیة للشركة مما یؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة  
 ). 144  :2009  ,تي: (جمعةما یأ  مستخدمیھا، وأھم السلبیات التي یتركھا ھذا االحتیاطي ھيمن قبل 

اقل من قیمتھا، وكذلك التزامات   لموجودات ظھرت الن ا  الوضع المالي  عن حقیقیةالمیزانیة العامة ال تعبر   -
   قیمتھا.ظھرت أكثر من  الخرینالشركة ل

أو   - الربح  من  الشركة  نشاط  نتیجة  عن  صحیح  تعبیراً  تعبر  لم  والخسائر(الدخل)  األرباح   الخسارة، قائمة 
كثیر   أعباء  تحمل  مثل    أكثرنتیجة  الواقع  أومن  ھذا   االندثار  على  حملت  التي  الرأسمالیة  المصروفات 

لمنتجات وذلك لتحمیل تكالیف  عن التكلفة الحقیقیة ل  اً صحیح  اً عدم تعبیر حسابات التكالیف تعبیرو  الحساب.
 الواقع. االندثار بأكثر من 

 المغطس الكبیر  ثانیاً:
الشركات    من  االغلب  شطب   علىتعمل  ھیكلة  إعادة  الى  وباإلضافة  المنافسة  لغرض  وذلك  الھیكلة  إعادة 

غیر مكررة في   لدیھا مصاریفاإلدارة بتسجیل الخسائر    المحاسبیة الىوفي ھذه الحالة تسمح المعاییر    الفروع،
الدخل   كبیر  )،39:  ,2011(الفارقائمة  الھیكلة وجود مصاریف  إعادة  الغرض من  تستغل    فیھ.مرتبطة    ةوان 
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الشركة وجود ھذه المصاریف وتحمل وتعظم خسارتھا في الفترة الحالیة وكذلك عدم تحقیق الھدف او الوصول  
المستھ األرباح  اإلیرادات،  الى  ببعض  االعتراف  تأجیل  قرار  لألرباح  المخفضة  القرارات  ھذه  ومنھا  دفة 

بمصروفات   الفترة  وتستخدم    الحقة،وتحمیل  الكبیر  بالمغطس  یعرف  ما  وھذا  الدیون،  إعدام  في  اإلسراع  أو 
 سابقة  اإلدارة ال علىلقاء الخسارة  االشركات ھذه الوسیلة عند تغییر اإلدارة تقوم اإلدارة الجیدة ب

 ). 67 :2008 ,(حماد 
  المالیة:استخدام وسائل المشتقات  ثالثاً:

أو    البضاعة،تشتق قیمتھا من الموجودات مثل األسھم والسندات أو    عقود،المشتقات المالیة ھي أدوات مالیة أو  
ویتم استخدام المشتقات لغرض الحمایة   األسھم.لھا عالقة بمؤشرات محددة من قبل االسواق المالیة مثل سوق  

او   البضاعة  التغّیر في سعر  او  الفائدة  التي تحصل في معدل  التغییرات  مثل  األعمال  التحوط من مخاطر  أو 
عل القدرة  ولدیھا  األجنبیة  العمالت  تحویل  وأسعار  النفط  فان أسعار  أكثر  أو  واحد  مالي  تأثیر خطر  تحویل  ى 

التعاقد لمبادلة األصول أو االلتزامات مع اطراف   المالیة األصلیة بین اطراف األداة المشتقة یكون حق  األداة 
ھذا   لصالح  تكون  شروط  وفق  العقد   الطرف،أخرى  نشوء  عند  األصلیة  المالیة  األداة  لتحویل  تعمل              وال 

 ) .   527,532:  2008 ,) ( أبو نصار، حمیدات 2008:12 ,الطائي( 
 اإلبداعیة: اشكال المحاسبة  -٤
 الدخل: تمھید   -أ
"ھو التخفیض المتذبذب في مستویات الدخل التي تم اإلعالن عنھا خالل المدة المحاسبیة ویكون ھذا التذبذب  -

اإل عن  نتج  یكون  او  نفسھا  الدخل  تولید  عملیة  طبیعة  عن  المبادئ  نتج  ضمن  المتعمدة  اإلداریة  جراءات 
 ).31: 2011المحاسبیة (الفار,

المرغوب   - المستوى  او  االتجاه  الى  الوصول  منھ  الھدف  یكون  المعلن  للدخل  المقصودة  التسویة                  "ھو 
( المستھدف) ویعبر عن رغبة اإلدارة في تقلیل االنحرافات غیر طبیعیة في الدخل الى الحد الممكن ما یمكن او  

 . p48)  (Belkaoui : 2001 ,ما مسموح بھ تبعا للمبادئ المحاسبیة المقبولة 
 األرباح: إدارة  -ب

عن    تعرف المحاسبیة  األرقام  تحریف  طریق  عن  األرباح  في  المتعمدة  التالعب  "عملیة  بأنھا  األرباح  إدارة 
التعدیل في   القرارات غیر االستراتیجیة ولكن اتخاذ قرار لغرض  بأخذ  المدراء  الشكل الحقیقي من خالل قیام 

, وھارون  ".(إبراھیم  فقط  مقص،  )235:2016األرباح  تدخل  "انھا  ایضاً  لتوصیل وذكر  اإلدارة  قبل  من  ود 
أو   عاماً  قبوالً  المقبولة  المحاسبیة  المبادئ  بھ  تسمح  ما  بحدود  وذلك   ، المالیة  القوائم  لمستخدمي  معینة  إشارة 
خارجھا في عملیة القیاس واإلفصاح المحاسبي للتأثیر على األرباح المفصح عنھا في المدى القصیر من خالل 

ال السیاسات  في  المرونة  خاصة  استعمال  مكاسب  لتحقیق  المحاسبیة  التقدیرات  وتوظیف  والتشغیلیة  محاسبیة 
.ولتوضیح اشكال المحاسبة اإلبداعیة تم وضعھا في مخطط یبین    )3 :2013للمدیرین أو للشركة" (الھاللي ,  

 ) : 1-2ھذه األنواع وكما في الشكل (
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 اشكال المحاسبة اإلبداعیة  )1-2شكل (

 المصدر: اعداد الباحث.  
 اإلبداعیة: المحاسبة  استراتیجیات -٥
 األرباح:زیادة   استراتیجیة -أ

تجنب الخسائر التي    المستھدف وكذلكالى الرقم    األرباح الوصولیتم استخدام ھذه االستراتیجیة لغرض زیادة  
تظھر في الكشوفات المالیة وتعمل على مقابلة تنبؤات وتوقعات المحللین المالیین لكي یتم الحصول على الزیادة 
في قیمة األسھم في األسواق او الحصول على منافع وقد تحاول اإلدارة السعي الى تجاوز خط األرباح الذي 

الیھ. ( المحاسبة اإلبداعیة من  وفي  ،  )Beneish,1999:425تھدف  الى استخدام ممارسات  ذلك تسعى  ضوء 
 . )93:2019اجل تحقیق أرباح اعلى من المستوى الحقیقي (الصائغ,

 األرباح: تخفیض  استراتیجیة -ب
تستخدم ھذه االستراتیجیة عندما یكون ھناك غرض لتحقیق المكاسب الضریبیة او لتجنب تكالیف سیاسیة التي  

معینھ تتمثل في   االدارة سیاسات تقر من قبل الحكومة او ھناك ضغط من قبل العمال لزیادة اجورھم أي تتخذ  
ض زیادة األرباح في المستقبل ویمكن  خفض نسبة معینھ من األرباح واالحتفاظ بجزء من أرباحھا الحالیة لغر

 : بیان اھم ھذه السیاسات في االتي 
 -االدخار: سیاسة أوال: 

األرباح   بجزءلتحقیق  في    تحتفظ  األرباح  تحسین  لغرض  الحالیة  األرباح  األرباح  المستقل  من  تكون  عندما 
األرباح المتحققة في حال تجاوزھا ما  المتوقع تحقیقھا في المستقبل اقل مما ترغب بھ وقد تعمل على تخفیض  

المحلل توقعھ  ما  تتخطى  التي  الشركات  وفي  مستھدفاً  تحقیق    ونالمالی   ونكان  تستطیع  ال  أرباحھا  بخصوص 
 وكذلك توقعات االسوق المالیة بشأن األرباح المالیة تبنى في ضوء السنوات السابقة.   أسھمافوائد عالیة ألسعار 

 -السیئة: في السنة التخلص من الخسائر  ثانیا: 
التنفیذي برمي أي خسائر على اإلدارة في السابق او عند نزول  وتظھر ھذه االستراتیجیة عند تغییر الرئیس 
قدر   الى  النزول  األفضل  ویكون  الحوافز  على  الحصول  من  اإلدارة  یمكن  الذي  االمر  ما  حد  الى  األرباح 

الزیادة في المستقبل وقد   تستخدم ھذه االستراتیجیة في فترات الكساد عندما تعلن الشركات  المستطاع لغرض 
الفترة  في  الخسارة  وتعظیم  بتحمل  المصاریف  من  لتخلص  الفرصة  ھذه  اخذ  الشركة  فتقوم  جیدة  غیر  أرباح 

ً الحالیة عندما یكون وضعھا في المستقبل سیئ  حسب توقعات المحللین ومنھا تخفیض األرباح وعدم اعترافھا   ا
ات واإلسراع في اعدام الدیون وتحمیل مصاریف السنوات الالحقة على ھذه الفترة بما یعرف بالتخلص باإلیراد 

 ). 128: 2011من الخسائر(الفتالوي, 
 ): تخفیف التقلبات (تمھید الدخل  استراتیجیة -ج
تحدث فیھا خسارة  ھي عملیة تخفیض األرباح المعلن عنھا في الشركة في الفترة الجیدة وتأجلھ الى الفترة التي   
 ). 53:2015تمتاز باالستقرار عند تدفق الدخل خالل الفترات الزمنیة (التمیمي والساعدي , ةظھار صور او
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 اإلبداعیة: استخدام المحاسبة  نتائج  -٦
 )  18- 19: 2008(عیسى,  :ي ما یأتستخدام المحاسبة اإلبداعیة المستوى القصیر او الطویل منھا الھناك نتائج  

 الشركة: تخفیض قیمة  -أ
في الجانب التشغیلي بھدف التأثیر على األرباح بالمدى    السیماھناك الكثیر من القرارات التي تتخذھا الشركة  

القصیر وقد تكون لھا اثار سلبیة على الكفاءة االقتصادیة للشركة وأیضا تأخیر المصروفات االختیاریة یؤدي  
او عملیة   والتطویر  البحث  او  الصیانة  تأخر  ذلك  مثال على  الشركة  أداء  اثار سلبیة على  الى  الطویل  بالمدى 

لعاملین فھذا یؤدي الى استھالك المعدات وانخفاض في مستوى اإلنتاج وبالتالي خسارة الحصة السوقیة تدریب ا
 للشركة.

 األخالقیة: تالشي المعاییر  -ب
ال اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسات  كانت  وان  تعاً تجاوز  تعد حتى  الحقیقة  في  لكن  المحاسبیة  المعاییر   د على 

وذلك من خالل إعطاء مستخدمي القوائم المالیة في الشركة صورة بان  ممارسات مظللة من الناحیة األخالقیة  
أنشطة  ھكذا  مثل  بوجود  تسمح  التي  المدیرون  یخلقھا  التي  األجواء  خالل  من  وذلك  مقبولة  الممارسات  ھذه 
  مظللة مثل طلب المدراء من موظفي المبیعات تعجیل المبیعات في یوم معین یجعلھ یفقد الوظیفة األخالقیة التي 
الى عمل  النتیجة  التحایل یؤدي في  تراكمیة من  یخلق عملیة  یوم اخر وھذا  البیع في  أسالیب  بانتقاد  لھ  تسمح 

 . تحریفات كبیرة في القوائم المالیة في المستقبل
 التشغیلیة: إخفاء مشاكل اإلدارة  -ج

لكون   التشغیلیة  ایضا في اإلدارات  وانما تحدث  العلیا  المحاسبة اإلبداعیة فقط في اإلدارة  ال تحدث ممارسات 
او ترقیات او لغرض   مكافأةالمدراء في ھذه اإلدارة یعملون على معالجة البیانات المالیة لغرض الحصول على  

في   المشاكل  اھم  ومن  داراتھم  ال  السیئ  األداء  االنتقاد  تحدث  تجنب  التي  المشاكل  إخفاء  ھو  الدنیا  اإلدارة 
 عالج.بجوانب التشغیلیة عن اإلدارة العلیا وھذا یجعل المشاكل تتراكم لفترة طویلة بدون  

 المالیة:العقوبات االقتصادیة وإعادة القوائم  -د
است التي  الشركات  على  األمریكي  المالیة  األوراق  سوق  قبل  من  فرضة  تم  ما  العقوبات  ھذه  خدمت  ومن 

فرضھا على   تم  التي  الغرامات  ذلك  على  مثال  اإلبداعیة  المحاسبة  ) W.R. Grace&Co(شركة  ممارسات 
 ساب أرباحھا واعالنھا بشكل صحیح. بمبلغ (ملیون دوالر) وطلب منھا إعادة احت  ت والتي قدر

مستخدمي القوائم المالیة  مما سبق نجد ان استخدام المحاسبة اإلبداعیة یھدف الى توصیل إشارة معینة الى  
في   المحاسبیة  األرقام  في  للتأثیر  المحاسبي  واالفصاح  القیاس  عملیة  في  المقصود  اإلدارة  تدخل  من خالل 
المعلومات  جودة  الى  ممتداً  تأثیرھا  یكون  وبالتالي  الحقیقي  الواقع  یعكس  ال  الذي  وبالشكل  القصیر  المدى 

ن القرارات التي تعلن على أساس معلومات غیر صحیحة ومضللة المحاسبیة ومالئمتھا التخاذ القرارات اذ ا
یفقد   وكذلك  األسھم,  عوائد  و  قیم  تدھور  الى  باإلضافة  المالیة,  القوائم  لمستخدمي  االرباك  تسبب  او  تضر 

ما   المستخدمین وھذا  المالیة,  القوائم  مصداقیة  انعدام  بسبب  المالي  السوق  في  المدرجة  بالشركات  ثقتھم 
 الذي یتضمن مفھوم عوائد األسھم وانواعھا والعوامل المؤثرة فیھا. اولھ في المبحث الثاني سوف یتم تن
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 املبحث الثاني 

 مفهومها، انواعها  عوائد األسهم
 األسھم:  تعریف -۱
" ھي عبارة عن صكوك تدل ملكیة حاملھا على حصة في راس مال الشركة المساھمة ویحصل مالك السھم  -

عمل الشركة ویحصل على حصة   على حقوق مثل الحق في التصویت في الجمعیة العامة وحق المتابعة لتدقیق
االكتتاب عند اصدار   في  األفضلیة  ولھ  الشركة  تقررھا  التي  األرباح  توزیعات  في    ةجدید   أسھمفي  الحق  ولھ 

الشركة واصولھا عند   وجودات التنازل او البیع عن ملكیة أسھمھ باإلضافة الى حقة في االحتیاطي وكذلك في م
 ). 55 : 2006 ابو النصر(تصفیتھا 

حقوق ملكیة لحق مالي أوصل ویحصل مالك السھم على ورقة مثبت فیھا ان ملكیة ھذا السھم تعود لھ    " تمثل-
 ). 64:2006,63وتصدر ھذه الورقة من قبل الشركة المالك للسھم (االنصاري ,

ر  ان األسھم عوائدھا غیر ثابتة تتغیر بتغی   اذ   " ھي أداة ملكیة تمتاز بدرجة من األمان من حیث طبیعة الدخل-
 ). 48:2009,آل شبیب (السندات اإلنتاج والربح الذي تحققھ الشركة وتمتاز بدرجة من مخاطرة اعلى من 

قیمة  " انھا نصیب المساھم في احدى الشركات في األسواق المالیة وتعتبر األسھم األجزاء التي تتوزع علیھا  -
ر  سأر یمثل  ومجموعھا  الشركة  بالكاملأمال  الشركة  مال  ,ل  س  متساویة(الجریش  قیمھ  ذات  : 2018كونھا 

45 .( 
 :  أنواع األسھم -۲

ً معظم الشركات تمتلك نوع  منعلى الرغم   فقط من األسھم وھي األسھم العادیة ولكن في بعض األحیان    اً واحد   ا
ً تستخدم الشركات تصنیف عدة تصنیفات یمكن اجمالھا   ت لتلبیة احتیاجاتھا الخاصة بشكل عام، وقد ورد   لألسھم  ا

 باآلتي: 
 تصنف الى : من حیث الحق الذي یتمتع بھ صاحبھا: -أ

 -األسھم العادیة:أوال: 
یمنح المساھمین حقوق    اذ "ھي نوع من األوراق المالیة التي تصدرھا الشركات للمستثمرین مقابل استثماراتھم  

وجد قیود فیما یتعلق بالحد األقصى لعدد ت ملكیة یجب ان یكون لكل مساھم سھم واحد على األقل وبشكل عام ال  
العدد   تحدید  في  وكذلك  الكیان  في  جھ  لألسھماإلجمالي  المساھمین  تصدرھا  قد  ة التي 

 . (parameswararm,2011:97)ام
" تعرف األسھم العادیة باألسھم اإلضافیة او األسھم الجدیدة اإلصدار وھي جزء من التمویل بالملكیة ویكون -

والشكل الخارجي یكون عن طریق اصدار   المحتجزة،الداخلي (الذاتي) من خالل األرباح    لشكلین، الشكعلى  
   ).,370,371:2006اكر جدیدة عادیة وعرضھا في األسواق المالیة لغرض جذب المساھمین (ش أسھم
تحمل الشركة ایة    في بدایة التأسیس وذلك لكونھا ال  السیماالرئیسة للشركة    من المصادراألسھم العادیة    د وتع

أداة ملكیة یمكن    خرینلآل تكالیف واعباء او تكلفة   الممتازة والسندات ویكون مفھوم السھم ھو  كما في األسھم 
 .  )77 :2018, تداولھا ویحصل حاملھا على عائد غیر ثابت باإلضافة الى نصیبة من ارباح الشركة (عباس

اح یتم  تم التعرف على أسعار األسھم ونصیبھا من توزیع األرب   إذ اذ ھناك عالقة بین تكالیف األسھم واسعارھا  
من خالل ذلك معرفة تكالیفھا لكن عدم اھمال نصیبھا من األرباح المحتجزة یمكن ان تكون بشكل معدالت نمو  

 . )274 :2017, الیوسف والحموي ( .لألسھمتحقق من الشركة وھذا ینعكس على القیمة السوقیة والدفتریة 
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 -الممتازة: األسھم  ا:یثان
الحال في األسھم -   للمساھمین كما ھو  الملكیة  تمنح حقوق  " ھي حقوق ملكیة ألنھا عبارة عن أوراق مالیة 

العادیة لكنھا تختلف عنھا بان مالكیھا یمتلكون بعض االمتیازات التي ال یتمتع بھا أصحاب األسھم العادیة منھا 
المساھمی  قبل  الشركة  تصفیة  تمت  حال  في  أسھمھ  قیمة  في استرجاع  االلویة  لھم  تكون  وأیضا  العادیین  ن 

حسب  األصول  بیع  عائدات  توزیعات  ترتیب  اذ  العادیین  المساھمین  قبل  األرباح  توزیعات  على  الحصول 
اال العادیة)  تي الترتیب  األسھم  حملة  الممتازة,  األسھم  حملة  السندات,  وحملة   :Glavan,2014) (الدائنون 

10,11) (Brigham and Daves,2016: 297) 
نصیب في الشركة ال یختلف عن األسھم العادیة    ھویمكن ان تكون عبارة عن صك تصدره الشركة یكون لمالك

الممتازة یكون   الفرق الذي یمیز األسھم  حاملة الحق في الحصول على نسبة معینة من قیمة السھم على  للكنة 
ً   اً شكل ربح في ظروف تحقق الشركة ربح  یكون لھ االولویة في الحصول على  یسمح لھا بتوزیع األرباح وایضا

ویمكن العادیة  األسھم  افضل من  التصفیة  عند  الممتازة مصدر  عد   حقھ  الدین   اً األسھم  قد مزج  یكون  للتمویل 
ً واألسھم العادیة حیث یكون شبیھ بالدین من حیث التزام الشركة بسداده عند الحصول على األرباح وعند دفع   ا

الدین تع  تدفع الى   د الفائدة الى أصحاب  التي  مصروفات تحمیلیھ تخصم لغرض تحقیق وفورات ضریبیة لكن 
مصروفات لكن ال تخصم قبل معرفة الوعاء الضریبي أي   تعد أصحاب األسھم الممتازة من توزیعات األرباح ال

أة  تعاني منھ األسھم الممتازة كونھا مصدر تمویل ونش   اً ال تتولد عنھا وفورات ضریبیة وبالتالي تعتبر قصور
 . )85, 85:2006(شاكر ,ھاألسھم العادیة ألنھا مكونة لراس المال أي جزء من

 التمتع: أسھم ثالثا:
مقابل   دون  الشركة  في  األصلیین  للمساھمین  تعطى  التي  األسھم  ً عویضت ھي  اسھمھم    ا عن  تم  لھم  االصلیة 

الشركة ویجب ان یكون ھناك قانون في الشركة یسمح بھذا االجراء وتمنح ھذه األسھم  استھالكھا خالل حیاة  
عن طریق اجراء قرعة للمساھمین والغرض من إعطاء ھذه األسھم ھو من اجل إبقاء العالقة مع المساھمین   

مال ویكون    س رأالى    تحویلھاالذین استھلكت اسھمھم في الشركة وتظھر األسھم نتیجة االحتیاطیات التي جرى  
 .  (Salah,2001: 22)صاحب ھذه األسھم حق التصویت وغیر ذلك من الحقوق 

 : تصنف الى:من قبل المساھم المدفوعةمن حیث الحصة  -ب
 -عینیة:  أسھمأوال: 

مباني، (أراضي،  عینیة  حصة  عن  عبارة  الشركة  اآلالت  ھي  تقوم  الشركة  مال  راس  في  معدات)  اجھزه   ،
 . )۱٥: ۲۰۱٦, األسھم مقابل األصول التي تمتلكھا (بلقط ونحالبإصدار ھذه 

 -نقدیة:  أسھمثانیا: 
الشركة وال مال  نقدیة في راس  قابالً  ھي عبارة عن حصة  األسھم  النوع من  ھذا  األسواق    یكون  في  للتداول 

 على سداد قیمتھا نقداً  اً المالیة االبعد تأسیس الشركة بصورة نھائیة ویجب على المكتتب ان یكون قادر
 .)22:  2015(حفیظ , 

 -مختلطة:  أسھم ثالثا:
نقدیة والثانیة عینیة ولھذا تسمى بالمختلطة    ىھي األسھم التي یتم الوفاء بقیمتھا عند االكتتاب على شكلین االول

 ). 8: 2016(ھمیسي وبلغربي , 
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 الى:: تصنف األسھم من حیث الشكل تصنیف-ج
 - اسمیة: أسھمأوال: 

ال ھي ذكر اسم المساھم في السجالت التي تحتفظ بھا الشركة التي أصدرت تلك األسھم وعندما یجري تداول  
 ). 20: 2007األسھم في السوق المالیة یتم نقل ملكیتھا الى اسم المساھم الجدید (عبد العال, هھذ 

 -لحاملھا:  أسھمثانیا: 
لیس الشخص   ت وھذه األسھم  ویكون مالكھا ھو  الى اخر  باسم شخص معین وتقل ملكیتھا من شخص  مسجلة 

 ). 81 :2008علیھا في حینھا (شواوره , لالذي یحص
 -االمر:  أسھمثالثا: 

االمر یشترط ان تكون كاملة الوفاء أي دفعت كل قیمتھا االسمیة ویتم    أسھمھا وھذا  تمتلك الشركة حق اصدار 
طری عن  ملكیتھا  انتقال  ال  قعملیة  األسھم  من  النوع  ھذا  وفي  التظھیر  المساھم    أسلوب  على  التعرف  یمكن 

 ) 23:  2017,  في سجالتھا (شمعون إدراجھیتم  األخیر وال

 العاد�ة:أنواع األسهم  -٣
نواع األسھم العادیة حسب وجھة نظر الجھة المصدرة او المتعاملة بھا والزاویة التي  ھناك تصنیفات كثیرة أل

ھذه  ومن  تتضمنھا  ان  یمكن  التي  االمتیازات  او  حاملوھا  فیھا  یتمتع  التي  الحقوق  كانت  سواء  علیھا  تركز 
  ,),156:2017(محمد وحنتوش االتي:التصنیفات 

(Faerber,2007:24) (Gitman  and Zutter,2015: 257) 
ن االستثمار بھا یتطلب الصبر لمدة طویلة لتحقیق  الالمستثمرون   اال یرغبھاألسھم التي  ھيالقیمة:  أوال: أسھم

األرباح تتسم بكونھا قلیلة في توزیعات األرباح وھذا یؤدي الى ارتفاع قیمة األسھم ومن ثم یتصف المستثمرون 
 العالیة. في الحصول على األرباح لغرض تجنب الضرائب  اً صبر أكثربھا بكونھم 

اعلى مقسوم أرباح وتكون ھذه   تقوم بأصدرھا الشركات التي تمتلك سجالً "ھي األسھم التي  : الدخل  أسھمثانیا:  
 المساھمین. بتوزیعھا على  قوماألرباح وانما ت  زال تحجالشركات ذات مخاطر قلیلة اذ 

الغا  المقیدة:األسھم  ثالثا:   یمكن  التي  الموظف عملؤ"وھي األسھم  الوقت    ھھا في حال ترك  قبل  الشركة  في 
یتم منحھا على شكل    ھالمتعاقد علی العاملین مقابل نسبة كلف منخفضة وتعد   مكافأةوھذه األسھم  للموظفین او 

 سنوات.  5-3القیود التي تفرض على تلك األسھم التي تتمثل بعدم السماح لحاملھا ببیعھا خالل مدة من الزمن 
  رأسمالیة "وھي األسھم التي تتصف بدرجة عالیة من المخاطرة فھي اما تحقق عوائد    :المضاربة  أسھمرابعا:  

ن  و عالیة او العكس وتتصف ھذه الشركات المصدرة لھا بعدم االستقرار في أسعار أسھمھا ما یجعل المستثمر
 المخاطر.یتحملون تلك 

بالتقلبات الدوریة خالل فترات االنكماش واالنتعاش    تتأثرالشركات التي    أسھموھي    الدوریة:األسھم    خامسا:
 . االقتصادي

"ھي األسھم التي تتمتع بنشاط تجاري كبیر وفعال وقوة في السیولة النقدیة األسھم المضمونة الربح    سادسا:
  لكون الشركات المصدرة لھا كبیرة الحجم وقد امتلكت جدارة في المجاالت التي تعمل بھا وتحقق عوائد مستقرة 

 منظمة. ویصفھا حاملوھا بانھا مخزن للثروة مضمون في استالم أرباح 
   االقتصادیة.ثر بالتغیرات أ تت وال مستقرةھي األسھم التي تكون أسعارھا  الدفاعیة:األسھم  سابعا:
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 العاد�ة: حقوق االسهم  -٤
من      وھي  المستثمرین  لجذب  االستثمارات  افضل  من  األسھم  ھذه  حق  ت إداوتعد  حامھا  تعطي  ً الملكیة  في   ا

وتمت ب  ازاإلدارة  یتعامل  من  لكن  المستثمرین  تالئم  ولھذا  متنوعة  اكبر    علیھا مبعوائد  تكون  مخاطرة  تحمل 
 keown et al , 2017) ) 48 :2014عدنان ,( بالمقارنة مع االستثمارات األخرى ومن ھذه الخصائص االتي:

: 301)  
من حق المساھمین حملة األسھم العادیة ان یحصل على األرباح بعد تسدید مستحقات   بالربح:المطالبة    أوال:

 قبل الشركة. باإلمكان ان یستلموا بصورة مباشرة او یحتجز او یستثمر من  اذ حملة األسھم الممتازة والسندات 
عملیة تصفیة بعد    ت تم  إذا یكون ألصحاب األسھم العادیة حقوق في الموجودات    بالموجودات:المطالبة    ثانیا:

 والسندات.تازة مالم االسھم إعطاء حقوق أصحاب 
یكون لمالكي األسھم العادیة حق الدخول بتصویت لغرض ان ینتخبوا مجلس إدارة أي أعضاء    التصویت:ثالثا:  

للشركة جدیدة    أسھممجلس اإلدارة وأیضا لھم حق في تعدیل قانون الشركة وھذا التعدیل ھو الرخصة إلصدار  
 موافقة على االندماج. او ال

 األرباح. االستفادة من ارتفاع قیمة الشركة من خالل ارتفاع األسعار او توزیع  الشركة:نمو قیمة رابعا: 
مالك األسھم العادیة لكن تدفع الدیون  أرباح الىالشركات غیر ملتزمة بدفع  األرباح:عدم االلتزام بدفع خامسا: 

 خالل فترة   مرفوعاتھموالفائدة وفي بعض األحیان تأخذ الحصول على موافقة من الدائنین بما یخص 
 )  385  :2019ھي :(الزبیدي والعابدي ,االسھم خصائص  -٥

ویكون    أوال: للمخاطرة  المالیة معرضة  األوراق  اكثر  من  العادیة  األسھم  تأثیر تعد  أیضا  باألسواق  للشائعات 
علیھا مثل ارتفاع معدالت التضخم والتذبذب في أسعار العمالت األجنبیة والتي لھا دور كبیر ان تغیر بشكل  

ولھذا   سریع من قیمة السھم المحددة عالوة على ذلك فأن عدم إمكانیة الشركة على تحقیق األرباح لسنوات عدة،
 ي اغلب األوقات وبناء على ذلك ینخفض سعر السھم وكذلك دخل حملة األسھم ال یمكنھا دفع مقسوم األرباح ف

الربح المتبقي للشركة بعد ان یتم تسلیم حاملي   محدودة فيیملك حملة األسھم العادیة حقوق الملكیة غیر    ثانیا:
 األسھم الممتازة وكذلك السندات حقھم من ھذه األرباح  

من   د تتغیر أسعار األسھم العادیة بصورة كبیرة وھذا یؤثر على مسألة الشراء والبیع لتلك األسھم وھذا یع  ثالثا:
 لالستثمار. المشاكل الرئیسة 

العادیة غیر مرغوب فیھ بالنسبة للمستثمرین الذین یبحثون عن األرباح الحالیة    ان االستثمار في األسھم  رابعا:
 األسھم.بسبب انخفاض مقسوم األرباح لھذه 

 العادیة: عوائد األسھم تعریف   -٦
األسواق المالیة مركز استقطاب رؤوس األموال غیر المستخدمة وادخالھا في العمل االقتصادي من اجل   د تع

العادیة   األسھم  في  للمستثمرین  استثماریة  أدوات  األسواق  ھذه  توفر  وكذلك  االستثمارات  زیادة  في  المساھمة 
 -االتي: لتحقیق عوائد تحقق رغباتھم ومن المفاھیم لھذه العوائد 

  أكثر عن منفعة في الوقت الحالي والحصول على منفعة    ھنتیجة تخلی  بانتظارھاالتي یكون المستثمر    كافأةالم"-
 . 46) :2005العادیة (التمیمي, مباألسھ في المستقبل من خالل االستثمار 

 "أنفقھ من أموال في المستقبل عوضاً عن األموال التي استثمرھا أي مقابل  ھ" كل ما تحصل علی-
Brgham,2011: 565) .( 
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متوقعة یحصل علیھا المستثمرون نتیجة تخلیھم عن منفعة مالیة في الوقت الحالي لدیھم امل ان    مكافأة" ھي  -
 ).Corso,2012: 142یحصل على منفعة مالیة عالیة في المستقبل (

 ة لفترة زمنیة محدد   خرینلآل"ھو مقدار الزیادة الذي یحصل علیھا صاحب راس المال من خالل منح أموالھ  -
كونھا تنطوي على توقعات مستقبلیة غیر معلومة ومن    مخاطرةویصاحب ھذه العملیة تحمل  دون االحتفاظ بھ  

لھذا  المصاحبة  المخاطرة  درجة  مع  طردیاً  یتناسب  المال  راس  صاحب  یحصل  الذي  الربح  مقدار  فان  ثم 
 ). 25 :2013 االستثمار" (العیساوي ,

عوائد خالل فترة زمنیة مستقبلیة وطالما ھذا العائد مرتبط "ھو المبلغ المتوقع اضافتھ الى ثروة المستثمر او  -
ً   اً بالمستقبل فھو غیر موكد انھ یحمل عدد  من خالل التباین او االنحراف المعیاري    من المخاطر یتم قیاسھا كمیا

 ). Ansa and Laham,2013:136للعوائد المحتملة" ( 
األرباح وإعادة بیع األصل بسعر اعلى مما اشتراه   "العائد ھو زیادة المكاسب الى الحد األقصى من خالل جمع-

ھذا من الناحیة المثالیة ویجب ان تكون ھذه القیمة المتزایدة قادرة على تغطیة أي تكالیف تخص المعامالت التي 
س المال الخاص  أتكبدھا خالل تنفیذ ھذه التجارة ومن ثم التحدي الحقیقي ھو تحدید الطریقة المثلى لالستثمار ر

 ).Pastor,2015: 1ي السوق من اجل تعظیم العوائد مع مراعاة مخاطر مقبولة (بك ف
یقوم    اذ   ة"ھو تضحیة في الوقت الحالي بقیمة مالیة وذلك بالمقابل ان یحصل على قیمة في المستقبل غیر موكد -

تثمار اما یولد  المستثمر تجمید أموالھ ثم توجیھا لالستثمار لغرض الحصول على زیادة في أموالھ من خالل االس
 ).34:2015الغانمي ,(التقلبات غیر موكد نتیجة  اً او عائد  اً موكد  اً عائد 

"ھو مقدار نسبة الربح التي تتحقق من االستثمار او ھو القوة المحفزة او المكافئة من كل عملیة استثمار وھو -
موال من منطقة استثماریة من األھداف الرئیسة التي تحرك رؤوس األ  د ھ كل مستثمر ویعبالدافع الذي یرغب  

 الى أخرى سواء على المستوى المحلي والدولي وذلك من اجل تحقیق األرباح األعلى 
 ). 249 :2016 ,ةالعارض(
او شركة لغرض تحقیق عائد في الفترة المقبلة   اً "ھو اھم ھدف بالنسبة الى االستثمار سواء كان المستثمر فرد -

 . )75 :2017 أي التضحیة بأموالھ في ھذه الفترة من اجل الحصول على أرباح في المستقبل (حنتوش,
 أموال في الوقت الحاضر لغرض اكتساب أرباح في المستقبل  إنفاق"ھو عملیة -

                                          .)383 : 2019 (الزبیدي والعابدي ,
من قبل المستثمر مقابل ما یدفعھ من أموال من اجل الحصول على    ھ"ھو المبلغ الذي من المتوقع الحصول علی-

التعبیر ع ویمكن  االستثماریة  الفرصة  بأنھ  ھذه  الفرصة  نھ  على  بدایة حصولھ  المستثمر  ثروة  بین  الفرق  ھو 
 .)383 :2019 االستثماریة ونھایة اكمال ھذا االستثمار (فرحات,

التي   توزیعات  خالل  من  األولى  الطریقة   : بطریقتین  االستثمار  من  االستفادة  العادیة  األسھم  لحملة  ویمكن 
ما  یحصل علیھا صاحب السھم من األرباح السنویة التي تحققھا الشركة وتقرر توزیعھا على المساھمین وھو  

(بالعائد االیرادي ),اذ تقوم الشركة بتوزیع األرباح بصورة نقدیة الى أصحاب األسھم العادیة عن طریق   فیعر
) محدده  فترة  في  أرباحھا  توزیع  الشركات  إدارات  وھذه  Fabozzi and Peterson,2003: 546اعالن   (

العائد على االستثمار وھو ما یطلق تقییم معدل  یمكن من خاللھا  الموزعة  العائد االیرادي وتعد    المبلغ  علیة 
زیادتھ من اھم العوامل التي تساعد المستثمر في اتخاذ قراره حول عملیة الشراء وعملیة البیع لالسھم العادیة  
نجاح   حول  معلوماتھم  معرفة  بسبب  األسواق  في  األسھم  أسعار  زیادة  الى  یؤدي  وھذا  المالیة  األسواق  في 

) اSheeba,2011: 206الشركة  ویتجھ  توزیع  )  ان  أي  الغموض  الى  العادیة  لألسھم  المحتمل  النقدي  لتدفق 
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 Moyer(  األرباح لحملة األسھم العادیة مرتبط بربح الشركة ولھذا یصعب التنبؤ الطویل األمد بالعائد المتوقع  
et al,2012: 248( .ركة  األرباح الموزعة من أرباح الشركات بموافقة مجلس اإلدارة في الش  العائد ب  یقصد و

یمكن   الموزعة  المبالغ  فترة معینة وان  العائد   عدھاخالل  الزیادة في  وبالتالي ھذه  معدل عائد على االستثمار 
ً مھم  عامالً   د االیرادي تع یساعد المستثمر في قرار یتخذه سواء بیع او شراء األسھم العادیة في األسواق المالیة    ا
یؤدي   اعتیاد الى  وھذا  بسبب  األسھم  أسعار  (عمیر,  ارتفاع   . الشركة  نجاح  على  ،  )  129 :2018 المستثمر 

الوضوحو عدم  الى  تمیل  العادیة  لالسھم  المتوقعة  النقدیة  التدفقات  ان  أیضا  الى    الن  ذكر  الموزعة  األرباح 
أصحاب األسھم العادیة مرتبطة بأي أرباح تحققھا الشركة ولھذا یكون من الصعوبة التنبؤ بالعائد المتوقع في  

الضرائب Morey et al,2012: 248المستقبل( بعد  الربح  العائد من خالل  قسمة صافي  احتساب  ) ویمكن 
 ). Fabozzi and Peterson,2003:232على عدد األسھم المكتتب بھا(

األكثر أھمیة فتتم من خالل األرباح الرأسمالیة الناتجة عن الفرق بین قیمة شراء السھم   الطریقة الثانیة وھي  اما
الحق   تاریخ  في  بیعھ  یعروقیمة  یعرف    فوھوما  اذ  الرأسمالي)  الرأسمالیة    بأنھ(بالعائد  القیمة  في  الزیادة 

العادي السھم  وقیمة  الرأسمالي  العائد  بین  ارتباط  وھناك  بیع  اذ   لألسھم  في   ان عملیة  العادیة   األسھم  وشراء 
األسواق المالیة یكون وفق القیمة السوقیة للسھم الواحد وتتأثر ھذه القیمة في العرض والطلب وقد تكون ھناك 
الفائدة   وأسعار  االقتصادیة  والتوقعات  والتضخم  األرباح  ھذه  وتوقیت  األرباح  توزیع  منھا  أخرى   مؤثرات 

 Ehrhardtعتمد المستثمر على اراء المختصین لتحدید قیمة األسھم  (وتغییر تفضیالت المستثمرین  وكذلك ی
and brigham,2011: 274أرباح الشركة  تحقق  وعندما   ( ً جز  ا تعطي  او    ءاً قد  توزیع   بشكل  للمساھمین 

استثماره   ثم  یعتمد  )Fabozzi and Peterson,2003: 558( احتجاز ومن  ال  الرأسمالي  العائد  ان  .وذكر 
ال الفترة  بشكل  على  الحالي  العائد  معدل  المستثمر  یقبل  ما  عند  القصیرة  الفترة  على  أیضا  وانما  فقط  طویلة 

ان ارتفاع في قیمة السھم السوقیة تؤدي الى تحقیق عائد رأسمالي   رونیعوض رأس المال وھناك یعتقد المستثم
)Berle and Means,2009: 248  السھ  احتسابھ ) ویتم بین سعر  (الفرق  الفترة  من خالل قسمة  نھایة  م في 

األسھم  سبق یمكن ان یعرف الباحث عوائد    مما  وسعر السھم في بدایة الفترة) على سعر السھم في بدایة الفترة.
نتیجة  ھي المستثمر  علیھا  یحصل  التي  األموال  في    استثماره"  الزیادة  األموال  ھذه  وتمثل  معین  مشروع  في 

لكي یستثمر في مشاریع أخرى والحصول على    اً ھذه الزیادة حافز  تعد أموال المستثمر بعد عملیة االستثمار اذ  
 االرباح.  

 العادیة: أنواع عوائد األسھم  -۷
علیھا ومن ھذه األنواع ما  الحصول    ةھناك أنواع من العوائد قسمت حسب فترة استحقاقھا للمستثمرین أي فتر

 : یأتي
وھو من األدوات االستثماریة   ألداةالمستثمر من خالل امتالك او بیع   حققھھو عائد   ):العائد الفعلي(المتحقق  -أ

وعائد    ة عبار ایرادي  عائد  المستثمر   رأسماليعن  ثروة  في  الزیادة  ھو  االیرادي  العائد  ان  اذ  معاً  االثنین  او 
  الرأسمالیة االستثماریة وتكون العوائد    لألداةینتج من خالل البیع  فالعائد الرأسمالي    ابالسھم، امبسبب االحتفاظ  

وذلك   للمستثمرین  اھتمام  جارٍ لمحل  دخل  من  كونھا مصدر  الناتج  الدخل  خاضعة    عكس  وغیر  االستثمارات 
   حالة بیعھفي  قیمتھضریبة على االستثمار الذي زادت  عال یدف للضریبة اال عند تحقیقھا والمستثمر

 . 121) :2017 (جبر والشمري ,
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معینة من خالل  "ھو عائد یتوقع المستثمر ان یحصل علیة لكنة غیر موكد خالل مدة زمنیة  :  العائد المتوقع  -ب
استثمار معین ویجب ان یحدد ھذا العائد بموضوعیة لكي ینسجم مع العوائد المحققة ولكن في الواقع صعوبة  

 . )18 :2016 التطابق بین العائدین اال في بعض األحیان (ھمیس وبلغربي,
الموزون  - المعدل  سیناریو    باالحتمالیة،"ھو  كل  في  العائد  معدالت  وھولجمیع  یتوع  الع  متوقع  الذي  ائد 

 ).Hirschey and Nofsinger,2010: 12في المستقبل بعد تحلیل الموجودات ( ھالحصول علی 
ھوالعائد    -ج الذي    المطلوب:  العائد  لمعدل  األدنى  المخاطر  یطلبھالحد  نتیجة  في   المساھمون  المرتبطة 

كونھ  لاالستثمار بأسھم الشركة وكذلك تم تعویضھم الفرق تغییر القیمة الزمنیة للنقود وھو ضروري للمساھمین  
من مخاطر في ذلك االستثمار في األسھم العادیة ویمكن ان یكون ھذا العائد ھو بمثابة    هما تحملویعوضھم عن  

الفرصة البدیلة التي یشترطھا المساھم على االستثمار حیث تكون عالقة طردیة بین العائد المطلوب والمخاطر 
 ). 158 : ,2017 كلما زادت المخاطر زاد العائد (محمد وحنتوش

من األرباح الموزعة نتیجة االستثمار    ونالمساھم   ھعلی  لما یحصھو كل    :الموزعةعائد السھم من األرباح    -د
 ). 18: ۲۰۱٦في سھم معین (ھمیس وبلغربي, 

لعوائد األسھم بصورة عامة وتقوم    اً یعطي مؤشر  كونھھو مقیاس مھم    المحققة:عائد السھم من األرباح    -ھـ
وما  وذلك ألنھ من اھم العوامل التي یعتمد علیھا حملة األسھم عند شراء    زیادتھالمؤسسات بعمل وجھد لغرض  

 ). 2016:20علیة المساھمین او صاحب السھم عند تحقیق األرباح الفعلیة (زھران,  لیحص
المستثمر لتولید الربح   یدفعھ  كونھ مقیاس قدرة ما لھو راي المستثمر عند تقییم األسھم  للسھم: العائد الجاري  -و

ھمیس  (أخرى  تكلفة الفرصة البدیلة من خالل االحتفاظ بالسھم او البیع واالتجاه الى أداة استثمار    سوھو یعك
 ).19 :مصدر سابق  وبلغربي،

فترة    -ز علیھا   تعبر  االقتناء:العائد على  یحصل  التي  النقدیة  لتدفقات  الحالیة  القیمة  عن  العادیة  األسھم  قیمة 
كالً  وتشمل  المستقبل  في  یتوقعھ  وما  یستند    المستثمر  الذي  االیرادي  والعائد  الرأسمالي  العائد  السعر    الىمن 

سھم العادي ویعتمد قیاس العائد على االستثمار للسھم الواحد على قیمة السھم في بدایة المدة وقیمة  لالمستقبلي ل
 ).:19مصدر سابق  وبلغربي،السھم في نھایة المدة (ھمیس 

یتمتع بكفاءة    :العاديالعائد غیر    -ح المقبلة عندما یكون السوق  الفترة  العوائد غیر االعتیادیة في  ھو مجموع 
مخفضة وفي حالة وجود العائد غیر    ةاعتیادی االعتیادیة او توجد عوائد غیر    للعوائد غیر  د ال وجوعالیة یعني  

من غیرھم ویعد   أسرع  على معلومات   حصلواان المستثمرین    االعتیادي ونوعھ ھذا یدل على ان ھناك احتماالً 
التي   السوق  الن  وذلك  عنھ  یعلن  ان  قبل  بالكفاءةمھم  یوج  تمتاز  غیر    د ال  عائد  قبل    ياعتیاد فیھا  كان  سواء 

 . )Quir and Others,2005: 279االعالن او بعده ( 
 األسھم:العوامل المؤثرة على عوائد -۸

في  تختلف  العوامل  وھذه  النقصان  او  بالزیادة  سواء  األسھم  عوائد  على  تؤثر  التي  العوامل  من  الكثیر  ھناك 
على   المؤثرة  العوامل  من  رئیسین  نوعین  تحدید  ویمكن  فیھا  توجد  التي  والبیئة  الشركة  عمل  طبیعة  اختالف 

اخلیة للشركة وعوامل خارجیة تتعلق في  عوائد األسھم بصفة عامة منھا عوامل داخلیة والتي تتعلق بالبیئة الد 
 -ي:  أت یالبیئة المحیطة بالشركة وما لھا من انعكاس على الوضع الداخلي للشركة وكما 

تقرر    الداخلیة:العوامل    -أ اعمال  او  قرارات  نتیجة  تتكون  التي  والمؤثرات  الظروف  مجموعة  بھا  یقصد 
 : يما یأت على عوائد األسھم أي انھا تتعلق فقط بالبیئة الداخلیة للشركة ومنھا  أثرالشركة القیام بھا وما لھ من  
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س المال وتنوعھ  أمقدار حجم رس المال العامل األساس والمھم في أي شركة اذ یحدد  أر  د یع  المال:راس  أوال:  
مقدار القوة االقتصادیة للشركة من حیث العمل على زیادة اإلنتاجیة وھل لھ من اثار على عوائد األسھم كلما 

س المال صغیر الحجم یكون  أكان ر  إذاانعكس ذلك إیجابیا على عوائد االسھم اما    اً كان حجم راس المال كبیر
 ھادي, (س المال والعوائد أھم وھذا یعني انھ ھناك عالقة طردیة بین حجم رعلى عوائد األس  اً أثرتأثیره اقل  

2018: 250 .( 
العاملین    العاملین:عدد  ثانیا:   عدد  األصول    أحد یمثل  من  لكونھ  األسھم  عوائد  على  المؤثرة  العوامل  اھم 

االستثماري   العائد  على  اثر  لھ  وھذا  وانتاجیتھا  الشركة  قوة  مقدار  العاملین  حجم  ویعني  الشركة  في  المتغیرة 
للشركة ویحدد موقعھا التنافسي في سوق العمل فعدد العاملین في الشركة ھو محدد لكمیة اإلنتاج للشركة ومن  

مقدار قوتھا االقتصادیة مما یؤدي الى التأثیر على اقبال المستثمرین على شراء اسھم الشركة وبالتالي التأثیر  ثم  
یبین قدرة الشركة في انجاز االعمال بكفاءة    األسھم.على عوائد   العاملین  الكافي من  العدد  ان امتالك الشركة 

ن المنتجات وھذا ینعكس على تحقیق عوائد مالیة  وسرعة مما یؤدي الى زیادة الطلب على ما تقدمھ الشركة م
 . )63 :,2008 یوسف(للشركة 

مجموعة العوامل التي تؤثر على عوائد األسھم وتكون خارج نطاق سیطرة الشركة  ھي   الخارجیة:العوامل    -ب
 -ھي: أي غیر قادرة على التحكم بھذه العوامل او الظروف وھذه العوامل 

الفائدة  وال:  أ المقترض  :  سعر  یقدمھ  الذي  المبلغ  مقدار  الفائدة  سعر  ً تعویضبوصفھا  یمثل  استخدامھ   ا مقابل 
األشخاص الذین یقومون    ھعلی  لاألموال  التي اقترضھا او حصل علیھا من المودعین او ھو المبلغ الذي یحص

بشكل نسبة مئویة من   اً بإیداع أموالھم في المصارف او غیرھا من المؤسسات المالیة ویكون ھذا المبلغ محدد 
ً الفائدة مرتفع  المبلغ األصلي یحدد على أساس سنوي وكلما كان سعر انعكس ذلك بشكل سلبي على االستھالك   ا

في القطاعات االقتصادیة لما لھ من اثر على تخفیض حجم الطلب على السلع وغیرھا من المنتجات والعكس 
 .)168:2006,169خلف,( صحیح أي ھناك عالقة عكسیة

اھم العوامل التي لھا    أحداالخبار التي یتم تداولھا في األسواق المالیة    د تع  المالیة:الشائعات في األسواق  ثانیا:  
المالیة الموجودة في   النقصان ویظھر ذلك بشكل كبیر في األسواق  بالزیادة او  التأثیر في عوائد األسھم سواء 

 : الدولة النامیة نظرا لوجود ما یسمى احتكار المعلومات ینتج ذلك عن مجموعة من األسباب ھي 
 -): 47 :2013 ,يالعمران (

 المالیة. عدم وجود قوانین ولوائح تنظم العمل في األسواق  :)۱(      
 غیاب الوعي االستثماري لدى المتعاملین في ھذ األسواق.  :)۲(       
 المالیة.ضعف المنافسة في األسواق  :)۳(       
 األوراق المالیة بسبب البیئة المضطربة.   راأسععدم استقرار  :)٤(       

التي تؤثر على    د یع  السھم:الطلب والعرض على  ثالثا:   العوامل  نتیجة محصلة لمجموعة من  العامل ھو  ھذا 
الشركة ومنھا الشائعات في األسواق وسعر الفائدة وغیرھا تؤدي الى التأثیر على مقدار الطلب او العرض في  

المالي   كان  والسوق  یقابلھ    ت كلما  العرض  في  الزیادة  وأي  السھم  قیمة  ارتفاع  قابلھ  الطلب  في  زیادة  ھناك 
األسھم  ا قیمة  في  الشكل    ولتوضیح 54 ):2008 الجرجاوي,(نخفاض  في  العادیة  لألسھم  والطلب      العرض 
 :  االتي) ۲-۲(
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 ) 2-2الشكل رقم (

 العادیة لألسھمالعرض والطلب 
" تداول شركات الوساطة المالیة وتأثیرھا في عوائد األسھم العادیة: بحث محمود،میادة    ،واحمدایاد طاھر    محمد،المصدر:  

 .2018,  57العدد  الجامعة،تطبیقي في سوق العراق لألوراق المالیة", مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة 
ع االقتصادي للبلد ھم ھذا العامل في تحدید قیمة اسعار األسھم فاذا كان الوض یس  للبلد:االقتصادیة    الحالةرابعا:  
ً منتعش أدى ذلك الى زیادة النمو االقتصادي للبلد وھذا یؤدي بدوره الى حصول زیادة في أسعار األسھم نتیجة    ا

یكون ھنالك ركود في النشاط االقتصادي مما یؤدي  فارتفاع الطلب اما في حالة االنكماش والتدھور االقتصادي  
انخفاض أسعار األسھم في األسواق   الى انخفاض التداول وھذا یؤدي الى ضعف بالطلب على األسھم وبالتالي

 . )2006:208خلف,(المالیة 
ادناه: ھناك  و في  موضح  وكما  والخارجیة  الداخلیة  العوامل  من  نوعین  لتحصیل  نتیجة  أخرى    عوامل 
 ) ,2013 :48العمراني(

أساس في تحدید سعر السھم ویتم ذلك من خالل تحلیل القوائم   المركز المالي عامالً   د یع:  المركز المالي  أوال:  
المالیة التي تحدد المرز المالي للشركة من خالل عملیة المقارنة بین ھذه القوائم وأیضا ما تمتلك الشركة من  

دمة في  موارد واستخدامات لھذه الموارد ویتم تحلیل القوائم المالیة باستخدام النسب او المؤشرات المالیة المستخ
التحلیل المالي ویجب ان تكون ھناك دقة في التعامل مع النتائج التي تم الحصول علیھا من القوائم المالیة لكي 

 . تحدد المركز المالي بشكل دقیق وھذا یؤدي الى مساعدة المستثمرین اتخاذ القرارات االستثماریة بصورة دقیقة
الشركة سواء   :سیاسة توزیع األرباح  ثانیا:   الى أخرى حسب نوع  تختلف سیاسة توزیع االرباح من شركة 

الفترات  باختالف  تختلف  وكذلك  والخدمیة  اإلنتاجیة  الشركة  اعمال  طبیعة   حسب  وأیضا  خاصة  او  عامة 
الشركة في   تحقق  فقد  األرباح  توزیع  فیھا  یتم  التي  أرباح فالزمنیة  معینة  ً ترة  أخرى ھذا سبب    ا فترة  اكثر من 

األرباح  اال من  جزء  احتجاز  أساسھا  على  تقوم  الشركات  في  متبعة  سیاسات  وھناك  األرباح  بتوزیع  ختالف 
لغرض النمو االقتصادي وزیادة عملھا في المستقبل وھذا بدوره على أسعار األسھم ومن ثم على قیمة األسھم 

 السوقیة وھذا یؤثر أیضا على قرارات المستثمرین في البیع والشراء.
على سعر السھم مما یؤدي  الى التأثیر على عوائد تلك   اً كبیر  اً تؤثر القیمة الدفتریة اثر  :القیمة الدفتریة    ثالثا:  

المحلل یشیر  اذ  القیمة    یونالمال  وناألسھم  كانت  اذ  الدفتریة  وقیمة  السھم  تداول  سعر  بین  عالقة  وجود  الى 
بیعھا الى  األسھم  یقدم أصحاب  اكبر  ثم شرا  الدفتریة  أرباح ھئومن  تحقیق  في  یساعد  المستثمرین   قبل  ا من 

تحقق معدالت عوائد اعلى من    ونعالیة اما شراء األسھم التي تكون قیمتھا السوقیة اقل من الدفتریة یرى المحلل
تم   العادیة  المؤثرة على عوائد األسھم  العوامل  .ولتوضیح  الدفتریة  اللقیمة  اكبر من  السوقیة  قیمتھا  تكون  التي 

 : كل االتياعداد الش
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۳٦ 

 

 

 
 ) 3-2الشكل رقم (

 العوامل المؤثرة على عوائد األسھم 
 المصدر: اعداد ال�احث. 

 العالقة بین العائد والمخاطرة  -۹
ھناك الكثیر من األدوات االستثماریة لكل واحدة منھا تتحمل مخاطرة معینة وعلیة فان المستثمر الذي یكون     

على درجة كبیرة من الوعي والخبرة في السوق ھو الذي یتخذ قرارة االستثماري على أساس فھم ھذه المخاطر 
قابلھا ت أي زیادة في المخاطر    العائد وبالتيوومن ثم كیفیة التعامل معھا من خالل الموازنة بین درجة المخاطرة  

المستثمرین على أساس   العیساوي)) وقد صنف (23 : 2016 ونحال, طبلق ( طردیة.زیادة في العوائد أي عالقة 
 ) 26 :2013 (العیساوي, :التحمل للمخاطرة الى ثالث أصناف ھي

 الفئة التي تتجنب المخاطر  -أ
درجة   لدیھا  تكون  التي  الفئة  درجة ھي  تكون  ان  یرغبون  كبیرة حیث  المخاطر  تحمل  في  التخوف  كبیرة من 

 المخاطرة یقابلھا عائد مماثل وھم (المستثمرون الجدد) وكما موضح في الشكل (أ)

 
 أ) -٤-۲شكل (

 التي تتجنب المخاطر الفئة 
 اعداد الباحث  المصدر:

أعاله ان منحنى السواء محدب نحو نقطة األصل أي ان المستثمر غیر مستعد   أ)-٤-۲( اذ یالحظ من الشكل  
 المخاطرة. لتقبل 

 الفئة التي تغامر في المخاطر -ب
 ) ب -٤-۲(القدامى الذین یبحثون عن المخاطرة العالیة وكما موضح في الشكل  رونوھم المستثم
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۳۷ 

 

 
 ب)-٤-۲شكل (

 الفئة التي تغامر بالمخاطر 
 الباحث اعداد  المصدر:

لتقبل    المستثمر مستعد نحو نقطة األصل أي ان    اً ان منحنى السواء یكون مقعر)ب -٤-۲( اذ یالحظ من الشكل  
 المخاطرة 

 الفئة المحایدة   -ج
 وتشمل ھذه الفئة المستثمرین في الفئتین أي حالة الوسط بینھم كما في الشكل (ج) 

 
 )ج-٤-٢(

 الفئة المحایدة 
 الباحث  المصدر: اعداد

أي    ان منحنى السواء یكون عبارة عن خط مستقیم موازي المحور االفقي  هأعال  )ج -٤-۲(اذ یالحظ من الشكل
 ). 27 :2013 حتى مع ثبات العائد (العیساوي, أكثران المستثمر غیر مستعد تحمل مخاطر 

لدینا سھم- اذا كان  المثال  القادمة    انعلى سبیل  السنة  یكون معدل عائد في  ان  (أ)یتوقع  السھم  فان  (أ) و(ب) 
على سعر السھم في ھذه   اً %ناتجة عن الزیادة في سعر السھم یضاف الیھا توزیع األرباح السنوي مقسوم 25

عائده   یكون  ان  المتوقع  فمن  (ب)  السھم  اما  ان  20السنة  تتوقع  انھ  بمعنى  الفترة  نفس  السھم %خالل    تحقیق 
اكبر   مخاطرة% غیر موكد فقط یحقق اعلى او ادنى اعتماد على درجة المخاطرة التي یتعرض لھا لكون 25)(أ

 ). 211 :2019 العلي ,(% 20ھو   اً من السھم (ب) الذي یتوقع یحقق عائد 

 
 
 



 الثالث المبحث    .. ....ا��سهم  ا��طار المفاهيمي للمحاسبة ا��بداعية وعوائد     .. .....   الثاني الفصل            
  

 
۳۸ 

 

 املبحث الثالث 

 استخدام احملاسبة اإلبداعية وتأثريها على عوائد األسهم 
 قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة  -۱
ممارسات لقیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة للشركات المستخدمة لھذه الممارسات توجد عدة مداخل لقیاس   

 منھا االتي: المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح 
 الدخل:المدخل لبنود قائمة  -أ

وسیلة لقیاس محاوالت  بوصفھا  اھتم عدد من الباحثین بأسلوب تصنیف الفقرات االعتیادیة وغیر االعتیادیة     
اإلدارة للتالعب وإدارة أرباح شركاتھا، من خالل تغییر تصنیف بعض الفقرات االعتیادیة وجعلھا فقرات غیر  

 النماذج التي استخدمت في ظل ھذا المدخل  يأتاعتیادیة وبالعكس، بھدف تغییر رقم الربح المعلن عنھ وفیما ی
 (Van praag, 2001: 20 – 25) . 
 -: Sadan & Ronen , 1975أوال: نموذج  

البنود غیر   النموذج فيیفترض   یكون االنحراف في  للمحاسبة االبداعیة،  تدخل اإلدارة وممارستھا  حال عدم 
البنود  ان  اذ  االعتیادي،  النشاط  بنود  عن  مستقلة  البنود  تلك  الدخل  قائمة  في  تظھر  اذ  ثابت،  شبھ  االعتیادیة 

 كات التي تنتمي للقطاع نفسھ. االعتیادیة تتبع مؤشر الوسط الحسابي ألجمالي البنود غیر االعتیادیة لكافة الشر
 -یأتي: ھذا النموذج بما  وتحدید خطوات 

   -اآلتیة: ایجاد المستوى المتوقع للدخل الناتج عن النشاط االعتیادي للشركة من خالل المعادلة  -۱
Yt = a + bMt + Ut      (1) 

 اذ أن :
Yt الفعلي للنشاط االعتیادي.  الدخل 
Mt دخل النشاط االعتیادي لكافة عینة الشركات المأخوذة في المدة  متوسطt. 
Ut االعتیادي المتوقع. الدخل 

a , b  .معامالت النموذج 
 . Utویتم بعدھا ایجاد االنحراف للدخل الفعلي عن المستوى المتوقع لھ  

 -االتي: ة ایجاد االنحراف المتوقع في دخل البنود غیر االعتیادیة للشركة وذلك من المعادل -۲
et = a + bEt + Wt      (2) 

 -أن: اذ 
et الفعلي للفقرات غیر االعت�اد�ة للمدة  الدخلt 
Et دخل الفقرات غیر االعت�اد�ة لكافة شر�ات العینة في المدة  متوسطt 
Wt المتوقع في دخل الفقرات غیر االعت�اد�ة للمدة  االنحرافt 

a , b  .معامالت النموذج 

      -وفق المعادلة اآلتیة: tWو  tuتحلیل االنحدار ما بین  -۳
                              )3        (𝐖𝐖𝐭𝐭 = 𝛅𝛅𝐢𝐢𝐢𝐢 + �̸�𝐎𝐔𝐔𝐭𝐭 + 𝐞𝐞𝐭𝐭 
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۳۹ 

 

، وانحراف الدخل عالقة االرتباط ما بین انحراف الدخل االعتیادي الفعلي عن مستواه المتوقع    اختبارو    

المتوقع   مستواه  عن  الفعلیة  االعتیادیة  غیر  الفقرات  عن  للمحاسبة tWالناتج  الشركة  ممارسات  مدى  لبیان   ،
أو   للشركة  االعتیادي  النشاط  وإظھارھا ضمن  االعتیادیة  الفقرات غیر  بتصنیف  التالعب  االبداعیة من خالل 
الفقرات  یبین استخدام  النشاط االعتیادي للشركة. أن وجود االرتباط السالب  اعتبارھا فقرات مستقلة عن ذلك 

ممارسة   في  االعتیادیة  لتخفیف المحاسبة  غیر  على    اإلبداعیة  للشركة  االعتیادي  النشاط  دخل  في  االنحرافات 
أطراف    لعدة  مُ مھدخل النشاط االعتیادي مؤشر    النفقرات الدخل غیر االعتیادیة،   حساب زیادة االنحرافات في

 الشركة واستمرارھا.   عامل مھم ومقیاس أساس لنجاحالى انھ  والسیما اإلدارة ألنھ یعتمد لتقییم ادائھا، باإلضافة
   Barnea, et al, 1976نموذج  ثانیا:

المحاسبة     بممارسات  تقوم  التي  الشركات  النموذج على تحدید  الباحثون في ھذا  اھتم  خالل   االبداعیة منلقد 
استخدام ومتابعة أرباح الشركة والمقارنة مع أرباح الشركة التي تكون مبیعاتھا أكبر حصة في االسواق أو ما 

   -اآلتیة: وقد استند النموذج إلى الفرضیات   Leader Company)القائدة  (بالشركة یسمى
حصلت الشركة على معلومات عن أرباح الشركة القائدة قبل ان یتم اإلعالن عن كشوفاتھا المالیة وقیامھا   -۱

 بممارسات المحاسبة االبداعیة. 
لكن ال یساوي صفراً، كذلك انسیابھا ایضا ثابتاً. ویتم إتباع   -۲ الثبات النحراف فقرات غیر االعتیادیة سنویاً 

   -نموذج: الالخطوات اآلتیة عند تطبیق 
 -اآلتیة: ایجاد االنحراف المتوقع لدخل الشركة االعتیادي حسب المعادلة -أ

𝐄𝐄𝐭𝐭 = 𝐚𝐚 + 𝐛𝐛𝐛𝐛𝐭𝐭 + 𝐮𝐮𝐭𝐭         (𝟒𝟒) 
 اذ أن :

Et     التغیر في دخل النشاط االعتیادي للشركة في السنةt . 
vt    .التغیر في دخل النشاط االعتیادي للشركة القائدة 
ut      .االنحراف المتوقع 
   -االتیة: ایجاد االنحراف الفعلي لدخل الفقرات غیر االعتیادیة عن اتجاھھا الثابت كما في المعادلة  -ب 

dt=et-𝟏𝟏
𝒏𝒏

Σet            (5) 
 اذ أن :  

dt    االعتیادیة. االنحراف الفعلي لدخل الفقرات االعتیادیة عن الفقرات غیر 
et   دخل الفقرات غیر االعتیادیة للفترة :t  . 
n    .عدد مرات القیاس : 
   -حسب معادلة االنحدار االتیة: dtو   utایجاد العالقة بین -ج

dt=a+but+wt         (6) 
بینھا   ثم إیجاد عالقة االرتباط  نتیجة عالقة االرتباطومن  الشركة تمارس   ما  إذا  الى  وتحلیلھا، اذ تشیر  كانت 

المحاسبة اإلبداعیة أم ال. فإذا كانت نتیجة عالقة االرتباط سالبة بین االنحرافات غیر المتوقعة للدخل االعتیادي 
)ut    ) االعتیادیة  غیر  الفقرات  الناتجة عن  واالنحرافات   (dt  أسلوب اإلدارة  ممارسة  على  دلیالً  ذلك  كان   ،(

 طریق المحاسبة االبداعیة وتغییر رقم الربح المتحقق.  تصنیف الفقرات غیر االعتیادیة عن
 

ut
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٤۰ 

 

 التباین: مدخل  -ب
دون  من  المبیعات  إیرادات  في  التغیر  مع  ومقارنتھ  الشركات  أرباح  في  التغیر  قیاس  على  المدخل  ھذا  یعتمد 

نمط سلوك الحاجة إلى تقدیر المستحقات غیر االختیاریة أو التنبؤ باألرباح وفحص المصروفات، اذ یتم تحلیل  
القیاس.   لمتغیرات  التباین  واحتساب  معینة  فترة  والمبیعات خالل  ومن   (Eckel, 1981: 30 – 31)األرباح 

 -یأتي: المدخل ما  ھذا استخدمت فيالنماذج التي 
 -: Imhoff, 1977نموذج  أوال: 

یعتمد ھذا النموذج على افتراض أن األرباح دالة للمبیعات وھنا تتم مقارنة تغیر األرباح مع تغیر المبیعات من  
ً )، الذي اعتمد مقیاس   خالل تحدید معامل(   للتغیر في األرباح وفي المبیعات، اذ أن القیمة المرتفعة لھذا   ا

التحدید (   التغیر منخفض والعكس صحیح، ویحسب معامل  المعادالت    المعامل تدل على أن  ) من خالل 
   -:تیةاال

Income= a+b (time)           ( 7) 
Sales= a+b (time)            (8) 

               اذ أن:   
 a ,b   معامالت النموذج 

Time     .التغیر في األرباح أو المبیعات خالل فترة زمنیة معینة 
ً ) والحكم فیما إذا كانت الشركة قد اجرت تالعب۸) مع ناتج المعادلة (۷وبعد ذلك یتم مقارنة ناتج المعادلة (     ا

تغیر   یكون  عندما  وذلك  ال،  أم  أقلبأرباحھا  المحاسبة   األرباح  مارست  قد  الشركة  فأن  المبیعات،  تغیر  من 
االبداعیة والعكس صحیح. وقد یكون ھذا النموذج ھو اول نموذج لمحاولة فصل تمھید الدخل الحقیقي عن تمھید 

 الدخل الصوري عن طریق الربط بین تغیر األرباح وتغیر المبیعات. 
 -: Eckel, 1981نموذج ثانیا: 

على استخدام معامل التباین لقیاس مدى تدخل اإلدارة في التالعب عن طرق   نموذجھفي بناء     Eckelاعتمد   
  -المحاسبة االبداعیة من خالل مجموعة من االفتراضات اآلتیة: 

 أن الدخل دالة خطیة للمبیعات. -۱
 نسبة التكالیف المتغیرة إلى المبیعات تكون ثابتة مع الزمن.  -۲
 التكالیف الثابتة مع الزمن تبقى ثابتة أو تزداد من فترة إلى أخرى و ال تنخفض.   -۳ 
 تتدخل اإلدارة في المبیعات لتمھید دخلھا والمحاسبة االبداعیة.  -٤ 

تمھید دخلھا من خالل قیاس معامل التباین للتغیر في ویتم تقریر فیما إذا كانت الشركة تدیر أرباحھا من خالل  
   -الدخل ومعامل التباین للتغیر في المبیعات من خالل المعادلة اآلتیة:

SB= 𝑪𝑪𝑪𝑪 ∆𝑰𝑰
𝑪𝑪𝑪𝑪 ∆𝑺𝑺

            (9) 
 اذ أن: 

SB إدارة األرباح من خالل تمھید الدخل.  مؤشر 
CV ∆I   .معامل التباین للتغیر في الدخل 
CV ∆S  .معامل التباین للتغیر في المبیعات 

2R
2R
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قیمة   كانت  إذا  المحاسبة   وبالنتیجة،  تمارس  ال  التي  الشركات  من  تعّد  الشركة  فأن  الواحد،  من  أكبر 
 أقل من الواحد فھذا دلیل على ممارسة الشركة المحاسبة االبداعیة.  االبداعیة، أما إذا كانت قیمة 

 -:Lewis & Chaney 2001نموذج ثالثا: 
من المبیعات في النموذج السابق، اذ أصبح  یلیة بدالً قام الباحثان في ھذا النموذج باستبدال التدفقات النقدیة التشغ 

الدخل دالة خطیة للتدفقات النقدیة التشغیلیة، وأي تغیر یحصل في ھذه التدفقات النقدیة ینتج عنھ تغیر مماثل في  
النقدیة   التدفقات  تغیر  تباین  ومعامل  الدخل  تغیر  تباین  معامل  قیاس  على  النموذج  اعتمد  فقد  وبھذا  الدخل، 

   -اآلتیة: شغیلیة وذلك حسب المعادلة الت

SB= 𝑪𝑪𝑪𝑪 ∆𝑰𝑰
𝑪𝑪𝑪𝑪 ∆𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄

        (10) 

 اذ أن: 
CV ∆cash   .معامل تباین التغیر في التدفقات النقدیة التشغیلیة 

ھي أقل من الواحد، كان ذلك دلیالً على ممارسة اإلدارة التالعب وإدارة أرباحھا   SBفإذا كانت نتیجة المؤشر  
 أكبر من الواحد، فھو دلیل على عدم ممارسات المحاسبة االبداعیة.  SBوبالعكس إذا كانت قیمة المؤشر 

 : مدخل التغیرات المحاسبیة  -ج
االرباح      رقم  لتغییر  المحاسبیة  التغیرات  مدخل  الشركات  إدارة  غیر    المتحققةتستخدم  االنحرافات  لتقلیل  أو 

عاماً  قبوالً  المقبولة  المحاسبیة  المبادئ  تطبیق  في  المتاحة  المرونة  باستغالل  األرباح،  مستویات  في  المتوقعة 
(GAAP)    رقم الربح ویتم وفق ھذا المدخل تقدیر مستوى  وامكانیة التحول من طریقة إلى أخرى للتأثیر في

غیر   االنحرافات  تقلیل  في  التغیرات  ھذه  أثر  لتحدید  المحاسبیة  التغیرات  إجراء  وبعد  قبل  لألرباح  متوقع 
 -استخدمت في المدخل : ومن النماذج الذي  ( Herman & Inoue, 1996:160) المتوقعة في األرباح

 -: Moses, 1987نموذج أوال: 
   -:تیةوفق ھذا النموذج قیاس ممارسات المحاسبة االبداعیة من خالل المعادلة االویتم  

SB= |𝑷𝑷𝑷𝑷−𝑷𝑷𝑷𝑷|−|𝑹𝑹𝑷𝑷−𝑷𝑷𝑷𝑷|
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝒄𝒄

        (11) 
 اذ أن:

SB تمھید الدخل.  استراتیجیةخالل  اإلبداعیة منسلوك المحاسبة  مؤشر 
PE قبل إجراء التغیر المحاسبي.   األرباح 
EE المتوقعة.  األرباح 
RE بعد إجراء التغیر المحاسبي.   األرباح 

Sales  .المبیعات 
المؤشر      النتیجة  كانت  وأن   SBإذا  االبداعیة  المحاسبة  تمارس  الشركة  أن  یعني  ھذا  الصفر،  من  أكبر 

في األرباح، وإذا كانت النتیجة أقل من الصفر ھذا  ادت لتقلیل االنحرافات غیر المتوقعة   التغیرات المحاسبیة قد 
 یعني أن الشركة ال تمارس المحاسبة االبداعیة. 

 -: Herman & Inoue, 1996نموذج  ثانیا:
یستخدم ھذا النموذج على الشركات التي تستغل  بدائل طرق احتساب االندثار للمناورة في رقم الربح المقرر  

في القوائم المالیة، إذ یختبر ھذا النموذج مدى تدخل اإلدارة في تخفیف االنحرافات غیر المتوقعة في األرباح  
باحثان النموذج في الشركات الیابانیة، وذلك الن  من خالل ممارستھا ألسالیب المحاسبة االبداعیة، وقد طبق ال

SB
SB
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التشریعات الیابانیة ال تطلب اإلفصاح عن أثر التغیر في طرق االندثار كبند مستقل في قائمة الدخل، ویتم إثبات  
  -وجود ممارسات المحاسبة االبداعیة من عدمھا من خالل المعادلة اآلتیة:

SB= |𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕|−|𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝒕𝒕−𝟏𝟏|−|𝑷𝑷𝒕𝒕−𝑷𝑷𝒕𝒕−𝟏𝟏|
𝒄𝒄𝒄𝒄𝒔𝒔𝒔𝒔𝒄𝒄

        (12) 
 اذ أن:

SB سلوك المحاسبة االبداعیة.   مؤشر 
EBDt قبل االندثار في الفترة  األرباحt . 

EBDt-1   األرباح قبل االندثار في الفترة السابقةt-1  . 
Et بعد االندثار في الفترة  األرباحt  . 

Et-1 بعد االندثار في الفترة السابقة   األرباحt-1  . 
Sales   .المبیعات   

أكبر من الصفر، ھذا یعني ان الشركة تستخدم التغیر في طرق االندثار لتمھید   SBإذا كانت النتیجة المؤشر    
 أقل من الصفر.  SBدخلھا وبالعكس في حالة كون النتیجة سالبة أي قیمة 

 -: Accruals Approachمدخل المستحقات -د
إدارة     بھا  تقوم  التي  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  لقیاس  الباحثین  قبل  من  كثیراً  یستخدم  المدخل  ھذا  ان 

الشركات، كونھ االساس المستخدم في المحاسبة المالیة ومعتمد  بشكل أساس ھو أساس االستحقاق المحاسبي  
الفتر تخص  التي  والمصروفات  اإلیرادات  مقابلة  مبدأ  على  یقوم  اإلیراد الذي  تحقق  ومبدأ  الحالیة  ة 

من  42  1995:(دھمش الجھد  الكثیر  المحاسب  من  یتطلب  الذي  األساس  لذلك  الموجھة  االنتقادات  وبسبب   ،(
في مجال احتساب االندثار وتقدیر المخصصات واالختیار بین طرق تقویم المخزون  والسیماالتقدیر  الشخصي 

والتق االختیار  في  لإلدارة  فرصة  یوفر  المحاسبة  فأنھ  لممارسة  الفرصة  ھذه  واستغالل  الشخصي  والحكم  دیر 
اإلجمالیة   المستحقات  وتعّرف  المتحقق.  الربح  رقم  في  والتأثیر  الدخل،   بأنھااالبداعیة  من  نقدي  غیر  جزء 

 النقدي، ویقاس بالفرق بین الدخل على أساس االستحقاق، والدخل على األساس 
 (Qiao&Zhou, 2007: 88)  ن لقیاس المستحقات اإلجمالیة:ویوجد أسلوبا (Syed,et al, 2009:631)                                     

 یتم من خاللھ قیاس المستحقات اإلجمالیة عن طرق المعادلة اآلتیة:  :أسلوب التدفقات النقدیة-   
Total Accruals = Net Income from operation – cash flow from operation      (13) 

  یتم من خاللھ قیاس المستحقات اإلجمالیة عن طریق المعادلة اآلتیة:: أسلوب المیزانیة-   

TAt= ∆𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕−∆𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒕𝒕−∆𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕+∆𝑬𝑬𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕−𝑬𝑬𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

                         (14) 
        اذ أن: 
TAt    المستحقات اإلجمالیة في سنةt  . 

∆CAt    .التغیر في األصول المتداولة 
∆Casht   .التغیر في النقد ومكافئات النقد 

∆CLt   .التغیر في المطلوبات المتداولة 
   ∆DCLt .التغیر في الدیون قصیرة األجل الداخلة ضمن المطلوبات المتداولة 

DEPt    .مصاریف االندثار وإطفاء األصول غیر الملموسة 
At-1  اجمالي األصول للسنة التي تسبق السنةt  . 
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     (Zhang & wang, 2006:32) -ھما:   نیأ جزاذ تتكون المستحقات اإلجمالیة من 
   : االختیاریة  فی  يھ المستحقات  التدخل  اإلدارة  تستطیع  الذي  المستحقات  من  و جزء  األرقام ھا  في  تأثر 

 زیادةً أو نقصانا.  االمحاسبیة من خاللھ
   : جزء من المستحقات الذي ال تستطیع اإلدارة القدرة على التأثیر فیھ وال    يھالمستحقات غیر االختیاریة

 التأثیر من خاللھ في األرقام المحاسبیة بزیادتھا أو تخفیضھا أي أنھ ناتج عن النشاط الطبیعي للشركة.  
غیر    وتتم عملیة فصل المستحقات االختیاریة عن المستحقات غیر االختیاریة من خالل احتساب المستحقات    

 االختیاریة المقدرة وبعدھا یتم معرفة المستحقات االختیاریة اذ أن: 
Total Accruals = Non discretionary Accruals + Discretionary Accruals   (15) 

الحتساب المستحقات االختیاریة والمستحقات غیر االختیاریة،    ونالباحث  ومن النماذج اإلحصائیة التي طورھا
الدر كل  أن  المستحقات  اذ  احتساب  كیفیة  في  تشترك  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بقیاس  الخاصة  اسات 

    (Belkaoui, 2005; 457 – 460)اإلجمالیة حسب أحد األسلوبین المذكورین آنفاً:
 -: Healy1985نموذج أوال: 

ینظر الى االستحقاق االختیاري المقدر في ھذه النموذج خالل مدة معینھ على انھ اجمالي االستحقاقات مقسوما  
یكون    الفترة،على اجمالي االصول اول   ان  المتوقع  یعني ان االستحقاق غیر االختیاري من  وقد   صفرا،ھذا 

 ) یتمHealyحاول  (الذي  الحدث  االختیاري في سنة  االستحقاق  تقدیر  بتدخل  )  بین    بوصفھ  االدارة)ثل  الفرق 
ویتمثل  الشركة)  نشاط  عن  بالناتج  یتمثل  (والذي  االختیاري  غیر  االستحقاق  ومتوسط  االجمالي  االستحقاق 

 االتیة: النموذج بالمعادلة 
 احتساب المستحقات الكلیة وفقآ لمنھج المیزانیة العمومیة بالمعادلة االتیة :  -۱

Tat = ΔCat – ΔClt – ΔCasht + ΔDclt – Dept     (16) 
 اذ ان :
Tait    المستحقات الكلیة 

ΔCait    التغیر في االصول المتداولة للشركةi  في السنةt. 
ΔCashit     التغیر في النقود للشركةi  في السنةt. 

ΔClit    التغیر في المطلوبات المتداولة للشركةi  في السنةt . 
ΔDclit   للشركة  نین التغیر في الدائi  في السنةt .. 

Dept    .اندثار السنة الحالیة 
 تقدیر االستحقاق غیر االختیاري    -۲ 

NDCi,t=TAi,t – NDAi,t         (17) 
 اذ ان :

NDCi,t  االستحقاق غیر االختیاري  
TAi,t  اجمالي االستحقاق 

N   عدد السنوات 
 االختیاري  احتساب االستحقاق  -۳

التي یتم  بأنیمكن تعریف المستحقات االختیاریة   المعالجات المحاسبیة  الناتجة من المعامالت او  ھا المستحقات 
 اإلبداعیة. اختیارھا لغرض المحاسبة 
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Dat = Tat – NDA      (18) 
ھ  د یع یتضمن  أن  یتوقع  لھذا   االبداعیة  المحاسبة  لتقدیر  استخدمت  الذي  النماذج   أبسط  من  النموذج   ذا  ھذا 

كونھ ال یأخذ  باالعتبار طبیعة العملیات العادیة التي تتطلب مستوى معینآ  لالنموذج أكبر قدر من أخطاء القیاس  
 من االستحقاق  

 -:  De Angelo,1986نموذج  ثانیا: 
بین   المستحقات  إجمالي  في  االختالفات  حساب  خالل  من  االبداعیة  المحاسبة  اكتشاف  تم  النموذج  ھذا  وفق 

المدة   اول  األصول  مجموع  على  مقسوما  ً مقیاس بوصفھ  مدتین  النموذج    ا وھذا  االختیاریة,  غیر  لالستحقاقات 
جمالي االستحقاق في الفترة السابقة و  یفترض عدم وجود ادارة ارباح في الفترة الحالیة اذا كان االختالف بین ا

الحالیة یساوي صفرآ , یعني عدم وجود المحاسبة االبداعیة وكلما ابتعدت قیمة الناتج عن الصفر فان ذلك یعني 
 -عن النموذج : تیةوجود المحاسبة االبداعیة ویمكن التعبیر بالمعادلة اال 

EDACit = Tacіt – 𝐓𝐓𝐚𝐚𝐓𝐓і𝐭𝐭−𝟏𝟏
𝐀𝐀і𝐭𝐭−𝟏𝟏

          (19) 
 ان : اذ 

EDACit شركة لالمستحقات االختیاریة المقدرة لI   لسنھt 
Tacіt   اجمالي المستحقات للشركةi  في السنةt 

Aі t-1  اجمالي االصول الشركةi  في بدایة السنةt 
الحالیة ,  مصدر خطأ القیاس في ھذا النموذج یأتي من اھمال المتغیرات التي تؤثر على االستحقاقات في السنة  و

االقتصادیة وال  الظروف  في  للتغیرات  استجابة  تتأثر  االختیاریة  غیر  االستحقاقات  ان  یفترض  النموذج  وھذا 
 . Miller), 2009:  81(    ) التأثیر في الظروف االقتصادیةDeangeloیراعي نموذج ( 

 -: Jones, 1991نموذج  ثالثا:
 ) خJones,1991یقترح  نموذجآ  (  فف)  نموذج  افتراضات  حدة  نموذج  Healy, 1985من  وكذلك   (
)Deangelo, 1986  بان االستحقاقات غیر االختیاریة ثابتھ مع االخذ باالعتبار عند تقدیر االستحقاقات غیر (

االختیاریة   بالمستحقات  التنبؤ  على  القدرة  تحسین  بھدف  شركة   بكل  الخاصة  التشغیلیة  الظروف  االختیاریة 
ا ھذا  الكلیة  ویفترض  الملكیة   : االول  فالمتغیر  الكلیة  المستحقات  مستوى  یعبران عن  متغیرین  وجود  لنموذج 

  Chineduللمصانع والمتغیر الثاني : التغیر في حساب راس المال العامل مثل التغیر في االیرادات وقد استند  
السیطر یحاول  انھ  مفادھا  فكرة  الى  ذلك  اثارفي  على  االة  الظروف  في  على  التغیرات  للشركة  قتصادیة 

   .المستحقات غیر االختیاریة في سنة الحدث (أي السنة التي یتم فیھا افتراض المحاسبة اإلبداعیة)
)40   :2015 ,et al Chinedu ویتمثل نموذج ( ً  ) Jones ,1991: 211(  -بالصیغة االتیة:  ا

NDAit=a1( 𝟏𝟏
𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a2(∆𝑹𝑹𝑷𝑷𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕
𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a3(𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑨𝑨𝒕𝒕
𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕−𝟏𝟏

)        (20) 
 اذ ان :

NDAit ) المستحقات غیر االختیاریة لشركةi خالل فترة (t   
Ait-1 ) إجمالي اصول الشركةi في نھایة الفترة (t_1   

REVit∆ ) التغیر في إیرادات الشركةi خالل فترة (t   
PPEit ) قیمة اآلالت والعقارات والممتلكات للشركةi ) في نھایة الفترة (t  ( 
   :  ) ال بد من اعتماد معادلة المیل للمدة المقدرة(a3,a2,a1) انھ للحصول على المعامالت  Mohanramوأكد (

7) :2003,Mohanram ( 
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٤٥ 

 

𝑻𝑻𝑪𝑪
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

=a1( 𝟏𝟏
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a2(∆𝑹𝑹𝑷𝑷𝑪𝑪𝑨𝑨𝒕𝒕
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a3(𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑨𝑨𝒕𝒕
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+el             (21) 
خالل  من  تدار  االیرادات  كانت  إذا  بمعنى  اختیاریة   غیر  اإلیرادات  أن  افتراض  على  النموذج  ھذا  یعتمد 

من اإلیرادات التي تمت إدارتھا من المستحقات    ءاً ) سیزیل جزJonesاالیرادات غیر االختیاریة , فإن نموذج (
 ) فمثet al  Krishnan   102007:االختیاریة  ھناك  )  سیكون  السنة  نھایة  في  النقدیة  توفر  عدم  حالة  في  ال 

التقدیر اإلداریة ستكون ھناك زیادة في الربح   تم اكتساب اإلیرادات فعال ، فنتیجة للسلطة  اذا  تساؤل حول ما 
المستحقات اإلجمالیة من جھة   یعمل على فصل  النموذج  المدینة  و ھذا  الذمم  والمستحقات اإلجمالیة و زیادة 

 ) . Dechow et al, 1995: 199یرادات ما یجعل المحاسبة االبداعیة تنحرف نحو الصفر" (اإل
 -: Modified Jones 1995نموذج رابعا:
فیھ  dechow, et al, 1995قدم ( یستند  معدالً  نموذجاً  التعدیل)  إلى   ھذا  المدیرون  فیھ  الذي یرغب  الحد  إلى 

)  Modified Jonesجاء انموذج ( النقدیة وقد التالعب باألرباح من خالل االعتراف باإلیرادات على المبیعات 
(  أكثر االصلي  باألنموذج  مقارنة  اإلبداعیة  المحاسبة  اكتشاف  في  (Jonesقوة   ((Zhang,2002:12   ویعتمد

 (Llukani & Karapici ,2013:82)المستحقات الكلیة وفق اآلتي:  اساسا ھذا النموذج على احتساب 
              TAit= ∆CAit - ∆Cash it - ∆CL it +∆DCL it - DEP i      (22) 

 اذ ان :
TAit    المستحقات الكلیة 

∆CAit   التغیر في االصول المتداولة للشركةi  في السنةt 
 ∆Cash it التغیر في النقدیة للشركةi  في السنةt 

∆CL it   التغیر في المطلوبات المتداولة للشركةi  في السنةt 
∆DCL it   التغیر في الدائنون للشركةi  في السنةt 

DEP i   اندثار السنة الحالیة 
 .)et al,  Butt  634:2009(  -: بمایأتي بینما المستحقات غیر االختیاریة یتم احتسابھا

                NDAt=a1( 𝟏𝟏
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a2(∆𝑹𝑹𝒔𝒔𝑹𝑹𝒕𝒕−∆𝑹𝑹𝒔𝒔𝒄𝒄𝒕𝒕
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)+a3(𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕
𝑪𝑪𝒕𝒕−𝟏𝟏

)         (23) 
 اذ ان :

NDAt     المستحقات غیر االختیاریة لسنةt 
1/ )At-1 إلى إجمالي االصول لسنة سابقة  1) نسبة 

∆REVt   التغیر في إیرادات السنةt 
∆Rect   في سنة  ینینالتغیر في حسابات المدt 
PPEt    المصانع و األبنیة والمعدات في سنة t 

 بینما المستحقات االختیاریة یتم احتسابھا بالفرق بین المستحقات الكلیة والمستحقات غیر االختیاریة 
220):2012 ,et al  Al-Attar = المستحقات االختیاریة ( TAit-  NDAt 

أجراھا      التي  الدراسة  لممارسات    Dechowتوصلت  األقوى  االختبار  یقدم  المعدل  جونز  نموذج  أن  إلى 
 ). Model  Healy  ,De Angelo ,Industrial   ) (120: et al,2011   Aliالمحاسبة االبداعیة مقارنة ب ( 
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٤٦ 

 

 النموذج الصناعي   خامسا:
النموذج الصناعي من قبل       التي   Dechowتم تطویر ھذا  اذ یعتمد في قیاس االستحقاقات غیر االختیاریة 

الزمن   مر  على  ثابتة  ذكر (NDAتكون  ما  على  محددات  )  تحدید  محاولة  من  فبدالً  جونز.  نموذج  في 
اعة أن التباین في  ) , یفترض نموذج الصنBartov et al  2000,:427االستحقاقات غیر النقدیة بشكل مباشر (

محددات االستحقاقات غیر االختباریة  شائع عبر الشركات في نفس الصناعة وھي تعد ذات دالة خطیة أي أن  
) الصناعة  وسیط  مع  خطیة  بعالقات  ترتبط  ان  یمكن  االختیاریة  غیر  ) Median Industryالمستحقات 

 ) Dechow et al, 201 :1995لمجموع االستحقاقات مع محددات أخرى وفق االتي: ( 

                           NDAt=Y1+Y2median ( 𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕
𝒄𝒄𝒕𝒕−𝟏𝟏

)        (24) 

 اذ ان :
NDAt    المستحقات غیر االختیاریة 

Tat   اجمالي المستحقات في السنة 
At-1    إجمالي االصول لسنة سابقةt-1)  ( 

Y1,Y2    مدة لمالحظات  االنحدار  معادلة  تحلیل  خالل  من  تقدیرھا  یتم  التي  بالنموذج  الخاصة  المعامالت 
 التقدیر  

 -:  Kothari,  2005نموذج   سادسا: 
 )Kothariطریقة و ربطھا بأداء الشركة في الفترة الماضیة والحالیة لتقدیر المستحقات  ولذلك استطاع  )  ذكر

العائد على األصول (تقدیم نموذج متطور   بین  ً مقیاس بوصفھا  ) و المستحقات  ROAیعتمد على الربط  ألداء   ا
لنموذج    الشركة وفق  تقدیرھا  تم  االختیاریة  غیر  المستحقات  (  Kothariوقیمة  ,  2005: 168"كاالتي: 

Kothari et al ( 

NDAi,t = a1[ 𝟏𝟏
𝐀𝐀𝐢𝐢𝐭𝐭−𝟏𝟏

] + a2Δ REVit + a3 PPEit + a4 ROAijt       (25) 
 ان :اذ 

ROAіjt    " ) العائد على اصول الشركةі) القطاع ینتمي إلى  المدة (  j) "الذي  ) الذي یساوي  t-1) "خالل 
 النسبة بین الربح لصافي وإجمالي االصول في بدایة المدة.

 -: Miller "2007انموذج نسبة " ثامنا:
للتالعب    اً معرض  اً عنصر  وصفھا نسبة العالقة بین التغیر في راس المال العامل (ب  2007"استحدث میلر عام  

(ب  التشغیلیة  األنشطة  من  النقدي  النسبة    اً عنصر  وصفھا)والتدفق  ھذه  على  اطلق  اذ   ( للتالعب  معرض  غیر 
كن استخدام ھذه (نسبة میلر) فاذا لم تكن الشركة ممارسة للمحاسبة االبداعیة فتتصف تلك العالقة بالثبات. ویم

قیمتھا صفر تكون  اذ  األرباح  في  التالعب  للكشف عن  تساوي    اً النسبة  لم  اذا  اما  تالعب  في حالة عدم وجود 
على وجود تالعب في رقم األرباح . مما یعني انھ كلما اختلفت نسبة میلر   اً قیمتھا الصفر فأن ذلك یكون مؤشر

مؤشر ذلك  كان  إیجابا  او  سلبا  سواء  الصفر  اساس  ع  اً عن  وفق  المعدة  األرباح  رقم  في  تالعب  وجود  لى 
 ). James) ،( 81: Miller, 2009,  84:2009االستحقاق" وتحسب على وفق المعادلة االتیة.  (

           EM = (∆𝑾𝑾𝑪𝑪
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

  ) t-0 - (∆𝑾𝑾𝑪𝑪
𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

) t-1         (26) 
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٤۷ 

 

 -ان: اذ 
EM عن المحاسبة االبداعیة )  اً عبربوصفھا ماألرباح (  إدارة 

∆WC في صافي راس المال العامل التغیر 
CFO التدفق النقدي التشغیلي  صافي 

t-0 الحالیة  السنة 
t-1 السابقة  السنة 

وسوف یتم استخدام ھذا النموذج لقیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في المصارف عینة البحث ألسباب سیتم  
 لبحث.ذكرھا الحقاً في الجانب العملي ل

 
 -العادیة: مقاییس عوائد األسھم -۲

 االتي: لقیاس عوائد األسھم العادیة في الشركات توجد عدة مقاییس منھا 
 العائد المتحقق   -أ

األداة   لھذه   ( شراء  و  بیعا  التداول  او  (االقتناء  استثماره  خالل  من  فعلیا  المستثمرون  یحققھا  العوائد  ھي 
یمكن   اذ  العائدین  من  مزیج  او  رأسمالیة  عوائد  او  ایرادیة  عوائد  اما  العوائد  ھذه  تكون  وقد    االستثماریة 

النات 2010: 78(الخطیب, العائد  ھو  الرأسمالي  العائد  یعرف  ان  األسھم  )  أسعار  في  وانخفاض  ارتفاع  من  ج 
(العلي, بالمستقبل  المالیة  األسواق  في  خالل  230 : 2010 العادیة  من  الرأسمالي  العائد  احتساب  ویمكن    (

 ) : Ehrhardt and Brigham,2011:274(:المعادلة االتیة  
          

𝐑𝐑𝐢𝐢 = 𝐏𝐏₁−𝐏𝐏˳
𝐏𝐏˳

         (27) 
 -اذ ان:

R𝑖𝑖    الرأسماليالعائد 
P₁   سعر السھم في نھایة المدة 
P˳   سعر السھم في بدایة المدة 

االیرادي العائد  المستثمر   يھ اما  علیھا  یحصل  التي  أرباح    وناألرباح  من  جزء  بتوزیع  الشركة  تقوم  عندما 
 :من المعادلة االتیة ھا ). ویمكن احتساب32 :2005 األسھم العادیة (النعیمي ,

)Fabozzi and Pereson,2003:323 : ( 

 السهم = صافي الر�ح �عد الضرائب/ عدد األسهم  دعائ (28)      
 العائد المطلوب   -ب

اقل   المقابل    ءشيھو  المعلومة وھو  المخاطرة  ذات  المالیة  الحصول علیة من شراء األوراق  المستثمر  یتوقع 
ً الذي یحصل علیة المستثمر تعویض    النظامیة التي من المخاطر ھي    انعن المخاطر التي تحملھا وھنالك نوع   ا

ع العائد المطلوب كلما زادت  یمكن تجنبھا من خالل التنویع في االستثمار ویكون لھذه المخاطرة عملیة طردیة م
ال یمكن  فالمخاطرة النظامیة قابلھا زیادة في العائد المطلوب على األموال المستثمرة اما المخاطر غیر النظامیة  

 .) 2016: 21,20(جعفر, ب توضح كیفیة احتساب العائد المطلو تیةتجنبھا والمعادلة اال 
                              RR = Rf + (ERm-Rf)β          (29) 
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٤۸ 

 

 -ان: اذ 
 RR  معدل العائد المطلوب 
 Rf اسعار الفائدة 

(ERm – Rf) المخاطرة  عالوة 
 β بیتا 
 العائد المتوقع   -ج

على ما یمتلكھ المستثمرون من المعلومات في   ھو العائد الذي یتوقعھ المستثمر في األسواق ویعتمد بشكل أساس
المتوقعة لألوراق المالیة ھو ما یمكن ان یتحقق حسب  ئد بانة المعدل الموزون للعواالسوق او یمكن القول  

التنبؤات لمتخذي القرارات لطبیعة الحالي االقتصادیة التي یمكن التنبؤ بھا بسبب المخاطرة المرافقة لالستثمار   
من العائد الكلي الذي یتوقعھ المستثمرون   ءویسمى العائد العادي ھو عبارة عن جز،  )37,36:2015(الجنابي,

ویعتمد على المعلومات التي لدیھم عن ذلك السھم فیما یخص العوامل المؤثرة على السھم خالل الفترات 
ھو غیر موكد بسبب نسبة المخاطر العالیة وھذا یكون بسبب االستثمار باألخذ  ف المستقبلیة اما الجزء الثاني 
) . ویمكن احتسابھ من المعادلة االتي  214 :2010 لفترة(العلي,بمعلومات  متداولة خالل ا

(Jones,2000:160): 
ER= ∑ 𝐑𝐑𝐢𝐢 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐢𝐢𝐦𝐦

𝐢𝐢=𝟏𝟏              (30) 
 -ان: اذ 

ER  العائد المتوقع   
 Pr𝑖𝑖  مجموع احتمالیة العائد  
 R𝑖𝑖 العائد الممكن تحقیقھ  

 عائد السھم من األرباح المحققة -د
وتكرر استخدامھا في الحیاة العلمیة لقیاس    اً األرباح المتحققة من اھم النسب األكثر انتشارتعد نسبة العائد من  

أداء الشركة من وجھ نظر بالنسبة للمستثمرین و یأخذ بعین االعتبار  بالنسبة للمستثمرین عندما یقررون شراء  
السھم لغرض االستثمار ویقاس من خالل قسمة صافي الربح بعد الضریبة على عدد األسھم المكتتب بھا ویمكن  

 ) 19 :2016 ن األرباح المحققة وفق المعادلة االتیة :(ھمیسي وبلغربي ,احساب عائد السھم م 
 )۳۱(     عائد السھم من األرباح المحققة =األرباح الموزعة /عدد األسھم العادیة  

 عائد السھم من األرباح الموزعة -ھـ
المستثمرون من أرباح موزعة لكل سھم خالل   ھلغرض منھ قیاس ما یحصل علیاھو مقیاس من مقاییس السوق  

ً نقدی  اً وجود السھم في محفظتھ وتعد ھذه األرباح الموزعة تدفق یحصل علیة المستثمرون ویعد ھذا المقیاس من    ا
ً العوامل المؤثرة على أسعار األسھم اذ انھ ال یكون ضروری تساوى حصة السھم من األرباح الموزعة مع  ت ان    ا

األر السھم من  واما حصة  تحققھا   التي  األرباح  األرباح ھو جزء من  یوزع من  ما  وذلك ألنھ  المتحققة   باح 
حتفظ بھ كاحتیاطي او ارباح مدورة وھذا السبب جعل االختالف بالنسبة بین حصة السھم من األرباح فیالباقي  

 ) 79 :2010 الموزعة والمتحققة ویمكن حسابھ وفق المعادلة االتیة :(الخطیب,
 )۳۲) = صافي الربح بعد الضرائب/اجمالي عدد األسھم      (EPSھم(ربحیة الس
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٤۹ 

 

 الربح الجاري للسھم  -و
كونھ یقیس قدرة الدینار الواحد الذي دفعة المستثمر ثمنا لتولید الربح  لمھم جدا  ھوھو احد مقاییس تقییم األسھم و

عند   السوقیة أي  والقیمة  السھم  بین ربح  ھناك عالقة عكسیة  ولكن اذ  السھم  ینقص ربح  السوقیة  القیمة  زیادة 
ربح السھم یسیر مع معدالت الفائدة على السندات فاذا ارتفع معدل الفائدة على السندات یقوم الناس    ھ المعتاد علی

القیمة السوقیة بسب زیادة العرض فیرتفع الربح    الن بیع األسھم ویشترون السندات ھذا یؤدي الى انخفاض  
ً األرباح الموزعة یبقى ثابت نصیب السھم من    :2010 وفق المعادلة االتیة: (الخطیب,  ھخالل السنة ویمكن حساب  ا

 80( . 
 ) ۳۳العائد الجاري للسھم= حصة السھم العادي من الربح/القیمة السوقیة للسھم      (

 : عائد فترة االقتناء -ز
ناء تیأخذ بالحسبان األرباح الموزعة واالرباح الرأسمالیة وكذلك قیاس اق النھھو من اكثر المقاییس دقة وواقعیة 

 :المستثمر لسھم قد اشتراه بمبلغ معین وبیعة ویحسب من المعادلة االتیة  
           

𝐑𝐑𝐢𝐢 = 𝐏𝐏𝐭𝐭−𝐏𝐏𝐭𝐭−𝟏𝟏+𝐃𝐃𝐭𝐭
𝐏𝐏𝐭𝐭−𝟏𝟏

                 ( 34) 
 -اذ ان:

R𝑖𝑖   عائد السھم 
Pt   سعر السھم في الفترةt 

P t-1   سعر السھم في الفترةt-1 
Dt   التوزیعات النقدیة 
 العائد غیر العادي -ح

ھو الفرق بین العائد المتحقق للسھم خالل فترة زمنیة والعائد المطلوب في الفترة نفسھا وھو احد المقاییس التي  
من المعادلة   ھ). ویمكن حساب 159 :2017 األسھم العادیة (محمد وحنتوش,یعتمد علیھا المستثمر في تقییم أداء  

 ) Menike,2014:115( :االتیة
𝐀𝐀𝐑𝐑𝐢𝐢𝐭𝐭 = 𝐑𝐑𝐢𝐢𝐭𝐭 − 𝐄𝐄(𝐑𝐑𝐢𝐢𝐭𝐭)          ( 35) 

 -اذ ان:
AR𝑖𝑖t   العائد غیر العادي للسھم𝑖𝑖  خالل المدةt 

R𝑖𝑖t   العائد المتحقق للسھم𝑖𝑖  خالل المدةt 
E(R𝑖𝑖t)     العائد المطلوب للسھم𝑖𝑖    خالل المدةt    والذي یستند الى معدل العائد المتوقع للسوقE(Rm)    ومقدار

 βالمخاطرة النظامیة بیتا  
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 داعیة على عوائد األسھم استخدام المحاسبة اإلب أثر -۳
تدفقات محددة من الدخل متمثالً    بمقسوم ارباح سنوي   تعطي األسھم الحق لحاملھا ان یحصل بموجبھا على 

ً مو بشكل    زعا االسھم  عوائد  تحدید  على  تؤثر  بالتدفقات   المرتبطة  المخاطرة  انخفاض  أن   ، المساھمین  على 
الستثمار ومنھا مقسوم األرباح السنوي قبل اتخاذ القرار االستثماري إلى تقدیر عوائد ا  ونواضح یقوم المستثمر

باالستناد  بالعوائد  المتعلقة  المخاطرة  وتحدید  القوائم    الى  الموزع  في  عنھا  اإلعالن  تم  التي  المحاسبیة  األرقام 
والسیاسات   للوسائل  اختیار اإلدارة  تأثیر في  لھا  التي  العوامل  السوقیة من  تكون عوائد األسھم  لذلك   ، المالیة 

مستخدمة لتأثیر في رقم الربح  الذي اعلن عنـھ ، ورقم الربـح الذي تم اعالنھ لھ تأثیر في القیمـة  المحاسبیة ال
, تستطیع االدارة التأثیر في عوائد األسھم من خالل    (Jackson & Pitman , 2007 : 2)السوقیـة للشركـة  

بالفتر األرباح  على  والحفاظ  الخسائر  وتجنب  الحالیة  األرباح  في  تخفیضھاالزیادة  وعدم  الالحقة  فإن  ات  لذا 
بقا وان  االسھم،  عوائد  في  سلبي  بشكل  یؤثر  للشركات  األرباح  إلى  ءانخفاض  سیـؤدي  الحال  ھذه  على  ھا 

 عند  الشركات  ،كذلك تعمل(Multford & Comiskey , 2002 : 4) انخـفاض قیمة الشـركـة بالضرورة  
 باالستثمار العمالء المالي واغراء أدائھا ات جیدة عنع انطبا  عامة إلى شركة مساھمة لخلق شركة من تحولھا

،   في المال  لزیادة راس  لالكتتاب ألول مرة  بھا  الخاصة  األسھم  بعرض  الجدیدة  الشركات  تقوم  إذ   ، أسھمھا 
 بما للسھم تأسیس اسعار مرتفعة تحاول فھي الشركة وتقلبات السوق السھم  سوق اسعار عدم وجود  وبسبب 

الدافع الستخدام ممارسات المحاسبة االبداعیة في شركاتـھا اثناء فتـرة اإلصدار الجدید ألسھم   شركةلدى ال یولد 
) .  Ball & Shivakumar,2005: 83الشركة  العقوبات    Dechow et al, 2000)   :۱۹۳(وذكر  )     ان 

فرضت    سنوات  في المالیة بالتقاریر تالعبت  التي الشركات  على  اغلبھا كان الشركات  على   (SEC)التي 
 األسھم . إصدار

وخلق    تقییم األسھمویمكن لالستعمال الواسع للمعلومات المحاسبیة من قبل المستثمرین والمحللین المساعدة في  
في   األسھم  عوائد  في  لتأثیر  ومحاولة  باألرباح  التالعب  اجل  من  للمدیرین  ,  01:1998(القصیر  األمد  دافع 

Healy & Wahlenفي العوائد المحاسبیة   بین التغیرات دراسات متعددة بینت ان ھناك ارتباطا معنویا ما  ) أن
ھنا فیما أذا كان ھذا االرتباط ھو في ظل آلیة    ھوالسؤال الذي یطرح نفس  األسھم.عوائد أسعار    وبین تغیرات 

المناورة في السیا بخداع  سوق األسھم عن طریق  تقوم من  خاللھا اإلدارات   ، المحاسبیة ،على  محددة  سات 
أن   اال  األرباح  زیادة  بھدف   ( الثابت  القسط  طریقة  إلى  المعجل  االندثار  طریقة  من   (التحول  المثال  سبیل 

واحدة ، اذ   الیةتأخذ  الدراسات أخرى  في العقد السبعیني بینت أن عالقة السیاسات المحاسبیة وأسعار األسھم ال
دلیال على   ھناك  وان ن حركة  أان   ، بشكل مختلف   المحاسبیة  الطرق  إلى  المستثمرین   بنظر  تتأثر  األسھم  

لھذه  الدراسات بینت أن المناورة بالعوائد تثیر رغبات المستثمرین أال ان األرباح التي تظھرھا    ةالفحوى  العام
لمحاسبیة) أن المنھجیة  القوائم المالیة تثیر شكوكھم. وأكدت نتائج الدراسات السابقة (الخاصة بتغیر السیاسات ا

برزت التحسینات الجوھریة للرقابة ونشر تماثل المعلومات وركزت على العروض    لتلك الدراسات المستعملة  
) المحاسبیة  التغیرات  األولیة ألغراض  اإلدارة ).  Leftwich,۱۹۸۱:۲۳۹العامة  إن  القول  یمكن  ذكر  وفیما 

والسیاسات المحاسبیة لغرض األثیر في رقم الربح الذي  تمیل لخداع سوق األسھم عن طریق استخدام الوسائل  
لغرض ضمان استقرار مقسوم األرباح الموزع للمساھمین ومواجھة السوق والبیئة التنظیمیة ومن    عنھ،  أعلن

 ثم تحسن عوائد أسھم الشركة في السوق المالیة. 
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  متهيد
ق العراق المدرجة في سو المصارف التجاريةفي  ممارسات المحاسبة االبداعيةالفصل الى قياس هذا يهدف 

فقد  وعليهها، تلك الممارسات على عوائد األسهم في وأثر عالقة بيانعينة البحث فضال عن المالية  لألوراق

 اآلتية: خصص هذا الفصل لتناول المباحث 

 

 والمصارف التجارية عينة البحثالعراق لألوراق المالية  نبذة مختصرة عن سوق األول:المبحث 

  ة البحثالمصارف التجارية عين في المحاسبة اإلبداعية وعوائد االسهمقياس ممارسات  الثاني:المبحث 

 قياس وتحليل نتائج اختبار الفرضياتالمبحث الثالث 
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 املبحث األول 

 عينة البحث سوق العراق لألوراق املالية واملصارف التجارية  عن    نبذه تعريفية 
بعرض   المبحث  ھذا  الذي  یختص  المالیة  لألوراق  العراق  سوق  لنشوء  التاریخیة  فیھالخلفیة  وتداول   تدار 

البحث والمدرجة  عن المصارف عینة    نبذه تعریفیة مختصرةاألوراق المالیة بالبیع والشراء في العراق وأیضا  
 في سوق العراق لألوراق المالیة وكما یأتي: 

 -المالیة:  العراق لألوراق  مختصرة عن سوق نبذه  -۱
حوالي أربعة االف سنة إذ ظھر فیھ عھد حمورابي  ظھرت أقدم المعامالت التجاریة في بالد وادي الرافدین قبل  

لتنظیم   قانونیة  مواداً  أیضا  الفترة  تلك  تضمنت  وقد  (اإلقراض)  المضاربة  بعقد  یعرف  ما  البابلي  العھد  في 
احكام   على  العراق  اعتمد  بینما  المدفوعات)  تسویة  اإلقراض،  التمویل،  المال  (بیوت  تأسیس  مثل  التجارة 

بعد  اإلسالمیة  قامو  الشریعة  إذ  العثمانین  فترة  الى  وصوالً  اإلسالم  البریة    اظھور  التجارة  قانون  بإصدار 
عام   عام 1850(العثماني  في  المساھمة  الشركات  قانون  صدر  حتى  الفرنسي  القانون  عن  نقالً  یعد  الذي   (

)1882) رقم  الھندي  القانون  وھو  للشركات  اخر  قانون  صدر  للعراق  البریطاني  االحتالل  وبعد  لسنة    )7). 
اول قانون تم تطبیقھ في    د ) اذ یع 1908) الذي یعد نقالً عن قانون الشركات اإلنكلیزي للشركات سنة ( 1913(

) من قبل قائد القوات البریطانیة الذي  1919) لسنة ( 26العراق لتنظیم عمل الشركات وبعد تعدیل بیان رقم ( 
مسؤولیة تنفیذ ھذا القانون بعد ربطھا بوزارة المالیة وفي  بموجبة تم تأسیس دائرة لتسجیل الشركات التي تتحمل 

) شھد فیھ ظھور حدث مھم تمثل في تشكیل غرفة تجارة بغداد لدراسة انشاء بورصة تجاریة وقد 1935عام ( 
إقامة  لقبول  استعداد  على  الفترة  تلك  في  تكن  لم  التجاریة  األوساط  بأن  تفید  تقاریر  اللجنة  جلسات  تضمنت 

واستمر    1936) لسنة  65راقیة وقد صدر اول قانون في إقامة البورصة التجاریة العراقیة وھو (البورصة الع
لبیع وشراء األوراق 1939) لسنة  3) وصدر القانون رقم( 1938العمل بھ لمدة سنتین ثم وقف العمل بھ عام (

اعھا اال من قبل مخولین  المالیة إذ بین عدم جواز التعامل بالبیع والشراء أسھم وسندات القروض بمختلف أنو
بأعمال الصیرفة والزام المتعاملین االعالن عن مكاتبھم بصفة رسمیة ویكون التعامل وفق األسعار المعلنة مع 

) الف دینار وبأسھم عادیة وتظم شھادات األسھم كافة المعلومات  15% وبرأس مال قدرة ( 1  ز عمولة ال تتجاو
اول قانون تجاري    د الذي یع  1943) لسنة  60صدر قانون التجارة رقم ( التي یحتاج الیھا المتعاملون وبعد ذلك  

 عراقي إذ إشارة الى امكانیة تأسیس بورصة مالیة وأعطى قبوالً لتداول جمیع أنواع األوراق المالیة .  
عام   (  1970وفي  رقم  التجارة  قانون  إشار149صدر  اذ  المادة    ت )  سوق    8في  اعمال  الى  األولى  الفقرة 
اجریالمضاربة   وقد   ( عام    ت (البورصة  في  القانون  لھذا  (1973تعدیل  رقم  القانون  فیھ  70بواسطة  تم  إذ   (

رقم( الشركات  قانون  صدر  وبعدھا  البورصة  عن  لتعبر  المضاربة  سوق  تسمیة  لسنة  36اختیار   (1983  
بغداد   سوق  تأسیس  قانون  بذلك صدر  وبعد  القطر  في  األسھم  لسوق  تنظیم  فیھ  تضمن  إذ  لألوراق وتعدیالتھ 

) رقم  لسنة  24المالیة  تأ  1991)  تاریخ   حتى  بھ  العمل  استمر  في ،  المالیة  ألوراق  العراق  سوق  سس 
18 /4 /2004  ) قانون  صدور  وھما 74بعد  المال  راس  إدارة  قطاع  في  مؤسستین  تأسیس  بموجبة  تم  الذي   (

استقالل مالي واداري یدار من   ذویعد السوق اذ ھیأة األوراق المالیة العراقیة)  –(سوق العراق لألوراق المالیة 
تسع من  مكون  مجلس  ھذ    ة قبل  وسمیة  االستثماري  القطاع  في  االقتصادیة  الشرائح  مختلف  یمثلون  أعضاء 

  ) 2020/ 21/1بتاریخ (   2020لمجلس (بمجلس المحافظین) وبحسب موقع سوق العراق لألوراق المالیة لسنة  ا
 ي : وكما موضح بالجدول االت یوجد في السوق قطاعات متنوعة 
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 3-1)الجدول (
 حسب القطاعات  الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة

 )http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/companyGuideList.html�االعتماد على (المصدر: اعداد ال�احث 
المالیة   لألوراق  العراق  سوق  ثالث ویتضمن  في  تحدیدھا  ویمكن  االستثمارات  من  ھي:   ةالعدید  رئیسة    أنواع 

السلع  ( العقارات،االستثمار في األصول  والخدمات،  االستثمار في   ر والمعدات، االستثمااآلالت    الثابتة ومنھا 
 ). صنادیق االستثمار وتشمل األسھم، السندات،في الموجودات المالیة 

المالیة  یھدفو لألوراق  العراق  وفق   :الى  سوق  الشركات  عمل  مع تنظیم  یتناسب  بما  بھا  المعترف  المعاییر 
السوق في  ثقتھم  وتعزیز  المستثمرین  كفؤه    ,اھداف   أسواق  المستثمرین من خالل  تعزیز مصالح  العمل على 

الشفافیة والدقة في عملھا   تنافس  من خالل  بھا وذات  ,المنظم في   ,وموثوق  والكفوء  العادل  التعامل  وتسھیل 
التي تخص اال تنظیم تعامل  , و  ة مثل ھذه المعامالت السندات ومن ضمنھا تصفیة وتسوی عضاء في الخدمات 

لحمایة   الوسائل  وكذلك  المعینة  للجھات  وااللتزامات  الحقوق  وتحدید  اإلجرائیة  المعامالت  وكذلك  السندات 
في  لمساعدة في زیادة رأس مال الشركات المدرجة أو التي تنوي أن تدرج نفسھا  ,  وایضاً ا  مصالحھم القانونیة

المشاركة  في برامج تعلیمیة استثماریة الطالع المستثمرین  الكفؤین على فرص  االستثمار في  ,قائمة السوق  
المالیة   األوراق  بسوق  السوق  وبقوم  األھداف  ,   لتحقیق  ونشر إحصاءات ومعلومات ضروریة  وتحلیل  جمع 

ت مع األسواق األوراق المالیة في إنشاء ودعم االتصاال, وكذلك یھدف الى  المنصوص علیھا في ھذا القانون
 . األسواق العربیة والعالمیة والمقیدة في تنمیة أسواق األوراق المالیة وغیرھا من األسواق المجازة

 
 
 
 

 التفاصیل  القطاع  ت
المصارف ھذا القطاع بمزاولة مختلف األنشطة المصرفیة و یضم ھذا القطاع تعمل   المصرفي  1

ً ) مصرف44( ً ) تجاری23منھا ( ا ً ) إسالمی21و(  ا  . ا
البلد  التأمین 2 اقتصاد  تنمیة  لغرض  وذلك  التأمین  خدمات  القطاع  ھذا  في  الشركات  تؤدي 

التي   باألمور  لھا  المشورة  وتقدیم  للدولة  العامة  السیاسیة  مفھوم  یسمى  ما  ضمن 
في   التأمین  (ظتخص  القطاع  ھذا  ویضم  بھا  المعمول  واألنظمة  القوانین  ) 5ل 

 شركات. 
القطاع في األنشطة االستثماریة بما یھدف الى رفع معدالت  تعمل الشركات في ھذا   االستثمار  3

 ) شركات9التنمیة في البلد ویضم (
المقاوالت   الخدمات 4 العقاریة  االستثمارات  مثل  الخدمیة  األنشطة  بممارسة  القطاع  ھذا  یعمل 

 ) شركة 11العامة النقل العام داخل وخارج العراق ویضم (
 ) شركة25الشركات التي تقوم باألنشطة الصناعیة ویضم (ویشمل جمیع  الصناعي  5
)  10ویضم مجموعة الشركات التي تقدم الخدمات الفندقیة بمختلف أنواعھا ویضم ( الفندقة والسیاحة  6

 شركات 
تقوم الشركات التي تعمل في ھذ القطاع بمزاولة كافة االعمال التي تتعلق باألنشطة   الزراعي  7

 )شركات 7اإلنتاج الزراعي والحیواني والتسویق وتضم (الزراعیة منھا 
وخدمات   االتصاالت  8 االتصاالت  خدمات  بتقدیم  القطاع  ھذا  في  تعمل  التي  الشركات  تؤدي 

 ) شركة2االنترنت ویضم (
للمتعاملین  التحویل المالي  9 المالیة  الخدمات  تقدم  التي  الشركات  من  بمجموعة  القطاع  ھذا  یتمثل 

)  17خالل عملیة التحویل المالي داخل وخارج القطر ویضم ھذا القطاع (وذلك من  
 شركة
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    -البحث: عینة  للمصارف التجاریةنبذه تعریفیة  -۲ 
 ): BUNDمصرف المتحد لالستثمار( -أ

م.    (شركة مساھمة خاصة بموجب شھادة التأسیس المرقمةبوصفھ    أسس مصرف المتحد لالستثمار في العراق 
سجل الشركات في وزارة التجارة وفقاً ألحكام المادة تعن دائرة   الصادرة)1994/ 8/ 20المؤرخة في    5762ش/

الشركات    )21( قانون  وبرأسمال    1983لسنة    )36(من  (المعدل  على  1000مقداره  وحصل  دینار  ملیون   (
من المادة الحادیة واالربعین من قانون البنك المركزي العراقي   )1(اجازة ممارسة الصیرفة وفق احكام الفقرة  

 . 1995عام وباشر نشاطھ في العملیات المصرفیة واالستثماریة في مطلع  المعدل، 1976لسنة   )64(رقم 
راقیة الرائدة في مجال العمل المصرفي ضمن الحدود  التي یعد مصرف المتحد لالستثمار من المصارف العو

یسمح بھا القانون في مجال تقدیم الخدمات المصرفیة المتنوعة التي تعتمد أساسا الثقة المتبادلة  بما یعود بالفائدة  
و التعلیمات  بكافة  التام  وااللتزام  الخبرة  إذ  الطرفین  تبعلى  قد  المتطورة  المصرفیة  التقنیة  زیادة  استخدام  مت 

المتخذ باجتماعھا المنعقد یوم   لالستثمار  مصرف المتحد ل%  استناداً لقرار الھیئة العامة    300رأس المال بنسبة  
النافــذ   1997  لسنة  21اوالً ) من  قانون  الشركات رقم  /55وفق احكام المادة(     2009/ 5/ 4االثنین الموافق  

  ) الشـركة  رأسمال  ،100لیصبح  دینار  ملیار   (  ) یعادل  ما  .85أي  أمیركي  دوالر  ملیون  زیادة    ایضا  )  تم 
امیركي. ) ملیون دوالر  127.5ما یعادل (  دینار أيملیار  )  150لیصبح (   2010رأسمال المصرف خالل سنة  

  وبعدھا تم ملیار دینار    )200یصبح ( ل  2011ثم تم زیادة رأسمال المصرف خالل النصف االول من سنة    ومن
) 2013(سنة  زیادة رأس المال خالل    ت ) ملیار دینار وقد تم250) الى (2012(سنة  زیادة رأس المال خالل  

 المصرف. إلدارة) ملیار دینار بموافقة الھیئة العامة  300الى (
ة اعمال المصارف الشاملة الذي  یھدف المصرف الى المساھمة في التنمیة االقتصادیة وتنشیط فعالیاتھا بممارس

اقرتھ الھیئة العامة في اطار السیاسة العامة للدولة عن طریق ممارسة اعمال الصیرفة التجاریة والتخصصیة  
اضافة الى اعمال الصیرفة االستثماریة وتمویل عملیات ذات جدوى اقتصادیة متوسطة وطویلة االجل لمشاریع 

الزراعیة   والمختلط  الخاص  ورقابة القطاعین  بأشراف  والخدمیة  واالنشائیة  والسیاحیة  والتجاریة  والصناعیة 
والتعلیمات الصادرة بموجبھ وكذلك    2004لسنة     )56(البنك المركزي العراقي بموجب احكام قانونھ  المرقم  

 النافذ . 1997) لسنة  21ألحكام قانون الشركات رقم ( 
 ): BGUCمصرف الخلیج التجاري( -ب

م.ش/ بوصفھ    مصرفالاسس   المرقمة  التأسیس  شھادة  بموجب  خاصھ  مساھمھ  في    7002شركھ  المؤرخة 
20 /10/1999   ) رقم  الشركات  قانون  وفق  الشركات  تسجیل  دائرة  من  لسنة 21الصادرة  المعدل 1997) 

ً ) ملیون دینار مدفوع600برأسمال قدره ( بالكامل، باشر المصرف ممارسة اعمالھ عن طریق الفرع الرئیس   ا
المرقمة   4/2000/ 1بتاریخ   العراقي  المركزي  البنك  الصادرة من  الصیرفة  بعد حصولھ على اجازة ممارسة 
الملغي   1976) لسنة/ 64وفقاً ألحكام قانون البنك المركزي رقم (  7/2/2000والمؤرخة في    115/ 3/ 9ص .أ /

اعمال الصیرفة الشاملة، وقد تم تعدیل عقد تأسیسھ بزیادة رأسمالھ عدة مرات  الى أن وصل  لیمارس المصرف
من قبل دائرة تسجیل   2014/ 11/ 7) ملیون دینار عراقي بعد أن اكتملت اإلجراءات القانونیة بتاریخ 300000(

  / العدد  ذي  كتابھم  بموجب  في    26790الشركات  الق  2014/ 11/ 7والمؤرخ  اجراء  تم  في وقد  الحسابیة  یود 
 ، بعد إطالق الودیعة من قبل البنك المركزي العراقي .2014 /12/   12سجالتنا بتاریخ 

النشاطات االستثماریة واالعمال یھدف المصرف الى   تعبئة االموال الوطنیة للمواطنین وتوظیفھا في مختلف 
اھداف   یحقق  بما  النافذة  والتعلیمات  القوانین  وفق  التجاریة  التنمیة المصرفیة  مسیرة  تعزیز  في  المصرف 
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للبالد   واالعمار  السوقاالقتصادیة  محافظات    وتوسیع  كافة  لتغطیة  المصرف  فروع  وشبكة  العراق، النقدیة 
المساھمة في دعم تطبیقات  للعاملین، تطویر وتأھیل وتنمیة المھارات المصرفیة للمساھمین، تحقیق اعلى ارباح 

المركزي   للبنك  النقدیة  انھ  السیاسة  في  تتمثل  المصرف رؤیة  یمتلك  في  العراقي.  الرائد  یكون  ان  الى  یطمح 
وبزمن   السبل  بأیسر  المتكاملة  الحدیثة  المصرفیة  الخدمات  أفضل  تقدیم  خالل  من  العراقیة  المصرفیة  السوق 

عالٍ  واداء  ومصداقیة  وبشفافیة  التنمیة  الى    قیاسي  تحقیق  في  المساھمة  بھدف  المجتمع  من  واسعة  شرائح 
 المستدامة.االقتصادیة 

 ): BB0Bمصرف بغداد التجاري(  -ج
 من أكبر المصارف التجاریة الخاصة في العراق. واول مصرف عراقي   اً واحد   الذي یعد   مصرف بغداد أسس  

  بتأسیس المصارف الخاصة، اذ تم تأسیسھ 1999)  12رقم (   تعدیل قانون البنك المركزي العراقي خاص سمح  
(  2/1992/ 18عام   قدرة  مال  (م.ش.100براس  المرقمة  التأسیس  شھادة  وفق  دینار  ملیون   (4512 (

(و   1992/ 2/ 18 الصدار  الشركات  قانون  بغداد عضو  د ویع  ,1983)  36وفق  شركة    اً مصرف  مجموعة  في 
مال أفریقیا. تتكون المجموعة من سبعة بنوك  مشاریع الكویت (القابضة) ولدیھ حضور في الشرق األوسط وش

بنك  الجزائر،  في  الجزائر  الخلیج  بنك  سوریة،  في  والخلیج  سوریة  بنك  العراق،  في  بغداد  مصرف  شركاء: 
في  المتحد  الخلیج  وبنك  الكویت  في  برقان  بنك  تونس،  في  العالمي  تونس  بنك  األردن،  في  الكویتي  األردني 

دمج  المجموعة. تتمثل رؤیة المصرف في  لمالیة والمصرفیة للمتعاملین مع ھذه  الخدمات ا  تقدم كافةالبحرین،  
أكبر المصارف في المنطقة التي تقدم الخدمات المالیة    أحدالتقنیة مع خدمة العمالء. ھذا ما جعل مصرف بغداد  

مصرف   یقدم  تامة.  وثقة  خدماتھبجودة  والمتوسط  بغداد  الصغیرة  للمؤّسسات  والعالمیة  وتشمل  ة.  التجاریة 
إلى    خدمات  باإلضافة  التجاري.  والتمویل  واالعتمادات  االئتمان،  خدمات  البناء،  وقروض  التجاریة  العقارات 

السكنیة  والقروض  التوفیر  حسابات  من  متكاملة  مجموعة  تضم  التي  األفراد  من  المصرف  عمالء  خدمت 
أو شما الشرق األوسط  السیارات. سواء كنت في  الشخصیة وقروض  أفریقیا.والقروض  المصرف  و  ل  یھدف 

الخدمات الى   أفضل  واألنظمة    تقدیم  القوانین  ضوء  في  وكذلكالمصرفیة  تجنب    والتشریعات  على  یعمل 
ادخال ،  المحافظات جمیع    الفروع فيشبكة من    على فتح  وعمل المصرف  عالیة،المشاریع التي تحمل مخاطر  
منھا الصراف االلي والخدمات المصرفیة االلكترونیة لتسھل    المصرف،لتعامالت  النظم المصرفیة الحدیثة في  

مع  للمنافسة  القوه  المصرف  أعطت  التي  الرئیسة  األدوات  من  التطورات  وتعد  للزبائن  بالنسبة  التعامل 
 األجنبیة. المصارف األخرى سواء المحلیة او بعض المصارف 

 ): BIBIمصرف االستثمار العراقي التجاري( -د
من قبل  13/ 7/ 1993في    5236مار العراقي وأدرج في سجل الشركات تحت رقم م.ش/  أسس مصرف االستث

) ملیون دینار وفقا ً ألحكام قانون الشركات رقم 100دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة برأسمال قدره (  
للعمل    1983لسنة    36 للمصرف  ترخیصھ  العراقي  المركزي  البنك  اصدر  ذلك  اثر  وعلى  بوصفھ  المعدل 

ص. رقم  الصیرفة  اجازة  بموجب  مجازة  مصرفیة  ً  ً 28/9/1993بتاریخ    10/ 3/ 5/942مؤسسة  ألحكام    وفقا
  ) المرقم  العراقي  المركزي  لسنة  64البنك  في    1967)  المصرفي  عملھ  وباشر   , من      9/1993/ 29المعدل 

الرئیس   فرعھ  إضافة    ینعشرالمصرف    ویمتلكخالل  القطر،  محافظات  وباقي  بغداد  لمكاتب فرعا ًفي 
األجنبیة،   العمالت  وشراء  لبیع  ومكتب  المالیة،  األسھم  وشراء  لبیع  الوساطة  مكاتب  منھا  أخرى،  متخصصة 
وجمیع المكاتب قد تخصصت في تقدیم الخدمات المصرفیة, وخالل مسیرة المصرف المتمیزة تطور رأسمالھ  

في   ةساھم من األھداف منھا الم  ویسعى المصرف الى تحقیق مجموعة  ) ملیار دینار عراقي.250حتى اصبح ( 
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في   مباشرة  غیر  او  مباشرة  بطرق  واستثمارھا  الوطنیة  المدخرات  حشد  خالل  من  الوطني  االقتصاد  دعم 
باستخدام   متمیزة  خدمات  تقدیم  خالل  من  وذلك  االسھم  حملة  وعلى  العراق  على  بالنفع  تعود   أحدث مشاریع 

متعاملین واصحاب االعمال المتواجدین في مناطق فروع  أسالیب العمل المصرفي ولتشمل شریحة كبیرة من ال
البالد. انحاء  المنتشرة في  العراقيویتطلع    المصرف  تقدیم   مصرف االستثمار  الحلول فضل  أ  الى  مستوى من 

تناسب  التي  خبرات   تطلعات   المصرفیة  على  المبنیة  المالیة  والخدمات  االستشارات  توفیر  جانب  الى  العمالء 
في زیادة التنمیة   المصدّرین، لما لھا من دورالحلول المالیة والمصرفیة لعمالئھ من    خالل  من  التعامل المالي

 .للبلد االقتصادیة 
 ): BROIمصرف االئتمان العراقي التجاري( -ھـ 

)ملیون دینار عراقي بموجب شھادة التأسیس  200برأس مال قدرة ( 1998أسس مصرف االئتمان العراقي سنة 
/ش/  (م  في  )1998/ 7/ 25بتاریخ   6615المرقمة  الصیرفة  ممارسة  في    نشاطھ  أبد و)    10/1998/ 6  (واجازة 

% ومؤسسة  75المشاركة مع بنك الكویت الوطني بنسبة    خالل  من)    1998/ 10/ 14  (العمل المصرفي بتاریخ
بنسبة   الدولي  عام  10التمویل  المصرف في  مال  تعزیز   2005% من راس  في  تتمثل  بسیاسة  المصرف  قام 

مواردة المالیة  وتطویر خدماتھ لغرض تطویر االقتصاد العراقي من خالل تقدیم الخدمات المتمیزة ولمختلف  
رقم(   المركزي  البنك  قانون  احكام  ضمن  تدخل  التي  والتجاریة  االستثماریة  لعام  94األنشطة  وكما    2004) 

ة في جمیع أقسامھ وانشطة بما یتفق مع السیاسات واإلجراءات والقوانین  استمر المصرف في سیاستھ  التوسعی
من رأس   %)  3. 84زادت نسبة مساھمة بنك الكویت الوطني فأصبحت(  2014والتعلیمات النافذة وخالل سنة  

على حصل  اذ  تم انتخاب مجلس إدارة جدید   وقد  ,)%6.7 المال  في حین انخفضت نسبة التمویل الدولي الى (
بتاریخ  مواف العامة  الھیئة  زیادة ر  29/6/2012قة  (أعلى  لیصبح  للمصرف  المال  وقد   )150س  دینار  ملیار 

تسجیل   دائرة   كتاب  بموجب  الزیادة  إجراءات  اھداف   .  2013/ 9/ 8في    22735  رقم  شركات الاكتملت  ومن 
أكبر  يسعالالمصرف ھي   والعموالت    لتحقیق  االئتمانیة  التسھیالت  الدائنة على  الفوائد  ربح ممكن من خالل 

  وأیضا اتباع  الخدمات التي یقدمھا إضافة الى ما یحققھ من عوائد العملة األجنبیة واالستثمار یتقاضھا نتیجةالتي 
اتھ تجاھھم بیسر  إجراءات تضمن عدم المخاطرة غیر المحسوبة وتوفیر السیولة للمودعین والوفاء بكل التزام

و  توفیر  وسھولة،  على  المصرف  في   أكبریحرص  الدخول  تجنب  خالل  من  وذلك  األمان  من  ممكن  قدر 
  المرتفعة.المشروعات واالستثمارات ذات المخاطر 

 ): BMNSمصرف المنصور لالستثمار التجاري( -و
المصرف (بوصفھ    أسس  قدره  مال  برأس  خاصة  مساھمة  دینار  55شركة  ملیار  شھادة    عراقي)  بموجب 

المرقمة   الشركات,   )2005/ 9/ 13في    27520م.ش/   (التأسیس  تسجیل  دائرة  التجارة/  وزارة  والصادرة عن 
) المرقم  الشركات  قانون  لسنة  21بموجب  العراقي/ وقد    المعدل,    1997)  المركزي  البنك  موافقة  حصلت 

على منح مصرف )    2/2006/ 20في    368/ 9/3  (المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة واالئتمان, بكتابھ ذي العدد 
 ھ نظاملل المصرف  االمنصور لالستثمار  اجازة ممارسة الصیرفة استنادا لقانون المصارف النافذ بعد ان استكم

فرع المن خالل  )    2006/ 4/ 17  (وقد باشر المصرف عملھ بتقدیم خدماتھ المصرفیة للجمھور بتاریخ ,  الداخلي  
بغداد   في  العراق  و  عملة  توسعثم  ومن  الرئیس  المصرفقد  لیشمل عددا من محافظات  موافقة   على  حصل 

العمالت  وشراء  ببیع  التوسط  اعمال  ممارسة  اجازة  على  للرقابة  العامة  المدیریة  العراقي/  المركزي  البنك 
المرقم كتابھم  بموجب  و   2006/ 3/ 23في    3496/ 1/ 8  (االجنبیة  وذلك  تقدیم مختلف ).  الى  المصرف  یھدف 

الخدمات المصرفیة في ضوء القوانین واألنظمة السائدة وخلق أوسع مجاالت التعاون مع المصارف الحكومیة  
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واألھلیة في أطار السیاسة االقتصادیة والمالیة للدولة العراقیة وان یكون مساھما فعاال في دعم المسیرة التنمویة  
ومست حر  عراقي  اقتصاد  ومتقدملبناء  الحسابات  وأیضا    ,قر  في  سواء  الجمھور  ودائع  استقطاب  الى  السعي 

المصرفیة   التسھیالت  منح  خالل  من  المصرفیة  االنشطة  مختلف  في  وتوظیفھا  وغیرھا  التوفیر  او  الجاریة 
خطابات  واصدار  القروض  منح  أو  الكمبیاالت  وخصم  المكشوف  الحساب  في  لزبائنھ  والتعھدیة)  (النقدیة 

و وتعالضمان  العراق  والى  من  الحواالت  بناء   د اجراء  من خالل  والمساھمین  المودعین  اموال  حمایة  مسألة 
 .افضل العالقات معھم ومع الزبائن عموما في مقدمة االھداف الرئیسة للمصرف

التأسیس إذ كانفي رأس مال المصرف    ت تطورات حصل عدة    كھنا  بدایة  ) ملیار 55برأس مال قدره (  منذ 
% 10زیادة رأس مالھ بنسبة  )  10/11/2008  (لمنعقد بتأریخ ااقر في اجتماع الھیئة العامة للمصرف  دینار وقد  

وقد تمت   )2007  () ملیار دینار من خالل رسملة جزء من االرباح الصافیة المتحققة عام5, 60منھ لیصبح ( 
في   954  (بكتابھا ذي العدد المصادقة على محضر الھیئة العامة من قبل دائرة تسجیل الشركات /وزارة التجارة  

الى ()  2009/ 1/ 19 المصرف  للمصرف في  75,كما تمت زیادة رأس مال  العامة  الھیئة  بقرار  دینار  ) ملیار 
بتاریخ المنعقد  العدد )    2009/ 5/ 11  (اجتماعھا  ذي  بكتابھا  الشركات  تسجیل  دائرة  في    18941  (وموافقة 

 . وجزء من االحتیاطیات  2008وذلك من خالل رسملة االرباح الصافیة المتحققة خالل عام )  2009/ 7/ 21
 ): BSUCمصرف سومر التجاري(  -ز

بر  مصرف  أسس التجاري  (أسومر  قدره  مال  المركزي   )400س  البنك  قانون  احكام  بموجب  دینار  ملیون 
بموجب شھادة  و  المعدل1997) لسنة  21المعدل واحكام قانون الشركات رقم (  1969) لسنة  64العراقي رقم (

مصرف سومر    عد من دائرة تسجیل الشركات و  ) الصادرة1999  /5/  26في (  )6931(م/ش/التأسیس المرقمة
 جمھوریة العراق بموجب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم   الصیرفة فيلممارسة    مساھمة ومجازاشركة  

المصرف  )  11/1999/ 4في 1124/ 9/ 10  (ص  بشكلوباشر  بتاریخ    عملھ  اھداف2000/ 1/ 3رسمي  ومن   . 
المساھمة في التنمیة االقتصادیة في العراق وتنشیط فعالیتھا في اطار السیاسة العامة لدولة في    ھي  المصرف

و االقتصادیة  األنشطة  ممارسة    السیمامختلف  طریق  عن  والسیاحة  والصناعیة  الزراعیة  المشاریع  تشغیل 
النافذة واألنظمة  القوانین   ضوء  في  المصرفیة   الخدمات  وتقدیم  سعىالصیرفة  وقد  الموقع  ل  ،  على  لحفاظ 

للزبائن  الخدمات  افضل  تقدیم  في  العراق  في  العاملة  األخرى  الخاصة  المصارف  بین  للمصرف   الریادي 
تحقیق انتشار واسع في كافة مناطق العراق من خالل فتح ، ولكي تلبي احتیاجات الزبونھا  وتحسین  ھاتطویر و

المحافظات  لتغطیة كافة  الفروع  ال،  شبكة من  النظم  الحدیثة في مجاالت غسل األموال وإدارة ادخال  مصرفیة 
 انشاء عالقات مع البنوك المراسلة في الخارج بغیة تحسین الخدمات المقدمة للزبائن.، المخاطر

 ):BASHمصرف اشور الدولي لالستثمار التجاري( -ح
الدولي في عام   البنك المركزي العراقي في    2005أسس مصرف آشور  ،  2005/ 9/ 22إذ حصل على إجازة 

في   األعمال  مزاولة  باشر  (2006/ 18/1وقد  قدره  مال  برأس  وذلك  دینار  25،  ملیار  في   مصرفالعمل   ) 
،  السیر قدماً في تعزیز دوره على الساحة المصرفیة في العراقوالعراقیة الرائدة،    مصارف ال  بینتعزیز مكانتھ  
على تنفیذ  ه  تحقیق أھدافھ النوعیة والكمیة المنبثقة عن خطتھ االستراتیجیة، وذلك من خالل تركیز  و السعي الى

ي, العراق  االقتصاد في  تحقیق العدید من النتائج اإلیجابیة    عن   مجموعة من المشاریع وبرامج العمل التي أثمرت 
التأسیسو فترة  تركیز    منذ  في  ھناك  التطتحسین  متواصل  جانب  إلى  أفضل األداء  تطبیق  في  المتقدم  ویر 

بالتحدي   تمتاز  بیئة  في  والكمي،  منھا  النوعي  اإلنجاز  معدالت  أعلى  لتحقیق  العالمیة  المصرفیة  الممارسات 
والمثابرة على التنفیذ، وذلك عبر تحویل التھدیدات القائمة إلى فرص لألعمال المستقبلیة. ھذا، وقد أدّت النتائج  
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الیة الرئیسیة والمتعلقة في رأس المال والعائد على حقوق المساھمین، إذ تم العمل المالیة إلى تعزیز النسب الم 
ل الرأسمالیة  القاعدة  تعزیز  على  التأسیس  فترة  إلىلمصرفومنذ  لیصل  مالھ  رأس  بزیادة  وذلك   ،  )210 ( 

في جانب  و.  2019في سنةملیار دینار    250على أن یرتفع ھذا المبلغ إلى    2013عام    ملیارات دینار في نھایة
األرباح، فقد استطاع البنك في ظل حالة عدم التأكد التي عاشتھا وتعیشھا المنطقة والعراق بشكل خاص، من  

منذ فترة تأسیسھ   اسھموعلى صعید األعمال، فقد مصرف, تحقیق نتائج إیجابیة أدّت إلى زیادة العائد لمساھمي ال
المباشرة   التسھیالت االئتمانیة  القطاعات وذلك عبر  النطاق نفسھ وعلى  في دعم العجلة االقتصادیة للعدید من 

في تسییر أمور التجارة الخارجیة من خالل تقدیمھ خدمات االعتمادات والحواالت وخطابات    مصرفأسھم ال
والضمان ودائ,  ارتفعت  فقد  األموال،  الأما على صعید  بتوسع  ، مدعوماً  العمالء  في شبكة فروعھ   مصرفع 

من محافظات  إلى سبعة تغطي كالً  الفروع  إذ وصل عدد  لدیھ،  نینوى،   (ونشر أجھزة الصراف اآللي  بغداد، 
الدین وصالح  السلیمانیة  الى  ،  )أربیل،  المصرف  وتدعیم  یسعى  الوطني  االقتصاد  في  التنمیة  مسیرة  تعزیز 

اجتما  منافع  ومتجددة.عجلتھ وخلق  منتجات وخدمات مصرفیة جدیدة  واقتصادیة وتقدیم  یغدو  ویطمح    عیة  أن 
 المصرف األكثر نشاطاً وابتكاراً في العراق والذي یقدم حلوالً مالیة مبتكرة وفریدة لتكون األقرب إلى المستقبل. 

 ): BCOIالعراقي( المصرف التجاري -ط 
العراقي التجاري  المصرف  عام    أسس  المصارف    1992في  بتأسیس  للسماح  المحلیة  القوانین  تعدیل  بعد 

وشھدت أعمال المصرف التجاري العراقي تطورات   دینار،ملیار    250الخاصة في العراق، وبرأس مال قدره  
ھائلة بعد افتتاحھ لشبكة من الفروع في جمیع أنحاء العاصمة والمناطق المجاورة لھا، وتم ادراج أسھمھ بشكل 

 . 2004العراق لألوراق المالیة في العام  رسمي في بورصة 
عام   فاز   2005وفي  الذي  المتحد،  األھلي  البنك  مجموعة  مع  شراكة  في  العراقي  التجاري  المصرف  دخل 

عام   في  األوسط  الشرق  في  بنك  أفضل  بجائزة  الثانیة،  وللمرة  بانكر"    2016مؤخراً،  "ذي  مجلة  قبل  من 
. كما فازت مجموعة  2006فازت للمرة األولى بھذه الجائزة في عام   البریطانیة المرموقة. وكانت المجموعة قد 

كأفضل   المرموقة  اإلقلیمیة  یورموني  بجائزة  ولمرتین،  المتحد،  األھلي  في   مصرفالبنك  األوسط  الشرق  في 
 .2012و  2007العامین  

ا  د ویع الخدمات  واسعة من  تقدیم مجموعة  في  الرائدة  المصارف  العراقي من  التجاري  اللكترونیة، المصرف 
الخدمات المصرفیة عبر االنترنت: إذ یمكن للعمالء اجراء معامالتھم المصرفیة من أي مكان في العالم   ومنھا

صلة.  ذات  خدمات  من  وغیرھا  أرصدتھم  معرفة  وكذلك  المصرف،  لمراجعة  الحاجة  النقد  و  دون  إدارة 
خاللھ من  المصرف  یقوم  خدمات  وھي  والشركات:  للمؤسسات  موظفي  والمدفوعات  رواتب  وتحویل  بدفع  ا 

 الشركات وإدارة مدفوعات المؤسسات والشركات للمتعاملین معھم. 
الى   المصرف  والخدمات  ویھدف  للمنتجات  واألمثل  المفضل  المزود  بوصفة  متمیزة  ریادیة  سمعة  إرساء 

في   المصرالعراق، والمصرفیة  الحلول  توفیر  والدولیین عبر  العراقیین  العمالء  قاعدة  تستجیب انماء  التي  فیة 
 ً وایضا توظیف    الحتیاجاتھم،  عبر  المقدمة  والخدمة  األداء  مستویات  والتقنیات.  أحدث رفع  یطمح و   النظم 

المصرفیة  المعامالت  انجاز  عبر  العراقي  االقتصاد  دفع عجلة  في  المساھمة  الى  العراقي  التجاري  المصرف 
مو متمیزة وأداء قوي، لیظل التعامل المصرفي بموثوقیة ومساعدة األفراد والمؤسسات على تحقیق معدالت ن

 مع المصرف التجاري العراقي عنواناً للثقة والتمیز. 
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 املبحث الثاني 

 قياس ممارسات احملاسبية اإلبداعية وعوائد األسهم يف املصارف عينة البحث 
اإلبداعیة وعوائد   المحاسبة  ممارسات  وتحلیل  قیاس  ونتائج  البحث  المبحث عرض إلجراءات  ھذا  في  نتناول 

 -من خالل االتي:  2019-2013األسھم للمصارف المختارة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة للمدة 
 إجراءات البحث: -۱

ل البحث من حیث وصف  الفقرة وصف إلجراءات  ھذا  المستخدمة الختبار  سیتم في  البحث  واداة  البحث  عینة 
 الفرضیات وبالشكل اآلتي: 

 عینة البحث:  -أ
) من  مكونة  لعینة  الفعلیة  البیانات  على  للبحث  المیداني  الجانب  مصرف 23یعتمد   ( ً ً تجاری  ا ً مدرج  ا سوق    ا في 

)، اذ تم االعتماد على دلیل  2019-2013سنوات خالل المدة (  العراق لألوراق المالیة لمدة زمنیة مقدارھا سبع
المالیة حتى نھایة  التجاریة الصادر عن سوق العراق لألوراق  المالیة األخیرة للمصارف  الشركات والتقاریر 

) مصارف تجاریة والتي أمكن الحصول  9البحث ( مجتمع لعینة البحث ، وقد شملت عینة  بوصفھ    2019سنة  
) مصرف تجاري مسجل في سوق العراق  23على بیاناتھا المالیة لمدى زمني ال یقل عن سبع سنوات من بین (

سنة   نھایة  حتى  المالیة  غیر 2019لألوراق  والمصارف  التصفیة  تحت  التجاریة  المصارف  استبعاد  بعد   ،
) مشاھدة 63% من المصارف التجاریة المدرجة في السوق وبواقع ( 39نسبتھ  المتوفر بیاناتھا ، وبما یشكل ما  

القیاس   ألنموذج  دقة  یعطي  وبما   ، البحث  ھذا  طبیعة  تطلبھا  التي  االحصائیة  المؤشرات  قیاس  یمكن  حتى   ،

 .   المستخدم وامكانیة تعمیم النتائج

 أداة البحث:  -ب
اختیار تم  أن  تفریغ    بعد  تم  العراق  العینة  المدرجة في سوق  للمصارف  السنویة  التقاریر  الالزمة من  البیانات 

لألوراق المالیة، ودلیل الشركات المساھمة الصادر عن السوق. وقد تم االعتماد في الجانب المیداني لھذا البحث  
 -ختبار فرضیاتھ: على األسالیب المبینة في ادناه لتحلیل البیانات للمصارف عینة البحث كأداة للبحث ووسیلة ال

األرباح،  أوال:   إدارة  تطبیق  على  المحاسبیة  ممارسات  لقیاس  الباحث  میلر    اذاعتمد  انموذج  استخدام  تم 
 -لقیاس إدارة األرباح والذي یتم حسابھ على وفق المعادلة اآلتیة: 

(∆WC / CFO) t-0 – (∆WC / CFO) t-1  EM = 
 إذ أن: 

EM  .إدارة األرباح : 
∆WC العامل.  المال رأس صافي في : التغیر 
CFO التشغیلیة   األنشطة من : صافي التدفق النقدي 

t-1  .السنة السابقة :t-0   الحالیة . : السنة 
نتائج مؤشر إدارة األرباح ( تدیر أرباحھا أو ال ، فإذا EM) وفي ضوء  أنھا  فانة یمكن تصنیف الشركة على 

إذا اختلفت اً تساوي صفر   EM )كانت قیمة ( التي ال تدیر أرباحھا ، أما  ، فإن الشركة تصنف من الشركات 
أنھا ممارسة إلدارة األرباح .     الموجب)  أو بالسالب  عن الصفر (سواء  EM )قیمة (   فتصنف الشركة على 

 إلى وأقرب  منخفضة  ركانت مؤشر المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میل ومما تجدر اإلشارة الیھ انھ كلما
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ویود الباحث اإلشارة إلى أن اختیار ھذا   .صحیح والعكس ممارسات منخفضة مستوى على ذلك دل كلما الصفر
  -النموذج جاء لألسباب االتیة: 

یُعد ھذا األنموذج من أحدث النماذج وأكثَرھا قدرة على كشف ممارسات إدارة األَرباح وذلك لتالفیھ المآًخذ     -۱
 والعیوب في النماذج األَخرى.  

مقیاس  -۲ یوفر  احصائَي  أساس  على  العتماده  بالموضوعیة  ً یتسم  یتَضمن    اً واضح  ا ال  كونھ  األرباح،  إلدارة 
لبعض المتغیرات األخرى الالزمة للقًیاس، بل یعتمد على بیانات فعلیة تجنًباَ    وضع تقدیرات للدخل المتوقَع او

التقَدیرات  التي قد تصاحب وضع  الشخصي  الخطأ والحكم  وفقا    .الحتماالت  نموذج میلر  یتم احتساب  وسوف 
 -للخطوات اآلتیة: 

 النسبة للسنة الحالیة:  -۱
 المطلوبات المتداولة).  –(الموجودات المتداولة احتساب راس المال العامل  -أ

الحالیة    -ب  للسنة  العامل  المال  (راس  العامل  المال  راس  في  التغیر  للسنة    –احتساب  العامل  المال  راس 
 السابقة).  

للسنة    -ج التشغیلیة  األنشطة  من  النقدیة  التدفقات  على صافي  العامل  المال  راس  في  التغیر  قسمة  ناتج  إیجاد 
 . الحالیة

 النسبة للسنة السابقة   -۲
 المطلوبات المتداولة)   –احتساب راس المال العامل (الموجودات المتداولة  -د 
 راس المال العامل للسنة السابقة).   –احتساب التغیر في راس المال العامل (راس المال العامل للسنة الحالیة  ـھ
للسنة    -و التشغیلیة  األنشطة  من  النقدیة  التدفقات  على صافي  العامل  المال  راس  في  التغیر  قسمة  ناتج  إیجاد 

 الحالیة. 
میلر) من خالل طرح ناتج الخطوة (و)    مؤشردارة األرباح (استخراج مؤشر المحاسبة اإلبداعیة من خالل إ  -ز

 من الخطوة (ج).
 الباحث لقیاس عائد السھم على العائد الرأسمالي، والذي یمكن حسابھ على وفق المعادلة اآلتیة:  دثانیا: أعتم

R= P1- P0 / P0 
 إذ أن: 

R .العائد الرأسمالي للسھم : 
P1.سعر السھم في نھایة المدة : 
P0  . سعر السھم في بدایة المدة : 

 ومن أسباب اختیار العائد الرأسمالي دون العائد االیرادي االتي:  
 ارتباط العائد الرسمالي بالقیمة السوقیة للسھم العادي والتي تتأثر تبعا للعرض والطلب.   -۱
تأثره بالعدید من العوامل منھا: تحقیق األرباح، اإلعالن عن توزیعات األرباح، توزیعات األرباح، توقیتات   -۲

 األرباح، أسعار الفائدة، التضخم، تفضیالت المستثمرین، التوقعات االقتصادیة، الخ. 
 یعتمد على األمد الطویل واالمد القصیر.   -۳
في كافة المصارف التجاریة المدرجة في سوق العراق لألوراق   صعوبة الحصول على توزیعات األرباح  -٤

 . المالیة

 تأكید الدراسات التطبیقیة على اھتمام اغلب المستثمرین بالعائد الرأسمالي أكثر من العائد اإلرادي.  -٥
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 قیاس وتحلیل المحاسبة اإلبداعیة وعائد السھم للمصارف عینة البحث: -۲
المحاسبیة اإلبداعیة وعوائد األسھم في المصارف عینة البحث تم تحدید الوسط الحسابي ألجل قیاس ممارسات  

)M) المعیاري  واالنحراف   (S.Dالعامل المال  براس  التغیر  من  لكل   (WC)  التشغیلي النقدي  والتدفق   ( 
CFO)  والضروریین لتحدید قیمة مؤشر المحاسبة االبداعیة ((EM)  األرباح    ، كذلك العائد الرأسمالي ونسبة

السنویة ولجمیع مصارف العینة ، وكما مبین في الجداول ادناه التي توضح التحلیل االحصائي لبیانات العینة 
 وكما موضح في ادناه :   2019-2013للمدة 
 ): BUNDالمصرف المتحد لالستثمار ( أوال:

) تظھر نتائج قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة وصافي األرباح السنویة ونسبتھا وعائد 3-3) ( 3-2الجداول (
  -أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه: 

 للمصرف المتحد لالستثمار  (EM)قیمة مؤشر المحاسبة االبداعیة  3-2)جدول (

 السنة 

 السنة السا�قة  السنة الحال�ة 

 المحاس�ة 
 EM اإلبداع�ة 

7 )3-6 ( 

 التغیر براس المال 
 العامل 

∆WC 
 )1( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
t-0 

3 )1 /2( 

 التغیر براس المال 
 العامل 

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO)  
t-1 

6 )4 /5( 
2013 24184258000 -102461153000 -0.2360 29334191000 94606560000 0.3100 -0.5460 
2014 -24990642141 -71834413792 0.3478 24184258000 -102461153000 -0.2360 0.5839 
2015 1180125753 75172459863 0.0156 -24990642141 -71834413792 0.3478 -0.3321 
2016 -19411862307 -61836031902 0.3139 1180125753 75172459863 0.0156 0.2982 
2017 -2915947694 9639433178 -0.3025 -19411862307 -61836031902 0.3139 -0.6164 
2018 7730143289 -49700818870 -0.1555 -2915947694 9639433178 -0.3025 0.1469 
2019 1051834400 -1246498760 -0.8438 7730143289 -49700818870 -0.1555 -0.6882 
Mean -1881727242 -28895289040 -0.12 2158609414 -15201994931 0.0419 -0.16481 
S.D 1.649344094 6.035056499 0.4123 6433971156 7.6407734290 0.2813 0.5038 

 ). 2019-  (2013داد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف للمدة المصدر: اع
 3-3)جدول (

 للمصرف المتحد لالستثمار  (EM) صافي الربح وعائد السھم ومؤشر المحاسبة اإلبداعیة

 السنة 
 صافي الر�ح 

 ( دینار)
 نس�ة صافي 
 لر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

 المحاس�ة 
 )EM  (اإلبداع�ة

 تمارس او 
 ال تمارس

 نوع الممارسة 

 سال�ة  تمارس 0.5460- 0.359- 59.47 30139437000 2013
 موج�ة تمارس 0.5839 0.398- 42.69 21636184749 2014
 سال�ة  تمارس 0.3321- 0.479- 39.13 19831113680 2015
 موج�ة تمارس 0.2982 0.162- 2.08 1058973403 2016
 سال�ة  تمارس 0.6164- 0.258- 6.17- 3130871887- 2017
 موج�ة تمارس 0.1469 0.609- 33.14- 16798612899- 2018
 سال�ة  تمارس 0.6882- 0.222- 4.06- 2057722269- 2019
Mean 7239785968 14.285 -0.3552 -0.1648 سال�ة  تمارس 
S.D 1.683366229 33.21 0.1560 0.5038   

 ). 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (       
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   -) اعاله ما یأتي: 3-3) ( 3-2یتبین من الجداول ( 
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

التدخل المقصود في   للتأثیر في األرقام المحاسبیة خالل  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  عملیات 
میلر أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  األرباح  تخفیض  ) 0.1648-( من خالل 

 ).    0.5038وبانحراف معیاري ( 
یة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر  ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداع   -2

 ) بسبب 0.5839(  ت ، إذ بلغ2014المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر بین اعلى ممارسة موجبة في سنة  
) بسبب 0.6882-(  ت ، إذ بلغ2019الصفر، بینـما سجل أدنى ممارسة في االتجاه السالب في سنة   عن بعدھا

 قربھا من الصفر. 
في الربح بعد الضرائب بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى صافي انخفاض صا  -3

سنة في  نشاطھ  نتیجة  في  ( 2016 ربح  مقداره  (1058973403بمبلغ  مقدارھا  انخفاض  وبنسبة  دینار   (-
) اذ 2018،2019،  2017) عن السنة السابقة، فیما حقق المصرف خسارة في نتیجة نشاطھ للسنوات ( 94.66

دینار على التوالي، نتیجة انخفاض اإلیرادات عن  2057722269) ،3130871887،16798612899ت (بلغ
سنة   ،2016سنة   في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  صافي  اعلى  المصرف  سجل  حین  مقداره   2013في  بمبلغ 

نتیجة لزیادة اإلیرادات  59.47) دینار وبنسبة ارتفاع مقدارھا (30139437000( بمبلغ ) عن السنة السابقة، 
 ) عن السنة السابقة. 27535751000) وانخفاض المصروفات بمبلغ مقداره (72196365000مقداره (

انخفاض عائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي للسھم   -4
سنة   (  2018في  مقداره  سنة 0.609-بمبلغ  في  للسھم  رأسمالي  عائد  اعلى  المصرف  في حین سجل  فلس،   (

2016  ) مقداره  ال0.162-بمبلغ  للمصرف  الحسابي  الوسط  مع  النتائج  مقارنة  وبعد  فلس.  )  0.3552-(  بالغ) 
) السنوات  في  الحسابي  الوسط  تتجاوز  لم  أنھا  نالحظ  بلغت 2015،2018،  2014،  2013فلس،  إذ   ،(            

السنوات (0.609-)  0.479-) (0.398-) (0.359-( الحسابي في  الوسط  قیمة  تجاوزت  بینما  التوالي،  ) على 
 على التوالي. ) 0.222-) (0.258-) (0.162-) إذ بلغت (2019، 2017، 2016(

بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم   3-1)ویوضح الشكل ( رسما 
 رف خالل سنوات البحث وكما یأتي:  المص

 
 3-1)الشكل (

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-3)( 3-2)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول ( 
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) الشكل  من  نالحظ  بال  3-1)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ون لان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 
المصرف مارس  ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  في االرتفاع 

على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر  
تخفیضھا ، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات 
القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  

أو  الضریبي  التھرب  التكالیف    منھا:  لتجنب  أو  الضریبیة،  المدفوعات  قیمة  تخفیض  او  الضریبي  التجنب 
السیاسیة او لتجنب ضغط الموظفین لزیادة حوافزھم ، او عند نزول األرباح الى حد االمر الذي یمكن اإلدارة  

ت وبالتالي  المستقبل  الزیادة في  المستطاع لغرض  الى قدر  النزول  الحوافز من خالل  الحصول على  حقیق  من 
حوافزھم   زیادة  خالل  من  شخصیة  مما  ومنافع   ، أدائھا  كفاءة  عن  المختلفة  األطراف  أمام  جید  انطباع  خلق 

 خالل سنوات البحث . انعكس سلبا على أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى انخفاض عوائده
 ): BGUCمصرف الخلیج التجاري(ثانیا: 

تظھر نتائج قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة وصافي األرباح السنویة ونسبتھا وعائد   3-5)(  3-4)الجداول (
 أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه: 
 3-4)جدول (

 ) 2019- 2013الخلیج للمدة ( نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف

 السنة 

 السنة السا�قة  السنة الحال�ة 

 المحاس�ة  
 EM اإلبداع�ة 

7 )3-6 ( 

 التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )1( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
 t-0 

3 )1 /2( 

 التغیر براس المال 
 العامل  

∆WC 
 )4( 

 التدفق النقدي التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) t-1 

6 )4 /5( 

2013 136434901480 173656234608 0.7856 27824196480 104878306939 0.2652 0.5203 
2014 31437388987 13302978000 2.3631 136434901480 173656234608 0.7856 1.5775 
2015 -21972201025 -8056138000 2.7273 31437388987 13302978000 2.3631 0.3642 
2016 1752235678 42072056712 0.0416 -21972201025 -8056138000 2.7273 -2.6857 
2017 461457420 -133181980591 -0.0034 1752235678 42072056712 0.0416 -0.0451 
2018 -8286913759 1810025906 -4.5783 461457420 -133181980591 -0.0034 -4.5748 
2019 -6081763749 6287320440 -0.9673 -8286913759 1810025906 -4.5783 3.6110 
Mean 19106443576 13698642439 0.05 23950152180 27783069082 0.23 -0.1760 
S.D 5.422041458 9.003248791 2.433 5.309809002 9.61815118 2.391 2.7036 

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف للمدة (
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 3-5)جدول (
 للمصرف الخلیج  (EM) صافي الربح وعائد السھم ومؤشر المحاسبة اإلبداعیة

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
 نس�ة صافي 
 لر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

 المحاس�ة 
 )(EMاإلبداع�ة

 تمارس او 
 ال تمارس

 الممارسة ع نو 

 موج�ة تمارس 0.5203 0.055 47.34 47451841795 2013
 موج�ة تمارس 1.5775 0.217- 36.06 36146585353 2014
 موج�ة تمارس 0.3642 0.433- 9.83 9859903430 2015
 سال�ة  تمارس 2.6857- 0.118- 5.85 5870759034 2016
 سال�ة  تمارس 0.0451- 0.133- 4.22 4230107006 2017
 سال�ة  تمارس 4.5748- 0.513- 0.59 591789500 2018
 موج�ة تمارس 3.6110 0.263- 3.92- 3931357837- 2019
Mean 15440334850 14.281 -0.2317 -0.1760 سال�ة  تمارس 
S.D 1.850589294 17.122 0.1939 2.7036   

 )2019- 2013المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على التقار�ر المال�ة للمصرف للمدة (          

 اعاله ما یأتي:  3-5)(  3-4)یتبین من الجداول (
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

للتأثیر في األرقام المحاسبیة  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  التدخل المقصود في عملیات  خالل 
ا بالقوائم  المعلنة  األرباح  تخفیض  میلرمن خالل  أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  ) 0.1760-( لمالیة، 

 ).    2.7036وبانحراف معیاري ( 
ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر    -2

 )، بسبب 3.6110لغت (، إذ ب2019المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر بین اعلى ممارسة موجبة في سنة  
السالب في سنة   عن بعدھا أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  بلغت (2018الصفر  إذ  ) بسبب  4.5748-، 

 الصفر.  قربھا عن
انخفاض صافي االرباح بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى صافي ربح في نتیجة   -3

سنة  في  (2018نشاطھ  مقداره  (591789500بمبلغ  مقدارھا  انخفاض  وبنسبة  دینار  السنة  86.01-)  عن   (
دینار ، نتیجة  3931357837-)) اذ بلغت ( 2019السابقة، فیما حقق المصرف خسارة في نتیجة نشاطھ للسنة (

سنة   عن  اإلیرادات  سنة   ،2018انخفاض  في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  صافي  اعلى  المصرف  سجل  حین  في 
2013  ) مقداره  ( 47451841795بمبلغ  مقدارھا  ارتفاع  وبنسبة  دینار  نتیجة  47.34)  السابقة،  السنة  عن   (

بمبلغ مقداره ( بمبلغ مقداره (87494815267لزیادة اإلیرادات  المصروفات  )  30511947863) وانخفاض 
 عن السنة السابقة.

انخفاض عائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي للسھم   -4
سنة   (  2018في  مقداره  سنة 0.513-بمبلغ  في  للسھم  رأسمالي  عائد  اعلى  المصرف  في حین سجل  فلس،   (

2013  ) مقداره  الب0.055بمبلغ  للمصرف  الحسابي  الوسط  مع  النتائج  مقارنة  وبعد  فلس.   () )  0.2317-الغ 
السنوات ( الحسابي في  الوسط  تتجاوز  لم  أنھا  بلغت (2018،  2015،  2019فلس، نالحظ  إذ   ،(-0.263) (-

تجاوزت  0.513-(  )0.433 بینما  التوالي،  على  الوسط)  (  قیمة  السنوات  في  ،  2016،  2013الحسابي 
 التوالي. على 0.217-) ()0.133-) (0.118-) (0.055) إذ بلغت (2017،2014
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بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم   3-2)ویوضح الشكل ( رسما 
 المصرف خالل سنوات البحث وكما یأتي:  

 
 3-2)الشكل (

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-5)(3-4)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول ( 

 ) الشكل  من  نالحظ  بالون    3-2)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 

المصرف مارس في   ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  االرتفاع 
المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل 

من خالل التدخل المقصود في عملیات تخفیضھا ، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ،  
القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  
التكالیف   لتجنب  أو  الضریبیة،  المدفوعات  قیمة  تخفیض  او  الضریبي  التجنب  أو  الضریبي  التھرب  منھا: 

وافزھم ، او عند نزول األرباح الى حد االمر الذي یمكن اإلدارة  السیاسیة او لتجنب ضغط الموظفین لزیادة ح 
تحقیق   وبالتالي  المستقبل  الزیادة في  المستطاع لغرض  الى قدر  النزول  الحوافز من خالل  الحصول على  من 

حوافزھم   زیادة  خالل  من  شخصیة  مما  ومنافع   ، أدائھا  كفاءة  عن  المختلفة  األطراف  أمام  جید  انطباع  خلق 
 با على أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى انخفاض عوائده خالل سنوات البحث .انعكس سل
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 ): BB0Bمصرف بغداد التجاري ( ثالثا:
تظھر نتائج قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة وصافي األرباح السنویة ونسبتھا وعائد   3-7)(  3-6)الجداول (

 أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه: 
 3-6)جدول (

 )2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف بغداد للمدة (

 السنة 

 السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 المحاس�ة 
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )3-6 ( 

 التغیر براس المال 
 العامل 

∆WC 
 )1( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
t-0 

3 )1 /2( 

 التغیر براس المال 
 العامل 

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
t-1 

6 )4 /5( 
2013 70445882000 413709825000 0.1702 58398904000 380046727000 0.1536 0.0166 
2014 549980000 68914159000 0.0079 70445882000 413709825000 0.1702 -0.1622 
2015 -22857409000 -303640110000 0.0752 549980000 68914159000 0.0079 0.0672 
2016 -86842242000 -250900641000 0.3461 -22857409000 -303640110000 0.0752 0.2708 
2017 1366824000 -20031307000 -0.0682 -86842242000 -250900641000 0.3461 -0.4143 
2018 10013218000 73170765000 0.1368 1366824000 -20031307000 -0.0682 0.2050 
2019 86751211000 -40755556000 -2.1285 10013218000 73170765000 0.1368 -2.2654 
Mean 8489637714 -8504695000 -0.21 4439308142 51609916857 0.12 -0.3260 
S.D 5.795163015 2.37333573 0.8544 5.228379839 2.77668593 0.1414 0.8831 

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف للمدة (
 3-7)جدول (

 )  2019- 2013المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف بغداد (صافي الربح والعائد 

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
 نس�ة صافي 
 لر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

 المحاس�ة 
 )EM( اإلبداع�ة 

 تمارس او 
 ال تمارس

 نوع الممارسة 

 موجب تمارس 0.0166 0.144 30.79 32066680000 2013
  سال�ة  تمارس   0.1622- 0.223- 26.68 27780658000 2014
 موجب تمارس 0.0672 0.269- 19.44 20245029000 2015
  موجب تمارس 0.2708 0.222- 6.19 6448486000 2016
 سالب  تمارس 0.4143- 0.330- 5.88 6122480000 2017
  موجب تمارس 0.2050 0.525- 3.98 4152102000 2018
  سال�ة  تمارس 2.2654- 0.034 7.01 7298604000 2019
Mean 14873434143 14.2814 -0.1987 -0.3260 سالب  تمارس 
S.D 1.162570519 11.1647 0.2236 0.8831   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (       
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 اعاله ما یأتي:  3-7)(  3-6)یتبین من الجداول (
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

التدخل   للتأثیر في األرقام المحاسبیة خالل  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  المقصود في عملیات 
میلر أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  األرباح  تخفیض  ) 0.3260-( من خالل 

 ).    0.8831وبانحراف معیاري ( 
سبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر  ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحا  -2

 )، بسبب 0.2708(بلغت  ، إذ  2016المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر بین اعلى ممارسة موجبة في سنة  
 ) بسبب 2.2654-، إذ بلغت (2019الصفر بینـما سجل أدنى ممارسة في االتجاه السالب في سنة   عن بعدھا
 الصفر.  عن قربھا

انخفاض  في االرباح بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى صافي ربح في نتیجة    -3
سنة  في  (  2018نشاطھ  مقداره  (4152102000بمبلغ  مقدارھا  انخفاض  وبنسبة  دینار  السنة  32.18-)  عن   (

) مقداره  بمبلغ  اإلیرادات  انخفاض  نتیجة  السنة  16906085000السابقة،  دینار عن  في حین سجل  السابقة،) 
) دینار وبنسبة 32066680000بمبلغ مقداره (  2013المصرف اعلى صافي ربح في نتیجة نشاطھ في سنة  

 ) مقدارھا  (30.79ارتفاع  مقداره  بمبلغ  اإلیرادات  لزیادة  نتیجة  السابقة،  السنة  عن   (84520056000  (
 ابقة. ) عن السنة الس38458163000وانخفاض المصروفات بمبلغ مقداره (

انخفاض عائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي للسھم   -4
سنة   (  2018في  مقداره  سنة 0.525-بمبلغ  في  للسھم  رأسمالي  عائد  اعلى  المصرف  في حین سجل  فلس،   (

2013  ) مقداره  لل0.144بمبلغ  الحسابي  الوسط  مع  النتائج  مقارنة  وبعد  فلس.  البالغ)  )  0.1987-( مصرف 
-)، إذ بلغت (2015،2017،2018،  2014، 2016فلس، نالحظ أنھا لم تتجاوز الوسط الحسابي في السنوات (

0.222)  (-0.223)  (-0.269) في 0.525-)(0.330-)  الحسابي  الوسط  قیمة  تجاوزت  بینما  التوالي،  )على 
  ي.)على التوال0.034) ( 0.144) إذ بلغت (2019، 2013السنوات (
بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم   3-3)(الشكل  ویوضح   رسما 

 رف خالل سنوات البحث وكما یأتي:  المص

 
 3-3)(الشكل 

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة ( 
 . 3-7)(3-6)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول ( 
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) الشكل  من  نالحظ  بال  3-3)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ون لان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 

الق یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  المصرف مارس في االرتفاع  ان  ول 
المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل 
تخفیضھا ، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات 

ت في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفا
التكالیف   لتجنب  أو  الضریبیة،  المدفوعات  قیمة  تخفیض  او  الضریبي  التجنب  أو  الضریبي  التھرب  منھا: 
السیاسیة او لتجنب ضغط الموظفین لزیادة حوافزھم ، او عند نزول األرباح الى حد االمر الذي یمكن اإلدارة  

ال الحصول على  تحقیق  من  وبالتالي  المستقبل  الزیادة في  المستطاع لغرض  الى قدر  النزول  حوافز من خالل 
حوافزھم   زیادة  خالل  من  شخصیة  مما  خلق  ومنافع   ، أدائھا  كفاءة  عن  المختلفة  األطراف  أمام  جید  انطباع 

 البحث .انعكس سلبا على أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى انخفاض عوائده خالل سنوات 
 ): BIBIمصرف االستثمار العراقي التجاري (رابعا: 

تظھر نتائج قیاس ممارسات المحاسبة اإلبداعیة وصافي األرباح السنویة ونسبتھا وعائد   3-9)(  3-8)الجداول (
 أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه: 
 3-8)جدول (

 ) 2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف االستثمار للمدة (

 السنة 

 السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 المحاس�ة  
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )3-6 ( 

 التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )1( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO)  
t-0 

3 )1 /2( 

 التغیر براس المال 
 العامل  

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
 t-1 

6 )4 /5( 
2013 68315163000 33534149000 2.0371 5803600000 2172007050 2.6719 -0.6348 
2014 95143683000 57581891000 1.6523 68315163000 33534149000 2.0371 -0.3848 
2015 -1715508000 58712888000 -0.0292 95143683000 57581891000 1.6523 -1.6815 
2016 9662400000 44619346000 0.2165 -1715508000 58712888000 -0.0292 0.2457 
2017 -12051259000 -18071152618 0.6668 9662400000 44619346000 0.2165 0.4503 
2018 3665802813 -28832567889 -0.1271 -12051259000 -18071152618 0.6668 -0.7940 
2019 -23617449113 -74614857049 0.3165 3665802813 -28832567889 -0.1271 0.4436 
Mean 19914690385 10418528063 0.68 24117697401 21388080077 1.01 -0.3365 
S.D 4.426412666 5.138700047 0.8426 4.069458662 3.614497183 1.104 0.7810 

 ) 2019- 2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف للمدة (  
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 3-9)جدول (
   )2019- 2013صافي الربح والعائد المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف االستثمار (

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
 نس�ة صافي 
 لر�ح السنوي 

 الرأسمالي العائد 
 (فلس/ دینار)

 المحاس�ة 
 )EMة ( اإلبداع�

 تمارس او 
 ال تمارس

 نوع الممارسة 

 سال�ة  تمارس 0.6348- 0.040- 30.55 26802265000 2013
 سال�ة  تمارس 0.3848- 0.103- 32.92 28877485000 2014
 سال�ة  تمارس 1.6815- 0.218- 19.95 17498695000 2015
 موج�ة تمارس 0.2457 0.118- 11.60 10179137000 2016
 موج�ة تمارس 0.4503 0.300- 4.555 3995916000 2017
 سال�ة  تمارس 0.7940- 0.333- 0.386 338964573 2018
 موج�ة تمارس 0.4436 0.036- 0.019 17216299 2019
Mean 12529954125 14.282 -0.164 -0.3365 سال�ة  تمارس 
S.D 1.21049163 13.798 0.1 0.7810   

 ) 2019- 2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (    
 اعاله ما یأتي:   3-9)(  3-8)یتبین من الجداول (

المالیة     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  وعرضھا من  قیام 
للتأثیر في األرقام المحاسبیة  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  التدخل المقصود في عملیات  خالل 

میلر أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  األرباح  تخفیض  ) 0.3365-( من خالل 
 ).    0.7810وبانحراف معیاري ( 

دى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر  ھناك اختالف في م  -2
 بسبب    )0.4503، إذ بلغت (2017المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر بین اعلى ممارسة موجبة في سنة  

سنة   عن بعدھا في  السالب  االتجاه  في  ممارسة  أدنى  بینـما سجل  الحس2015الصفر  الوسـط  بلغ  إذ   ،) -ابـي 
 الصفر. عن  قربھا )، بسبب 1.6815

انخفاض لصافي االرباح بعد الضرائب بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف ادنى صافي   -3
سنة في  نشاطھ  نتیجة  في  (  2019ربح  مقداره  مقدارھا  17216299بمبلغ  انخفاض  وبنسبة  دینار  ملیون   (

) عن السنة السابقة ، في  2028792118انخفاض اإلیرادات بمبلغ مقداره () عن السنة السابقة، نتیجة -94.92(
سنة   في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  صافي  اعلى  المصرف  سجل  (  2014حین  مقداره  ) 28877485000بمبلغ 

(  دینار مقدارھا  ارتفاع  مقداره 7.74وبنسبة  بمبلغ  اإلیرادات  لزیادة  نتیجة  السابقة،  السنة  عن   (
 السابقة. نة الس ن) ع 9546207000(
انخفاض عائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي للسھم   -4

سنة   (  2018في  مقداره  سنة 0.333-بمبلغ  في  للسھم  رأسمالي  عائد  اعلى  المصرف  في حین سجل  فلس،   (
) فلس، 0.164-( الحسابي للمصرف البالغ) فلس. وبعد مقارنة النتائج مع الوسط  0.036-بمبلغ مقداره (  2019

)  0.300-) (0.218-)، إذ بلغت (2018،  2017،  2015السنوات (  الحسابي فينالحظ أنھا لم تتجاوز الوسط  
)-0.333) السنوات  في  الحسابي  الوسط  من  الوسط  قیمة  تجاوزت  بینما  التوالي،  على   (2019  ،2013 ،

  على التوالي. )0.118-) (0.103-) (0.040-) (0.036-) إذ بلغت (2014،2016
بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم 3-4ویوضح الشكل ( ) رسما 

 المصرف خالل سنوات البحث وكما یأتي:  
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 3-4)الشكل (

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-9)( 3-8)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول (     

 ) الشكل  من  نالحظ  بالون    3-4)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 

القو یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  المصرف مارس في االرتفاع  ان  ل 
المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل 
تخفیضھا ، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات 

في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة    القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات 
التكالیف   لتجنب  أو  الضریبیة،  المدفوعات  قیمة  تخفیض  او  الضریبي  التجنب  أو  الضریبي  التھرب  منھا: 
السیاسیة او لتجنب ضغط الموظفین لزیادة حوافزھم ، او عند نزول األرباح الى حد االمر الذي یمكن اإلدارة  

الح الحصول على  تحقیق  من  وبالتالي  المستقبل  الزیادة في  المستطاع لغرض  الى قدر  النزول  وافز من خالل 
حوافزھم   زیادة  خالل  من  شخصیة  مما  خلق  ومنافع   ، أدائھا  كفاءة  عن  المختلفة  األطراف  أمام  جید  انطباع 

 انعكس سلبا على أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى انخفاض عوائده خالل سنوات البحث .
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 ): BROIمصرف االئتمان العراقي التجاري ( خامسا:
) ونسبتھا   3-11)(  3-10)الجداول  السنویة  األرباح  اإلبداعیة وصافي  المحاسبة  قیاس ممارسات  نتائج  تظھر 

 وعائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه:  
 3-10)جدول (

 ) 2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف االئتمان للمدة (

 السنة 

 السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 المحاس�ة  
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )3-6 ( 

 التغیر براس المال 
 العامل  

∆WC 
 )1( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO)  
t-0 

3 )1 /2( 

 التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )4( 

 التدفق النقدي التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO)  
t-1 

6 )4 /5( 
2013 21521607000 38485947000 0.5592 21881990000 -142026505000 -0.1540 0.7132 
2014 93133277000 -55777861000 -1.6697 21521607000 38485947000 0.5592 -2.2289 
2015 11677685000 -9301961000 -1.2554 93133277000 -55777861000 -1.6697 0.4143 
2016 4991863000 -95780028000 -0.0521 11677685000 -9301961000 -1.2554 1.2032 
2017 8558379000 -29632353000 -0.2888 4991863000 -95780028000 -0.0521 -0.2367 
2018 -3332556000 28967983000 -0.1150 8558379000 -29632353000 -0.2888 0.1737 
2019 -20733942000 37283724000 -0.5561 -3332556000 28967983000 -0.1150 -0.4410 
Mean 16545187571 -12250649857 -0.48 22633177857 -37866396857 -0.43 -0.0574 
S.D 3.627744796 5.149340677 0.761 3.234094918 6.545275467 0.7681 1.1070 

 ) 2019-  2013للمصرف للمدة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة 
 3-11)جدول (

  )2019- 2013صافي الربح والعائد المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف االئتمان ( 

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
 نس�ة صافي 
 لر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

 المحاس�ة 
 )(EM ة اإلبداع�

 تمارس او 
 ال تمارس

 الممارسة  نوع

 موج�ة تمارس 0.7132 0.026 23.64 11531884000 2013
 سال�ة  تمارس 2.2289- 0.581- 27.56 13443102000 2014
 موج�ة تمارس 0.4143 0.416- 23.86 11638708000 2015
 موج�ة تمارس 1.2032 0.271 13.75 6707465000 2016
 سال�ة  تمارس 0.2367- 0.093- 11.47 5597616000 2017
 موج�ة تمارس 0.1737 0.412- 10.20 4976342000 2018
 سال�ة  تمارس 0.4410- 0.075 10.50- -5121655000 2019
Mean 6967637429 14.282 -0.1614 -0.0574 سال�ة  تمارس 
S.D 6280177622 12.875 0.3126 1.1070   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (       
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 اعاله ما یأتي:   3-11)(  3-10)یتبین من الجداول (
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

التدخل المقصود في   للتأثیر في األرقام المحاسبیة خالل  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  عملیات 
میلر أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  األرباح  تخفیض  ) 0.0574-( من خالل 

 ).    1.1070وبانحراف معیاري ( 
یة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر  ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداع   -2

سنة   في  موجبة  ممارسة  اعلى  بین  میلر  أنموذج  بموجب  االبداعیة  (2016المحاسبة  بلغت  إذ   ،1.2032  (، 
السالب في سنة   عن بعدھا بسبب  أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  بلغت (2014الصفر  إذ   ،-2.2289  (
 الصفر.  عن قربھا بسبب 

افي الربح بعد الضرائب بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى صافي انخفاض ص  -3
سنة في  نشاطھ  نتیجة  في  (  2018ربح  مقداره  دینار4976342000بمبلغ   (   ) مقدارھا  انخفاض  -وبنسبة 

)  -5121655000بلغت (  ۲۰۱۹سنة  حقق المصرف خسارة نتیجة نشاطھ في    اذ .  ) عن السنة السابقة11.09
)  2524611000) وزیادة المصروفات بمبلغ مقداره (9362887000نتیجة انخفاض اإلیرادات بمبلغ مقداره (

السنة   نشاطھ في سنة  2018عن  نتیجة  المصرف اعلى صافي ربح في  بمبلغ مقداره   2014، في حین سجل 
دینار13443102000(  (  ) مقدارھا  ارتفاع  السنة  16.57وبنسبة  عن  المصروفات    قة،الساب )  انخفاض  نتیجة 

 ) عن السنة السابقة.  6981861000بمبلغ مقداره (
انخفاض عائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي للسھم   -4

سنة   (  2014في  مقداره  سنة 0.581-بمبلغ  في  للسھم  رأسمالي  عائد  اعلى  المصرف  في حین سجل  فلس،   (
2016  ) مقداره  (0.271بمبلغ  البالغ  للمصرف  الحسابي  الوسط  مع  النتائج  مقارنة  وبعد  فلس.   (-0.1614  (

) السنوات  في  الحسابي  الوسط  تتجاوز  لم  أنھا  نالحظ  (2015،2014،  2018فلس،  بلغت  إذ   ،(-0.412)  (-
 ،2013،  2019،  2016) على التوالي، بینما تجاوزت قیمة الوسط الحسابي في السنوات (0.581-) (0.416
 التوالي.  على (0.093-) )0.026) (0.075) ( 0.271إذ بلغت ( (2017

بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم  )3-5ویوضح الشكل ( رسما 
 المصرف خالل سنوات البحث وكما یأتي:  

 

 ) 3-5الشكل (
 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (

 . 3-11)(3-10)ل ( المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدو
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) الشكل  من  نالحظ  قیم    3-5)اذ  االبداعیةان  بالخط    المحاسبة  االسھم  االحمرالمبینة  بال  وعوائد  ون لالمبین 
انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء ،  األخضرالسنویة المبینة باللون    ونسبة األرباح  االزرق

بعالقة   أو االنخفاض  المصرف مارس طردیةفي االرتفاع  ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  . وباالعتماد على 
المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل 

، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات   تخفیضھا
القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  

ل أو  الضریبیة،  المدفوعات  قیمة  تخفیض  او  الضریبي  التجنب  أو  الضریبي  التھرب  التكالیف  منھا:  تجنب 
السیاسیة او لتجنب ضغط الموظفین لزیادة حوافزھم ، او عند نزول األرباح الى حد االمر الذي یمكن اإلدارة  
تحقیق   وبالتالي  المستقبل  الزیادة في  المستطاع لغرض  الى قدر  النزول  الحوافز من خالل  الحصول على  من 

حوافزھم   زیادة  خالل  من  شخصیة  جید خلق  ومنافع  مما    انطباع   ، أدائھا  كفاءة  عن  المختلفة  األطراف  أمام 
 خالل سنوات البحث . انعكس سلبا على أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى انخفاض عوائده

 ):BMNSمصرف المنصور لالستثمار التجاري ( سادسا:
) ونسبتھا   3-13)(  3-12)الجداول  السنویة  األرباح  اإلبداعیة وصافي  المحاسبة  قیاس ممارسات  نتائج  تظھر 

 وعائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه:  
 3-12)جدول (

 ) 2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف المنصور للمدة (

 السنة 

 المحاس�ة   السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 EM اإلبداع�ة 

7 )6-3 ( 
التغیر براس المال  

 العامل 

∆WC 
 )1( 

 التدفق النقدي
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO)  
t-0 

3 )1 /2( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )4( 

 التدفق النقدي التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
t-1 

6 )4 /5( 
2013 28451248410 85297116918 0.3335 139088385836 1256842865000 -1.1066 1.4402 
2014 242927358 55443920779 0.0043 28451248410 85297116918 0.3335 -0.3291 
2015 2913824686 -54586846590 -0.0533 242927358 55443920779 0.00438 -0.0577 
2016 -7807257454 40250076603 -0.1939 2913824686 -54586846590 0.0153 -0.2092 
2017 -1775537237 218923520698 -0.0081 -7807257454 40250076603 -0.1939 0.1858 
2018 4024328959 261593695459 0.0153 -1775537237 218923520698 -0.0081 0.0234 
2019 -16928133390 -43045709395 0.3932 4024328959 261593695459 0.0153 0.3778 
Mean 1303057333 80553682067 0.07 23591131508 266252049838 -0.13 0.2044 
S.D 1.39821311 1.209261839 0.2236 5.219851949 4.499502005 0.4582 0.5936 

 ) 2019-  2013للمدة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف 
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 3-13)جدول (
   )2019- 2013صافي الربح والعائد المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف المنصور ( 

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
نس�ة  صافي  
 الر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

المحاس�ة  
 (EM)اإلبداع�ة

تمارس او ال  
 تمارس

 نوع الممارسة 

 موج�ة تمارس 1.4402 0.415 6.86 8278258676 2013
 سال�ة  تمارس 0.3291- 0.517- 14.01 16908831578 2014
 سال�ة  تمارس 0.0577- 0.036 16.38 19760368633 2015
 سال�ة  تمارس 0.2092- 0.138 11.93 14390836687 2016
 موج�ة تمارس 0.1858 0.263- 12.29 14833791486 2017
 موج�ة تمارس 0.0234 0.137- 17.54 21164144077 2018
 موج�ة تمارس 0.3778 0.381 20.95 25278350272 2019
Mean 17230654487 14.28 0.0075 0.2044 موج�ة  تمارس 
S.D 5487799796 4.5485 0.3397 0.5936   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (       
 اعاله ما یأتي:   3-13)(  3-12)یتبین من الجداول (

المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 
للتأثیر في األرقام المحاسبیة  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  التدخل المقصود في عملیات  خالل 

خالل   ال  رفعمن  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  میلراألرباح  أنموذج  بموجب  ) 0.2044(  حسابي 
 ).    0.5936وبانحراف معیاري ( 

ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر    -2
 )، بسبب 1.4402، إذ بلغت (2013المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر بین اعلى ممارسة موجبة في سنة  

السالب في سنة   عن بعدھا أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  بلغت (2014الصفر  إذ  ) بسبب  0.3291-، 
 الصفر.  عن قربھا

ارتفاع صافي االرباح بعد الضرائب بشكل متصاعد خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف ادنى صافي   -3
)  6.86نسبة انخفاض مقدارھا () دینار وب8278258676بمبلغ مقداره (  2013ربح في نتیجة نشاطھ في سنة

عن السنة السابقة،  في حین    ,)  17767025128عن السنة السابقة، نتیجة انخفاض اإلیرادات بمبلغ مقداره (
سنة   في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  اعلى صافي  المصرف  (  2019سجل  مقداره  دینار  25278350272بمبلغ   (

)  34788115769السابقة، نتیجة لزیادة اإلیرادات بمبلغ مقداره () عن السنة  19.43وبنسبة ارتفاع مقدارھا ( 
 ) عن السنة السابقة. 984988879وانخفاض المصروفات بمبلغ مقداره (

ارتفاع متذبذب لعائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد رأسمالي    -4
) فلس، في حین سجل المصرف اعلى عائد رأسمالي للسھم في  0.517-بمبلغ مقداره (  2014للسھم في سنة  

)  0.0075مصرف البالغ () فلس. وبعد مقارنة النتائج مع الوسط الحسابي لل0.415بمبلغ مقداره (  2013سنة  
الحسابي الوسط  تتجاوز  لم  أنھا  السنوات ( فلس، نالحظ  بلغت (2014،  2017،  2018في  إذ   ،(-0.137) (-

0.263) تجاوزت  0.517-)  بینما  التوالي،  على  الوسط)  (  قیمة  السنوات  في  ،  2019،  2013الحسابي 
رسما   3-6)ویوضح الشكل (  التوالي.  ى) عل0.036) (0.138) (0.381) (0.415) إذ بلغت (2016،2015

بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث 
 وكما یأتي:  
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 3-6)الشكل (

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-13)(3-12)اد الباحث باالعتماد على الجدول ( المصدر: اعد

) الشكل  من  نالحظ  بال  3-6)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ون لان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 
المصرف مارس  ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  في االرتفاع 

على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر  
عملیات رفعھا في  المقصود  التدخل  خالل  من   ، منھا  مستھدف  مستوى  إلى  بالوصول  اإلدارة  رغبة  بسبب   ،

القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  
للشركة بھدف تحقیق مصالح شخصیة تنعكس إیجابا على إدارات الشركات إلظھاره تحسین االداء المالي  منھا:  

المناصب اإلداریة ، او لغرض   بصورة جمیلة امام مجلس اإلدارة وبالتالي زیادة حوافزھم او المحافظة على 
او بأدائھا،  المتعلقة  المالیة  القیمة  تحسین  بھدف  االسواق  الشركة في  االیجابي على سمعة  التأثیر على    التأثیر 

سعر سھم الشركة في االسواق المالیة اذ تكون الغایة من ذلك تعظیم القیمة المالیة ومن ثم تحسین أسعار أسھم  
بھدف  او   ، المصارف  من  االقتراض  زیادة  او   ، األسھم  عوائد  وبالتالي  المالیة  االسواق  في  الشركات  تلك 

للشرك متقدم  تصنیف  على  للحصول  وذلك  المھني  الى التصنیف  مستندة  العمل  مجال  في  منافسیھا  على  ة 
انطباع جید أمام األطراف المختلفة عن كفاءة أدائھا ، مما انعكس ایجابا على  خلق  او  ،  مؤشرات ومعاییر مالیة.

 أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى ارتفاع عوائده خالل سنوات البحث .
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 ): BSUCمصرف سومر التجاري ( سابعا:
) (3-14الجداول  ونسبتھا 15-3)  السنویة  األرباح  اإلبداعیة وصافي  المحاسبة  قیاس ممارسات  نتائج  تظھر   (

 وعائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه:  
 3-14)جدول (

 ) 2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف سومر للمدة (

 السنة 

 المحاس�ة   السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )6-3 ( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )1( 

 التدفق النقدي
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
t-0 

3 )1 /2( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
t-1 

6 )4 /5( 
2013 37787850000 41810109000 0.9037 45051377000 39945651000 1.1278 -0.2240 
2014 59430201000 -36928363000 -1.6093 37787850000 41810109000 0.9037 -2.5131 
2015 -2871529000 -34034200000 0.0843 59430201000 -36928363000 -1.6093 1.6937 
2016 9552231000 3138141000 3.0439 -2871529000 -34034200000 0.0843 2.9595 
2017 -3127007000 6069963000 -0.5151 9552231000 3138141000 3.0439 -3.5590 
2018 -1191569000 1604852000 -0.7424 -3127007000 6069963000 -0.5151 -0.2273 
2019 3462817000 1585659000 2.1838 -1191569000 1604852000 -0.7424 2.9263 
Mean 14720427714 -2393405571 0.48 20661650571 3086593285 0.33 0.1508 
S.D 2.437797285 8447677103 1.667 2.61784235 3.1122058492 1.5297 2.5534 

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة للمصرف للمدة (
 3-15)جدول (

   )2019- 2013المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف سومر (صافي الربح والعائد 

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
نس�ة  صافي  
 الر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

المحاس�ة  
 ( EM)ةاإلبداع�

تمارس او ال  
 تمارس

 نوع الممارسة 

 سال�ة  تمارس 0.2240- 0.235 10.25 1331841000 2013
 سال�ة  تمارس 2.5131- 0.070- 15.16 1970475000 2014
 موج�ة تمارس 1.6937 0.022 27.80 3612464000 2015
 موج�ة تمارس 2.9595 0.053- 28.94 3760419000 2016
 سال�ة  تمارس 3.5590- 0.056 3.08 400653000 2017
 سال�ة  تمارس 0.2273- 0.053- 7.02 912959000 2018
 موج�ة تمارس 2.9263 0.056 8.00 1002806000 2019
Mean 1855945286 14.321 0.0275 0.1508 موج�ة تمارس 
S.D 1337605192 10.265 0.1 2.5534   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (      
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 ) اعاله ما یأتي:  3-15) ( 3-14یتبین من الجداول ( 
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

للتأثیر في األرقام المحاسبیة  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  التدخل المقصود في عملیات  خالل 
خالل   المال  رفعمن  بالقوائم  المعلنة  میلراألرباح  أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  ) 0.1508(  یة، 

 ).    2.5534وبانحراف معیاري ( 
ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر    -2

سنة   في  موجبة  ممارسة  اعلى  بین  میلر  أنموذج  بموجب  االبداعیة  (2016المحاسبة  بلغت  إذ   ،2.9595  (، 
السالب في سنة   عن بعدھا بسبب  أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  بلغت (  ،2017الصفر  )  3.5590-إذ 

 الصفر.  عن بسبب قربھا
نتیجة    -3 ادنى صافي ربح في  المصرف  اذ حقق  البحث،  الربح بشكل متصاعد خالل سنوات  ارتفاع صافي 

سنة في  (  بمبلغ  2017نشاطھ  انخفاض  400653000مقداره  وبنسبة  دینار  السنة  89.34-(مقدارھا  )  عن   (
حین سجل المصرف   ، في) عن السنة السابقة5047041000اره (السابقة، نتیجة زیادة المصروفات بمبلغ مقد 

سنة   في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  صافي  (   2016اعلى  مقداره  ارتفاع  3760419000بمبلغ  وبنسبة  دینار   (
) (4.09مقدارھا  مقداره  بمبلغ  المصروفات  انخفاض  نتیجة  السابقة،  السنة  عن  السنة 1117113000)  عن   (

   السابقة.
ھناك ارتفاع بشكل متذبذب لعائد السھم العادي للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد  -4

للسھم في سنة   المصرف اعلى عائد رأسمالي  0.070-بمبلغ مقداره (  2014رأسمالي  ) فلس، في حین سجل 
(  2013للسھم في سنة   مقداره  الوسط  0.235بمبلغ  النتائج مع  مقارنة  وبعد  فلس.  البالغ )  للمصرف  الحسابي 

)0.0275) السنوات  في  الحسابي  الوسط  تتجاوز  لم  أنھا  نالحظ  فلس،  إذ  2018،2014،  2016،  2015)   ،(
) (0.022بلغت   (-0.053)  (-0.053) عل 0.070-)  تجاوزت    ى)  بینما  الوسطالتوالي،  في    قیمة  الحسابي 

 ویوضح الشكل  ) على التوالي.0.056) ( 0.056) ( 0.235) إذ بلغت (2019،  2017، 2013السنوات (
صرف خالل رسما بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم الم7-3) (

 سنوات البحث وكما یأتي: 

 
 3-7)(الشكل 

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-14)(3-15)مصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول ( ال
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) الشكل  من  نالحظ  بال  3-7)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ون لان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 
المصرف مارس  ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  في االرتفاع 

على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر  
ارتفاعھا، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات  
القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  

لي للشركة بھدف تحقیق مصالح شخصیة تنعكس إیجابا على إدارات الشركات إلظھاره تحسین االداء المامنھا:  
المناصب اإلداریة ، او لغرض   بصورة جمیلة امام مجلس اإلدارة وبالتالي زیادة حوافزھم او المحافظة على 

بأدائھا، المتعلقة  المالیة  القیمة  تحسین  بھدف  االسواق  الشركة في  االیجابي على سمعة  التأثیر على    التأثیر  او 
سعر سھم الشركة في االسواق المالیة اذ تكون الغایة من ذلك تعظیم القیمة المالیة ومن ثم تحسین أسعار أسھم  
بھدف  او   ، المصارف  من  االقتراض  زیادة  او   ، األسھم  عوائد  وبالتالي  المالیة  االسواق  في  الشركات  تلك 

لل متقدم  تصنیف  على  للحصول  وذلك  المھني  الى التصنیف  مستندة  العمل  مجال  في  منافسیھا  على  شركة 
انطباع جید أمام األطراف المختلفة عن كفاءة أدائھا ، مما انعكس ایجابا على  خلق  او  ،  مؤشرات ومعاییر مالیة.

 أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى ارتفاع عوائده خالل سنوات البحث .
 ): BASHمصرف اشور الدولي لالستثمار ( ثامنا:

) (3-16الجداول  ونسبتھا 17-3)  السنویة  األرباح  اإلبداعیة وصافي  المحاسبة  قیاس ممارسات  نتائج  تظھر   (
 وعائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه:  

  3-16)جدول ( 
 ) 2019-  2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف اشور للمدة (

 السنة 

 المحاس�ة   السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )6-3 ( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )1( 

 التدفق النقدي
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
t-0 

3 )1 /2( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
t-1 

6 )4 /5( 
2013 53616043756 44980037910 1.1919 1378373884 27696330549 0.0497 1.1422 
2014 35571357083 27175711000 1.3089 53616043756 44980037910 1.1919 0.1169 
2015 -1152592000 59431362000 -0.0193 35571357083 27175711000 1.3089 -1.3283 
2016 -16878085000 -11423084000 1.4775 -1152592000 59431362000 -0.0193 1.4969 
2017 12469787000 -89496190000 -0.1393 -16878085000 -11423084000 1.4775 -1.6168 
2018 2181773000 98873748000 0.0220 12469787000 -89496190000 -0.1393 0.1613 
2019 3351488000 -38334664000 0.0874 2181773000 98873748000 0.0220 0.0653 
Mean 12737110262 13029560130 0.56 12455236817 22462559351 0.55 0.0053 
S.D 2.402099832 6.388928338 0.7211 2.416066011 5.978433951 0.7280 1.1532 

 ) 2019-  2013المالیة للمصرف للمدة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر 
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 3-17)جدول (
 ) 2019- 2013صافي الربح والعائد المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف اشور (

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
نس�ة  صافي  
 الر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

المحاس�ة  
 (EM)ةاإلبداع�

تمارس او ال  
 تمارس

 الممارسة نوع 

 موج�ة تمارس 1.1422 1.176 6.35 4782298000 2013
 موج�ة تمارس 0.1169 0.257 12.82 9654689000 2014
 سال�ة  تمارس 1.3283- 0.538- 14.32 10785328000 2015
 موج�ة تمارس 1.4969 0.209- 17.93 13498180000 2016
 سال�ة  تمارس 1.6168- 0.118- 19.58 14741576000 2017
 موج�ة تمارس 0.1613 0.233- 20.93 15755502516 2018
 موج�ة تمارس 0.0653 0.043 8.03 6048969000 2019
Mean 10752363217 14.280 0.054 0.0053 موج�ة تمارس 
S.D 4231908602 5.6622 0.556 1.1532   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (      
 ) اعاله ما یأتي:  3-17) ( 3-16یتبین من الجداول ( 

المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 
القی  التدخل المقصود في عملیات  للتأثیر في األرقام المحاسبیة خالل  المالي  اس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ 

خالل   میلر  رفعمن  أنموذج  بموجب  الحسابي  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  ) 0.0053(  األرباح 
 ).    1.1532وبانحراف معیاري ( 

البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر  ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات    -2
سنة   في  موجبة  ممارسة  اعلى  بین  میلر  أنموذج  بموجب  االبداعیة  (2016المحاسبة  بلغت  إذ   ،1.4969  (، 

السالب في سنة   عن بعدھا بسبب  أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  بلغت (2017الصفر  إذ   ،-1.6168  (
 الصفر.  عن قربھا بسبب 

الربح    -3 ادنى صافي ارتفاع صافي  المصرف  اذ حقق  البحث،  بشكل متصاعد خالل سنوات  الضرائب  بعد 
) 6.35)  دینار وبنسبة انخفاض مقدارھا (4782298000بمبلغ مقداره (  2013ربح في نتیجة نشاطھ في سنة

) مقداره  بمبلغ  اإلیرادات  انخفاض  نتیجة  السابقة،  السنة  بمبلغ  17140314000عن  المصروفات  وزیادة   (
) عن السنة السابقة، في حین سجل المصرف اعلى صافي ربح في نتیجة نشاطھ في 10192353000(مقداره  

) عن السنة السابقة، نتیجة  6.87)  دینار وبنسبة ارتفاع مقدارھا (15755502516بمبلغ مقداره (  2018سنة  
 ) عن السنة السابقة. 12193167268انخفاض المصروفات بمبلغ مقداره (

للمصرف خالل سنوات البحث، اذ حقق المصرف أدنى عائد    العادي متذبذب ارتفاع في متذبذب عائد السھم    -4
للسھم في سنة   المصرف اعلى عائد رأسمالي  0.538-بمبلغ مقداره (  2015رأسمالي  ) فلس، في حین سجل 

(  2013للسھم في سنة   مقداره  النتائج مع  1.176بمبلغ  مقارنة  وبعد  فلس.  البالغ )  للمصرف  الحسابي  الوسط 
)، 2018،2015، 2016،  2017،  2019) فلس، نالحظ أنھا لم تتجاوز الوسط الحسابي في السنوات ( 0.054(

) بلغت  ( 0.043إذ   (-0.118)  (-0.209) الوسط   (0.538-) )0.233-)  قیمة  تجاوزت  بینما  التوالي،  على 
) السنوات  في  (2014،  2013الحسابي  بلغت  إذ   (1.176) التوالي.  )0.257)  (  على  الشكل    3-8)ویوضح 

رسما بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم المصرف خالل سنوات 
   البحث وكما یأتي:
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 3-8)الشكل (

 ) 2019- 2013ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة (
 . 3-16) (3-17)( الجدول المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على 

) الشكل  من  نالحظ  بال  3-8)اذ  المبین  االسھم  وعوائد  االحمر  بالخط  المبینة  االبداعیة  المحاسبة  قیم  ون لان 
االزرق ونسبة األرباح السنویة المبینة باللون األخضر، انھا تتزاید وتتناقص بوقت واحد وبنفس االتجاه سواء 
المصرف مارس  ان  القول  یمكن  السابقة ،  النتائج  بعالقة طردیة. وباالعتماد على  أو االنخفاض  في االرتفاع 

على األرباح المعلنة في القوائم المالیة من خالل المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر  
ارتفاعھا، بسبب رغبة اإلدارة بالوصول إلى مستوى مستھدف منھا ، من خالل التدخل المقصود في عملیات  
القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب عدیدة  

لي للشركة بھدف تحقیق مصالح شخصیة تنعكس إیجابا على إدارات الشركات إلظھاره منھا: تحسین االداء الما
المناصب اإلداریة ، او لغرض   بصورة جمیلة امام مجلس اإلدارة وبالتالي زیادة حوافزھم او المحافظة على 

بأدائھا، المتعلقة  المالیة  القیمة  تحسین  بھدف  االسواق  الشركة في  االیجابي على سمعة  التأثیر على    التأثیر  او 
سعر سھم الشركة في االسواق المالیة اذ تكون الغایة من ذلك تعظیم القیمة المالیة ومن ثم تحسین أسعار أسھم  
بھدف  او   ، المصارف  من  االقتراض  زیادة  او   ، األسھم  عوائد  وبالتالي  المالیة  االسواق  في  الشركات  تلك 

لل متقدم  تصنیف  على  للحصول  وذلك  المھني  الى التصنیف  مستندة  العمل  مجال  في  منافسیھا  على  شركة 
مؤشرات ومعاییر مالیة.، او خلق انطباع جید أمام األطراف المختلفة عن كفاءة أدائھا ، مما انعكس ایجابا على  

 أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى ارتفاع عوائده خالل سنوات البحث .
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 ): BCOIمصرف التجاري العراقي ( تاسعا:
) (3-18الجداول  ونسبتھا 19-3)  السنویة  األرباح  اإلبداعیة وصافي  المحاسبة  قیاس ممارسات  نتائج  تظھر   (

 وعائد أسھم المصرف خالل سنوات البحث وكما مبین في ادناه:  
 3-18)جدول (

 ) 2019- 2013نتائج تطبیق انموذج میلر لمصرف التجاري العراقي للمدة (

 السنة 

 المحاس�ة   السنة السا�قة  السنة الحال�ة 
 اإلبداع�ة 
EM 

7 )6-3 ( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )1( 

 التدفق النقدي
 التشغیلي 
CFO 

 )2( 

(∆WC / 
CFO) 
t-0 

3 )1 /2( 

التغیر براس المال  
 العامل 

∆WC 
 )4( 

التدفق النقدي  
 التشغیلي 
CFO 

5) ( 

(∆WC / 
CFO) 
t-1 

6 )4 /5( 
2013 53584469117 41683423406 1.2855 -7761812290 7330453553 -1.058 2.3443 
2014 87978370043 31793077019 2.7672 53584469117 41683423406 1.2855 1.4817 
2015 -9470496036 -29744583384 0.3183 87978370043 31793077019 2.7672 -2.4488 
2016 3567133000 29680569000 0.1201 -9470496036 -29744583384 0.3183 -0.1982 
2017 12990339000 25335198000 0.5127 3567133000 29680569000 0.1201 0.3925 
2018 -7868740000 7458094000 -1.0550 12990339000 25335198000 0.5127 -1.5677 
2019 -13415608000 21364643000 -0.6279 -7868740000 7458094000 -1.0550 0.4271 
Mean 18195066732 18224345863 0.47 19002751833 16219461656 0.41 0.0615 
S.D 3.831258496 2.360451888 1.2649 3.758786002 2.388764802 1.337 1.6583 

 ) 2019-  2013للمصرف للمدة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة للتقاریر المالیة 
 3-19)جدول (

 ) 2019- 2013صافي الربح والعائد المتحقق (الرأسمالي) للسھم لمصرف التجاري العراقي (

 السنة 
 صافي الر�ح 

 (دینار)
نس�ة  صافي  
 الر�ح السنوي 

 العائد الرأسمالي 
 (فلس/ دینار)

المحاس�ة  
 ( EM)اإلبداع�ة

تمارس او ال  
 تمارس

 الممارسة نوع 

 موج�ة تمارس 2.3443 0.917 14.70 8877001724 2013
 موج�ة تمارس 1.4817 0.283- 15.26 9214518386 2014
 سال�ة  تمارس 2.4488- 0.379- 12.00 7244863700 2015
 سال�ة  تمارس 0.1982- 0.171 13.00 7577912000 2016
 موج�ة تمارس 0.3925 0.021 16.65 10050154000 2017
 سال�ة  تمارس 1.5677- 0.041- 17.99 10864383000 2018
 موج�ة تمارس 0.4271 0.021- 10.82 6532195000 2019
Mean 8623003973 14.345 0.055 0.0615 موج�ة تمارس 
S.D 497291180 2.5592 0.4242 1.6583   

 ) 2019-  2013المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على التقاریر المالیة للمصرف للمدة (        
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 ) اعاله ما یأتي:  3-19) ( 3-18یتبین من الجداول ( 
المالیة وعرضھا من     -1 القوائم  البحث عند إعداد  المحاسبة االبداعیة خالل سنوات  بممارسة  المصرف  قیام 

للتأثیر في األرقام المحاسبیة  المالي  القیاس المحاسبي واالفصاح واإلبالغ  التدخل المقصود في عملیات  خالل 
خالل   ال  رفعمن  الوسط  بلغ  إذ  المالیة،  بالقوائم  المعلنة  میلراألرباح  أنموذج  بموجب  ) 0.0615(  حسابي 

 ).    1.6583وبانحراف معیاري ( 
ھناك اختالف في مدى ممارسة المصرف للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث، إذ تراوحت قیمة مؤشر    -2

سنة   في  موجبة  ممارسة  اعلى  بین  میلر  أنموذج  بموجب  االبداعیة  (2013المحاسبة  بلغت  إذ   ،2.3443  (، 
السالب في سنة   عن بعدھا بسبب  أدنى ممارسة في االتجاه  بینـما سجل  )  2.4488-(بلغت  إذ    ،2015الصفر 
 الصفر.  عن قربھا بسبب 

ادنى صافي   -3 المصرف  اذ حقق  البحث،  بشكل متصاعد خالل سنوات  الضرائب  بعد  الربح  ارتفاع صافي 
-39.87)  دینار وبنسبة انخفاض مقدارھا (6532195000بمبلغ مقداره ( 2019ربح في نتیجة نشاطھ في سنة

) وزیادة المصروفات بمبلغ مقداره 227120000رادات بمبلغ مقداره () عن السنة السابقة، نتیجة انخفاض اإلی
سنة  3534542000( في  نشاطھ  نتیجة  في  ربح  اعلى صافي  المصرف  حین سجل  في  السابقة،  السنة  عن   (

2018   ) مقداره  (10864383000بمبلغ  مقدارھا  ارتفاع  وبنسبة  دینار  نتیجة  8.10)  السابقة،  السنة  عن   (
 ) عن السنة السابقة.  3608909000المصروفات بمبلغ مقداره (انخفاض 

عائد    -4 أدنى  المصرف  حقق  اذ  البحث،  سنوات  خالل  للمصرف  العادي  السھم  لعائد  متذبذب  ارتفاع  ظھر 
للسھم في سنة   المصرف اعلى عائد رأسمالي  0.379-بمبلغ مقداره (  2015رأسمالي  ) فلس، في حین سجل 

(  بمبلغ   2013للسھم في سنة   البالغ 0.917مقداره  للمصرف  الحسابي  الوسط  النتائج مع  مقارنة  وبعد  فلس.   (
)، 2014،2015، 2018،  2019،  2017السنوات (   الحسابي في) فلس، نالحظ أنھا لم تتجاوز الوسط  0.055(

) بلغت  (0.021إذ   (-0.021)  (-0.041) عل0.379- ()  0.283-)  الوسط   ى)  قیمة  تجاوزت  بینما  التوالي، 
 التوالي.  ى) عل0.171) (0.917) إذ بلغت (2016، 2013الحسابي في السنوات (

بیانیا لمسار ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعوائد أسھم   3-9)ویوضح الشكل ( رسما 
 صرف خالل سنوات البحث وكما یأتي: الم

 
 3-9)الشكل (

 ) 2019- 2013المحاسبة اإلبداعیة ونسبة األرباح السنویة وعائد السھم للمصرف للمدة ( ممارسات 
 . 3-19)(3-18)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على الجدول ( 
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) الشكل  من  نالحظ  قیم    3-9)اذ  االبداعیةان  االحمرالمبینة    المحاسبة  االسھم  بالخط  بال  وعوائد  ون  لالمبین 
السنویةونسبة    االزرق األخضرالمبینة    األرباح  انھا  باللون  االتجاه ،  وبنفس  واحد  بوقت  وتتناقص  تتزاید 

بعالقة طردیة. االنخفاض  أو  االرتفاع  في  المصرف   سواء  ان  القول  یمكن   ، السابقة  النتائج  وباالعتماد على 
لنة في القوائم المالیة من  مارس المحاسبة اإلبداعیة بشكل عام خالل سنوات البحث ، للتأثیر على األرباح المع

في  رفعھاخالل   المقصود  التدخل  خالل  من   ، منھا  مستھدف  مستوى  إلى  بالوصول  اإلدارة  رغبة  بسبب   ،
عملیات القیاس واالفصاح المحاسبي ، وأن ھناك اختالفات في مدى الممارسات من سنة إلى أخرى، وألسباب  

ق مصالح شخصیة تنعكس إیجابا على إدارات الشركات  منھا: تحسین االداء المالي للشركة بھدف تحقیعدیدة  
إلظھاره بصورة جمیلة امام مجلس اإلدارة وبالتالي زیادة حوافزھم او المحافظة على المناصب اإلداریة ، او 
لغرض التأثیر االیجابي على سمعة الشركة في االسواق بھدف تحسین القیمة المالیة المتعلقة بأدائھا، او التأثیر 

سھم الشركة في االسواق المالیة اذ تكون الغایة من ذلك تعظیم القیمة المالیة ومن ثم تحسین أسعار    على سعر
أسھم تلك الشركات في االسواق المالیة وبالتالي عوائد األسھم ، او زیادة االقتراض من المصارف ، او بھدف  

ف منافسیھا  على  للشركة  متقدم  تصنیف  على  للحصول  وذلك  المھني  الى التصنیف  مستندة  العمل  مجال  ي 
مؤشرات ومعاییر مالیة.، او خلق انطباع جید أمام األطراف المختلفة عن كفاءة أدائھا ، مما انعكس ایجابا على  

 أسعار اسھم  المصرف في السوق وأدى إلى ارتفاع عوائده خالل سنوات البحث .
 

 

 



 الثالث المبحث    ا��سهم ........ المحاسبة ا��بداعية وانعكاساتها على عوائد  ...  ... .. الثالث .الفصل            
  

 
۸٤ 

 

 املبحث الثالث 

 قياس وحتليل نتائج اختبار الفرضيات 
یختص ھذا المبحث بتحلیل وتفسیر نتائج اختبار فرضیات البحث، اذ یتناول عرض نتائج ممارسات المحاسبة  

التحلیل االحصائي ألثر   نتائج  البحث، وبیان  المصارف عینة  قیاسھا في  ممارسات االبداعیة من خالل عملیة 
بھدف   العینة  لمصارف  الفعلیة  للبیانات  اإلحصائي  التحلیل  خالل  من  األسھم  عوائد  في  اإلبداعیة  المحاسبة 

 -الوصول الى نتائج اختبار فرضیات البحث وتفسیرھا، وبالشكل اآلتي: 
 اختبار فرضیة ممارسة المصارف عینة البحث للمحاسبة االبداعیة:  -۱

 الفرضیة األولى:  
المالیة    تتعلق ھذه العراق لألوراق  المدرجة في سوق  التجاریة  المصارف  باختبار رغبة االدارة في  الفرضیة 

 -(الخاضعة للدراسة) الى ممارسة المحاسبة االبداعیة، وتنص على االتي: 
ال تمارس المصارف التجاریة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة ): ( H0:1فرضیة العدم (الصفریة) ( 

 .)عینة البحث المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في قوائمھا المالیة
 مقابل: 

تمارس المصارف التجاریة العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق   () :H1:1فرضیة الوجود (البدیلة) ( 
 . المالیة)قوائمھا المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في  عینة البحث المالیة 

 تخدامــاسالل  ــــائي لھا وذلك من خـــیل اإلحصـانات وإجراء التحلـیة فقد تم تفریغ البیــار ھذه الفرضـــالختب
Quantile Regression)  (ضمن بیئة البرنامج االحصائي  وجود المR program)   (    للمصارف عینة البحث

المالیة   التقاریر  خالل  من  الیھا  التوصل  تم  التي  النتائج  وبعد  المالیة،  لألوراق  العراق  سوقي  في  المدرجة 
من   للمدة  البحث  عینة  جمع    2019ولغایة    2013للمصارف  فیھ  یتم  وواضح  مختصر  جدول  انشاء  من  البد 

المصار لكل  المعیاریة  واالنحرافات  الحسابیة  النتائج  االوساط  تلك  مقارنة  یتم  ذلك  بعد  ثم   ، البحث  عینة  ف 
البحث للمحاسبة اإلبداعیة او عدم ممارستھا ، فضال عن  ترتیب   لنا ممارسة المصارف عینة  لیتبین  بالصفر 
المصارف عینة البحث الممارسة للمحاسبة االبداعیة حسب األعلى واالدنى ممارسة ، ومما تجدر اإلشارة الیھ 

 الصفر إلى وأقرب  منخفضة   Miller Ratio) مؤشر المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر (  كانت  انھ كلما
االبداعیة مستوى على ذلك  دل كلما للمحاسبة  (  .صحیح  والعكس منخفضة ممارسات  یبین  3-20والجدول   (

 ة المحاسبة اإلبداعیة وكما یأتي: خالصة نتائج المصارف عینة البحث حسب مستوى ممارس
 خالصة نتائج تحلیل لقیاس المحاسبة االبداعیة بموجب أنموذج میلر للمصارف عینة البحث  )3-20جدول (

 ( ممارسة موج�ة) األر�اح  ز�ادةالمصارف التي تضغط �اتجاه  ( ممارسة سال�ة) التي تضغط �اتجاه تخف�ض األر�اح المصارف 
 الترتیب  Mean S.D المصرف  الترتیب  Mean S.D المصرف 

 1 0.5936 0.2044 المنصور لالستثمار 2 0.5038 0.1648- المتحد لالستثمار
 2 2.5534 0.1508 سومر التجاري  3 2.7036 0.1760- الخل�ج التجاري 
 4 1.1532 0.0053 اشور الدولي 4 0.8831 0.3260- �غداد التجاري 

 3 1.6583 0.0615 التجاري العراقي  5 0.7810 0.3365- االستثمار العراقي 
 ---- ----- ------- -------  1 1.1070 0.0574- االئتمان العراقي

 ) 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19  -3( المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على الجداول  
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المحاسبة االبداعیة خالل ) أعاله، قیام المصارف عینة البحث بممارسات  3-20یتبین من النتائج في الجدول (
التي تمارس المحاسبة اإلبداعیة الموجبة ( بلغ عدد المصارف  البحث، اذ  بلغ عدد ارف) مص4مدة  ، في حین 

 ) مصرف وكما یأتي:  5المصارف التي تمارس للمحاسبة اإلبداعیة السالبة ( 
للمحاسبة اإلبداعیة  -1 المنصور لالستثمار) ھو األعلى في ممارسات  الوسط   اذ الموجبة،    كان (مصرف  بلغ 

) انموذج میلر  بموجب  المحاسبة اإلبداعیة  ( 0.2044الحسابي لمؤشر  بانحراف معیاري  و  بینما 0.5936)   ،(
حسابي  بوسط  الموجبة  اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسات  في  الثانیة  المرتبة   ( التجاري  سومر  مصرف   ) احتل 

اذ  )، وقد كان ( مصرف التجاري العراقي ) في المرتبة الثالثة من  2.5534) و بانحراف معیاري (0.1508(
)، و بالنسبة  1.6583) و بانحراف معیاري (0.0615ممارستھ للمحاسبة اإلبداعیة الموجبة بوسط حسابي (  ان

( (الى   حسابي  بوسط  الرابعة  المرتبة  في  كان  فقد   ( الدولي  اشور  معیاري  0.0053مصرف  بانحراف  و   (
)1.1532 . ( 
كانت اعلى ممارسة للمحاسبة اإلبداعیة السالبة من قبل (مصرف االئتمان العراقي) ، اذ بلغ الوسط الحسابي  -2

میلر( انموذج  بموجب  اإلبداعیة  المحاسبة  (0.0574-لمؤشر  معیاري  بانحراف  و  ذلك  1.1070)  بعد  یأتي   ،(
اإل  المحاسبة  ممارسات  في  لالستثمار)  المتحد  مصرف   ) الثانیة  (بالمرتبة  حسابي   بوسط  السالبة  -بداعیة 

)، یأتي بعد ذلك بالمرتبة الثالثة( مصرف الخلیج التجاري) من حیث  0.5038) وبانحراف معیاري ( 0.16481
حسابي(  بوسط  السالبة  اإلبداعیة  للمحاسبة  ( 0.1760-ممارستھ  معیاري  بانحراف  و  بالنسبة   2.7036)  و   ،(

المرتب في  كان  فقد   ( التجاري  بغداد  ((مصرف  حسابي  بوسط  الرابعة  معیاري  0.3260-ة  بانحراف  و   (
)0.8831) حسابي  بوسط   ( العراقي  االستثمار  مصرف   ) جاء  واخیراً   ، معیاري  0.3365-)  بانحراف  و   (
)0.7810  . ( 
كانت    إذا  الصفر  إلى  مساویا  میلر  ألنموذج  الحسابي  الوسط  یكون  أن  المفترض  من  انھ  بالذكر  الجدیر  ومن 

المحاسبة   تمارس  ال  الشركة  وانھادارة  الشركات   اإلبداعیة  ممارسة  على  ذلك  دل  الصفر  عن  ابتعد  كلما 
اإلبداعیة.   لمسار  3-10(والشكل  للمحاسبة  بیانیا  رسما  یوضح  البحث )  عینة  للمصارف  اإلبداعیة  المحاسبة 

 -ممارسات للمحاسبة اإلبداعیة:  المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة حسب مستوى

 ) 3-10الشكل (
 یبین مسار المحاسبة اإلبداعیة باالتجاه الموجب، والسالب للمصارف عینة البحث 
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عی المصارف  في  االدارة  بممارسة  النتیجة  ھذه  تفسیر  او  ویمكن  أرباحھا  لزیادة  االبداعیة  المحاسبة  البحث  نة 
تخفیضھا من خالل استخدم مجموعة من الطرائق واألسالیب التي من شأنھا زیادة او تخفیض رقم الربح المعلن  

 عنھ في القوائم المالیة خدمة مصالحھا.  
المالیة   لألوراق  العراق  في سوق  المدرجة  البحث  عینة  المصارف  ان  القول  یمكن  تقدم،  ما  كل  اساس  وعلى 

التي    (H0:1)وعلیة یتم رفض الفرضیة األولى الصفریة  تمارس المحاسبة اإلبداعیة من خالل إدارة األرباح،  
المالیة عینة البحث المحاسبة ال تمارس المصارف التجاریة المدرجة في سوق العراق لألوراق  تنص على: (

البدیلةاإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في قوائمھا المالیة التي تنص:  (H1:1) ). وقبول الفرضیة األولى 
المالیة   لألوراق  العراق  سوق  في  المدرجة  العراقیة  التجاریة  المصارف  البحث  (تمارس  المحاسبة عینة 

 المالیة). ئمھاقوااإلبداعیة من خالل إدارة األرباح في 
  -دراسة عالقة وأثر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم للمصارف عینة البحث:  -۲

قبل التطرق الى دراسة قوة واتجاه العالقات وأثرھا بین المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم سنعرض قیم الوسط  
بالمتغیر المعتمد (عوائد االسھم) والمتغیر المستقل  الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیري الدراسة والمتمثلة  

 : تیین اال ین (المحاسبة االبداعیة) لكل مصرف من المصارف المدروسة وكما ھو مبین بالشكل

 
 ) 3-11الشكل رقم (

 الوسط الحسابي للمحاسبة اإلبداعیة وعوائد األسھم للمصارف عینة البحث 

 
 ) 3-12الشكل رقم (

 اسبة اإلبداعیة وعوائد األسھم للمصارف عینة البحث االنحراف المعیاري للمح
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ون  ل من متابعة االوساط الحسابیة للمتغیرین المحاسبة االبداعیة المبینة بالخط االزرق وعوائد االسھم المبین بال
من   واضح  ھو  كما  بعالقة طردیة  واحد  بوقت  وتتناقص  تتزاید  انھا  نجد  البحث  قید  المصارف  ولكل  االحمر 

وعوائد  خالل   االبداعیة  المحاسبة  البحث  متغیري  لكال  المعیاري  االنحراف  متابعة  من  وكذلك  أعاله.  الشكل 
لكن في ھذ المبحث    ،االسھم ولكل المصارف قید البحث نجد انھا تتزاید وتتناقص في وقت واحد بعالقة طردیة

و  العالقات  قوة  دراسة  تخص  التي  الفرضیة  واختبار  تحلیل  على  الباحث  المحاسبة  سیركز  لمتغیر  معنویاتھا 
اختبار   الى  للتوصل  البحث على حدة،  قید  المصارف  لكل  االسھم  الثانیةاالبداعیة على عوائد  التي   الفرضیة 

 تنص على االتي: 
للمصارف ( االسھم  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال 

 )التجاریة عینة البحث
وكذلك اختبار وتحلیل أثر العالقة بین المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم لكل المصارف قید الدراسة على حدة، 

 ) الكمي  االنحدار  نموذج  استخدام  خالل  ثالث quantile regressionمن  عند  المستوى    ة)  مختلفة  مستویات 
الكمیة   (عند  المنخفض  المستوى  الكمیة  0.25االول  (عند  المتوسط  المستوى  الثاني  والمستوى   (0.50  ,(

 التي تنص على االتي:   الفرضیة الثالثة). وذلك االختبار 0.75والمستوى الثالث المستوى المرتفع (عند الكمیة  
احصائیة  ( داللة  ذات  تأثیر  عالقة  توجد  للمصارف  ال  االسھم  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین 

 ).التجاریة عینة البحث
ً ھذا النوع من نماذج االنحدار نموذج   د اذ ان استخدام نموذج االنحدار الكمي یتالءم مع بیاناتنا قید البحث اذ یع    ا

ً نموذج  د ضد القیم الشاذة والمتطرفة كذلك یع  اً حصین  ً مرن  ا البیانات المدروسة أفضل تمثیل    في استیعاب وتمثیل  ا
ً نموذج  د كذلك یع في حالة حجوم العینات الصغیرة. ولتحلیل البینات قید البحث، فقد تم استخدام البرنامج   فعاالً   ا

)، وكما  Rالموجود ضمن بیئة البرنامج االحصائي (  " quantile "من خالل توظیف دالة    )،Rاالحصائي (

 :یأتي

 اختبار فرضیة عالقات االرتباط وتحلیلھا:  -أ
 الفرضیة الثانیة: 

المستقل  المتغیر  بوصفھا  اإلبداعیة  المحاسبة  بین  االرتباط  عالقة  قوة  باختبار  الفرضیة  ھذه  تتعلق 
independent variable)) المعتمد  المتغیر  بوصفة  الرأسمالي)  (العائد  األسھم  وعوائد   ،(dependent 

variable خالل اختبار الفرضیة الثانیة التي تنص على: )، من 
 ) (الصفریة)  العدم  ( H0:2فرضیة  المحاسبة  ):  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال 

 ).االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث
 مقابل: 

 ) الوجود(البدیلة)  (H1:2فرضیة  ذات  ):  ارتباط  عالقة  المحاسبة توجد  ممارسات  بین  احصائیة  داللة 
 ).االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث

) لـ  الخطي  االرتباط  معامل  توظیف  خالل  من  یمكن  البحث  متغیري  بین  العالقة  قوة  ثم personولدراسة   (
ین متغیري البحث سوف نستخدم  ). ولتحدید قوة عالقة االرتباط ما ب tاختبار معنویة العالقات باستعمال اختبار ( 

((Mukaka,2012:71مقیاس   الجدول  في  موضح  وكما  المحاسبة 21-3)  بین  االرتباط  مدى  لمعرفة   (
 وكاآلتي: االبداعیة وعوائد األسھم ولكل مصرف من المصارف عینة البحث  
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 ) 3-21الجدول (
 معیار قوة معامل الرتباط 

 قوة االرتباط  درجة االرتباط 
 قویة جداً  90.-1.00
 قویة 70.-90 .
 معتدل  50.- 70.
 منخفض  30.-50.
 منخفض جداً  00.-30.

 Source:   Mukaka. M.M. (2012)," Statistics Corner: A Guide to Appropriate Use of   Correlation  
Coefficient in Medical Research" Malawi Medical Journal; vol.24,no3 -p. 69-71.   

 ):  BUNDالمصرف المتحد لالستثمار( أوال:
) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-22یبین الجدول (

 -(عوائد األسھم) للمصرف المتحد لالستثمار وكاالتي: 
 ) 3-22جدول (

 بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف المتحد لالستثمار قیمة معامل ارتباط بیرسون  
 المتغیر المعتمد                     

 المتغیر المستقل 
 نوع العالقة  عائد السهم 

 المحاس�ة اإلبداع�ة 
CORR **0.729 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد 

 ) 0.05(   المستوى   عند 
Sig 0.003 
N 7 

 )0.01**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( ( المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة
 ) نجد ما یأتي:  3-22من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

توجد عالقة طردیة قویة بین متغیر المحاسبة االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم ھذا یعني ان الزیادة في مقدار    -أ 
 المحاسبة االبداعیة باالتجاه السالب سیرافقھ زیادة في مقدار االنخفاض في عوائد االسھم، والعكس صحیح. 

قیمة   -ب  ( p-value  )Sigبلغت  مستوى  0.003)  من  اقل  وھي   ( ) مستوى  0.05المعنویة  من  اقل  وكذلك   (
األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة للمصرف المتحد لالستثمار التي تنص على ).  0.01المعنویة (

للمصارف ( االسھم  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  ال 
 ).التجاریة عینة البحث

الفرضی  (وقبول  على  تنص  التي  البدیلة  المحاسبة ة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  توجد عالقة 
  ).االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث
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 ): BGUCمصرف الخلیج التجاري(ثانیا: 
(المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد ) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل  3-23یبین الجدول (

 -(عوائد األسھم) للمصرف الخلیج التجاري وكاالتي: 
 ) 3-23جدول (

 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف الخلیج التجاري 
 المتغیر المعتمد             

 لمتغیر المستقل 
 نوع العالقة  عائد السهم 

   المحاس�ة اإلبداع�ة
CORR 0.858** 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد 

 ) 0.05(   المستوى   عند 
Sig 0.001 
N 7 

 )0.01**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( الحاسبة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 ) نجد ما یأتي:          3-23من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

یعني ان    الخلیج ھذااالبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف    متغیر المحاسبةبین    طردیة قویةتوجد عالقة    -أ  
في االسھم،    الزیادة  عوائد  في  االنخفاض  مقدار  في  زیادة  سیرافقھ  السالب  باالتجاه  االبداعیة  المحاسبة  مقدار 

 والعكس صحیح. 
قیمة    -ب   والبالغةp-value )Sigبلغت   (   )0.001) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من  0.05)  اقل  وكذلك   (

مصرف الخلیج التجاري التي تنص یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة ل  األمر الذي).  0.01مستوى المعنویة (
االسھم للمصارف  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد  (على  

(توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین  وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على    ).التجاریة عینة البحث
 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 ): BB0Bمصرف بغداد التجاري (: اثالث 
) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-24یبین الجدول (

 وكاالتي:  (عوائد األسھم) للمصرف بغداد التجاري 
 ) 3-24جدول (

 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف بغداد التجاري 
 المتغیر المعتمد             

 لمتغیر المستقل 
 نوع العالقة  عائد السهم 

   المحاس�ة اإلبداع�ة
CORR 0.545** 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   معتدلة   ارت�اط   عالقة   وجد 

 ) 0.05(   المستوى   عند 
Sig 0.042 
N 7 

 )0.01**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( الحاسبة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 ) نجد ما یأتي: 3-24من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

یعني    بغداد ھذااالبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف    متغیر المحاسبة بین    معتدلة ماتوجد عالقة طردیة    -أ
مقدار المحاسبة االبداعیة باالتجاه السالب سیرافقھ زیادة في مقدار االنخفاض في عوائد االسھم،   یادة فيالزان  

 والعكس صحیح. 
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قیمة   -ب   والبالغةp-value )Sig  بلغت   (   )0.042) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من  0.05)  اقل  وكذلك   (
األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة للمصرف بغداد التجاري التي تنص ).  0.01مستوى المعنویة (

) االسھم  على  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  (ال 
البحث). عینة  التجاریة  على    للمصارف  تنص  التي  البدیلة  الفرضیة  داللة وقبول  ذات  ارتباط  (توجد عالقة 

 صائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). اح
 ): BIBIمصرف االستثمار العراقي التجاري (رابعا: 

) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-25یبین الجدول (
 -االستثمار العراقي التجاري وكاالتي: (عوائد األسھم) للمصرف 

 ) 3-25جدول (
 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف االستثمار العراقي 

 المتغیر المعتمد             
 لمتغیر المستقل 

 نوع العالقة  عائد السهم 

   المحاس�ة اإلبداع�ة
CORR 0.963** 

  داللة   ذات   جداً   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد 

 ) 0.05(   المستوى   عند   إحصائ�ة 
Sig 0.000 
N 7 

 )0.01**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( الحاسبة (المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 ) نجد ما یأتي: 3-25من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف االستثمار ھذا   متغیر المحاسبةجداً ما بین    طردیة قویةتوجد عالقة    -أ
ان   االنخفاض في عوائد    الزیادة فيیعني  مقدار  في  السالب سیرافقھ زیادة  باالتجاه  االبداعیة  المحاسبة  مقدار 

 االسھم، والعكس صحیح.
قیمة   -ب   والبالغةp-value )Sig  بلغت  من  0.000(   )  اقل  ھي   () المعنویة  من  0.05مستوى  اقل  وكذلك   (

األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة للمصرف االستثمار العراقي التجاري ).  0.01مستوى المعنویة (
(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم  التي تنص على  

البحث عینة  التجاریة  على    ).للمصارف  تنص  التي  البدیلة  الفرضیة  داللة وقبول  ذات  ارتباط  (توجد عالقة 
 احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 

 ): BROIمصرف االئتمان العراقي التجاري ( خامسا:
) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-26یبین الجدول (

 (عوائد األسھم) للمصرف االئتمان العراقي التجاري وكاالتي:  
 ) 3-26جدول (

 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف االئتمان العراقي 
 تغیر المعتمد الم            

 لمتغیر المستقل 
 نوع العالقة  عائد السهم 

   المحاس�ة اإلبداع�ة
CORR 0.703** 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد 

 ) 0.05(   المستوى   عند 
Sig 0.004 
N 7 

 )0.01الداللة ( المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة (**) تعني معنوي عند مستوى 
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۹۱ 

 

 ) نجد ما یأتي: 3-26من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (
االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف االئتمان ھذا یعني    متغیر المحاسبةبین    طردیة قویة ما  توجد عالقة  -أ

مقدار المحاسبة االبداعیة باالتجاه السالب سیرافقھ زیادة في مقدار االنخفاض في عوائد االسھم،   الزیادة فيان  
 والعكس صحیح. 

قیمة    -ب  والبالغةp-value )Sigبلغت   (  )0.004) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من 0.05)  اقل  وكذلك   (
األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة للمصرف االئتمان العراقي التجاري ).  0.01مستوى المعنویة (

(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم  التي تنص على  
البحث). التجاریة عینة  تنص على  للمصارف  التي  البدیلة  الفرضیة  وقبول  ذ.  ارتباط  داللة (توجد عالقة  ات 

 احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 
 ):BMNSمصرف المنصور لالستثمار التجاري ( سادسا:

) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-27یبین الجدول (
 -األسھم) للمصرف المنصور لالستثمار التجاري وكاالتي: (عوائد 

 ) 3-27جدول (
 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف المنصور

 المتغیر المعتمد             
 لمتغیر المستقل 

 نوع العالقة  عائد السهم 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   معتدلة   ارت�اط   عالقة   وجد  **CORR 0.687   المحاس�ة اإلبداع�ة

 Sig 0.004 ) 0.05(   المستوى   عند 
N 7 

 )0.01المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة (**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( 
 ) نجد ما یأتي: 3-27من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (

االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف المنصور ھذا   متغیر المحاسبةبین    طردیة معتدلة ماتوجد عالقة  -أ 
  االسھم، مقدار المحاسبة اإلبداعیة باالتجاه الموجب سیرافقھ زیادة في مقدار االرتفاع في عوائد    زیادة فيیعني  

 صحیح. والعكس 
والبالغةp-value )Sigقیمة    بلغت   -ب   (  )0.004) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من 0.05)  اقل  وكذلك   (

 ) المعنویة  لالستثمار ).  0.01مستوى  المنصور  للمصرف  بالنسبة  العدم  فرضیة  رفض  یعني  الذي  األمر 
على   تنص  التي  االبداعیة التجاري  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد  (ال 

التجاری للمصارف  االسھم  البحث).وعوائد  عینة  على  ة  تنص  التي  البدیلة  الفرضیة  وقبول  عالقة .  (توجد 
عینة   التجاریة  للمصارف  االسھم  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط 

 البحث).
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۹۲ 

 

 ): BSUCمصرف سومر التجاري ( سابعا:
المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد ) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین  3-28یبین الجدول (

 -(عوائد األسھم) للمصرف سومر التجاري وكاالتي: 
 ) 3-28جدول (

 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف سومر التجاري 
 المتغیر المعتمد             

 لمتغیر المستقل 
 العالقة نوع  عائد السهم 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد  **CORR 0.843   المحاس�ة اإلبداع�ة

 Sig 0.002 ) 0.05(   المستوى   عند 
N 7 

 ) 0.01المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة   (**) تعني معنوي عند مستوى الداللة (
 ) نجد ما یأتي: 3-28رقم (من خالل النتائج المعروضة في الجدول 

االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف سومر ھذا یعني   متغیر المحاسبةبین    طردیة قویة ماتوجد عالقة    -أ
في عوائد    زیادة  في  االرتفاع  مقدار  في  زیادة  سیرافقھ  الموجب  باالتجاه  اإلبداعیة  المحاسبة    االسھم، مقدار 
 صحیح. والعكس 

قیمة    -ب  والبالغةp-value )Sigبلغت   (  )0.002) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من 0.05)  اقل  وكذلك   (
للمصرف سومر التجاري التي تنص األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم بالنسبة  ).  0.01مستوى المعنویة (

(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف  على  
(توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین  وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على    التجاریة عینة البحث).

 االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). ممارسات المحاسبة 
 ): BASHمصرف اشور الدولي لالستثمار ( ثامنا:

) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد 3-29یبین الجدول (
 -(عوائد األسھم) للمصرف اشور الدولي لالستثمار وكاالتي: 

 ) 3-29ل (جدو
 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف اشور الدولي

 المتغیر المعتمد             
 لمتغیر المستقل 

 نوع العالقة  عائد السهم 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد  **CORR 0.876   المحاس�ة اإلبداع�ة

 Sig 0.000 ) 0.05(   المستوى   عند 
N 7 

 )0.01المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة   (**) تعني معنوي عند مستوى الداللة (

 نجد ما یأتي:   )3-29من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم (
قویةتوجد عالقة  -أ بین    طردیة  المحاسبةما  یعني    متغیر  اشور ھذا  االسھم لمصرف  االبداعیة ومتغیر عوائد 

في عوائد    زیادة  في  االرتفاع  مقدار  في  زیادة  سیرافقھ  الموجب  باالتجاه  اإلبداعیة  المحاسبة    االسھم، مقدار 
 صحیح. والعكس 
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۹۳ 

 

قیمة  -ب  والبالغةp-value )Sig  بلغت   (  )0.000) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من 0.05)  اقل  وكذلك   (
 ) المعنویة  بالنسبة للمصرف).  0.01مستوى  العدم  یعني رفض فرضیة  الذي  التي تنص  األمر  الدولي  اشور 

(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف  على  
البدیلة على  التجاریة عینة البحث). (توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات  وقبول الفرضیة 

 المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 
 ): BCOIمصرف التجاري العراقي ( تاسعا:

ة) والمتغیر المعتمد ) قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعی3-30یبین الجدول (
 (عوائد األسھم) للمصرف التجاري العراقي التجاري وكاالتي:  

 ) 3-30جدول (
 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصرف التجاري العراقي

 المتغیر المعتمد             
 لمتغیر المستقل 

 نوع العالقة  عائد السهم 

  إحصائ�ة   داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   توجد  **CORR 0.748   المحاس�ة اإلبداع�ة

 Sig 0.007 ) 0.05(   المستوى   عند 
N 7 

 )0.01المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة (**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( 

 �أتي:نجد ما  )3-30(من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم 
االبداعیة ومتغیر عوائد االسھم لمصرف التجاري العراقي    متغیر المحاسبةما بین    طردیة قویةتوجد عالقة  -أ 

یعني   فيھذا  عوائد   زیادة  في  االرتفاع  مقدار  في  زیادة  سیرافقھ  الموجب  باالتجاه  اإلبداعیة  المحاسبة  مقدار 
 صحیح.والعكس  االسھم،

قیمة  -ب  والبالغةp-value )Sig  بلغت   (  )0.007) المعنویة  مستوى  من  اقل  ھي  من 0.05)  اقل  وكذلك   (
العراقي التي تنص   التجاري بالنسبة للمصرف األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم  ).  0.01مستوى المعنویة (

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف  (على  
عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین    توجد(الفرضیة البدیلة التي تنص على    لوقبو  ).التجاریة عینة البحث

 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 
 اجمالي المصارف عینة البحث  عاشرا:

لغرض قیاس عالقة ارتباط المحاسبة االبداعیة مع عوائد األسھم إلجمالي المصارف المبحوحة یشیر الجدول  
إلى  31-3( وفق  )،  المستخدمة  االنحدار  نموذج  معلمات  یوضح  الذي  البسیط،  الخطي  االنحدار  أنموذج  تقدیر 

 النموذج المعتمد وبالتالي سیكون تفسیر العالقة كاآلتي: 
 قیمة معامل ارتباط بیرسون بین المحاسبة اإلبداعیة وعوائد االسھم للمصارف عینة البحث  )3-31جدول (

 المتغیر المعتمد             
 لمتغیر المستقل 

 نوع العالقة  عائد السهم 

   المحاس�ة اإلبداع�ة
R **0.845 

  داللة   ذات   قو�ة   ارت�اط   عالقة   هناك 

 ) 0.05(   المستوى   عند   إحصائ�ة 
Sig ٠.٠٠٠ 
N ٦٣ 

 )0.01المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات الحاسبة (**) تعني معنوي عند مستوى الداللة ( 
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۹٤ 

 

 نجد ما یأتي:    )3-31النتائج المعروضة في الجدول رقم (من خالل 
(  -أ  االرتباط  معامل  (Rبلغ  المستقل  **0.845)  المتغیر  بین  قویة  طردیة  ارتباط  عالقة  وجود  یعني  ھذا   (

(المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر التابع (عوائد األسھم)، مما یدل ان الزیادة في مقدار المحاسبة االبداعیة سیرافقھ  
 یادة في مقدار في عوائد االسھم، والعكس صحیح. ز
قیمة  -ب  (P-Value Sig   )۰٫۰۰۰بلغت  المعنویة  مستوى  من  اقل  وھي  مستوى 0.05)  من  اقل  وكذلك   (

) اإلبداعیة)  0.01المعنویة  (المحاسبة  المستقل  المتغیر  بین  احصائیة  داللة  ذات  عالقة  وجود  یعني  مما   ،(
األمر الذي یعني رفض فرضیة العدم الثانیة بالنسبة إلجمالي المصارف عینة  والمتغیر التابع (عوائد األسھم).  

(ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد  البحث التي تنص على  
 االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 

على   تنص  التي  البحث  عینة  الثانیة  البدیلة  الفرضیة  بین  وقبول  احصائیة  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  (توجد 
) اآلتي یبین  3-32والجدول (ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 

الیھا   التوصل  تم  التي  ومعنویتھا  االرتباط  عالقات  تحلیل  خالصة  عینة  نتائج  المصارف  من  مصرف  لكل 
البحث، وبیان اي من المصارف عینة البحث لھ عالقة ارتباط أكبر بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) 

 .والمتغیر التابع (عوائد األسھم)
 ) 3-32جدول (

 ث خالصة نتائج تحلیل عالقة االرتباط بین المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف عینة البح
 القرار  الترتیب  نوع العالقة   R Sig اسم المصرف 

 قبول الفرض�ة البدیلة  6 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.003 0.729 المتحد لالستثمار 
 قبول الفرض�ة البدیلة  3 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.001 0.858 الخل�ج التجاري 
 قبول الفرض�ة البدیلة  9 ذات داللة إحصائ�ة معتدلةعالقة ارت�اط  0.042 0.545 �غداد التجاري 

 قبول الفرض�ة البدیلة  1 ذات داللة إحصائ�ة  جدا عالقة ارت�اط قو�ة 0.000 0.963 االستثمار العراقي 
 قبول الفرض�ة البدیلة  7 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.004 0.703 االئتمان العراقي 

 قبول الفرض�ة البدیلة  8 ذات داللة إحصائ�ة معتدلةعالقة ارت�اط  0.004 0.687 المنصور لالستثمار 
 قبول الفرض�ة البدیلة  4 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.002 0.843 سومر التجاري 
 الفرض�ة البدیلة قبول  2 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.000 0.876 اشور الدولي 

 قبول الفرض�ة البدیلة  5 عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.007 0.748 التجاري العراقي 
 قبول الفرض�ة البدیلة  ----- عالقة ارت�اط قو�ة ذات داللة إحصائ�ة 0.000 0.845 اجمالي المصارف عینة ال�حث 

 التحلیل االحصائي المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج 
مع المتغیر   )بالمحاسبة االبداعیة (وكما بینا في بدایة التحلیل االحصائي فأن قوة ارتباط المتغیر المستقل المتمثل

) ، اما مستوى قبول او Rانما تعتمد على القیمة االكبر لمعامل االرتباط البسیط (  )األسھمبعوائد    (التابع المتمثل
رفض الفرضیة فیعتمد على مستوى المعنویة فكلما كان مستوى المعنویة اقل من المستوى المستخدم فأن ذلك 

من   اعلى  المعنویة  مستوى  كان  حال  في  اما  البدیلة  الفرضیة  وقبول  العدم  فرضیة  على رفض  المستوى  یدل 
البدیلة   الفرضیة  العدم ورفض  قبول فرضیة  یتم  ذلك  عند  (و،  المستخدم  البیاني  اآلتي  3-13الشكل  وضیح ی) 

ترتیب المصارف عینة البحث من حیث قوة ارتباط المتغیر المستقل(المحاسبة اإلبداعیة) بالمتغیر التابع (عوائد 
 االسھم) . 
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 ) 3-13الشكل رقم (

 البحث  عینةقوة عالقة االرتباط بین متغیري المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف 
 المصدر: اعداد الباحث  

النتائج المعروضة في الجدول ( بین  3-13) والشكل (3-32من خالل  بأن اقوى عالقة ارتباط  ) اعاله یتضح 
االبداعیة   المحاسبة  عوائمتغیر  (  د ومتغیر  قیمت  بلغت  اذ  االستثمار  مصرف  عند  كانت  ھي  ) Rاالسھم 

اذ  0.963( الثانیة مصرف اشور  بالمرتبة  النتیجة ھیمن على المرتبة االولى، یأتي بعد ذلك  ) ومن خالل ھذه 
) قیمت  (Rبلغت   (0.876) قیمت  بلغت  اذ  التجاري  الخلیج  مصرف  یأتي  وثالثا   ،(R) حل 0.858)  وقد   ،  (

) ، وقد جاء بالمرتبة الخامسة المصرف التجاري  R) (0.843صرف سومر اذ بلغت قیمت (بالمرتبة الرابعة م
) قیمت  بلغت  اذ  (Rالعراقي   (0.748) قیمت  بلغت  اذ  سادساً  حل  فقد  لالستثمار  المتحد  مصرف  اما   ،  (R  (

)0.729) قیمت  بلغت  اذ  السابعة  بالمرتبة  االئتمان  مصرف  حل  وقد   ،  (R) جاء مصرف0.703)  فیما   ،  (  
) واخیراً جاء مصرف بغداد بالمرتبة التاسعة اذ بلغت  R) (0.687المنصور بالمرتبة الثامنة اذ بلغت قیمت (

) ( Rقیمت  لجمیع 0.545)  األسھم  وعوائد  اإلبداعیة  المحاسبة  بین  المعنویة  مستوى  بأن  نالحظ  كما   ،  (
المستخدم   اقل من  البحث  الثالمصارف عینة  الفرضیة الصفریة  تم رفض  المصارف عینة لذلك  انیة ألجمالي 

(توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائیة بین ممارسات  البحث وقبول الفرضیة البدیلة الثانیة التي تنص على  
 المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث). 
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 -اختبار فرضیة األثر بین متغیرات البحث وتحلیلھا: -ب
 الفرضیة الثالثة: 

(العائد  األسھم  عوائد  متغیر  على  اإلبداعیة  المحاسبة  متغیر  بین  التأثیر  عالقات  باختبار  الفرضیة  ھذه  تتعلق 
 الرأسمالي)، والتي تنص على االتي:  

 ) (الصغریة)  العدم  المحاسبة ( ):  H0:3فرضیة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  تأثیر  عالقة  توجد  ال 
 البحث)االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة 

 مقابل: 
عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة    توجد():  H1:3فرضیة الوجود(البدیلة) (

 البحث) وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة 
الختبار ھذه الفرضیة یتطلب االمر توظیف مجموعة من االختبارات التي تستخدم مع معادلة االنحدار الخطي 

مجموعة من التحدیات التي توجھنا منھا حجم العینة  مھما كان نوع االنحدار المستخدم في الدراسة الحالیة ھناك  
الكمي ( انحدار  نموذج  استخدام  یمكن من خالل  التحدیات  ھذه  ولتغلب على كل   quantileالصغیر وغیرھا 

regressionمع حجم العینات الصغیرة، كذلك یمتلك قدرة عالیة في مواجھة البیانات الشاذة او    فعاالً   د ) الذي یع
یساعد  مما  واحد  وقت  في  محددة  غیر  انحدار  نماذج  تقدیر  الكمي  االنحدار  نموذج  یستطیع  حیث  المتطرفة. 

الحالي، البحث  في  المعتمد  والمتغیر  المستقل  المتغیر  یبن  االثر  عالقات  عن  واضحة  فكرة  وسوف    بإعطاء 
) ، الكمیة  low quantile) ((0.25مستویات كمیة ھي كما یأتي: الكمیة المنخفضة عند    ةیستخدم الباحث ثالث 

) مما یعطي  high quantile) ( (0.75) ، الكمیة المرتفعة عند   (middle quantile)(0.50المتوسطة عند  
المستق المتغیر  بین  العالقة  اثر  قیاس  في  جدا  عالیة  تفسیریة  االفتراضي  قدرة  .والمخطط  المعتمد  والمتغیر  ل 

 ) المبین في ادناه یبین انتشار خطوط االنحدار الكمي عند ثالث كمیات مختلفة .22-3(

 
 ) 3-14الشكل (

 ) المختلفة (المستویات یبین خطوط االنحدار الكمي عند ثالث كمیات 
 المصدر: اعداد الباحث  
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خطوط لنموذج االنحدار كل خط یمثل نموذج انحدار مستقل بحد ذاتھ. وكل   ةمن الشكل اعاله نجد ان ھناك ثالث
اوزان  اعطائھا  بعد  البیانات  مجموعة  سیقدر  خط  كل  ان  یعني  ھذا  واحد  بوقت  ستقدر  الثالث  النماذج  ً ھذه    ا

 مختلفة. 
الذي یستخدم    (R2)والختبار الفرضیة الثالثة في ھذا ظل ھذه المستویات الثالث، فقد تم تحدید: معامل التحدید  

النسبة من   اقتربت  اذ كلما  نموذج االنحدار  یقیس قوة وجودة  والذي  التفسیریة  القوة  كلما زاد    %100لمعرفة 
) ،واختبار  الدراسة  ظاھرة  المستقل  Fتمثیل  المتغیر  بین  العالقة  لمعرفة  یستخدم  الذي  والجدولیة  المحسوبة   (

التابع معا في نموذج االنحدار الخطي   النموذج كلوالمتغیر  یقیس    (B)، معامل االنحدار    ھلیبین معنویة  الذي 
اختبار(  ، واحدة  وحدة  المستقل  المتغیر  یتغیر  عندما  التابع  المتغیر  في  التغیر  لبیان Tمقدار  یستخدم  الذي   (
المعنویة   مستوى   ، الثابت  االنحدار  نموذج  معلمات  وكذلك  االنحدار  نموذج  إلى    (Sig)معنویة  تشیر  التي 

المعنویة الذي سیتم عنده قبول أو رفض الفرضیات وكلما كانت المعنویة اقرب إلى الصفر فأنھا تدل    مستوى
 على قوة المعنویة ، لبیانات العینة المختارة وكما مبین في ادناه : 

 ):  BUNDالمصرف المتحد لالستثمار( أوال:
االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  ) توضح نتائج معامالت  3-35)، (3-34)، (3-33الجداول (

 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 
 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ

) الجدول  المستو3-33یوضح  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  عند  )  األول  الفرضیة  (0.25ى  الختبار   (
 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المتحد لالستثمار وكما یأتي: 

 ) 3-33جدول (
 ) للمصرف المتحد لالستثمار(0.25نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستوى االول 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 12.735 5.59 
 الحد الثابت 3.344- 5.33 0.6266- 0.456
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.762 0.384 4.582 0.000

𝑹𝑹𝟐𝟐 =  معامل التحدید  𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟐𝟐
 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي  

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.862)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

لتي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  %) من التغیرات ا86.2) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (12.735) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  معنویة  5.59والتي  على  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.762) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.762)انخفاض عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 
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تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة 4.582المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ). 0.05مستوى معنویة ( 

توجد عالقة  (على  یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص    من خالل النتائج اعاله،
 البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة 

 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب
) الجدول  عند  3-34یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  )  (0.50)  الختبار 

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المتحد لالستثمار وكما یأتي: 
 ) 3-34جدول (

 ) للمصرف المتحد لالستثمار(0.50نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستوى الثاني  

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 9.653 5.59 
 الحد الثابت 4.32- 5.03 0.859- 0.5432
 المحاس�ة اإلبداع�ة  2.542 0.635 4.003 0.000

𝑹𝑹𝟐𝟐 =  معامل التحدید  𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
   المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي

 الجدول یتبین ما یأتي: من خالل النتائج الظاھرة في 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.747)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  74.7) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 شوائیة غیر مسیطر علیھا .  اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل ع

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.653) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (2.542) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (2.542)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد األسھم بمقدار  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 4.003المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ). 0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  فریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الص
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-35یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المتحد لالستثمار وكما یأتي: 
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 ) 3-35جدول (
 ) للمصرف المتحد لالستثمار(0.75نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستوى الثالث  

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 5.045 5.59 
 الحد الثابت 3.091- 4.744 652 .0- 0.105
 المحاس�ة اإلبداع�ة  2.003 0.635 3.154 0.008

𝑹𝑹𝟐𝟐 =  معامل التحدید  𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟕𝟕𝟕𝟕
 نتائج التحلیل االحصائي تماد على المصدر: اعداد الباحث باالع

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.674)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

المحاسبة    %) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر67.4) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (5.045) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  معالم  5.59والتي  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (2.003) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

دة، وھذا یدلل على وجود  وح  (2.003)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 3.154المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ). 0.05مستوى معنویة ( 

بالنسبة للمصرف المتحد  عند المستویات الثالث فض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة علیھ، یمكن ر
(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد  لالستثمار التي تنص على  

 االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
 ): BGUCمصرف الخلیج التجاري(ثانیا: 

) توضح نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  3-38)،( (3-37)، (3-36الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  عند  3-36یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف مصرف الخلیج التجاري وكما یأتي: 
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 ) 3-36جدول (
 الخلیج التجاري ) من بیانات  مصرف 0.25نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 10.367 5.59 
 الحد الثابت 5.792- 10.656 0.544- 0.673
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.933 0.139 6.705 0.000

= 0.825  𝑅𝑅2 معامل التحدید 
 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي  

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
والذي یبین أن قابلیة تفسیر لنموذج االنحدار الكمي عند الكمیة    )𝑅𝑅2 ) (0.825بلغت قیمة  معامل التحدید (  -۱ 

0.25)) یعني  ھذا  جداً,  عالیة  لمتغیر  82.5)   یعود  والذي  االسھم  عوائد  في  تحدث  التي  التغیرات  من   (%
 المحاسبة اإلبداعیة والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا .

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (10.367) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.  ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.933) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.933)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
لقیم    ) Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 6.705المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین 

 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب
) الجدول  عند  3-37یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 لیة لمصرف مصرف الخلیج التجاري وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات الفع
 ) 3-37جدول (

 ) من بیانات  مصرف الخلیج التجاري 0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 7.645 5.59 
 الحد الثابت 3.083- 4.734 0.651- 0.281
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.005 0.135 7.434 0.000

= 0.784  𝑅𝑅2 معامل التحدید 
 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي  
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 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-   ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة    )  0.784)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

0.50)) أن  یعني  ھذا   ، جداً  عالیة  لمتغیر 78.4)  یعود  االسھم   عوائد  في  تحدث  التي  التغیرات  من    (%
 .  المحاسبة اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (7.645) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اٍ المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.005) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.005)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد األسھم بمقدار  
) لقیم  Tالسھم، وذلك واضح من خالل اختبار ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد ا  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 7.434المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

عالقة  (توجد  یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  من خالل النتائج اعاله،  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-38یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف مصرف الخلیج التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-38جدول (

 ) من بیانات  مصرف الخلیج التجاري 0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 6.453 5.59 
 الحد الثابت 6.573- 4.045 0.61686- 0.386

 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.848 0.245 3.458 0.00003
= 0.653  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي  
 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 

۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  والذي0.653)  الكمیة   )  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین 
التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة    %) من65.3) عالیة جداً، ھذا یعني أن (((0.75

 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  
) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fبر من قیمة () وھي أك6.453) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲

 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (
ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا

مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.848) (B) االنحدار لبلغت قیمة معام -۳
وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.848)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  

قیم  ) لTداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 



 الثالث المبحث    ا��سهم ........ المحاسبة ا��بداعية وانعكاساتها على عوائد  ...  ... .. الثالث .الفصل            
  

 
۱۰۲ 

 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 3.458المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة   الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  للمصرف    عند  بالنسبة 
التي تنص على   التجاري  المحاسبة االبداعیة الخلیج  بین ممارسات  تأثیر ذات داللة احصائیة  (توجد عالقة 

 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
 ): BB0Bمصرف بغداد التجاري (ثالثا: 

الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  توضح نتائج معامالت االنحدار    )3-41)، (3-40)، (3-39الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  ع 3-39یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25ند  )  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف بغداد التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-39( جدول

 ) من بیانات  مصرف بغداد التجاري 0.25نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 11.853 5.59 
 الحد الثابت 8.754 6.465 1.354 0.096
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.374 0.352 3.940 0.000

= 0.934  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.934)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

لتي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  %) من التغیرات ا93.4) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (11.853) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  معنویة  5.59والتي  على  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.374) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.374)انخفاض عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة 3.940المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
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 -): (0.50) عند  middle quantileالمتوسطة (المستوى الثاني: الكمیة  -ب
) الجدول  عند  3-40یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف بغداد التجاري وكما یأتي: 
 ) من بیانات  مصرف بغداد التجاري0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( )3-40جدول (

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 9.321 5.59 
 الحد الثابت 3.642 4.941 0.373 0.195
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.534 0.304 5.041 0.000

= 0.861  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.861)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  86.1) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.321) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر َ مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.534) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.534)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد األسھم بمقدار  
لقیم    ) Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 5.041المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین 

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-41یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 ة لمصرف بغداد التجاري وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات الفعلی
 ) من بیانات  مصرف بغداد التجاري0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( )3-41جدول (

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 10.341 5.59 
 الحد الثابت 4.862 4.342 1.119 0.306

 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.465 0.418 3.502 0.00003
= 0.772  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
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 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.772)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  77.2) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (10.341) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  على  5.59والتي  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.465) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.465)زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار    واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

بداعیة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة اال3.502المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

بالنسبة للمصرف بغداد عند المستویات الثالث  علیھ، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة  
(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد  التجاري التي تنص على  

 البحث) االسھم للمصارف التجاریة عینة 
 ): BIBIمصرف االستثمار العراقي التجاري ( رابعا:

) توضح نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  3-44)، (3-43)، (3-42الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  عند  3-42یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف االستثمار العراقي التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-42جدول (

 ) من بیانات مصرف االستثمار العراقي0.25معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( نتائج 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 8.456 5.59 
 الحد الثابت 5.342- 4.892 1.092- 0.366
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.397 0.198 7.062 0.000

= 0.828  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.828)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  82.8) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   



 الثالث المبحث    ا��سهم ........ المحاسبة ا��بداعية وانعكاساتها على عوائد  ...  ... .. الثالث .الفصل            
  

 
۱۰٥ 

 

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fوھي أكبر من قیمة (  )8.456) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.397) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.397)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  Tر ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبا  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 7.062المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین 

 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب
) الجدول  عند  3-43یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف االستثمار العراقي التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-43جدول (

 ) من بیانات مصرف االستثمار العراقي0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 9.251 5.59 
 الحد الثابت 5.253- 4.674 1.124- 0.221
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.933 0.147 6.342 0.000

= 0.801  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.801)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  80.1) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.251) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.933) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.933)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد األسھم بمقدار  
لقیم    ) Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار ( ي  تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 6.342المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارس
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 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-44یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الفعلیة لمصرف االستثمار العراقي التجاري وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات 
 ) 3-44جدول (

 ) من بیانات مصرف االستثمار العراقي0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 6.965 5.59 
 الحد الثابت 3.632- 4.764 0.762- 0.352
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.861 0.267 3.225 0.000

= 0.737  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.737)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  73.7) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (6.965) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  م5.59والتي  على  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  عنویة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.861) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.861)زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

داعیة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االب3.225المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة   الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  للمصرف  عند  بالنسبة 
(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االستثمار العراقي التجاري التي تنص على  

 التجاریة عینة البحث)االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف 
 ): BROIمصرف االئتمان العراقي التجاري ( خامسا:

) توضح نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  3-47)، (3-46)، (3-45الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  نتائ3-45یوضح  عند    ج)  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  الفرضیة  (0.25معامالت  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف االئتمان العراقي التجاري وكما یأتي: 
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 ) 3-45جدول (
 ) من بیانات  مصرف االئتمان العراقي0.25معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( نتائج 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 8.343 5.59 
 الحد الثابت 2.007- 4.343 0.462- 0.232
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.341 0.256 5.239 0.000

= 0.785  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.785)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  78.5) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fوھي أكبر من قیمة (  )8.343) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.341) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.341)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  Tر ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبا  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 5.239المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین 

 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب
) الجدول  عند  3-46یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف االئتمان العراقي التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-46جدول (

 ) من بیانات  مصرف االئتمان العراقي0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 7.565 
 

5.59 
 الحد الثابت 3.642- 8.333 0.437- 0.189
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.445 0.194 7.452 0.000

= 0.742  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
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 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.742)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  74.2) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (7.565) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.445) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.445)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد األسھم بمقدار  
لقیم    ) Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 7.452المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارس

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-47یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الفعلیة لمصرف االئتمان العراقي التجاري وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات 
  )3-47جدول (

 ) من بیانات  مصرف االئتمان العراقي0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 
 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 9.454 5.59 
 الحد الثابت 2.760- 3.760 0.734- 0.273
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.652 0.256 6.452 0.000

= 0.682  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.682)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  68.2) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.454) المحسوبة (Fلغت قیمة (ب  -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.652) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (1.652)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  Tسھم، وذلك واضح من خالل اختبار ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد اال  ي تأثیر ذ 



 الثالث المبحث    ا��سهم ........ المحاسبة ا��بداعية وانعكاساتها على عوائد  ...  ... .. الثالث .الفصل            
  

 
۱۰۹ 

 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 6.452المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  للمصرف    عند  بالنسبة 
تنص على   التي  التجاري  العراقي  المحاسبة  االئتمان  بین ممارسات  داللة احصائیة  ذات  تأثیر  (توجد عالقة 

 االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث)
 ):BMNSمصرف المنصور لالستثمار التجاري ( سادسا:

الت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  ) توضح نتائج معام 3-50)، (3-49)، (3-48الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  عند  3-48یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المنصور لالستثمار التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-48جدول (

 ) من بیانات  مصرف المنصور 0.25نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 3.468- 4.725 0.734- 0.361 5.59 9.962 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.936 0.241 3.883 0.000

= 0.904  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
 ) التحدید  معامل  بلغ  ( R2أوال:  الكمیة   )0.904)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

ت التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  %) من التغیرا 90.4) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

) قیمة  بلغت  ( Fثانیا:  المحسوبة   (9.962) قیمة  من  أكبر  وھي   (F) معنویة  مستوى  عند  الجدولیة   (Sig  (
العالقة الخطیة المفترضة لتقدیر معالم النموذج أي  ) وھذا دلیل على معنویة  5.59) والتي كانت قیمتھا (0.05(

ً معنوی اً ان لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم  ا  في عوائد األسھم.   ا
قیمة معامل االنحدار بلغت  المحاسبة اإلبداعیة بمقدار    (0.936)  (B) ثالثا:  مما یعني إن أي زیادة في متغیر 

وحدة، وھذا یدلل على    (0.936)ادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  وحدة واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زی 
)  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي وجود تأثیر ذ 

المحاسبة االبداعیة ) وھو دلیل على معنویة معامل  3.883لقیم المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05تحت مستوى معنویة (

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
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 -): (0.50) عند  middle quantileي: الكمیة المتوسطة (المستوى الثان -ب
) الجدول  عند  3-49یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المنصور لالستثمار التجاري وكما یأتي: 
 ) من بیانات  مصرف المنصور 0.50الكمیة عند النسبة الكمیة  (نتائج معامالت انحدار  )3-49جدول (

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 2.864- 3.435 0.834- 0.127 5.59 7.342 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.875 0.160 5.469 0.000

= 0.863  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.863)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  86.3) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (7.342المحسوبة ()  Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.875) (B) حداربلغت قیمة معامل االن -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (0.875)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع عوائد األسھم بمقدار  
) لقیم  Tالل اختبار ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خ  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 5.469المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احص

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-50یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف المنصور لالستثمار التجاري وكما یأتي: 
 ) من بیانات  مصرف المنصور 0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( )3-50جدول (
 المعنو�ة
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 Fق�مة 
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 Fق�مة 
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 8.359- 6.097 1.371- 0.372 5.59 7.546 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.796 0.253 3.794 0.000

= 0.738  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
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 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.738)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  73.8) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (7.546) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  م5.59والتي  على  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  عنویة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.796) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (0.796)زیادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

داعیة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االب3.794المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة   الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  المنصور  عند  بالنسبة 
(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة لالستثمار التجاري التي تنص على  

 التجاریة عینة البحث) وعوائد االسھم للمصارف 
 ): BSUCمصرف سومر التجاري ( سابعا:

توضح نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر    )3-53)، (3-52)، (3-51الجداول (
 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 

 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ
) الجدول  عند  3-51یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف سومر التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-51جدول (

 ) من بیانات  مصرف سومر التجاري 0.25الكمیة عند النسبة الكمیة  ( نتائج معامالت انحدار 
 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 4.744- 3.934 1.206- 0.232 5.59 12.453 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.361 0.535 2.542 0.031

= 0.853  𝑅𝑅2 معامل التحدید 
 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.853)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  85.3) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   
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)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (12.453) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.361) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود تأثیر    (1.361)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع االسھم بمقدار  
االسھم،  يذ  عوائد  على  االبداعیة  المحاسبة  لمتغیر  معنویة  (   داللة  اختبار  خالل  من  واضح  لقیم  Tوذلك   (

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 2.542المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثی
 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب

) الجدول  عند  3-52یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (
 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف سومر التجاري وكما یأتي: 

 ) 3-52جدول (
 ) من بیانات  مصرف سومر التجاري 0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي 

 المتغیرات  المعامالت 

 الحد الثابت 8.453- 7.432 1.137- 0.341 5.59 9.657 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.004 0.196 5.114 0.000
= 0.811  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 

۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.811)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 
%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  81.1) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50

 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  
) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.657) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲

 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (
ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا

مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.004) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳
وحدة، وھذا یدلل على وجود تأثیر    (1.004)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع األسھم بمقدار  

(   يذ  اختبار  خالل  من  واضح  وذلك  االسھم،  عوائد  على  االبداعیة  المحاسبة  لمتغیر  معنویة  لقیم  Tداللة   (
) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 5.114المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 

  ).0.05مستوى معنویة ( 
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(توجد عالقة  یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  من خالل النتائج اعاله،  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  نت3-53یوضح  عند  )  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  الفرضیة  (0.75ائج  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف سومر التجاري وكما یأتي: 
 ) 3-53جدول (

 ) من بیانات  مصرف سومر التجاري 0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 
 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 8.348- 5.344 1.562- 0.334 5.59 7.577 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.112 0.208 5.344 0.000

= 0.736  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 

۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.736)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (
%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  73.6) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75

 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  
) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fوھي أكبر من قیمة ()  7.577) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲

 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (
ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا

مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.112) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳
وحدة، وھذا یدلل على وجود   (1.112)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  

) لقیم  T(   داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار  ي تأثیر ذ 
) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 5.344المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 

  ).0.05مستوى معنویة ( 
بالنسبة للمصرف سومر    عند المستویات الثالث  علیھ، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة

(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد  التجاري التي تنص على  
 االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 ): BASHمصرف اشور الدولي لالستثمار ( ثامنا:
االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  ) توضح نتائج معامالت  3-56)، (3-55)، (3-54الجداول (

 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 
 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ

) الجدول  المستو3-54یوضح  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  عند  )  األول  الفرضیة  (0.25ى  الختبار   (
 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف اشور الدولي لالستثمار وكما یأتي: 
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 ) 3-54جدول (
 ) من بیانات  مصرف اشور الدولي0.25نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 4.322- 7.387 0.585- 0.379 5.59 11.722 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.556 0.215 7.237 0.000

= 0.873  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.873)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  87.3) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (11.722) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.556) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود تأثیر    (1.556)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع االسھم بمقدار  
(   يذ  اختبار  خالل  من  واضح  وذلك  االسھم،  عوائد  على  االبداعیة  المحاسبة  لمتغیر  معنویة  لقیم    )Tداللة 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 7.237المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارس

 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب
) الجدول  عند  3-55یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (

 الفعلیة لمصرف اشور الدولي لالستثمار وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات 
 ) 3-55جدول (

 ) من بیانات  مصرف اشور الدولي0.50نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 
 المعنو�ة
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 Fق�مة 
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 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
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 ق�مة
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 6.221- 4.987 1.247- 0.234 5.59 9.331 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.458 0.230 6.330 0.000

= 0.842  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 
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 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.842)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  84.2) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.331) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  معنوی5.59والتي  على  دلیل  وھذا  لمتغیر  )  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  ة 

ً معنوی راً المحاسبة االبداعیة تأثی ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (1.458) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (1.458)ة ارتفاع عوائد األسھم بمقدار  واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیاد 
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

ة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعی6.330المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 -): (0.75) عند high quantileالمرتفعة (المستوى الثالث: الكمیة  -ج
) الجدول  عند  3-56یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف اشور الدولي لالستثمار وكما یأتي: 
 ) 3-56جدول (
 ) من بیانات  مصرف اشور الدولي0.75یة  ( نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكم

 المعنو�ة
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الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 3.210- 7.005 0.458- 0.226 5.59 9.001 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  1.602 0.209 7.679 0.000

= 0.802  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
 ) التحدید  معامل  بلغ  ( R2أوال:  الكمیة  0.802)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  80.2) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) قیمة  بلغت  ( Fثانیا:  المحسوبة   (9.001) قیمة  من  أكبر  وھي   (F) معنویة  مستوى  عند  الجدولیة   (Sig  (
) وھذا دلیل على معنویة العالقة الخطیة المفترضة لتقدیر معالم النموذج أي  5.59) والتي كانت قیمتھا (0.05(

ً معنوی اً ان لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم  ا  في عوائد األسھم.   ا
اال  قیمة معامل  بلغت  المحاسبة اإلبداعیة بمقدار    (1.602)  (B) نحدارثالثا:  مما یعني إن أي زیادة في متغیر 

وحدة، وھذا یدلل على    (1.602)وحدة واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  
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)  Tخالل اختبار ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من    ي وجود تأثیر ذ 
) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة 7.679لقیم المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 

  ).0.05تحت مستوى معنویة (
  بالنسبة للمصرف اشور عند المستویات الثالث  علیھ، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة  

(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة  تي تنص على  الدولي لالستثمار ال
 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 

 ): BCOIمصرف التجاري العراقي ( تاسعا:
) توضح نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستویات الثالث لقیاس أثر  3-59)، (3-58)، (3-57الجداول (

 العالقة بین المتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) والمتغیر المعتمد (عوائد األسھم) وكما یأتي: 
 ): (0.25) عند low quantileالمستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ

) الجدول  عند  3-57یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.25)  الختبار   (
 ب البیانات الفعلیة لمصرف التجاري العراقي وكما یأتي: الثالثة بحس

 ) 3-57جدول (
 ) من بیانات  مصرف التجاري العراقي0.25نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 7.567 6.234 1.214 0.435 5.59 12.349 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.652 0.086 7.581 0.000

= 0.913  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )0.913)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  91.3) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   

)  0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (12.349) المحسوبة (Fبلغت قیمة ( -۲
 ) قیمتھا  كانت  ع5.59والتي  دلیل  وھذا  ان )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  لى 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.652) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (0.652)إلى زیادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي  
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

االبداعیة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة  7.581المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
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 -): (0.50) عند  middle quantileالكمیة المتوسطة (المستوى الثاني:  -ب
عند   )3-58(الجدول  یوضح   األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  الفرضیة  (0.50نتائج  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف التجاري العراقي وكما یأتي: 
 ) من بیانات  مصرف التجاري العراقي0.50النسبة الكمیة  (نتائج معامالت انحدار الكمیة عند  )3-58جدول (

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 4.778 7.532 0.634 0.348 5.59 9.323 0.000
 اإلبداع�ة المحاس�ة  0.947 0.158 6.006 0.000

864= 0.  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  الكمیة   )R2(  )0.864بلغ  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  86.4) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (9.323المحسوبة ()  Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.947) (B) حداربلغت قیمة معامل االن -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (0.947)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع عوائد األسھم بمقدار  
) لقیم  Tالل اختبار ( داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خ  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 6.006المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

(توجد عالقة  من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على  
 ائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احص

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-59یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة لمصرف التجاري العراقي وكما یأتي: 
 ) من بیانات  مصرف التجاري العراقي0.75نتائج معامالت انحدار الكمیة عند النسبة الكمیة  ( )3-59جدول (

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

 الحد الثابت 6.323 4.348 1.454 0.433 5.59 8.432 0.000
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.731 0.0097 7.553 0.000

= 0.813  𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 



 الثالث المبحث    ا��سهم ........ المحاسبة ا��بداعية وانعكاساتها على عوائد  ...  ... .. الثالث .الفصل            
  

 
۱۱۸ 

 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.813)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  81.3) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fوھي أكبر من قیمة ()  8.432) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.731) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود   (0.731)واحدة باالتجاه الموجب سیؤدي إلى زیادة ارتفاع عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  T(   داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 7.553المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
  ).0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  للمصرف    عند  بالنسبة 
(توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة  التجاري العراقي التي تنص على  

 وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) 
 اجمالي المصارف عینة البحث  عاشرا:

المبحوحة تشیر الجدول الجداول  لغرض قیاس تأثیر المحاسبة االبداعیة على عوائد األسھم إلجمالي المصارف  
الختبار الفرضیة الثالثة   )) الى نتائج قیمة المعامالت عند المستویات الكمیة الثالث  62-3) ،( 61-3)، (60-3(

 بحسب البیانات الفعلیة للمصارف عینة البحث وكما یأتي: 
 ):  (0.25عند   (low quantile)المستوى االول: الكمیة المنخفضة (-أ

(یوضح   عند   )3-60الجدول  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  الفرضیة  (0.25نتائج  الختبار   (
 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة للمصارف عینة البحث وكما یأتي: 

 ) 3-60جدول (
 ) للمصارف عینة البحث (0.25نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستوى االول 

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 8.031 5.59 
 الحد الثابت 1.486- 0.381 3.9002- 0.003
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.823 0.437 1.883 0.041

0.835  =𝑅𝑅2 معامل التحدید 

 �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائيالمصدر: اعداد ال�احث 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة  )835. 0)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  83.5%) عالیة جداً، ھذا یعني أن ( (0.25
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى متغیرات عشوائیة غیر مسیطر علیھا.   
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) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (8.031) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  على5.59والتي  دلیل  وھذا  ان   )  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة 

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.823) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.823)ى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إل
) لقیم  Tداللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار (   ي تأثیر ذ 

بداعیة تحت ) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة اال1.883المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ). 0.05مستوى معنویة ( 

من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة للمصارف عینة البحث التي  
) على  االسھم تنص  وعوائد  االبداعیة  المحاسبة  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  تأثیر  عالقة  توجد 

 للمصارف التجاریة عینة البحث)
 -): (0.50) عند  middle quantileالمستوى الثاني: الكمیة المتوسطة ( -ب

) الجدول  عند  3-61یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.50)  الختبار   (
 الثالثة بحسب البیانات الفعلیة للمصارف عینة البحث وكما یأتي: 

 ) 3-61جدول (
 ) للمصارف عینة البحث (0.50ي عند المستوى الثاني  نتائج معامالت االنحدار الكم

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 6.423 5.59 
 الحد الثابت 3.031 1.318 2.299 0.007
 اإلبداع�ة المحاس�ة  1.954 0.268 7.291 0.000

 0.749𝑹𝑹𝟐𝟐  معامل التحدید =

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي 

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (  R2بلغ  الكمیة   )0.749)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي 

) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم  یعود لمتغیر المحاسبة  74.9%) عالیة جداً ، ھذا یعني أن ((0.50
 اإلبداعیة ، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا .  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (F) وھي أكبر من قیمة (6.423) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) كانت  لمتغیر  5.59والتي  ان  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی اً المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  )1.954 (B) (بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

بمقدار   األسھم  عوائد  انخفاض  زیادة  إلى  سیؤدي  السالب  باالتجاه  على   )  1.954  (واحدة  یدلل  وھذا  وحدة، 
)  T(   داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار  ي وجود تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة 291. 7لقیم المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ).0.05تحت مستوى معنویة (
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(توجد عالقة    من خالل النتائج اعاله، یمكن رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة التي تنص على
 ارسات المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث) تأثیر ذات داللة احصائیة بین مم

 -): (0.75) عند high quantileالمستوى الثالث: الكمیة المرتفعة ( -ج
) الجدول  عند  3-62یوضح  األول  المستوى  عند  الكمي  االنحدار  معامالت  نتائج  الفرضیة  (0.75)  الختبار   (

 الفعلیة للمصارف عینة البحث وكما یأتي: الثالثة بحسب البیانات 
 ) 3-62جدول (

 ) للمصارف عینة البحث (0.75نتائج معامالت االنحدار الكمي عند المستوى الثالث  

 المعنو�ة
(Sig) 

 Fق�مة 
 المحسو�ة 

 Fق�مة 
 الجدول�ة 

 المعنو�ة
(Sig) 

 ق�مة
T 

الخطأ  
 العشوائي

 المتغیرات المعامالت

0.000 7.372 5.59 
 الحد الثابت 1.863 0.696 2.676 0.006
 المحاس�ة اإلبداع�ة  0.717 0.356 2.014 0.000

 0.818𝑹𝑹𝟐𝟐  معامل التحدید  =

 المصدر: اعداد ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي

 من خالل النتائج الظاھرة في الجدول یتبین ما یأتي: 
۱-  ) التحدید  معامل  (R2بلغ  الكمیة 0.818)  عند  الكمي  االنحدار  لنموذج  التفسیر  قابلیة  أن  یبین  والذي   (

%) من التغیرات التي تحدث في عوائد االسھم یعود لمتغیر المحاسبة  81.8) عالیة جداً، ھذا یعني أن ((0.75
 اإلبداعیة، والباقي یعود الى عوامل عشوائیة غیر مسیطر علیھا.  

) 0.05) (Sig) الجدولیة عند مستوى معنویة (Fوھي أكبر من قیمة ()  7.372) المحسوبة (Fبلغت قیمة (  -۲
 ) قیمتھا  كانت  ان 5.59والتي  أي  النموذج  معالم  لتقدیر  المفترضة  الخطیة  العالقة  معنویة  على  دلیل  وھذا   (

ً معنوی  اً لمتغیر المحاسبة االبداعیة تأثیر ً مھم ا  في عوائد األسھم.   ا
مما یعني إن أي زیادة في متغیر المحاسبة اإلبداعیة بمقدار وحدة  (0.717) (B) بلغت قیمة معامل االنحدار -۳

وحدة، وھذا یدلل على وجود    (0.717)واحدة باالتجاه السالب سیؤدي إلى زیادة انخفاض عوائد االسھم بمقدار  
) لقیم  T(   داللة معنویة لمتغیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم، وذلك واضح من خالل اختبار  ي تأثیر ذ 

) وھو دلیل على معنویة معامل المحاسبة االبداعیة تحت 2.014المعامل الخاص بالمحاسبة االبداعیة الذي بلغ ( 
 ). 0.05مستوى معنویة ( 

البدیلة   الفرضیة  وقبول  الصفریة  الفرضیة  رفض  یمكن  الثالث  علیھ،  المستویات  ألجمالي  عند  بالنسبة 
على   تنص  التي  البحث  عینة  المحاسبة المصارف  ممارسات  بین  احصائیة  داللة  ذات  تأثیر  عالقة  (توجد 

 االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف التجاریة عینة البحث)
) اآلتي یبین نتائج خالصة تحلیل االثر التي تم التوصل الیھا لكل مصرف من المصارف عینة 3-63والجدول ( 

بحث، وبیان اي من المصارف عینة البحث لھ تأثیر أكبر للمتغیر المستقل (المحاسبة اإلبداعیة) على المتغیر  ال
 التابع (عوائد األسھم).
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 ) 3-63جدول (
 خالصة نتائج تحلیل أثر المحاسبة اإلبداعیة على عوائد االسھم للمصارف عینة البحث 
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2
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 معنو�ة عالقة أثر 
 (طرد�ة)

1 
قبول الفرض�ة         

 البدیلة 

BGUC 

0.
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4
 7.

65
4

 7.
43

4
 0.

00
0

 0.
93

3
 1.

00
5

 0.
84

8
 1.
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

7 
 قبول الفرض�ة 

 البدیلة 

BBOB 

0.
86

1
 9.
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1
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1
 0.

00
0
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 1.
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4

 1.
46

5
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)
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 البدیلة 

BIBI 
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

5 
 قبول الفرض�ة 

 البدیلة 

BROI 
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 1.
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

2 
 قبول الفرض�ة 

 البدیلة 

BMNS 
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

6 
 قبول الفرض�ة 

 البدیلة 

BASH 
0.
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1
 7.

67
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 0.
00
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 1.
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

3 
 الفرض�ة قبول  

 البدیلة 

BCOI 

0.
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4
 9.
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3
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6
 0.

00
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 0.

94
7

 0.
73

1
 0.
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 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

8 
 لفرض�ة ا  قبول

 البدیلة 

 اجمالي 
.0 المصارف 

74
9

 6.
42

3
 7.

29
1

 0.
00

0
 0.

82
3

 1.
95

4
 0.

71
7

 1.
95

4
 

 عالقة أثر معنو�ة 
 (طرد�ة)

---- 
 قبول الفرض�ة 

 البدیلة 

 ال�احث �االعتماد على نتائج التحلیل االحصائي المصدر: اعداد 

المتغیر   بالمحاسبة االبداعیة على  المتمثل  المستقل  المتغیر  اثر  فأن قوة  التحلیل االحصائي  بدایة  بینا في  وكما 
التابع المتمثل بعوائد االسھم انما تعتمد على القیمة األفضل لقیمة المعامالت عند مستویات الكمیة الثالث، اما 

المع مستوى  فیعتمد على  الفرضیة  او رفض  قبول  المستوى  مستوى  من  اقل  المعنویة  مستوى  كان  فكلما  نویة 
المستخدم فأن ذلك یدل على رفض فرضیة العدم وقبول الفرضیة البدیلة اما في حال كان مستوى المعنویة اعلى  

وضح  یالشكل البیاني اآلتي  ومن المستوى المستخدم عند ذلك یتم قبول فرضیة العدم ورفض الفرضیة البدیلة  
عین المصارف  التابع ترتیب  المتغیر  على  اإلبداعیة)  المستقل(المحاسبة  المتغیر  اثر  قوة  حیث  من  البحث           ة 

 .  ( عوائد االسھم ) 
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 ) 3-15الشكل رقم (

 البحث  عینةقوة تأثیر المحاسبة االبداعیة على عوائد االسھم للمصارف 
 المصدر: اعداد ال�احث 

) الجدول  في  المعروضة  النتائج  خالل  (3-63من  والشكل  لمتغیر 15-3)  تأثیر  اقوى  بأن  یتضح  اعاله   (
) اذ بلغت  0.25المحاسبة االبداعیة على متغیر عوائد االسھم كان عند مصرف المتحد لالستثمار عند الكمیة ( 

) المعامالت  الثانیة  2.542قیمة  بالمرتبة  ذلك  بعد  یأتي  االولى،  المرتبة  على  ھیمن  النتیجة  ھذه  ومن خالل   (
)، وثالثا یأتي مصرف اشور التجاري  1.652)  (0.75الئتمان اذ بلغت قیمة المعامالت عند الكمیة (مصرف ا

)، وقد حل بالمرتبة الرابعة مصرف بغداد اذ بلغت قیمة  1.602) ( 0.75اذ بلغت قیمة المعامالت عند الكمیة (
الكمیة ( بالمرتبة الخامسة االستثم1.534) (0.50المعامالت عند  بلغت قیمة المعامالت عند  )، وقد جاء  ار اذ 

 ) ( 0.50الكمیة   (1.397 ) الكمیة  عند  المعامالت  قیمة  بلغت  اذ  سادساً  حل  فقد  سومر  مصرف  اما   ،(0.25  (
)1.363) الكمیة  عند  المعامالت  قیمة  بلغت  اذ  السابعة  بالمرتبة  التجاري  الخلیج  مصرف  حل  وقد   ،(0.50 (
)  0.50بالمرتبة الثامنة اذ بلغت قیمة المعامالت عند الكمیة (  )، فیما جاء المصرف التجاري العراقي1.005(
)0.947 ) الكمیة  عند  المعامالت  قیمة  بلغت  اذ  التاسعة  بالمرتبة  المنصور  مصرف  جاء  واخیراً   (0.25 (
عینة  0.936( المصارف  لجمیع  األسھم  وعوائد  اإلبداعیة  المحاسبة  بین  المعنویة  مستوى  بأن  نالحظ  كما   ،(

التي تنص على   لھالذلك تم رفض الفرضیة الصفریة الثالثة وقبول الفرضیة البدیلة ، البحث اقل من المستخدم 
وائد االسھم للمصارف التجاریة  (توجد عالقة تأثیر ذات داللة احصائیة بین ممارسات المحاسبة االبداعیة وع 

 . عینة البحث)
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 متهيد: 
 بقة،الساخصص هذا الفصل الهم االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها من خالل عرض الفصول 

  االتي:وعليه يتضمن هذا الفصل 

 

 االستنتاجات  االول:المبحث 

 التوصيات  الثاني:المبحث 
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 املبحث األول 

 ات ــ تاج ـتن ــ االس 
جانبي   عرض  خالل  والتطبیقي  البحث من  االستنتاجات   الباحث   توصل  ،النظري  من  مجموعة  یمكن    الى 

 -باآلتي: تلخیصھا 
التدخل    -۱ خاللھا  من  یتم  اإلدارة  من  متبعة  سیاسة  اإلبداعیة  المحاسبة  القیاس    المقصود تعد  عملیات  في 
سواء كان ضمن ما تسمح بھ المبادئ المحاسبیة المقبولة    عنھا،المقرر    المحاسبیةللتأثیر في االرقام  االفصاح  و

القوائم  ام خارجھا، لتحقیق اھداف اإلدارة   (GAAP)قبوال عاما ( وبالشكل الذي یؤدي الى اإلضرار بشفافیة 
المالیة ومدى تمثیلھا لواقع األداء المالي الحقیقي للشركة، وبالتالي تضلل مستخدمي القوائم المالیة والتأثیر على  

 قراراتھم وتخفیض ثقتھم في التقاریر المالیة. 
التي  ت   -۲ الدوافع  من  العدید  ممارساالدارة    تحركوجد  المحالى  تتعلق  ة  ذاتیة  دوافع  بعضھا  اإلبداعیة  اسبة 

اآلخر خارجیة مثل   ھابمصلحة اإلدارة بشكل خاص مثل زیادة الحوافز والحفاظ على المناصب اإلداریة وبعض
 التأثیر على سمعة الشركة وأسعار اسھمھا.

یمكن ان تأخذ ثالثة   وجد العدید من األسالیب التي تستخدمھا اإلدارة في ممارسة المحاسبة اإلبداعیة والتيت   -۳
ابعاد رئیسة ھي: الممارسات التي تتم من خالل القرارات التشغیلیة ومنھا ما یتم من خالل القرارات المحاسبیة 

والمصروفات   اإلیرادات  بعض  تصنیف  عن  یتم  ما  تبعا  بوصفھا  واألخر  اعتیادیة  غیر  او  اعتیادیة  فقرات 
 لتأثیرھا على صافي الدخل.

تلك  یوجد    -٤ وتكمیم  مالحظة  صعوبة  من  الرغم  على  الكمیة  االبداعیة  المحاسبة  قیاس  مداخل  من  العدید 
التباین و الفقرات االعتیادیة وغیر   بعضھاالممارسات فمنھا ما یعتمد على أسلوب  یعتمد على أسلوب تصنیف 

سلوب المستحقات، والذي یعّد  االعتیادیة  ومنھا ما یعتمد على أسلوب التغیرات المحاسبیة ومنھا ما یعتمد على أ
المحاسبة ھو أساس االستحقاق ولحداثتھ واستخدامھ من   المستخدم في  لكونھ األساس  أكثر األسالیب استخداماً 

 . قبل أكثر الباحثین في قیاس ممارسات المحاسبة االبداعیة وقد تم استخدامھ في ھذا البحث بحسب نموذج میلر
اإلدار  -٥ ممارسة  ان  من  الرغم  یحقق  على  اإلبداعیة  للمحاسبة  او  ة  المدى أھدافا  في  لإلدارة  خاصة  منافع 

 تحققھ ما نتیجة  واستمراریة الشركة،  الطویل  األجلفي    على األداء المالي  يأثر سالباال انھ لھا    االجل  القصیر
ذات العالقة بالشركة،  األطراف أمام المستثمرین والمقرضین وغیرھم من  الشركات  سمعة على سلبیة نتائج من

لعدم نتیجة  ینعكس    وذلك  مما  المالیة،  قوائمھا  تحویھا  التي  المعلومات  في  الموثوقیة  قیمتھا   سلباتوفر  على 
 راس المال.  تآكل، وبالتالي اإلفالس نتیجة وربحیتھا ثم أدائھا المالي  السوقیة ومن

األكبر للمحاسبة اإلبداعیة ال ینحصر في البعد الفني للمحاسبة وانما یتجاوزه الى البعد األخالقي ان التحدي    -٦
خطو  أكثر  وھو  فالمحاسبةللمحاسبین  المحاسبة،  مھنة  مستقبل  على  على    رة  كبیرا  اعتمادا  تعتمد  اإلبداعیة 

أنھا تتم غالبا على ایدي متخصصین أكفاء كما أن   السیمامعقدة و   الجانب األخالقي لمھنة المحاسبة كونھا عملیةً 
المحاسبة  بمھنة  الرقي  إلى  ذلك  أدى  مرتفعا  األخالقي  الجانب  كان  فكلما  المحاسبیةٌ،  بالقواعد  عالیةٌ  معرفتھم 

 . بشكل عام وبموضوع المحاسبة اإلبداعیة بشكل خاص 
مستوى عال من الحرفیة واالبتكار لذا من یقوم بممارسات المحاسبة اإلبداعیة من المحاسبین من ھو على    -۷

من الضروري أن یقابلھ من الطرف اآلخر من المدققین من یكون على نفس المستوى إن لم یكن أعلى، وذلك 
 بھدف كشف تلك الممارسات والحد منھا.
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في   -۸ أھمیة  االكثر  المؤشر  تبقى  انھا  اال  اإلبداعیة  المحاسبة  بممارسات  الربحیة  نسبة  تأثر  من  الرغم  على 
وتحدید   السوق  في  التنافسي  موقعھا  وتقویم  التجاریة  للمصارف  المالي  األداء  أعمال  تقویم    المصرف نتیجة 

وأكثر    العلیا وقدرتھا على تحقیق الربح  دارةمن اإل  االستثماریة والتشغیلیة المتخذةوكفاءة السیاسات والقرارات  
 المؤشرات وضوحا لمدى تقدم او تراجع اإلدارة. 

المحاسبة    -۹ البحث  عینة  المالیة  لألوراق  العراق  سوق  في  المدرجة  العراقیة  التجاریة  المصارف  تمارس 
األرباح   إدارة  خالل  من  نموذج  باإلبداعیة  البحث    مختلفة  ب وبنس  میلر حسب  مدة  القوائم    عند خالل  إعداد 

 . المالیة وعرضھا
ممارسة المحاسبة االبداعیة في المصارف التجاریة العراقیة  توجد عالقة خطیة ذات داللة إحصائیة بین   -۱۰ 

المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة عینة البحث وعوائد االسھم، وبالتالي قبول عالقة انحداریھ طردیة  
 من ممارسة المحاسبة االبداعیة وعوائد االسھم للمصارف عینة البحث.  بین كلٍ 

ل  -۱۱ إحصائیة  داللة  ذو  أثر  التجاریة یوجد  للمصارف  االسھم  عوائد  على  اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسات 
 العراقیة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالیة عینة البحث. 

للمحاسبة اإلبداعیة خالل سنوات البحث،   عینة البحث ھناك اختالف في نوع ومدى ممارسة المصارف    -۱۲
بعض إن  إلى زیادة    ھااذ  تؤدي  الممارسات  إلى    ھااألرباح وبعضمن ھذه  األرباح  تخفیض  إلى  یؤدي  اآلخر 

ً مستوى معین، بمعنى أن ھناك تعارض بین ھذه الممارسات مما یجعل اإلدارة في الشركات تقوم بالموازنة    ا
 والموائمة بین ھذه الممارسات وبما یحقق أعظم منفعة لھم.

عینة البحث الى التأثیر على قرارات مستخدمي القوائم   المصارفأدت ممارسات المحاسبة اإلبداعیة في    -۱۳
ً اذ حققت بعض المصارف ارتفاع   الممارسة،المالیة اذ تغیر عائد السھم الرأسمالي بنسب مختلفة وحسب نوع    ا

 أسھمھا. عوائد في  اً حین حققت بعض المصارف انخفاض أسھمھا، فيعوائد في 
ً (لغرض رفع أرباحھا) ارتفاع   الموجبة  محاسبة اإلبداعیةال  مارست التي  عینة البحث  المصارف    سجلت   -۱٤   ا

حین   في  السھم،  عائد  البحث    سجلت في  عینة  اإلبداعیة    مارست التي  المصارف  (لغرض   السالبةالمحاسبة 
ً فاضخان أرباحھا) تخفیض   في عائد السھم. ا

 
 
 
 



 الثاني المبحث       . . ........... ...... .. .. ..... .... ..      ا��ستنتاجات والتوصيات       ... .. ........ ..................     الرابع الفصل            
  

 
۱۲٦ 

 

 الثاني  املبحث  

 الـتوصـــــــــيات 
 : نلخصھا بما یأتي  التوصیات  من جملة تقدیم یتم استنتاجات  من إلیھ التوصل تم ما على بناء

بمبادئ  عینة  المصارف على    -۱ االلتزام  واالھتمام  البحث  المحاسبیة  والمعاییر  المالیة  التقاریر  بجودة    إعداد 
المعلومات  بالعوائد لتكون معلومة رصینة  الواردة فیھا  مضامین  المتعلقة  و مستخدمعلیھا    یعتمد ، والسیما تلك 

آثار سلبیة    منالممارسات    ولما لھذه  ن بصورة خاصة في اتخاذ قراراتھم االستثماریةو القوائم المالیة والمستثمر
 على قیمة المصرف ومستقبلھ.

 على  السیماو   قراراتھم  على المحاسبة االبداعیة بانعكاسات وآثار المالیة  التقاریر مستخدمي توعیة  ضرورة  -۲
ومجلس  المالیة   بین أجھزة التدقیق وسوق العراق لألوراق من خالل تكثیف الجھود   ،وعوائدھا  االسھم  أسعار

 الندوات وورش العمل عن تلك الممارسات. ةوالمعاھد عن طریق أقام والجامعات المعایر 
والمدققین    -٤ المحاسبین  ونقابة  جمعیة  قیام  المدققینب ضرورة  بین  اإلبداعیة  المحاسبة  مفھوم  وتأھیلھم    نشر 

فاعلیتھم   تعریفوزیادة  االتي:  خالل  اإلبداعیة  ھممن  المحاسبة  فیھا، واألسالیب    بمفھوم  المستخدمة  والوسائل 
كشف    ھمتثقیف على  تساعد  التي  والوسائل  المستجدات  الممارسات بآخر  على  و   منھا،والحد    تلك  الطالع 

منشورات   وتوزیع  نشر  أو  تدریبیة  دورات  إقامة  عن  الدولیة فضال  والتدقیق  المحاسبة  معاییر  في  التطورات 
 تثقیفیة متعلقة بالمحاسبة االبداعیة. 

ئات المھنیة والجھات المختصة وضع وتفعیل التشریعات والتعلیمات التي تحد من قیام الشركات على الھی  -٥
 في ممارسة المحاسبة االبداعیة وتغلیظ العقوبات علیھا. 

 ات یتدخل اإلدارة في عمل  اسیفي قالسیما انمذج میلر    ثة یالحد   اإلحصائیة  وتبني األسالیب استخدام  ضرورة    -٦
المالي  اسیالق والعمل  واالبالغ  تق   تطویربھدف    تطویرھا على  المستمر،  األرقام  مییمؤشرات    المحاسبیة   جودة 

المال  المعلنة القوائم  المال  سترشد یالتي    ةیفي  القوائم  مستخدمو  اتخاذ   ةیبھا  المدققین  قراراتھم،    عند  وتوصیة 
قیمة المصرف یة لما لھا من أثر ھام على  في التقاریر المال  المحاسبة االبداعیةبإظھار نسبة قیاس    الخارجیین

 المحاسبیة. تحقیق أفضل درجات الجودة للمعلومات وأسعار أسھمھ و 
واالفصاح  لعملیة القیاس    السلوكیةاألخالقیة و  باإلبعاد   مجلس المعاییر المحاسبیة والرقابیة ضرورة اھتمام    -۷

محصوراً   المالي، االھتمام  جعل  االھتمام اذ    الفني،بالجانب    وعدم  من  األخالقیة    الجوانب ب  یجب  لھا  لما 
في  جودة  على  انعكاسات  المعلنة  المحاسبیة  بمعاییر    المعلومات  اإلدارة  التزام  متابعة  كذلك  المالیة  التقاریر 

 السلوك المھني والوظیفي. 
لتأ  -۸ العراقیة  والمعاھد  بالجامعات  المحاسبة  أقسام  في  المحاسبیة  منھج لألخالق  ھیل كوادر  ضرورة إضافة 

حث المحاسبین  و اللتزام بأخالقیات السلوك المھنيلدیھا القدرة على التعامل مع ممارسات المحاسبة اإلبداعیة وا
بأخالقیات على   عند    االلتزام  المتعلقة ا المھنة  تلك  سیما  ال  المالیة،  القوائم  دقیقة   عداد  معلومة  لتكون  باألرباح 

 االستثماریة.  قراراتھم ذ اتخاعند    نوالمستثمر یستند إلیھا 
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خالل تخفیض   من في ممارسات المحاسبة االبداعیة اإلدارة قدرة الحد من   ةعلى واضعي المعاییر المحاسبی  -۹
العمل على تحسین   بدیل، كذلك  لكل  المالي مع وضع ضوابط  القیاس واالبالغ  المتاحة في مجال  البدائل  عدد 

 شفافیة القوائم المالیة من خالل اإلفصاح الكافي والعادل. 
أثر    البحث حول موضوع    اجراء بحوث أخرى  -۱۰ المحاسبةتقیس  أخرى    اإلبداعیة على عوامل  ممارسات 

 مثل القیمة السوقیة للسھم. 
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 المراجع  -۱
 القران الكریم 

 : المصادر العربیة  -۲
 : الوثائق والتقاریر الرسمیة -أ

 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف المتحد لالستثمار للمدة .۱
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف الخلیج التجاري للمدة .۲
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف بغداد التجاري للمدة .۳
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف االستثمار العراقي التجاري للمدة .٤
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف االئتمان العراقي التجاري للمدة .٥
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف المنصور لالستثمار التجاري للمدة .٦
 ) 2013-2019( للمدةالتقاریر السنویة لمصرف سومر التجاري  .۷
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف اشور الدولي لالستثمار للمدة .۸
 ) 2013-2019( التقاریر السنویة لمصرف التجاري العراقي للمدة .۹

 ) 2013-2019( ةالمدرجة، للمد الشركات المساھمة  لالمالیة، دلیسوق العراق لألوراق  .۱۰

  الكتب -ب
النشر   أسواق األوراق المالیة (البورصة) في الفقھ اإلسالمیة"  )،۲۰۰٦( عصام،    النصر،أبو   .۱ ", دار 

 ، مصر.القاھرة. للجامعات،
الدولي  )۲۰۰۸(حمیدات،  جمعة    محمد،  نصار،أبو   .۲ دار وائل   "،  " معاییر المحاسبة واإلبالغ المالي 

 عمان، األردن.  للنشر،
والتحلیل  "  )، ۲۰۰۹(كامل،  درید    شبیب،آل .۳ للنشر االستثمارياالستثمار  العلمیة  الیازوري  دار   ,"

 األردن. والتوزیع،
 مصر. القاھرة، ةالتجارة، جامع", كلیة اإلدارة المالیة")،۲۰۰٦(الخالق، أسامة عبد  االنصاري، .٤
(محاسبیةنظریة  "    ریاحي،احمد    بلقاوي، .٥  ،۲۰۰۹،" العبد    ترجمة،  )   الججاوي، طالل    هللا،ریاض 

 عمان، األردن.    والتوزیع،دار الیازوري العلمیة للنشر  األول،الجزء 
 عمان، االردن المسیر،", دار االستثمار في األوراق المالیة")،۲۰۰٥( أرشد  التمیمي، .٦
حمید    التمیمي، .۷ حمود    والساعدي،  یحیي،عباس  (حكیم  نشؤھا  "  )،۲۰۱٥فلیح،  عوامل  األرباح  إدارة 

 ، العراق. جامعة بغداد  األول،", الطبعة واسالیبھا وسبل الحد منھا
", دراسة تأصیلیة مقارنة   -تداول األسھم في السوق المالیة"  )،۲۰۱۸(سلیمان،  عبد هللا بن    الجریش، .۸

 السعودیة. والتوزیع،مكتبة القانون واالقتصاد للنشر 
أخالق"    )،۲۰۰۹(حلمي،  أحمد    جمعة، .۹ الدولیة وقواعـد  والتأكید  التدقیق  معاییر    "،   المھنةیات  تطور 

 . األردن عمان،،  والتوزیعدار صفاء للنشر   السادس،الكتاب  المھنیة:سلسلة الكتب 
عبد   .۱۰ طارق  المالي  )،۲۰۰٥العال،(حماد،  التقاریر    اإلسكندریة،   الجامعیة،الدار    األول،الجزء    "،ة  " 

 مصر.
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" موسوعة معاییر المحاسبة: شرح معاییر التقاریر المالیة الدولیة    )،۲۰۰۸(حماد، طارق عبد العال، .۱۱
القوائم    والبریطانیة والعربیة والخلیجیة والمصریة،المعاییر األمریكیة    ومقارنتھا معالحدیثة   عرض 
 الجزء األول، الطبعة الثانیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر. ،"المالیة 

 مصر.  اإلسكندریة،", الدار الجامعیة دلیل التعامل في البورصة")،۲۰۰٥( ،طارق عبد العال حمادة، .۱۲
" ۲۰۰٥( حلوة،  حنان، رضوان   .۱۳ المحاسبیة )  النظریة  وائل    "،مدخل  األولى    للنشر،دار    عمان، الطبعة 

  األردن.
واثرة على عوائد  ")،۲۰۱۰(محمود،  محمد    الخطیب، .۱٤ المالي  المساھمة  أسھماألداء  دار   "،الشركات 

 األردن.  عمان، والتوزیع،الحامد للنشر 
 األردن. اربد، الحدیثة،", عالم الكتب  األسواق المالیة والنقدیة " )،۲۰۰٦( حسن، فلیح  خلف، .۱٥
سع .۱٦ العالمیة" )،۲۰۱٦(عمر،  حسن    ومحمد،  د الساكني،  المالیة  واالزمة  الدولیة  المحاسبة  ", معاییر 

 األكادیمي، األردن.مركز الكتاب 
عین    ةالتجارة، جامع", كلیة    "اإلدارة الفعالة لألموال والمشروعات)،۲۰۰٦(السالم،  ل عبد  نبی  شاكر، .۱۷

 مصر. الشمس،
الجدیدة")،۲۰۰٦(السالم،  نبیل عبد    شاكر، .۱۸ المشروعات  وتقییم  االقتصادیة  الجدوى  كلیة   دراسات   ,"

 مصر. الشمس،عین  ةالتجارة، جامع
اإلبداعیة ")،۲۰۱۷(احمد،  أنور    الشبراوي، .۱۹ شباب  المحاسبة  مؤسسة  المنصورة،  جامعة    الجامعة، ", 

 .رمص
ترجمة خالد علي احمد  "، " نظریة المحاسبة )۲۰۰٦(كاثي، جاك  كالرك، لما رت ریتشارد، شرویدر، .۲۰

 الریاض، السعودیة. للنشر،دار المریخ  فال،إبراھیم ولد محمد  كاجیجي،
 الجزائر. للنشر، أطلس", بورصة الجزائر  البورصة،")، ۲۰۱۷شمعون (  شمعون، .۲۱
(  الشواورة، .۲۲ محمود  النظریة  )،۲۰۰۸فیصل  االسس  المالیة  االوراق  بورصة  في  االستثمار   "

 ، األردن. عمان األولى، ةوالتوزیع، الطبع للنشر   "، دار وائلوالعلمیة
 الزمان،لیس  دار ج  "،  " إدارة األرباح في شركات القطاع المالي  )۲۰۱۰( نعمان،  معن    الصرصور، .۲۳

 األردن.  عمان،
حید ال .۲٤ المالیة  "  )،۲۰۱٤(  حسین،  رطعمة،  جامعة   األدوات)  المفھوم،  (النشأة،األسواق  مطبعة   ,"

 االستراتیجیة، العراق. الدراسات  زكربالء، مرك
الجمھوریة    السوریة،", منشورات الجامعة االفتراضیة  أسس اإلدارة المالیة"  )،۲۰۱۸(غادة،    عباس، .۲٥

 السوریة. 
 ، األردن. .الثانیة، عمانالطبعة  للنشر،دار وائل  "، علم تدقیق الحسابات" )۲۰۰٤(  أمین،خالد  هللا،عبد  .۲٦
 مصر. للنشر،", دار وائل اإلدارة المالیة األسس العلمیة والتطبیقیة")، ۲۰۱۰اسعد حمید ( العلي، .۲۷
  والتوزیع، ", دار وائل للنشر  األسس العلمیة والتطبیقیةاإلدارة المالیة  "  )،۲۰۱۹(  حمید،اسعد    العلي، .۲۸

 األردن.  عمان،
نصر،    علي، .۲۹ الوھاب  الحدیثة"  )۲۰۰۹(عبد  الخارجیة   الجامعیة، الدار    الرابع،الجزء    "،  المراجعة 

 مصر.  اإلسكندریة،



    ... ... . ........... ...... ......................... ..........     المصادر والمراجع    ........................................... .....................           
  

 
۱۳۰ 

 

نظري ")،۲۰۱۳(  جاسم،كاظم    العیساوي، .۳۰ تحلیل  المشروعات  وتقییم  االقتصادیة  الجدوى  دراسات 
 األردن. عمان، والتوزیع،", دار المناھل للنشر بیقيوتط

 األردن.  الزمان،", دار جلیس "إدارة األرباح)،۲۰۱۰(الطیب، عبد المجید  الفار، .۳۱
  األردن. عمان، الزمان،دار جلیس  "، إدارة األرباح" ) ۲۰۱۱(الطیب، عبد المجید  الفار، .۳۲
المحافظ  "    )،۲۰۰۹(احمد،    فرحات، .۳۳ الكتب  االستثماریةإدارة  دائرة    االولى، الطبعة    الوطنیة،", 

 لیبیا.  بنغازي،
الثانیة، العربیة  ةاألول، الطبعالجزء  "،المحاسبة المتوسطة" )،۲۰۰۹(وجیري، دونالد  ویجانت،كیسو  .۳٤

 السعودیة العربیة  ة ، المملكدار المریخ للنشر ،
السید   .۳٥ أمین  تج"    )۲۰۰۹(أحمد،  لطفي،  المھني  المراجع  الربح رأي  تحدید  عن  المحاسبة  مشاكل  اه 

 الدار الجامعیة، مصر. "،  وتوزیعھ
مخاطر االعتماد على البیانات المحاسبیة عند تقییمك لالستثمارات "  )  ۲۰۰۰(ربھ،  محمد، محمود عبد   .۳٦

 ۰، جامعة عین شمس، مصروالنشر والتوزیع"، الدار الجامعیة للطباعة  في سوق األوراق المالیة
الفاتح    المغربي، .۳۷ للنشر  المراجعة والتدقیق الشرعي")،۲۰۱٦(محمود،  محمد  الجنان  دار    والتوزیع، ", 

 األردن.
محمد    الھلباوي،  .۳۸ واحمد،احمد  جابر    علوان،  (إبراھیم  اإلبداعیة"  )،۲۰۱۹السید،  دار "المحاسبة   ,

 الجزائر.  زرالدة، والتوزیع،الجدید للنشر 
 االقتصاد، كلیة    دمشق،", منشورات جامعة    االدارة المالیة")،۲۰۱۷(فواز،    والحموي،جمال    الیوسف، .۳۹

 سوریا. 

 ال�حوث والدور�ات -ج
المحاسبة القضائیة ودورھا  " )، ۲۰۱٦( ھارون، مصطفى،  محمد،الھادي ادم  إبراھیم، وھارون،إبراھیم  .۱

الخرطوم في  المال  سوق  االرباح  ادارة  ممارسات  من  الحد  العربیة في  للدراسات  المستنصریة  مجلة   "
 . ٥٥العدد  والدولیة،

" مجلة كلیة اإلدارة جودة التدقیق على عملیات ادارة األرباح  أثر"  )  ۲۰۱۹( األمیر،  حوراء عبد    احمد، .۲
 .3,العدد  11المجلد  والمالیة،واالقتصاد للدراسات االقتصادیة واإلداریة 

 انعكاس زیادة التمویل الممتلك على عوائد االسھم   ،)۲۰۱۷(   ،حنتوش  أكرم ومصطفى  ،محمد ایاد طاھر   .۳
 .۲۳المجلد ) ۱۰۰العدد ( واإلداریة،مجلة العلوم االقتصادیة  العادیة،

 على المالیة وأثرھا والمراكز النتائج على التأثیر ألسالیب تحلیل"    )۲۰۰۲( محمد،   شریف البارودي، .٤
  .األول شمس، العدد عین جامعة التجارة، كلیة- الفكر المحاسبي مجلة "، المالیة بالقوائم المعلومات جودة

"۲۰۱٥(  شعالن،ناطم    جبار، .٥  ، االبداعیة  )  المحاسبة  المالیة    وأثرھااسالیب  البیانات  موثوقیة   ، على 
المجلد   واالداریة،الغري للعلوم االقتصادیة    ة"، مجلالعراقیةدراسة میدانیة في عینھ من الشركات العامة  

 .  ۳۲, العدد  ۹
الحسین    جبر، .٦ عبد  ناجي    والشمري،شذى  وعالقتھا  "  ،)۲۰۱۷(خلف،سحر  العادیة  غیر  العوائد  تحلیل 

الشركة وحجم  لربحیة  تبعا  السوقیة  القیمة  ومتوسط  االستثمار  على  العائد  في  -بمعدل  تطبیقیة  دراسة 
 .، ۱۱دد واالقتصاد، العمجلة االدارة  ،"سوق العراق لألوراق المالیة
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المحاسبة    أثر  )،"۱۰۱٥(واخرون،  جریرة   .۷ ممارسات  من  الحد  في  للحوكمة  المحاسبیة  اآللیات 
الحسابات   ومدققي  األردن  في  العامة  المساھمة  الصناعیة  الشركات  نظر  وجھتي  من  اإلبداعیة، 

 . ۲, العدد  ۱۱المجلد   االعمال،المجلة االردنیة في ادارة  ،الخارجیین"
ادارة المحفظة االستثماریة المثلى   ،"   )۲۰۱٦(  ،الزھرة جعفر   عبد  وزید  ،العارضيجلیل كاظم مدلول   .۸

الخاص العراقي  الصناعي  القطاع  شركات  في  تطبیقي  االقتصادیة   ".بحث  للعلوم  الغري  مجلة 
 .۱۳، عدد ۳۸مجلد  واالداري

 .،٥۳،جلة المدقق، العدد  ، مواالرباح"التالعب في االدارة ") ، ۲۰۰۳( حجیر، اسماعیل مصباح،  .۹
أثر السیاسات المحاسبیة إلدارة المكاسب على "    )۲۰۰۹( عابد،  محمد نواف    إبراھیم،جبر    الداعور، .۱۰

  اإلسالمیة، مجلة الجامعة    "،في سوق فلسطین لألوراق المالیة    ،المتداولةأسعار أسھم الوحدات االقتصادیة  
 ینایر.  األول،العدد  عشر،المجلد السابع 

القادر،سارة   .۱۱ حداد   وعبد  القادر،  يسارة،  اإلبداعیة  " )،۲۰۱۹(  نوبیات،  وعبد  المحاسبة  ممارسات 
الضریبي   الوعاء  على  البویرة   -وأثرھا  لوالیة  الجبائیة  للرقابة  الفرعیة  المدیریة  حالة  مجل    "،  دراسة 

 .۱, العدد  ۱۲المجلد  التجاري،العلوم االقتصادي والتسییر والعلوم 
في  "  )۲۰۱۹،( شنقموو ،عادل .۱۲ منھا  والحد  اإلبداعیة  المحاسبة  الممارسات  لكشف  الحدیثة  األسالیب 

 .۲/ العدد   ۱۲المجلد  التجاري،", مجلة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم الجزائر، دراسة میدانیة 
تأثیر سیولة االسھم على عوائدھا الرأسمالیة: بحث تطبیقي على أسھم    ،)۲۰۱۸(   ،عراك عبود عمیر .۱۳

العراق   التأمین في سوق  للعلوم االقتصادیة واالداریة,  المالیة  لألوراقشركات قطاع  االنبار  . مجلة جامعة 
 . ۲۳، العدد  ۱۰المجلد 

بن    عسیري، .۱٤ هللا  السعودیة  تمھید)"  ۲۰۰۲(علي،  عبد  المساھمة  الشركات  قبل  من  دراسة  -الدخل 
 .۲العدد  ،۲۹المجلد  العلمیة،، كلیة التجارة للبحوث دراسة نظریة تطبیقیة"-میدانیة

" , األرباح في المصارف الخاصة واثرھا على القیمة السوقیة   "إدارة)،  ۲۰۱۹(فاضل،  عباس    علي، .۱٥
 .3, العدد  ۹ة اإلدارة واالقتصاد , جامعة المثنى , المجلد مجلة المثنى للعلوم اإلداریة واالقتصادیة , كلی

"، مجلة جودة المراجع الخارجیة على عملیات إدارة األرباح   أثر)،"۲۰۰۸(محمد،  سمیر كامل    عیسى، .۱٦
 . یولیو ،2العدد  ،54المجلد  اإلسكندریة،جامعة  العلمیة،كلیة التجارة للبحوث 

التدفقات النقدیة على عوائد    إْثر)،"  ۲۰۱۹(العابدي،  ل  كریم جعی  وقاسم الزبیديفراس خضیر عباس   .۱۷
االستثمار في األسھم العادیة دراسة تطبیقیھ على عینة من المصارف التجاریة الخاصة المدرجة في سوق  

 ۱۰، ۲واالداریة، المجلد مجلة كلیة االدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادیة " .العراق لألوراق المالیة
ھادي .۱۸ عاید  ھالة  م  األسھم  أثر  ،")۲۰۱۸(  ،م.  أسعار  في  الممتلك  المال  راس  دراسات  "حجم  مجلة   .

 . ٤عدد ۱۳مجلد  ومالیة،محاسبیة 
طاھر    محمد، .۱۹ الم"  )،  ۲۰۱۸(محمود،  میادة    واحمد، ایاد  الوساطة  شركات  في  تداول  وتأثیرھا  الیة 

مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة    عوائد األسھم العادیة: بحث تطبیقي في سوق العراق لألوراق المالیة",
 . ٥۷العدد ، ٤المجلد  الجامعة،
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 : الرسائل واالطار�ح الجامع�ة -د
۱. ) حسن،  أحمد  عمار  الخیر،  "  ۲۰۱۸أبو  من  )،  الحد  في  الدولیة  المراجعة  معاییر  ممارسات دور 

دراسة میدانیة على عینة من مكاتب المراجعة الخارجیة في    -المحاسبة اإلبداعیة في القوائم المالیة  
الیمنیة" الدراسات الجمھوریة  التجارة،  كلیة  المحاسبة،  قسم  المحاسبة،  في  الفلسفة  دكتوراه  ، أطروحة 
 ، السودان.العلیا، جامعة النیلین

۲. ) محمد،  ماھر  "  ۲۰۱۲احمد  اإلبالغ  ممار)،  جودة  في  وتأثیراتھا  اإلبداعیة  المحاسبة  المالي،  سات 
العراق  سوق  في  المدرجة  الخاصة  المساھمة  الشركات  من  عینة  في  واستطالعیة  تطبیقیة  دراسة 

 العراق. ، رسالة ماجستیر، قسم المحاسبة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الكوفةلألوراق المالیة "
دور حوكمة الشركات في الحد من التأثیر السلبي للمحاسبة اإلبداعیة  )، "  ۲۰۱۲االغا، عماد سلیم، ( .۳

البیانات موثوقیة  الفلسطینیة   -على  البنوك  في  تطبیقیة  قسم  دراسة  المحاسبة،  في  ماجستیر  رسالة   ،"
 ، فلسطین. المحاسبة، كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، الدراسات العلیا، جامعة االزھر، غزة

حجم المؤسسة االقتصادیة المدرجة في السوق المالي على    أثر")  ۲۰۱٦(  حبیبة،  ونحال،امیرة    بلقط، .٤
,  ۱٦٤٥ماي    ۸جامعة    التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم    ماجستیر،", رسالة  عائد السھم

 .الجزائر
حلیمة .٥ المالیة  "    )،۲۰۰۸( خلیل،    الجرجاوي،  للمعلومات  المالي  التحلیل  القوائم  دور  في  المنشورة 

األسھم بأسعار  للتنبؤ  التجارة   المالیة  كلیة  إلى  مقدمة  ماجستیر  رسالة  اإلسالمیة    -"،  غزة،  ،الجامعة 
 . فلسطین

٦. ) محمد،  المنعم  عبد  االء  "  ۲۰۱۸الجعبري،  ممارسات  )،  مواجھة  في  القضائیة  المحاسبة  دور 
سالة ماجستیر، قسم إدارة االعمال، بكلیة  "، ر  المحاسبة اإلبداعیة للشركات المدرجة في سوق فلسطین

 ، فلسطین. الدراسات العلیا، جامعة الخلیل
المعھد العالي    العالي،", الدبلوم  )۲۰۱٦، (تحلیل عائد ومخاطرة وسیولة المصرف"  مولى،ھناء    جعفر، .۷

 ، العراق. جامعة بغداد  والمالیة،للدراسات المحاسبیة 
, رسالة العواد المالیة األعلى من المعدل في قیمة السھم"  أثر"  ) ۲۰۱٤(حلبوص،  ستار جبار    الجنابي، .۸

 العراق. جامعة الكوفة واالقتصاد،كلیة اإلدارة  ماجستیر،
الدخل  )،۲۰۰۳(حمزة،  عقیل    حبیب، .۹ تمھید  الشركات    –"  من  مختارة  عینة  في  میدانیة  دراسة 

 العراق.  نصریةالمست ةواالقتصاد، الجامعكلیة اإلدارة  ماجستیر،, رسالة الصناعیة "
" دور مدقق الحسابات في الحد من اثار المحاسبة االبداعیة على   )،۲۰۰۹،( لیندا حسن نمر  الحلبي، .۱۰

العامة االردنیة المساھمة  الشركات  المالیة الصادرة عن  البیانات  جامعة    ماجستیر،" رسالة    موثوقیة 
 .االردن  المحاسبة،قسم  ،االعمال ةالعلیا، كلیالشرق االوسط للدراسات 

انعكاس قرار البنك المركزي العراقي في زیادة التمویل الممتلك  "  )،۲۰۱۷( أكرم،  مصطفى    حنتوش، .۱۱
االسھم   وعوائد  المالیة  المؤشرات  على  الخاصة  تحلیلي  -للمصارف  رسالة  بحث  كلیة   ماجستیر،", 

 ، العراق. جامعة بغداد  واالقتصاد،اإلدارة 
دور التدقیق الضریبي في الحد من اثار المحاسبة االبداعیة  )، " ۲۰۱٥الربیعي، بشار سلمان مطرود، ( .۱۲

الشركات عن  الصادرة  المالیة  البیانات  موثوقیة  للدراسات  على  العالي  المعھد  ماجستیر،  رسالة   ،"
 العراق.  المحاسبیة والمالیة
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عبد    الرفیع، .۱۳ تیسیر  وأسا"  )،  ۲۰۱۸هللا،(محمود  البیانات دوافع  في  اإلبداعیة  المحاسبة  ممارسة  لیب 
كلیة الدراسات العلیا جامعة    ماجستیر،" رسالة  المالیة في الشركات غیر المساھمة العامة في فلسطین 

 ، فلسطین.القدس
إدارة األرباح على عوائد األسھم للشركات الصناعیة المدرجة   أثر)، "۲۰۱٦علي ( رشا محمد    زھران، .۱٤

  الزرقاء، الھاشمیة،الجامعة  العلیا،كلیة الدراسات  ماجستیر،, رسالة راق المالیة"في بورصة عمان لألو
 األردن.

، (سعد    سلطان، .۱٥ ،  ۲۰۱۸عبوش  الخارجي    "جودة)  المدقق  الممارسات   وأثرھاأداء  الكشف عن  في 
 .د القانونیین، بغداالعربي للمحاسبین  ماجستیر المعھد رسالة  المحاسبیة اإلبداعیة"

محمود    الطائي، .۱٦ المعیار    )،۲۰۰۸(جاسم،  محمد  ضوء  في  التدقیق  الختیارات  موسع  أطار  نحو   "
) التحوط  39الدولي  وأنشطة  المشتقة  المالیة  األدوات  عن  للمحاسبة  المعھد   دكتوراه،  اطروحة  ،") 

 .بغداد، العراقجامعة   والمالیة،العالي للدراسات المحاسبیة 
أحمد    عالم، .۱۷ علي    ابراھیم،  علي،سھى  إسراءتنزیل  الحسن،  الحلیم   محمد،إبراھیم    محمد،  عبد  ریان 

دور المراجعة الداخلیة في الحد من تقلیل    )،۲۰۱٦الكریم (إسالم عبد القادر عوض    وصدیق،منصور  
قسم المحاسبة    -كلیة الدراسات التجاریة    -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا    ،األرباحممارسات إدارة  

 لسودان. ، اوالتمویل
، أدوات سوق االوراق المالیة ومناھج تقییمھا دراسة حالة الجزائر"")،  ۲۰۰٤، (   حفیظ،عبد الحمید   .۱۸

 ، الجزائر. رسالة ماجستیر في العلوم التجاریة تخصص علوم مالیة، كلیة الشیخ العربي التبسي، تبسة
المحاسبة اإلبداعیة  دور التحكم المؤسسي في تخفیض ممارسات  "  )،۲۰۰۸(   برزان،صبیحة    العبیدي، .۱۹

الوكالة   أطراف  مصالح  بین  التوافق  اإلدارة    دكتوراه،أطروحة    "،وتحقیق  جامعة    واالقتصاد،كلیة 
 العراق.  بغداد ،

في  )،  ۲۰۱٤حمدان،(محمد    عدنان، .۲۰ وتأثیرھا  المالیة  لألوراق  العراق  سوق  سیولة  وتحلیل  قیاس   "
 .، العراقجامعة بغداد  تصاد،واالقكلیة اإلدارة  ماجستیر،رسالة  عوائد االسھم",

راھي    العمراني، .۲۱ لألسھم"  )،  ۲۰۱۳عبد،(احمد  العادیة  غیر  العوائد  في  الدخل  تمھید  رسالة أثر   ,"
 .العراق ،جامعة الكوفة واالقتصاد،كلیة اإلدارة  ماجستیر،

, رسالة  احتجاز األرباح على عوائد األسھم العادیة"  أثر"  )،۲۰۱٥فیاض،(حسام علي حسین    الغانمي، .۲۲
 العراق.جامعة كربالء ,  واالقتصاد،كلیة اإلدارة  ماجستیر،

ناجي   .۲۳ لیلى  إدارة    أثر")،  ۲۰۱۱(  محمد،الفتالوي،  ممارسات  من  الحد  في  الشركات  حوكمة  تطبیق 
و عمان  سوق  في  المدرجة  المساھمة  الشركات  من  عینھ  على  التطبیق  لألوراق  األرباح:  العراق 

 العراق.  بغداد،جامعة  واالقتصاد،كلیة اإلدارة  دكتوراه،"، أطروحة المالیة
امین .۲٤ المحاسبة    )،۲۰۱٤فداوي،(  ةفرید،  ممارسة  من  الحد  في  الشركات  حوكمة  ركائز  "دور 

وعلوم    دكتوراه،أطروحة    اإلبداعیة", والتجاریة  االقتصادیة  العلوم  مختار   التسییر، كلیة  باجي    جامعة 
 العراق. الجزائر ,  عنابة،

دراسة میدانیة في    –" العوامل المؤثرة في سیاسة تمھید الدخل  )،۲۰۰٥علیان،(سناء صالح    قرعان، .۲٥
،" األردنیة  الصناعیة  والعلوم    الشركات  االقتصاد  كلیة  ماجستیر،   الیرموك،جامعة    اإلداریة،رسالة 

   العراق. 
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ممارسات المحاسبة اإلبداعیة ودور مراقب الحسابات في الحد  )،" ۲۰۱۷، علي حامد نعیمة، (المطوقي .۲٦
الحسابات مراقبي  مكاتب  من  عینة  في  تطبیقي  بحث  أثارھا  العربي  من  المعھد  ماجستیر،  رسالة   "

 . ، العراق للمحاسبین القانونیین
عبد   .۲۷ محمد  تحلیل    )،۲۰۰٦هللا،(المؤمني،  المتاحة   ممارساتوتقییم  "  المرونة  استغالل  في  اإلدارة 

كلیة الدراسات    دكتوراه،أطروحة    "،المستثمرین لھا    ومدى وعيبالمعاییر المحاسبیة إلدارة األرباح  
   العراق.، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، والمالیة العلیااإلداریة 

،(جنان    النعیمي، .۲۸ المالیة    )،"استخدام۲۰۰٥موسى  المصرفیةالنسب  االستثمارات  تقویم  دبلوم في   ,"
 العراق.  جامعة بغداد ,  والمالیة،المعھد العالي للدراسات المحاسبیة  عالي،

" دور مراقب الحسابات في الحد من ممارسات اإلدارة إلدارة    )،۲۰۱۳،(الھاللي، ضیاء زامل خضیر .۲۹
لرقابة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة ومكاتب  األرباح: دراسة تطبیقیة في عینة من الشركات الخاضعة  

الخاصة والمالیة التدقیق  المحاسبیة  للدراسات  العالي  المعھد  المجلس  مقدم  بحث  وھو    -"،  بغداد  جامعة 
 . العراقجزء من نیل شھادة المحاسبة القانونیة، بغداد ،

", رسالة    ومخاطرھا  الرفع المالي على عوائد األسھم  أثر"  )  ۲۰۱٦( مریم،    وبلغربي،سارة    ھمیسي، .۳۰
,  ۱۹٤٥ماي    ۸جامعة    التسییر،قسم علوم    التسییر،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم    ماجستیر،
 الجزائر. 

القروض    )، ۲۰۱٥( طارق،    الھندي، .۳۱ خسائر  مخصصات  ونموذج  المعدل  جونز  نموذج  استخدام 
)LLPs  األرباح إدارة  لتقییم ممارسات  الشر-)  السوریةدراسة تطبیقیة على  المساھمة  جامعة    ،كات 

 المحاسبة، سوریا. قسم  -كلیة االقتصاد  -تشرین 
 " تحدید العوامل المؤثرة على عائد األسھم في سوق عمان المالي )،  ۲۰۰۸( محمد،  یوسف، دانة بسام   .۳۲

العلوم اإلداریة   إدارة األعمال، كلیة  للدراسات    والمالیة، جامعة"، رسالة ماجستیر في  الشرق األوسط 
 العلیا، عمان، االردن. 

توفیق    یوسف، .۳۳ الدخل  )،  ۲۰۰٥(یوسف،  طارق  تمھید  سلوك  في  المؤثرة  العوامل  رسالة    "،" 
 ، العراق.جامعة البصرة واالقتصاد،كلیة اإلدارة  ماجستیر،
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(0192 -2013للمصرف المتحد لالستثمار للمدة ) وأسعار االسهم ( ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر1) ملحق  

 البيان
الموجودات 

 المتداولة

المطلوبات 

 المتداولة
 راس المال العامل

التغيير في راس 

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية
 االيرادات المصروفات

صافي الربح بعد 

 الضريبة

 سعر 

 افتتاح

 السهم

سعر 

اغالق 

 السهم

2011 642070629000 408379529000 233691100000 - - - - - - - 

2012 659168799000 396143508000 263025291000 29334191000 94606560000 - - - - - 

2013 703241183000 416031634000 287209549000 24184258000 -102461153000 27535751000 72196365000 30139437000 1.840 1.180 

2014 542037537706 279818630847 262218906859 -24990642141 -71834413792 19919518917 47300615124 21636184749 1.180 0.710 

2015 522926078716 259527046104 263399032612 1180125753 75172459863 19870650141 44820720573 19831113680 0.710 0.370 

2016 468685696200 224698525874 243987170305 -19411862307 -61836031902 19550362772 23621827332 1058973403 0.370 0.310 

2017 463029610100 221958387515 241071222611 -2915947694 9639433178 30391778775 18536978138 -3130871887 0.310 0.230 

2018 460606659500 211805293576 248801365900 7730143289 -49700818870 21667850025 13593165876 -16798612899 0.230 0.090 

2019 550695495000 300842294735 249853200300 1051834400 -1246498760 11383420938 9325698669 -2057722269 0.090 0.070 

(0192 -2013للمدة )لمصرف الخليج التجاري  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (2) ملحق  
الموجودات  البيان

 المتداولة

المطلوبات 

 المتداولة

التغيير في راس  راس المال العامل

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 سعر 

 افتتاح

 السهم

سعر 

اغالق 

 السهم

2011 333928294403 234661526015 99266768388 - - - - - - - 

2012 401601546920 274510582052 127090964868 27824196480 104878306939 - - - - - 

2013 739693298451 476167432103 263525866348 136434901480 173656234608 30511947863 87494815267 47451841795 1.090 1.150 

2014 764140233237 469176977902 294963255335 31437388987 13302978000 37609126947 81400977625 36146585353 1.150 0.900 

2015 760989595237 487998540927 272991054310 -21972201025 -8056138000 46795289422 64702770831 9859903430 0.900 0.510 

2016 759031540100 484288250146 274743289988 1752235678 42072056712 19127535471 26083010505 5870759034 0.510 0.450 

2017 557630396400 282425648974 275204747408 461457420 -133181980591 20909332174 25950299587 4230107006 0.450 0.390 

2018 530781426700 263863593025 266917833649 -8286913759 1810025906 15710444634 16617410597 591789500 0.390 0.190 

2019 503272542400 242436472500 260836069900 -6081763749 6287320440 14850826178 10919468341 -3931357837 0.190 0.140 
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(9201 -2013للمدة )لمصرف بغداد التجاري  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (3) ملحق  
المتداولةالمطلوبات  الموجودات المتداولة البيان التغيير في راس  راس المال العامل 

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 سعر 

 افتتاح

 السهم

سعر اغالق 

 السهم

2011 841254291000 735647496000 105606795000 - -      

2012 1257407835000 1093402136000 164005699000 58398904000 380046727000      

2013 1708093725000 1473642144000 234451581000 70445882000 413709825000 38458163000 84520056000 32066680000 1.800 2.060 

2014 1770087708000 1535086127000 235001561000 549980000 68914159000 40005715000 76046364000 27780658000 2.060 1.550 

2015 1493192477000 1281048325000 212144152000 -22857409000 -303640110000 35838591000 79912426000 6448486000 1.550 1.170 

2016 1042904322000 917602412000 125301910000 -86842242000 -250900641000 35699550000 73620067000 20245029000 1.170 0.910 

2017 2091003620000 824316280000 126668734000 1366824000 -20031307000 38834787000 53474086000 6122480000 0.910 0.610 

2018 978613427000 841931475000 136681952000 10013218000 73170765000 30958059000 36568001000 4152102000 0.610 0.290 

2019 1082535944000 859102781000 223433163000 86751211000 -40755556000 28493566000 3988768000 7298604000 0.290 0.300 

(0192 -2013(  ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر وأسعار االسهم لمصرف االستثمار العراقي للمدة )4ملحق)  
التغيير في راس  راس المال العامل المتداولةالمطلوبات  الموجودات المتداولة البيان

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

افتتاح 

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 362657589000 259719171000 102938418000        

2012 314130188000 210611410000 103518778000 5803600000 2172007050      

2013 505493395000 334239814000 171253581000 68315163000 33534149000 18149070000 50111266000 26802265000 1.010 0.970 

2014 541303525000 274906261000 266397264000 95143683000 57581891000 19954156000 59657473000 28877485000 0.970 1.000 

2015 535153920000 270472164000 264681756000 -1715508000 58712888000 19047185000 40860451000 17498695000 1.000 0.680 

2016 562421667000 288077511000 274344156000 9662400000 44619346000 15617337000 28662656000 10179137000 0.680 0.600 

2017 552916777000 290623880000 262292897000 -12051259000 -18071152618 16351117000 21766644000 3995916000 0.600 0.420 

2018 587579113500 323983243537 265958699813 3665802813 -28832567889 13011353985 13800121056 338964573 0.420 0.280 

2019 511442785000 269203027799 242341250700 -23617449113 -74614857049 11266875975 11771328938 17216299 0.280 0.270 



 الملاحق

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0192 -2013للمدة )االئتمان العراقي  لمصرف وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر ( 5) ملحق  

المتداولةالمطلوبات  الموجودات المتداولة البيان التغيير في راس  راس المال العامل 

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 افتتاح

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 442925852000 292157432000 150768420000        

2012 558682149000 386031739000 172650410000 21881990000 -142026505000      

2013 600088233000 405916216000 194172017000 21521607000 38485947000 16687460000 30881699000 11531884000 2.350 2.410 

2014 622321210000 335015916000 287305294000 93133277000 -55777861000 9705599000 26483059000 13443102000 2.410 1.050 

2015 615690773000 316707794000 298982979000 11677685000 -9301961000 7850777000 23158480000 11638708000 1.050 0.590 

2016 510542621000 206567779000 303974842000 4991863000 -95780028000 9473989000 1074702000 4976342000 0.590 0.750 

2017 473714493000 161181272000 312533221000 8558379000 -29632353000 6649542000 14699842000 6707465000 0.750 0.680 

2018 493396726000 184196061000 309200665000 -3332556000 28967983000 7444242000 14210085000 5597616000 0.680 0.400 

2019 513876924000 225410201000 288466723000 -20733942000 37283724000 9968853000 4847198000 -5121655000 0.400 0.430 

(0192 -2013للمدة )المنصور التجاري لمصرف  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (6) ملحق  

التغيير في راس  راس المال العامل المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة البيان

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 افتتاح  

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 264827996561 162416964529 102411032032        

2012 398622886285 157123468417 241499417868 139088385836 1256842865000      

2013 778932508703 508981842425 269950666278 28451248410 85297116918 8024089688 17767025128 8278258676 1.230 1.740 

2014 871406578233 601212984597 270193593636 242927358 55443920779 12669942063 33299957259 16908831578 1.740 0.840 

2015 1060227926103 787120507781 273107418322 2913824686 -54586846590 13677150632 37497886589 19760368633 0.840 0.870 

2016 1081829510000 816529349022 265300160868 -7807257454 40250076603 7863733359 24831161661 14390836687 0.870 0.990 

2017 1289879370000 1026354746006 263524623631 -1775537237 218923520698 828636444 25795117768 14833791486 0.990 0.730 

2018 1536630356000 1269081403330 267548952590 4024328959 261593695459 9118228745 3338264503 21164144077 0.730 0.630 

2019 1432438474000 1181817654830 250620819200 -16928133390 -43045709395 8133239866 38126380272 25278350272 0.630 0.870 
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(9201 -2013للمدة )سومر التجاري لمصرف  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (7) ملحق  

راس التغيير في  راس المال العامل المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة البيان

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 افتتاح  

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 168098367000 62098526000 96878369000        

2012 253384233000 111454487000 141929746000 45051377000 39945651000      

2013 293893714000 114176118000 179717596000 37787850000 41810109000 42181779000 44462651000 1331841000 0.810 1.000 

2014 399055788000 159907991000 239147797000 59430201000 -36928363000 12134045000 15015338000 1970475000 1.000 0.930 

2015 342143490000 105867222000 236276268000 -2871529000 -34034200000 8172196000 12731329000 3612464000 0.930 0.950 

2016 330462194000 84633695000 245828499000 9552231000 3138141000 7055083000 11479106000 3760419000 0.950 0.900 

2017 365348172000 122646680000 242701492000 -3127007000 6069963000 12102124000 12573481000 400653000 0.900 0.950 

2018 318366796000 80319690000 238047106000 -1191569000 1604852000 6027247000 7101316000 912959000 0.950 0.900 

2019 168098367000 141111468000 241509923000 3462817000 1585659000 4780097000 6960678000 1002806000 0.900 0.950 

(2019 -2013للمدة )اشور التجاري لمصرف  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (8) ملحق  

التغيير في راس  راس المال العامل المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة البيان

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 افتتاح  

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 169295071626 84686679131 70786278169        

2012 250399854639 97368734478 153031120161 1378373884 27696330549      

2013 331550831465 124903667548 206647163917 53616043756 44980037910 10192353000 17140314000 4782298000 0.340 0.740 

2014 406144173000 163925652000 242218521000 35571357083 27175711000 18846919000 32692550000 9654689000 0.740 0.930 

2015 422705928000 181639999000 241065929000 -1152592000 59431362000 12125569000 33236417000 10785328000 0.930 0.430 

2016 346258058000 122070214000 224187844000 -16878085000 -11423084000 10875027000 20215652000 13498180000 0.430 0.340 

2017 346847005000 110189374000 236657631000 12469787000 -89496190000 18865300000 34342726000 14741576000 0.340 0.300 

2018 399807165000 157616273000 242190892000 2181773000 98873748000 6672132732 30344542372 15755502516 0.300 0.230 

2019 437910540000 199071136000 238839404000 3351488000 38334664000 9415496000 16142519000 6048969000 0.230 0.240 
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(9201 -2013للمدة )التجاري العراقي لمصرف  وأسعار االسهم ارصدة بعض حسابات الميزانية العامة واألرباح والخسائر (9) ملحق  

التغيير في راس  راس المال العامل المطلوبات المتداولة الموجودات المتداولة البيان

 المال العامل

صافي التدفقات 

 النقدية

صافي الربح بعد  االيرادات المصروفات

 الضريبة

 افتتاح  

 السهم

اغالق 

 السهم

2011 291632986090 150236258214 141396727876        

2012 245896682650 112261767064 133634915586 -7761812290 7330453553      

2013 333245269275 138264077282 194981196993 53584469117 41683423406 10308881728 20968095727 8877001724 0.480 0.920 

2014 447846894285 164887327249 282959567036 87978370043 31793077019 7721578358 18892390616 9214518386 0.920 0.660 

2015 413938925600 140687855320 273489071000 -9470496036 -29744583384 8341556230 18956130205 7244863700 0.660 0.410 

2016 422318590000 141878208000 277056204000 3567133000 29680569000 8792974000 17983182000 7577912000 0.410 0.480 

2017 458854060000 168807517000 290046543000 12990339000 25335198000 12619783000 23864148000 10050154000 0.480 0.490 

2018 442165170000 159987367000 282177803000 -7868740000 7458094000 9010874000 19769436000 10864383000 0.490 0.470 

2019 446610045000 177847850000 268762195000 -13415608000 21364643000 12545416000 19542316000 6532195000 0.470 0.460 
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       Abstract: 

The research aims to verify the extent to which the Iraqi commercial banks listed in 

the Iraq Stock Exchange practice creative accounting, as well as to identify the 

impact of creative accounting on the returns on shares of those banks, as some 

companies resort to creative accounting practices through the intended intervention 

in the measurement and accounting disclosure processes to influence In the 

announced accounting figures and in accordance with the objectives of the 

administration, taking advantage of the gaps in auditing methods or the freedom and 

flexibility in accounting principles and standards to choose between alternative 

accounting methods and policies. To achieve these goals, the research relied on 

Miller’s model for measuring creative accounting and capital return to measure 

stock returns, in addition to many standard models and statistical analysis methods 

that fit the nature of the research to estimate regression equations in a manner 

consistent with the objectives of the research. (Quantile Regression) Who is within 

the statistical program environment (R) To test the research hypotheses, the research 

was conducted on (9) commercial banks listed in the Iraqi Stock Exchange for the 

period (2013-2019). Earnings management, as the results of the analysis showed to 

the existence of a relationship and the impact of creative accounting on the returns 

on the shares of those banks. The study concluded with a set of recommendations, 

the most important of which are: The setters of accounting standards should limit 

the management’s ability in creative accounting practices in the financial statements 

by reducing the number of available alternatives in the field of Financial 

measurement and reporting with setting controls for each alternative, and 

professional bodies and competent authorities should set and activate legislation that 

limits companies’ practice of creative accounting and intensify penalties for them, 

and the need to educate users of financial reports about the repercussions and effects 

of creative accounting on their decisions, especially on stock prices and returns, by 

intensifying Efforts between the auditing bodies, the Iraq Stock Exchange, the 

Standards Council, universities and institutes by holding seminars and workshops on 

those issues Arsat. 
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