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 الملخص
 

الى معرفة الدور الذي يمارسه االبداع المحاسبي في تحسين صورة القوائم المالية بالشكل الذي  يهدف البحث     

يساااعد فااي جااذث االسااتثمارات الاارجيااة والااذي يااردي الااى ليااادة راوس االمااوال وتحقياا  التنميااة المسااتدامة ، 

-2213لسنوات المالية )ولغرض تحقي  ذلك تم تطبي  البحث على عينة من المصارف العراقية في سوق المال ل

( من خالل تحليل مقدار االبداعات المحاسبية ومعرفة نمو رأس المال المستثمر خالل نفس الفترة وتم مان 2212

ردي ياالبداع المحاسبي خالل ذلك تحقي  اهداف البحث واختبار الفرضية . واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان 

 الااارجيين علاى التقاارير المالياة المقدماة مان قبال المصاارف العراقياة دورا فاعال في تغييار نرارة المساتادمين

اإلجراءات التي يقوم بها المحاسب من خالل تغيير السياسات المحاسبية بالشكل الذي يغير من فضال عن تحسين 

رورة ضاواهم ما اوصى به البحث يتمثال ب . بما يغير نررة المستثمرين الاارجيين نتيجة االعمال وصافي الدخل

تحسين عمليات العرض المثاالي للعناصار المالياة وفقاا لألسالوث التاذي يشاجع مان االساتثمار االجنباي الااارجي 

والذي ينعكس على تحقي  التنمية المستدامة فضال عن  توفير االساليب المالية المناسبة التي تتيح للمحاسب تعديل 

 .ر الدولية بالشكل الذي يجذث المستثمرين الاارجييناالجراءات المحاسبية بما ينسجم مع القوانين والمعايي
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Abstract  
 

The research aims to identify the role that creative accounting plays in improving the image of the financial 

statements in a way that helps to attract foreign investment, which leads to increasing capital and achieving 

sustainable development. For the purpose of achieving this, the research is applied on a sample of Iraqi banks in the 

money market for the financial years (2013- 2018) by analyzing the amount of accounting innovations and knowing 

the growth of the invested capital during the same period. Through that, the research objectives have been achieved 

and the hypothesis tested. The most important finding of the research is that the creative accounting plays an active 

role in changing the perception of external users on the financial reports submitted by Iraqi banks. In addition, it helps 

to improve the procedures that the accountant takes by changing the accounting policies in a way that changes the 

business result and net income in a way that changes the view of investors Outsiders. The most important 

recommendation is the need to improve the ideal display of financial elements according to the method that 

encourages foreign investment. This is reflected in achieving sustainable development, as well as providing 

appropriate financial methods that allow the accountant to amend accounting procedures in line with international 

laws and standards in a way that attracts external investors.  

http://www.muthjaes.net/
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 المقدمة

 بتقااديم العراقيااة للشااركات الموجهااة الضااغوط لزيااادة نتيجااة     

 االهااداف لتحقياا  رغبااتهم وليااادة نشاااطها عاان االفضاال الصااورة

 االباداع ظهار االدارة رضاا وتحقيا  االجال الطويلاة االستراتيجية

 لغاارض المصااارف قباال ماان بهااا االسااتعانة يااتم كاااداة المحاساابي

 تسااعد تجميلياة بصاورة واخراجها المحاسبية باإلجراءات تحسين

 ونتيجاة ، المساتدامة التنمية وتحقي  الاارجي االستثمار جذث في

 كثااارة خاااالل مااان المحاسااابة بهاااا تتمتاااع التاااي الكبيااارة للمروناااة

 تغيير الى العراقية المصارف اغلب عمدت المحاسبية االجراءات

 بمااا االمثاال االفصااا  يحقاا  الااذي بالشااكل المحاساابية اجراءاتهااا

 والمنرماااات اللجاااان قبااال مااان الموضاااوعة المعاااايير ماااع يتوافااا 

 االسااتثمار جااذث فااي القااوائم تلااك فعاليااة ليااادة لغاارض المعنيااة

 التنمياة ويحقا  االماوال راوس مان يزياد الاذي بالشاكل الاارجي

 قااادرة ماااد  معرفاااة اجااال مااان البحاااث هاااذا ويااااتي .المساااتدامة

 فااي المحاساابي االبااداع اساااليب اسااتادام فااي العراقيااة المصااارف

 االجنبياة االساتثمارات يجاذث الاذي بالشاكل المالياة القاوائم تجميل

 مباحااث ثاال  الاى البحاث قسام اذ ، المساتدامة التنمياة يحقا  وبماا

 الجاناب اساتعرض والثاني ، البحث منهجية االول المبحث تضمن

 المحاسااابي االباااداع واهمياااة بمفهاااوم والمتمثااال للبحاااث النراااري

 المبحاث اساتعرض كماا ، المساتدامة والتنمياة االجنبي واالستثمار

 االبااداع حجاام تحلياال والمتضاامن للبحااث العملااي الجانااب الثالااث

 حجاام علااى المباشاار تاااثير  وكيفياة الماليااة التقااارير فااي المحاسابي

 التنميااااة حجاااام علااااى تاااارثر والتااااي المسااااتثمرة االمااااوال راوس

 البحاث اهاداف الى الوصول التحليل ذلك خالل من وتم المستدامة

 االساتنتاجات مان مجموعاة الاى خلصات والتاي الفرضاية واختبار

 . والتوصيات

 البحث منهجية

 البحث مشكلة

 المصااارف اغلااب منهااا تعاااني التااي الماليااة لاللمااات نتيجااة    

 الضااغوط وليااادة الماليااة االسااواق فااي التااداول وضااع  العراقيااة

 العراقياة المصاارف من العديد دفع المستادمين، قبل من الموجهة

 طريااا  عااان المحاسااابية بااااإلجراءات التغييااار اسااالوث اتبااااع الااى

 المحاسابية االعاراف االعتباار بنرار االخاذ ماع المحاسابي االبداع

 بالشكل المالية القوائم صورة تغيير اجل من وذلك عليها المتعرف

 خاالل ومان.  التنمياة ويحقا  االساتثمار جذث يحق  والذي االمثل

 -: االتية بالتسااالت تتمثل البحث مشكلة فان ذلك

 علاااى العراقياااة المصاااارف فااي المحاسااابية البياناااات تحتاااوي هاال

 ؟ المحاسبي االبداع عنصر

 الماليااة البيانااات علااى التاااثير الااى المحاساابي االبااداع يااردي هاال

 االساااتثمار يشاااجع الاااذي بالشاااكل الاارجياااة لألطاااراف المقدماااة

  ؟ االقتصادية التنمية ويحق  االجنبي

 البحث اهمية

 يلعبااه الااذي االثاار مقاادار بيااان خااالل ماان البحااث اهميااة تاااتي    

 المقدماة المحاسبية البيانات في تغيير احدا  في المحاسبي االبداع

 المالياة القاوائم مساتادمي البحاث يسااعد اذ ، الاارجياة لألطراف

 التاي المحاسابية االباداعات اهام علاى للتعرف العراقية للمصارف

 المالية القوائم صورة تغيير ان ممكن والتي المالية القوائم تحتويها

 علااى يشااجع ممااا لهااا السااوقية القيمااة ماان يزيااد والااذي لألفضاال

 . المستدامة التنمية ويحق  االستثمار

 البحث اهداف

  -: االتي تحقي  الى البحث يهدف

 المحاساابي االبااداع واهميااة مفهااوم حااول نرريااا اطااارا تقااديم -

 .المستدامة التنمية تحقي  في االستثمار اهمية عن فضال

 البياناات تغيير اجل من المحاسب يقوم التي االجراءات معرفة -

 مان يغيار الاذي بالشاكل االباداعات مان المزياد واضاافة المالية

 .المالية للقوائم المستادمين نررة

 االبااداع يمارسااه الااذي االثاار لمعرفااة تطبيقيااة دراسااة اجااراء -

 عاان فضااال الاتاميااة الماليااة والقااوائم التقااارير فااي المحاساابي

 الماليااة االسااتثمارات فااي تغيياار احاادا  علااى ذلااك اثاار معرفااة

 .التنمية يحق  الذي بالشكل للمصارف

 البحث فرضيات

 -: باالتي البحث فرضية تتمثل

 االجااراءات تغيياار فااي فاااعال دورا المحاساابي االبااداع يااردي    

 تغييار الاى ياردي يغيار الاذي بالشاكل المالياة القوائم في المحاسبية

 ويحقاا  االسااتثمار يشااجع الااذي بالشااكل الماليااة صااورتها تحسااين

 .المستدامة التنمية

 البحث وعينة مجتمع

 ساوق فاي تعمال التي العراقية بالمصارف البحث مجتمع يتمثل    

 المحاساابية العمليااات باااجراء تقااوم والتااي الماليااة لااألوراق العااراق

 القاوائم صاورة تحساين اجال مان المالياة اهادافها لتحقيا  االبداعية

 ، االساااتثمار علاااى الاارجياااة االطاااراف تشاااجيع لغااارض المالياااة

 مصارف ، العراقاي التجااري المصارف) با   البحث عينة وتمثلت

 االساتثمار مصارف لالساتثمار، االوساط الشارق مصارف ، بغداد

 الشااركات تلااك تمثاال اذ ،( العراقااي االهلااي مصاارف ، العراقااي

 . الفرضية اختبار في يساعد الذي بالشكل البحث مجتمع
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  البحث واسلوب منهج

 االساتقرائي بالمنهج االستعانة تم البحث اهداف تحقي  اجل من    

 والتطبيقاي التحليلاي وباالمنهج البحاث مان النرري الجانب لتغطية

 والتقاارير القاوائم علاى االعتمااد سايتم اذ ، العملاي الجانب لتغطية

 تغييااار اسااااليب الاااى وفقاااا فيهاااا التغيااارات مقااادار لمعرفاااة المالياااة

 مقااادار تحليااال سااايتم كماااا االرباااا  وادارة المحاسااابية السياساااات

 اساااتاراج المحاسااابي االباااداع فتااارة خاااالل المالياااة االساااتثمارات

 والاذي( spss) للبرناامج وفقاا االحصاائي التحليال واجراء النسب

 .الفرضية اختبار في الباحث يساعد

 البحث حدود

 -: باالتي البحث حدود تتمثل

 والمتمثلة العراقية بالمصارف من بعينة وتتمثل : المكانية الحدود

 الشرق مصرف ، بغداد مصرف ، العراقي التجاري المصرف)ب 

 االهلي مصرف ، العراقي االستثمار مصرف لالستثمار، االوسط

 (.العراقي

 العراقياة  للمصاارف التحليلياة بالتقاارير تتمثال : الزمانية الحدود

 (.2212 -2213) المالية للسنوات

  البيانات جمع اسلوب 

 والمعلومااات البيانااات جمااع فااي الباحااث اعتمااد:  النرااري الجانااب

 العربية، المراجع من مجموعة على البحث بموضوع العالقة ذات

 .والعربية العراقية الجامعات من الصادرة والرسائل واألطاريح

 البياناات علاى العملاي الجاناب فاي الباحاث اعتمد:  العملي الجانب

 .البحث لعينة المنشورة والتقارير

 

 البحث ماطط( 1) شكل

 

 االطار النظري

 اوال : االبداع المحاسبي

  تعريف االبداع المحاسبي -

يعاارف االبااداع المحاساابي بانااه توظياا  المهااارات المحاساابية     

لد  المحاسبين للقيام بالممارسات المحاسبية القياسية أو المعيارية 

التقاارير المالياة للشاركات أو المالوفة لغارض التااثير علاى نتيجاة 

واظهارها بصورة مغايرة عما هاي علياه )الاشااوي والدوساري، 

2222 :2.) 

 

 انواع االبداع المحاسبي -

ظهر االباداع المحاسابي علاى عادة اشاكال وصاور اختلا  فاي     

تصنيفها الكتاث والبااحثين فاي هاذا المجاال مانهم مان يصانفها مان 

للممارساااة االباااداع المحاسااابي خاااالل الااادوافع التاااي تااادفع اإلدارة 

ومااانهم ماااان يصاااانفها اعتمااااادا علااااى أساااااليب ممارسااااة االبااااداع 

المحاسبي وطريقة التالعب في البياناات المالياة وهنالاك مان يار  

اشاكال االباداع المحاساابي هاي المسااميات التاي أطلقاات عليهاا تبعااا 

للتسلسل الزمناي والمكاان الاذي مارسات فياه ابتاداءل مان المحاسابة 

 ، وإدارة األربا ، وتمهيد الدخل، والمحاسبة التجميلية.النفعية
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ولعل ابارل الصاور او االشاكال التاي تتمثال بهاا االباداع 

 ,Amat & Gowthorpeالمحاساابي هااي المتمثلااة باااالتي )

2011:2: )- 

 إدارة األرباح  .1

تعاارف إدارة األربااا  بانهااا ابتكااار مقتاار  فااي إعااداد التقرياار     

 & Dechowى مناااافع خاصاااة )الماااالي بنياااة الحصاااول علااا

Skinner, 2000: 239 كماا يمكان تعريفهاا بانهاا تغييار األداء .)

االقتصادي المعلن للشركة بواسطة اإلدارة إما لتضليل المساهمين 

(. تعااد إدارة 515: 2222أو للتاااثير فااي نتااائج تعاقديااة )السااهلي، 

األربا  من أهم صور االبداع المحاسابي التاي تمات مناقشاتها فاي 

( Lo, 2007: 357أدبياااات المحاسااابة. وتااااتي علاااى ناااوعين )

(Stolowy & Breton, 2004: 19:) 

يتمثاال فااي اإلدارة الحقيقااة لألربااا  التااي تاارثر  النوووع األو: : .أ 

علااااى التاااادفقات النقديااااة، وإدارة األربااااا  ماااان خااااالل إدارة 

االسااتحقاقات المحاساابية والتغيياار فااي التقااديرات والسياساايات 

 المحاسبية.

الذي ينادرج تحات مفهاوم االباداع المحاسابي إذ  وع الثاني :الن .ث 

أن النوع األول اإلدارة الحقيقية ربما تضمن االحتيال وماالفاة 

المبادئ وقاد اعتمادت أدبياات المحاسابة بصاورة أساساية علاى 

دراسااة عنصاار االسااتحقاقات االختياريااة  للكشاا  عاان إدارة 

الختيارياااة األرباااا  فاااي الشاااركات، وذلاااك ألن االساااتحقاقات ا

  تشكل الفرق بين األربا  والتدفقات النقدية.

 التالعب بالتقارير المالية  .2

يعاارف التالعااب بالتقااارير الماليااة بانااه إظهااار بيانااات خاط ااة     

بشكل متعمد، أو حذف قايم معيناة أو إخفائهاا فاي البياناات المالياة، 

عاب بهدف تضليل مستادمي البيانات المالية، وهذا النوع من التال

يعتبر عمال ماال  للقانون ، وهنالاك مان يساميها التقاارير المالياة 

المغشوشااة وهاااو التقرياار عااان الوضاااع المااالي للشاااركة بموجاااب 

بيانات مالية غير صحيحة من خالل الحاذف وعادم اإلفصاا  عان 

)الحلباااي،  القااايم المحاسااابية لتضاااليل مساااتادمي البياناااات المالياااة

2222 :22.) 

 بيأساليب االبداع المحاس -

تم تقسيم أساليب االبداع المحاسبي من قبل الباحثين كال حساب     

وجهة نرر  فمنهم من قسامها إلاى أسااليب إبداعياة فاي المحاسابة، 

وأخاار  فااي المراجعااة، وثالثااة فااي اإلفصااا . وماانهم ماان يقساامها 

بحساااب ارتباطهااااا بالعناصاااار المحاسااابية إلااااى أساااااليب االبااااداع 

ع المحاساااابي فااااي المحاساااابي فااااي اإلياااارادات، وأساااااليب االباااادا

المصااروفات، وأساااليب االبااداع المحاساابي فااي تبويااب البيانااات 

المالياااة، وأسااااليب االباااداع المحاسااابي فاااي اإليضااااحات المتمماااة 

للبيانااات الماليااة، وأساااليب االبااداع المحاساابي فااي تقرياار مراجااع 

 ,Mulford & Comiskeyالحساابات. وقاد قسامت وفقاا الاى )

 -: ( الى ثال  اقسام هي2002:54

 االعتراف بإيرادات لم تتحق  بعد او ديون معدومة . .1

 سياسة االطفاء المتعمد. .2

 تعمد االخطاء في تقدير االصول والاصوم . .3

هنالااك العديااد ماان الوسااائل واألساااليب المسااتعملة فااي االبااداع     

 -(:121: 2222المحاسبي )مطر، 

تتااايح المروناااة التاااي تتمتاااع بهاااا المحاسااابة للشاااركات التغيااار  .أ 

 باإلجراءات المحاسبية في اي وقت .

استعمال بعض المدخالت في الحسابات التي ترتبط باالتقييم أو  .ث 

التنبر، والتاي يمكان  للمحاساب المبادع أن يتالعاب بالقيماة إماا 

عن طري  الوسيلة التي يتم بواساطتها وضاع مجمال للتقيايم أو 

عاان طريااا  اختيااار ماااثمن أو مقاايم معاااروف باتااااذ  اتجاهاااا 

 أو تشااميا حسب رغبة المحاسب. تفااليا

ادخااال الصاافقات الوهميااة والتااي يمكاان ان تضااي  للمحاساابة  .ج 

 القدرة على ادراك احدا  محاسبية لم تحد  بعد .

التالعب في توقيت الصفقات بهدف تحديد سنه معينة لتحميلهاا  .د 

باألرباااااا  أو الاساااااائر ألي هااااادف يرماااااي إلياااااه المحاساااااب 

ضااحة بااين القيمااة وخصوصااا فااي حااال وجااود اختالفااات وا

 الدفترية وبين القيمة السوقية أو القيمة الحقيقية.

إلااى أن معراام أساااليب االبااداع المحاساابي المسااتعملة فااي بيااان     

 (:13:2215خمقاني ، الدخل هي كاالتي)

 االعتراف بإيراد عملية البيع قبل اكتمالها . .1

 تسجيل إيرادات وهمية ضمن إيرادات الفترة. .2

 االيرادية واعتبارها رأسمالية او العكس .تسجيل المصروفات  .3

نقل المصااري  الجارياة إلاى فتارات محاسابية مالياة ساابقة أو  .1

 الحقة.

 رسملة التكالي  التشغيلية في الميزانية العمومية. .5

 التالعب بالتقديرات في اعمال الموجودات الثابتة . .2

 عدم التالص من االصول المندثرة دفتريا . .2

 دات خدمات ما بعد البيع وفوائد التمويل.ليادة المبيعات بإيرا .2

اساااتغالل مروناااة أسااااس االساااتحقاق فاااي معالجاااة اإليااارادات  .2

 والمصروفات.

عدم االعتراف باسائر فرق صرف العمالت االجنبية نتيجة  .12

 انافاض اسعار الصرف.
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تافايض ماصاص الاديون المشاكوك فاي تحصايلها وبالتااالي  .11

 ليادة أربا  الفترة المالية الحالية.

التالعااااب بالماصصااااات ألغااااراض ماتلفااااة كااااالمازون  .12

 واالوراق المالية .

تحمياال مصااروفات وعمااوالت الحصااول علااى االسااتثمارات  .13

 إلى كش  الدخل بدال من اضافتها لتكلفة االستثمارات.

تغيير طريقة تقييم المازون بين فترة واخر  بما ياردي الاى  .11

 المبالغة في تقدير  .

 ثانيا : االستثمار االجنبي

 االستثمار األجنبي تعريف  -

يقصاد بااه بكميااة راوس االماوال التااي ترغااب فاي العماال ببلااد      

معااين خااالل فتاارة لمينااه معينااة لغاارض تحقياا  المنااافع لكااال ماان 

المسااتثمر والبلااد بعااد انتهاااء فتاارة االسااتثمار وهااو علااى نااوعين 

 -: (23:2225)عمراني،هما

يااتم ماان خاااالل الااذي هااو و : االسووتثمار األجنبووي ايوور المبا وور

االسااتثمار فااي أسااهم وسااندات الشااركات خااارج الحاادود الوطنيااة، 

فالمستثمر هنا ال يتحكم فاي اإلدارة، ويعاد هاذا الناوع مان االناواع 

الشااائعة فااي البلاادان الناميااة والااذي يسااهم فااي تفعياال اقتصاااداتها 

 وانتعاشها .

يتمثاال بالتملااك الجزئااي أو المطلاا  االسووتثمار األجنبووي المبا وور : 

لمشااروع االسااتثمار أجنبااي أي يمثاال موجااودات الشااركة األم فااي 

الاادول المضاايفة، كمااا ان االعتماااد المتزايااد علااى هااذا النااوع ماان 

االسااتثمار ألن المسااتثمرين األجانااب يلتزمااون عااادة باالسااتثمار 

على المد  الطويل، كما باإلمكان ان يكون عرضاة للتقلاب نتيجاة 

انه ال يعد مسلما به نتيجة اختالف التنافس مع االستثمار الحلي اال 

 االجواء المناخية لالستثمار.

لقاد أدت :  مبا ر كاستراتيجية لدعم التنمية االستثمار األجنبي ال

الزيااادة فااي تاادفقات االسااتثمارات األجنبيااة المباشاارة ابتااداءل ماان 

النص  الثاني من القرن الماضي إلى دعم نمو اقتصااديات الادول 

ا االتجا  في الزيادة بانتهااج اقتصااد الساوق فاي النامية، ويبرل هذ

معرااام هاااذ  الااادول، وتحريااار نرااام التجاااارة واالساااتثمار. ويعبااار 

االساتثمار األجنبااي المباشاار حسااب ماارتمر األماام المتحاادة للتجااارة 

والتنميااة وأونكتااادو عاان ذلااك النااوع ماان االسااتثمار الااذي ينطااوي 

ة ومقاادرة علااى عالقااة طويلااة المااد ، والااذي يعكااس مصااالح دائماا

على التحكم اإلداري بين الشركة في البلد األم والشركة أو الوحدة 

 (.11:2222اإلنتاجية في بلد اال اخر )مبارك ،

   أنواع االستثمارات األجنبية 

 Ministère )(Robert,1980:21تتمثاااال االنااااواع باااااالتي )

de,2008 : 47) 

المساتثمر : يتمثل بتملاك الشاركة االم لارأس الماال النوع األو: .1

وان كل القرارات تاخذ من الشركة التابع لها االستثمار والاذي 

 يتمثل بانه قصير االمد .

: يتمثل في إقامة الطاقات اإلنتاجياة فاي بلاد معاين النوع الثاني .2

إلنتاااج مااواد ماصصااة للبيااع فااي سااوق مغلقااة فااي إطااار البلااد 

المضي ، وقد تكون للشركة فروع في بلدان ماتلفة في العاالم 

وتتص  العالقاات المتبادلاة باين الشاركة الرأسامالية والفاروع 

 التابعة لها بغياث التجارة الدولية.

: هذا النوع من االستثمارات يادم السوق العالمية النوع الثالث .3

ماان خااالل توريااد المنتجااات التااي تنتجهااا الفااروع وتقااام هااذ  

الفااروع فااي ماتلاا  البلاادان حسااب مباادأ أدنااى تكلفااة إنتاجيااة 

نااة، وتتوحااد الفااروع ضاامن ماطااط هيكلااي واحااد يضاام ممك

 الشركة األم.

 محددات االستثمار األجنبي المبا ر -

باادأت العديااد ماان الاادول ساايما الناميااة منهااا فااي االعتماااد علااى     

االستثمار االجنباي لغارض تورياد راوس االماوال التاي تسااعدها 

ان ذلاك في تقليل مستويات البطالة وتحقيقهاا للنماو االقتصاادي اال 

 :( 15:2222رعد ،يعتمد على عدة محددات تتمثل باالتي )

 االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي للبلد االم . .1

 المعايير السارية في البلد االم والتي تحكم الشركات االجنبية . .2

 سياسات العمل وهيكلية سوق المال. .3

  .السياسات الضريبية والجمركية للطبائع في البلد االم .1

العوامااال المسااااعدة فاااي تشاااجيع االساااتثمار االجنباااي ) البنياااة  .5

 التحتية ووسائل االعالم (.

 .الفرد الواحد للبلد المستثمر به معدل دخل .2

 .لبضائع لألسواق بالسرعة المطلوبةقدرة وصول ا .2

 .المواد االولية والعمالة الجيدة توفر .2

 دور االستثمار األجنبي المبا ر في التنمية المستدامة -

طالمااا نراار اقتصاااد التنميااة المسااتدامة باسااتمرار إلااى تاااثير     

االساااتثمار األجنباااي المباشااار علاااى الااادول سااايما النامياااة بطريقاااة 

إيجابيااة، وهااو منرااور ناشااج ماان التجربااة الناجحااة لالقتصاااديات 

ة، اذ يسااعد االساتثمار تلاك الادول فاي  الرأسمالية واألساواق الحار،

االتي)عباااااااااد  خاااااااااالل تحقيااااااااا  التنمياااااااااة المساااااااااتدامة مااااااااان

 :(32:2212العزيز،

فالمستثمرين األجانب يجلبون مواد جديدة ناادرة، رأس الماال،  .1

 التكنولوجيا، اإلدارة، ومهارة التسوي  للبلد المضي .
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وجااود المسااتثمرين يزيااد ماان المنافسااة وتحسااين الكفاااءة وماان   .2

فرص العمل ويحسن توليع الدخل
 
. 

الناميااة فااي معرفااة تفعياال الجهااد االداري فااي مساااعدة البلاادان  .3

السبل االقتصادية التي تمكانهم مان اساتادام ماواردهم المتاحاة 

وتطاوير تعلايمهم ماان اجال االعتماااد علاى مقاادار البلاد االم فااي 

 .  التنمية المستدامة في المستقبلتحقي

 ثالثا : التنمية المستدامة

 مفهوم التنمية المستدامة -

تعااارف التنمياااة المساااتدامة علاااى أنهاااا تلاااك العملياااة التاااي تقااار     

بضرورة تحقي  نمو اقتصادي يتالءم مع قادرات البي اة وذلاك مان 

خااالل ان التنميااة االقتصااادية تتحقاا  ماان خااالل الااتالئم مااع البي ااة 

الاارجيااااااااة وهااااااااي عمليااااااااة متكاملااااااااة وليساااااااات متناقضااااااااة 

وفا  باين كما يمكان تعريفهاا بانهاا عملياة وت (.23:2212)صال ،

التنميااة البي يااة االقتصااادية واالجتماعيااة فتنشااا دائاارة صااالحة بااين 

هااذ  األقطاااث الثالثااة فعالااة ماان الناحيااة االقتصااادية، عادلااة ماان 

الناحية االجتماعية وممكناة مان الناحياة البي ياة، انهاا تنمياة تحتارم 

الماااوارد الطبيعياااة والااانرم البي ياااة وتااادعم الحيااااة علاااى األرض 

ية االقتصادية دون نسيان الهادف االجتمااعي، الاذي وتضمن الناح

يتجلااى فااي مكافحااة الفقاار والبطالااة وعاادم المساااواة والبحااث عاان 

العدالااااةو. وتتمثاااال عناصاااار التنميااااة المسااااتدامة باااااالتي )خالااااد 

،22:2222:) 

 الموارد المتوفرة في البي ة. .1

 احتياجات اإلنسان. .2

 التكنولوجيا والبنية التحتية. .3

 المستدامةخصائص التنمية  -

التنمية المستدامة هي مفهوم مرتبط بالتوفي  بين البي ة والتنمية     

بحيث يتم مراعاة الجوانب البي ية وأخذها في االعتباار لاد  اتاااذ 

قرارات التنمية المساتدامة وبالتاالي فاان خصائصاها تتمثال بااالتي 

 (:13:2222)عثمان،

لتنميااة المسااتدامة االرتبااط بالبي ااة : ياتم التركيااز علااى ارتبااط ا .1

عناد القياام باساتثمار مشاروع  بالبي ة ويتم االخذ بتكاالي  البي اة

 .معين

لهاا ابعاااد قومياة : تاارتبط التنميااة المساتدامة بااالموارد والتلااو   .2

قفهاا الحادود واالنسان لذا فانها ال يتم تحديدها ببلد معاين وال تو

 .السياسية والجغرافية

فالتنمياااة المساااتدامة تنمياااة االهتماااام بنوعياااة حيااااة اإلنساااان :  .3

إنسانية بالدرجة األولى تهتم باالرتقاء باإلنساان وتاوفير الحيااة 

 الكريمة له من خالل توفير سبلها .

تنمية متوالناة : تهادف التنمياة المساتدامة الاى تحقيا  التاوالن  .1

بين التنمية االقتصادية وحماية البي ة في نفس الوقات بماا يكفال 

طة اإلنساان والبي اة بابعااد االقتصاادية تحقي  التوالن باين انشا

 واالجتماعية والسياسية.

التركيااز علااى البعااد الزمنااي : تهاادف التنميااة المسااتدامة علااى  .5

تحسين حياة االنسان فاي المساتقبل وتسااعد علاى تاوفير الحيااة 

 الكريمة لألجيال القادمة .

تنمية متكاملة : تعمل التنمياة المساتدامة علاى مراعاات االبعااد  .2

جتماعية وتاوفير االساتقرار النفساي والروحاي لننساان مان اال

خااالل ضاامان الحريااة والمساااواة بااين االفااراد وتااوفير الفاارد 

 بصورة متكاف ة 

تنمياااة متعاااددة الجواناااب : تهاااتم التنمياااة المساااتدامة بالجواناااب  .2

المعنويااة والماديااة لننسااان، كالجوانااب  الدينيااة واالجتماااعي 

والبي ي، ففي التنمية المستدامة  واالقتصادي والثقافي والبشري

خطط استراتيجية تكفال الحيااة الكريماة لننساان بالشاكل الاذي 

 .واالجتماعية والدينية من خاللها يحافظ على قيمة االنسانية

 مؤ رات قياس التنمية المستدامة في الشركات -

ترتبط عملية قياس التنمية المستدامة بمجموعة مان المرشارات     

خاللها معرفة اذ ما كانت شركة معينة لها تاثير في  التي يمكن من

تحقي  التنمية المساتدامة فاي بلاد معاين ، فهاي تارتبط بماد  جدياة 

الشااركة فااي تااوفير ساابل النجااا  والقضاااء علااى البطالااة وتااوفير 

المنتجاااات المناسااابة التاااي تسااااعد علاااى تحقيااا  رفاهياااة االنساااان 

ية التي تبقى بها تلاك وتحقيقه للعيش الكريم فضال عن الفترة الزمن

الشركة في البلد أي مدة االستثمار فان توفر تلك المرشرات يمكان 

االستدالل من خاللها بان الشركة المستثمر في بلد معاين يمكان ان 

يكون لها تاثير كبير في تحقي  التنمية المستدامة في االمد الطويال 

  (.21:2222)ريدة ،

االسووتثمار االجنبووي دور االبوداع المحاسووبي فوي جوويب تشوجيع  -

 وتحقيق التنمية المستدامة

يماااارس االباااداع المحاسااابي مااان خاااالل االجاااراءات بتغييااار     

السياسااات المحاساابة بالشااكل الااذي يااتالءم مااع القواعااد والمعااايير 

الموضااوعة ماان قباال المنضاامات المهنيااة، وان لتلااك االجااراءات 

دة فاي اثرها في تحسين صورة القاوائم المالياة لغارض تحقيا  لياا

رأس المال المستثمر في الشركة وليادة رأس مالها بالشاكل الاذي 

ساعدها على تحقي  التوساع فاي اعمالهاا المحلياة مان خاالل تقاديم 

خدمات اضافية للزبائن وليادة رفاهيتهم في االماد القصاير فضاال 

عااان توساااعها فاااي اساااتثماراتها فاااي بلااادان اخااار  نتيجاااة لزياااادة 

ان يحقاا  تنميااة مسااتدامة فااي االمااد رأساامالها والااذي ماان الممكاان 

 (.11:2225الطويل )نولاد،
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 االطار العملي

  تمهيد

يتنااول هااذا المبحاث الجانااب العملااي للبحاث اذ ساايتم االسااتعانة     

بااالمنهج التجريبااي ماان خااالل تحلياال التقااارير الماليااة للمصااارف 

العراقياااة عيناااة البحاااث لمعرفاااة التغييااار التاااي تحدثاااه االباااداعات 

المحاسبية لتغيير نررة المستادمين الاارجيين للقوائم المالياة مان 

اجاال تشااجيعهم علااى االسااتثمار وتحقياا  ذلااك االسااتثمار للتنميااة 

المستدامة ،عينة البحاث والتاي سايتم معرفاة اهام خصائصاها وفقاا 

 االتي : الى

 وصف عينة البحث

 

( وص  العينة1جدول )
 

 

 ت
 اسم المصرف

تااااااااااريخ 

 التاسيس

راس الماااال عناااد 

 التاسيس

 

 الصفة

 مساهمة خاصة مليار 252 .م1222 العراقي التجاري 1

 مساهمة خاصة مليون 122 .م1222 مصرف بغداد 2

 مساهمة خاصة مليون 122 .م1223 االوسط لالستثمارالشرق  3

 مساهمة خاصة مليون122 .م1223 االستثمار العراقي 1

 مساهمة خاصة مليون 122 .م1225 االهلي العراقي 5

 

اوال : تحليو  حجوم االبووداع المحاسوبي فوي التقووارير الماليوة لعينووة 

 البحث

( تحليل حجم االبداع المحاسبي في مصرف التجاري العراقي2) جدول
 

 المصرف التجاري العراقي

 نسبة التغيير المبالغ المبتدعةفروقات  تقرير االبداع طرائ  االبداع المحاسبي السنوات

 %32 15222 كش  الدخل ادارة االربا  2213

 %22 13222 الميزانية العمومية التغيير بنسبة الماصصات 2211

 %33 12112 التقارير الملحقة تغيير المستحقات 2215

 %12 12222 الميزانية العمومية تغيير نسبة االحتياطيات 2212

 %12 12322 كش  الدخل التحويلية تحويل االيرادات 2212

 %22 23222 كش  الدخل ادارة االربا  2212
 

( كيفياااة تحليااال االباااداع المحاسااابي فاااي 2يلحاااظ مااان جااادول )    

التقارير المالياة لمصارف التجااري العراقاي وفقاا ألسالوث تحليال 

التقااارير وتغيياار الماصصااات ونماااذج ادارة االربااا  والتالعااب 

بالماصصاااات والمسااااتحقات واالحتياطيااااات فاااي قائمااااة الاااادخل 

 والميزانية العمومية ، اذ يلحظ ارتفاع نسبة االبداع المحاسابي فاي

%( بالمقارناة 33( اذ بلغت اعلى مستو  لهاا بنسابة )2215سنة )

( بنسابة 2212مع بقية السنوات كما بلغت ادنى نسبة لها في سنة )

%( ، والجاادير بالااذكر ان المبااالغ الراااهرة بالجااداول قااد تاام 12)

استاراجها من خالل الفرق التي تم استحداثه عان تطبيا  االباداع 

رة بالجادول اعاال  اماا النساب فقاد تام المحاسبي بالمتغيرات الرااه

اساااتاراجها مااان خاااالل معامااال النماااو بكااال مااان تلاااك المتغيااارات 

 بالمقارنة بين السنة الحالية والسنوات السابقة .
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 ( تحليل حجم االبداع المحاسبي في مصرف بغداد3جدول )

 مصرف بغداد

 تقرير االبداع طرائ  االبداع المحاسبي السنوات
فروقات المبالغ 

 المبتدعة
 نسبة التغيير

 %32 25222 كش  الدخل ادارة االربا  2213

 %22 12222 الميزانية العمومية التغيير بنسبة الماصصات 2211

 %13 22522 التقارير الملحقة تغيير المستحقات 2215

 %32 12222 الميزانية العمومية تغيير نسبة االحتياطيات 2212

 %22 22322 كش  الدخل تحويل االيرادات التحويلية 2212

 %32 22222 كش  الدخل ادارة االربا  2212

 

( كيفياااة تحليااال االباااداع المحاسااابي فاااي 3يلحاااظ مااان جااادول )    

التقااارير الماليااة لمصاارف بغااداد وفقااا ألساالوث تحلياال التقااارير 

وتغيياااااار الماصصااااااات ونماااااااذج ادارة االربااااااا  والتالعااااااب 

بالماصصاااات والمسااااتحقات واالحتياطيااااات فاااي قائمااااة الاااادخل 

ي فاي والميزانية العمومية، اذ يلحظ ارتفاع نسابة االباداع المحاساب

%( بالمقارناة 13( اذ بلغت اعلى مستو  لهاا بنسابة )2215سنة )

( بنسابة 2211مع بقية السنوات كما بلغت ادنى نسبة لها في سنة )

%( نتيجاااة لياااادة الااادعوات لمواجهاااة عملياااات االباااداعات 22)

 المحاسبية للحد من االختالفات في السياسات المحاسبية .

 

 ( تحليل حجم االبداع المحاسبي في مصرف الشرق األوسط  لالستثمار1جدول )

 مصرف الشرق االوسط لالستثمار

 تقرير االبداع طرائ  االبداع المحاسبي السنوات
فروقات المبالغ 

 المبتدعة
 التغييرنسبة 

 %32 22222 كش  الدخل ادارة االربا  2213

 %22 25222 الميزانية العمومية التغيير بنسبة الماصصات 2211

 %32 31222 التقارير الملحقة تغيير المستحقات 2215

 %32 53222 الميزانية العمومية تغيير نسبة االحتياطيات 2212

 %22 11522 كش  الدخل تحويل االيرادات التحويلية 2212

 %21 22222 كش  الدخل ادارة االربا  2212

 

( كيفياااة تحليااال االباااداع المحاسااابي فاااي 1يلحاااظ مااان جااادول )    

التقارير المالية لمصرف الشرق األوسط  لالستثمار وفقا ألسالوث 

تحليااال التقاااارير وتغيياااار الماصصاااات ونمااااذج ادارة االربااااا  

والتالعااب بالماصصااات والمسااتحقات واالحتياطيااات فااي قائمااة 

سااابة االباااداع الااادخل والميزانياااة العمومياااة ، اذ يلحاااظ ارتفااااع ن

( اذ بلغاات اعلااى مسااتو  لهااا بنساابة 2212المحاساابي فااي ساانة )

فاي %( بالمقارنة مع بقية السنوات كما بلغات ادناى نسابة لهاا 32)

 %( . 21( بنسبة )2212سنة )
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 ( تحليل حجم االبداع المحاسبي في مصرف االستثمار العراقي5جدول )

 مصرف االستثمار العراقي

 تقرير االبداع طرائ  االبداع المحاسبي السنوات
فروقات المبالغ 

 المبتدعة
 نسبة التغيير

 %22 12222 كش  الدخل ادارة االربا  2213

 %21 12222 الميزانية العمومية التغيير بنسبة الماصصات 2211

 %13 11512 التقارير الملحقة المستحقاتتغيير  2215

 %11 12222 الميزانية العمومية تغيير نسبة االحتياطيات 2212

 %35 11322 كش  الدخل تحويل االيرادات التحويلية 2212

 %21 25222 كش  الدخل ادارة االربا  2212

 

( كيفياااة تحليااال االباااداع المحاسااابي فاااي 5يلحاااظ مااان جااادول )    

التقارير المالية لمصرف االساتثمار العراقاي وفقاا ألسالوث تحليال 

التقااارير وتغيياار الماصصااات ونماااذج ادارة االربااا  والتالعااب 

بالماصصاااات والمسااااتحقات واالحتياطيااااات فاااي قائمااااة الاااادخل 

بداع المحاسابي فاي والميزانية العمومية ، اذ يلحظ ارتفاع نسبة اال

%( بالمقارناة 35( اذ بلغت اعلى مستو  لهاا بنسابة )2212سنة )

( بنسابة 2212ة لها في سنة )مع بقية السنوات كما بلغت ادنى نسب

(11)%. 
 

 ( تحليل حجم االبداع المحاسبي في مصرف االهلي العراقي2جدول )

 مصرف االهلي العراقي

 تقرير االبداع طرائ  االبداع المحاسبي السنوات
فروقات المبالغ 

 المبتدعة
 نسبة التغيير

 %32 12222 كش  الدخل ادارة االربا  2213

 %12 21222 الميزانية العمومية التغيير بنسبة الماصصات 2211

 %13 21222 التقارير الملحقة المستحقاتتغيير  2215

 %22 22222 الميزانية العمومية تغيير نسبة االحتياطيات 2212

 %32 22322 كش  الدخل تحويل االيرادات التحويلية 2212

 %32 23222 كش  الدخل ادارة االربا  2212
 

( كيفياااة تحليااال االباااداع المحاسااابي فاااي 2يلحاااظ مااان جااادول )    

 تحلياالالتقااارير الماليااة لمصاارف االهلااي العراقااي وفقااا ألساالوث 

التقااارير وتغيياار الماصصااات ونماااذج ادارة االربااا  والتالعااب 

بالماصصاااات والمسااااتحقات واالحتياطيااااات فاااي قائمااااة الاااادخل 

اع المحاسابي فاي والميزانية العمومية ، اذ يلحظ ارتفاع نسبة االبد

%( بالمقارناة 13( اذ بلغت اعلى مستو  لهاا بنسابة )2215سنة )

( بنسابة 2212مع بقية السنوات كما بلغت ادنى نسبة لها في سنة )

%(  ويعاد المصاارف االهلااي العراقااي فااي مقدمااة المصااارف 22)

العراقيااة بالقيااام باإلبااداعات المحاساابية التااي ممكاان ان تااوثر فااي 

ثمار الاااارجي بالشااكل الااذي يحقاا  التنميااة حجاام قاارارات االساات

 المستدامة في المستقبل.

ثانيووا : تحليوو  حجووم االسووتثمار الخووارجي فووي المصووارف العراقيووة 

 ومدى تأثيره بحجم االبداع المحاسبي

سيتم االعتمااد علاى بياناات المصاارف العراقياة المتعلقاة بعادد     

و التداول خاالل االسهم المتداولة ومقدار حجم التداول ومستو  نم

فترة التي تمت بهاا عملياة االباداع المحاسابي للمصاارف العراقياة 
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 يمكن توضيحها بالجدول االتي :والتي تعد كمرشار لزياادة االساتثمار الااارجي نتيجاة لاذلك والتاي 
 

االستثمار الاارجي في مصرف التجاري العراقي ( تحليل حجم2جدول )
 

 المصرف التجاري العراقي

 نسبة نمو حجم التداول نسبة نمو االسهم عدد االسهم السنوات

2213 2.321 1% 1.11 

2211 2.322 1% 1.15 

2215 2.121 3% 1.21 

2212 2.122 1% 1.21 

2212 2.331 1% 1.22 

2212 2.322 1% 1.22 

 

( مقاادار عاادد االسااهم المتداولااة فااي سااوق 2يلحااظ ماان جاادول )    

المال للمصرف التجااري العراقاي والاذي يقابال لياادة االباداعات 

( اذ ان فاااي تلاااك السااانة لادت عااادد 2215المحاسااابية فاااي سااانة )

االساااهم نتيجاااة لزياااادة االساااتثمار الااااارجي النااااتج عااان لياااادة 

ن االبداعات المحاسبية وتحساين صاورة القاوائم المالياة ، كماا يمكا

معرفة ذلك من خالل مرشر حجم التداول في تلك السنة والذي بلغ 

( بالمقارناااة 1.21اعلاااى مساااتو  لاااه فاااي نفاااس السااانة بمقااادار )

 .بالسنوات السابقة
 

 ( تحليل حجم االستثمار الاارجي في مصرف بغداد2جدول )

 مصرف بغداد

 نسبة نمو حجم التداول نسبة نمو االسهم عدد االسهم السنوات

2213 3.321 1% 1.12 

2211 3.322 1% 1.12 

2215 3.221 5% 1.31 

2212 3.222 1% 1.23 

2212 3.531 1% 1.22 

2212 3.322 1% 1.21 
 

( مقاادار عاادد االسااهم المتداولااة فااي سااوق 2يلحااظ ماان جاادول )    

المال لمصرف بغداد والذي يقابل ليادة االباداعات المحاسابية فاي 

( اذ ان في تلك السنة لادت عدد االسهم نتيجة لزياادة 2215سنة )

االساااتثمار الااااارجي النااااتج عااان لياااادة االباااداعات المحاسااابية 

يمكن معرفاة ذلاك مان خاالل  وتحسين صورة القوائم المالية ، كما

مرشر حجم التداول في تلك السنة والذي بلغ اعلى مستو  لاه فاي 

 ( بالمقارنة بالسنوات السابقة .1.31نفس السنة بمقدار )
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صرف الشرق االوسط لالستثمار( تحليل حجم االستثمار الاارجي في م2جدول )
 

 مصرف الشرق االوسط لالستثمار

 نسبة نمو حجم التداول نسبة نمو االسهم عدد االسهم السنوات

2213 1.321 1% 3.12 

2211 2.322 5% 3.12 

2215 3.221 2% 2.11 

2212 1.222 2% 3.23 

2212 2.531 3% 3.22 

2212 3.322 1% 2.21 

 

( مقادار عادد االساهم المتداولاة فاي ساوق 2يلحظ مان جادول )     

المااال لمصاارف الشاارق االوسااط لالسااتثمار والااذي يقاباال ليااادة 

( اذ ان في تلاك السانة لادت 2212االبداعات المحاسبية في سنة )

عاادد االسااهم نتيجااة لزيااادة االسااتثمار الاااارجي الناااتج عاان ليااادة 

ائم المالياة ، كماا يمكان االبداعات المحاسبية وتحساين صاورة القاو

معرفة ذلك من خالل مرشر حجم التداول في تلك السنة والذي بلغ 

( بالمقارناااة 3.23اعلاااى مساااتو  لاااه فاااي نفاااس السااانة بمقااادار )

 بالسنوات السابقة .
 

ار الاارجي في مصرف االستثمار العراقي( تحليل حجم االستثم12جدول )
 

 مصرف االستثمار العراقي

 نسبة نمو حجم التداول نسبة نمو االسهم عدد االسهم السنوات      

2213 3.121 1% 2.12 

2211 3.252 1% 2.12 

2215 2.521 1% 2.31 

2212 2.322 1% 2.13 

2212 3.131 2% 2.22 

2212 3.322 2% 2.21 
 

( مقادار عادد االساهم المتداولاة فاي ساوق 12يلحظ من جدول )    

المال لمصرف االساتثمار العراقاي والاذي يقابال لياادة االباداعات 

( اذ ان فاااي تلاااك السااانة لادت عااادد 2212المحاسااابية فاااي سااانة )

االساااهم نتيجاااة لزياااادة االساااتثمار الااااارجي النااااتج عااان لياااادة 

المالياة ، كماا يمكان االبداعات المحاسبية وتحساين صاورة القاوائم 

معرفة ذلك من خالل مرشر حجم التداول في تلك السنة والذي بلغ 

( بالمقارناااة 2.22اعلاااى مساااتو  لاااه فاااي نفاااس السااانة بمقااادار )

 بالسنوات السابقة .
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مار الاارجي في مصرف االهلي العراقي( تحليل حجم االستث11جدول )
 

 مصرف االهلي العراقي

 نسبة نمو حجم التداول نسبة نمو االسهم عدد االسهم السنوات   

2213 3.121 1% 1.32 

2211 2.312 3% 2.12 

2215 5.221 2% 2.12 

2212 5.222 1% 2.23 

2212 1.121 1% 1.22 

2212 2.122 1% 1.22 

 

( مقدار عدد االساهم المتداولاة فاي ساوق 11يلحظ من جدول )     

المااال لمصاارف االهلااي العراقااي والااذي يقاباال ليااادة االبااداعات 

( اذ ان فاااي تلاااك السااانة لادت عااادد 2215المحاسااابية فاااي سااانة )

الااااارجي النااااتج عااان لياااادة االساااهم نتيجاااة لزياااادة االساااتثمار 

االبداعات المحاسبية وتحساين صاورة القاوائم المالياة ، كماا يمكان 

معرفة ذلك من خالل مرشر حجم التداول في تلك السنة والذي بلغ 

( بالمقارناااة 2.12اعلاااى مساااتو  لاااه فاااي نفاااس السااانة بمقااادار )

 .بالسنوات السابقة

وتاااداولها  ومماااا تجااادر االشاااارة الياااه ان لياااادة عااادد االساااهم    

للمصااارف العراقيااة عينااة البحااث يااردي الااى ليااادة رأس المااال 

وليااادة حصااها السااوقية فضااال عاان تقويااة مركزهااا التنافسااي فااي 

تقاديم الاادمات المصارفية للزباائن االمار الاذي يانعكس فاي ليااادة 

الااادمات المصاارفية فااي البلااد وتقويااة نرامااه المااالي والمصاارفي 

  التنمياة المساتدامة، ولغاارض والاذي يعاد مرشاارا هاماة فاي تحقياا

اثبات ذلك سيتم المقارناة باين نسابة االباداعات المحاسابية فاي كال 

مصرف مع حجم النمو الحاصل في عادد االساهم المتداولاة للفتارة 

( باسااااتادام البرنااااامج االحصااااائي 2212-2213الماليااااة ماااان )

(spss من اجل الوصول الى االختبار االمثل للفرضية وكما هاو )

 لجدول االتي :موضح با

 

 ( التحليل االحصائي حجم االبداع المحاسبي وحجم نمو االسهم المتداولة في عينة البحث12جدول )

 مرشرات التحليل االحصائي                           التفاصيل

 
مصرف التجاري 

 العراقي
 مصرف بغداد 

مصرف 

الشرق االوسط 

 لالستثمار

مصرف العراقي 

 لالستثمار

مصرف االهلي 

 العراقي

 2 2 2 2 2 عدد المشاهدات

 2.311 2.222 1.322 2.215 15.251 (Fمعامل )

 3.122 1.212 2.221 3.221 1.221 (Tمعامل )

B 2.251 1.231 2.221 3.133 2.112 

 2.212 2.212 2.212 2.211 2.211 حجم االرتباط

 sig 2.212 2.223 2.222 2.221 2.221مستو  المعنوية 

 

( اعااال  وجااود ارتباااط قااوي بااين حجاام 12يلحااظ ماان جاادول )    

االبداع المحاسبي وحجم نمو االسهم المتداولة التي تمثل ليادة في 

رأس المااااال  المسااااتثمر لعينااااة البحااااث اذ بلااااغ حجاااام االرتباااااط 

( علااى التااوالي 2.212( )2.212( )21212( )2.211،()2.211)

( 2.221)( 2.222( )2.223()2.212وبمسااااتو  معنويااااة بلااااغ )

%( كما ان 5( على التوالي وهو اقل من مستو  الداللة )2.221)
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لزيادة المصارف  عينة البحث من االبداع المحاسبي بمقدار وحدة 

( 2.251واحاادة يااردي الااى ليااادة رأس المااال المسااتثمر بمقاادار )

( لمصاااارف بغااااداد و 1.231لمصاااارف التجاااااري العراقااااي و )

( 3.133تثمار و )( لمصااااارف الشااااارق االوساااااط لالسااااا2.221)

( لمصاااارف االهلااااي 2.112لمصاااارف االسااااتثمار العراقااااي و )

العراقااي ، والااذي يحقاا  ماان خاللااه تحقياا  فرضااية البحااث التااي 

) تااااردي االبااااداع المحاساااابي دورا فاااااعال فااااي تغيياااار مفادهااااا 

االجراءات المحاسبية في القوائم المالية بالشاكل الاذي يغيار ياردي 

ية بالشاكل الاذي يشاجع االساتثمار الى تغيير تحسين صورتها المال

 ويحق  التنمية المستدامة (.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

 -:ل الباحث الى االستنتاجات االتيةمن خالل الجانب العملي توص

يااااردي االبااااداع المحاساااابي دورا فاااااعال فااااي تغيياااار نراااارة  .1

المستادمين الاارجيين على التقارير المالياة المقدماة مان قبال 

 المصارف العراقية.

يتمثل االبداع المحاسبي بااإلجراءات التاي يقاوم بهاا المحاساب  .2

من خاالل تغييار السياساات المحاسابية بالشاكل الاذي يغيار مان 

نتيجااة االعمااال وصااافي الاادخل بمااا يغياار نراارة المسااتثمرين 

 الاارجيين .

يعكااس االبااداع المحاساابي مااد  قاادرة المصااارف العراقيااة فااي  .3

لمالياااة باساااتمرار مااان اجااال تجميااال صاااورة تغييااار سياساااتها ا

التقااارير الماليااة بالشااكل الااذي يجااذث المسااتثمرين ويزيااد ماان 

 راوس االموال ويحق  التنمية المستدامة.

تتفاوت نسبة االبداع المحاسبي في التقارير المالياة للمصاارف  .1

العراقية وفقا للرروف التي تحيط به والتي ترتبط بماد  تاوفر 

 احة لالستثمار .راوس االموال المت

تعااد التنميااة المسااتدامة ماان االهااداف التااي تطمااح لهااا اغلااب  .5

الشااركات العراقيااة ساايما المصااارف والتااي يمكاان تحقيقهااا ماان 

خاااالل تحساااين عملياااات العااارض المثاااالي للمفاااردات المالياااة 

 الاتامية .

 التوصيات

 -استنادنا الى االستنتاجات اعال  يوصي الباحث باالتي :

ليات العرض المثالي للعناصر المالية وفقا ضرورة تحسين عم .1

لألسلوث التذي يشجع من االستثمار االجنبي الااارجي والاذي 

 على تحقي  التنمية المستدامة . ينعكس

يستحسن توفير االساليب المالية المناسابة التاي تتايح للمحاساب  .2

تعديل االجراءات المحاسبية بما ينسجم ماع القاوانين والمعاايير 

 شكل الذي يجذث المستثمرين الاارجيين.الدولية بال

يتعين على ادارة المصاارف العراقياة العمال علاى لياادة الثقاة  .3

بالتقااارير الماليااة المقدمااة ماان قبلهااا لغاارض تحقياا  االهااداف 

 الطويلة وتحقي  االربا  المستقبلية .

ضارورة قياام المنرماات والهي اات المحاسابية بإصادار قااوانين  .1

لغاااارض توحيااااد االجااااراءات  خاصااااة بالمصااااارف العراقيااااة

والسياساااات المالياااة ومعرفاااة التوقيااات المناسااابة إلجاااراءات 

 التغيرات فيها وفقا للحاجة التي تتطلبها .

 المصادر

 المصادر العربيةاوال : 

التنمية المستدامة؛ اساليب  (.2222.) عثمان محمد غنيم، ماجدة ابو لنط

دار الصااافاء للنشااار  .عمان ، االردن :تاطيطهاااا وادوات قياساااها

   .والتوليع

 التاطيط من اجل التنمياة المساتدامة (.2222.) ريدة ديب، سليمان مهنة

 .، العدد األول25الهندسة، المجلد مجلة جامعة دمش  لعلوم .

التنميااة المسااتدامة فااي المنطقااة  (.2225.)نااولاد عبااد الرحمااان الهيتااي

مجلاااة العلاااوم . ة، الحالاااة الراهناااة والتحاااديات المساااتقبلي العربياااة

 .25االنسانية، السنة الثالثة، العدد 

اثار االساتثمار االجنباي المباشار علاى  (.2215-2225.)عمراني سافيان

النمو االقتصادي في الجزائر خالل ، مذكرة ماساتر جامعاة محناد 

 اكلي اولحاج، البويرة.

اهميااة القطاااع السااياحي فااي االقتصاااد  (.2222-2221.)مباركااة بالطااة

الاااوطني، ماااذكرة ماجساااتير، علاااوم اقتصاااادية، فااارع التاطااايط 

 .علوم االقتصادية، جامعة الجزائروالتنمية، كلية ال

(. االتجاهااااات الحديثااااة فااااي التحلياااال المااااالي 2222مطاااار، محمااااد. )

 عمان: دار وائل للنشر. .12ط ،واالئتماني

التنمية المستدامة فاي ظال تحاديات  .(2212.) عبد العزيز قاسم محارث

دار الجامعاة الجديادة،  . االساكندرية : الواقع مان منراور اساالمي

 .االسكندرية

مرسساة  : التنمية المستدامة في الوطن العرباي (.2212.) صال  عباس

 .،21شباث الجامعة للنشر، ط

دار كنااول  : االسااتثمار والتسااوي  السااياحي(.2222.)رعااد مجيااد العاااني

 .رفة العلمية للنشر والتوليعالمع

لمساتدامة فاي ظال ادارة البي اة والتنمياة ا (.2222.) خالد مصطفى قاسام

 .الدار الجامعية للنشر:  االسكندرية  . العولمة المعاصرة

(. دور مادق  الحساابات الااارجي فاي 2222الحلبي، ليندا حسان نمار. )

الماليااة  الحااد ماان  ثااار االبااداع المحاساابي علااى موثوقيااة البيانااات

رساااالة  . الصاااادرة عااان الشاااركات المسااااهمة العاماااة األردنياااة

ماجستير غير منشورة، جامعة الشارق األوساط للدراساات العلياا، 

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية.
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(. االباداع 2222الاشاوي، علي محمود، والدوساري، محسان ناصار. )

جهااا. المحاساابي ودور الماادق  فااي التحقاا  ماان ممارساااتها ونتائ

مسااابقة البحاااو  التاسااعة علاااى مساااتو  جميااع قطاعاااات دياااوان 

 المحاسبة، عمان، االردن.

(. واقااع ممارسااات 2215خمقاااني، باادر الزمااان، وصااديقي، مسااعود. )

االبداع المحاسبي فاي البي اة الجزائرياة وإجاراءات اساتبعادها مان 

، 2التقااااارير الماليااااة. مجلااااة أداء المرسسااااات الجزائريااااة، العاااادد

 ر.الجزائ

(. إدارة الااااربح فااااي الشااااركات 2222السااااهلي، محمااااد باااان ساااالطان. )

العادد الثالاث، معهاد  12السعودية. دورياة اإلدارة العاماة، المجلاد 

 اإلدارة العامة، الرياض، السعودية.

Second : Reference  

Ministère de l.(2008)’Amenagement du Territoire, de 

lEnvironnement, livre01, le  diagnostique audit, 

janvier. 

Amat, O. & Growthorpe, C. (2011). Creative 

Accounting: Nature, Incidence and Ethical 

Issues, Journal of Economic Literature 

classification. UPF Working Paper No. 749 

.PDF File:19. 

Dechow, P. , Skinner, D. (2000). Earnings 

Management : Reconciling The Views of 

Accounting Academics, Practitioners, and 

Regulators , Accounting Horizons, Vol.14. 

Lo, K. (2007). Earnings Management and Earnings 

Quality, Journal of Accounting and Economics, 

Vol.45: 350-375.  

Mulford, C, & E, Comiskey. (2002).The Financial 

Numbers Game: Detecting Creative 

Accounting Practices. New York, NY: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Robert lanquard, le tourisme international, serie que-

c’est-je, PUF, paris, 1980. 

Stolowy, H., Berton, G. (2004). Accounts 

Manipulation: A Literature Review and 

Proposed Conceptual Framework, Review of 

Accounting and Finance, Vol.3. 


