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مدى تأثر نظام التحاسب الضريبي في العراق بالمحاسبة اإلبداعية 
دراسة تطبيقية في الييئة العامة لمضرائب 

 **عبد الرضا حسن سعود.د.م                               *محمد حمو داود الخرسان.د.م.أ
 

 :     الوستخلص 

يتمثل اليدف الرئيس لمدراسة في معرفة مدى تأثر نظام التحاسب الضريبي بسبب اإلجراءات واألساليب    
والسياسات التي تعتمدىا المحاسبة اإلبداعية ، ولمتحقق من ذلك فقد تم اعتماد مجموعة من المتغيرات المعتمدة 

العائد عمى ) اعية وضريبة الدخل ونسب الربحية والمتغيرات المستقمة لمعرفة العالقة واالرتباط بين المحاسبة اإلبد
باستخدام المعمومات المالية (  NOSالمبيعات  الىوصافي الربح  ROEوالعائد عمى الممكية  ROAالموجودات 

. لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
لمنيجيتو، بينما اختص المحور وقد تضمن البحث ثالثة محاور تمثل األول منيا في التقديم لمبحث وتوضيح  

الثاني في توضيح المفاىيم النظرية المستخدمة في البحث كنظام التحاسب الضريبي وتوضيح لمعالقة بين 
المحاسبة والضريبة ومن ثم مفيوم وأساليب المحاسبة اإلبداعية، وكيفية اعتماد تمك األساليب في التجنب والتيرب 

الث الجانب التطبيقي الختبار الفرضيات وتحميل النتائج، وتمخض البحث الضريبي، وأخيرا تضمن المحور الث
ضريبة الدخل ) عن حقيقة ان ىناك ارتباط معنوي موجود بين المحاسبة اإلبداعية ونظام التحاسب الضريبي 

. ونسب الربحية( المدفوعة 
 

Abstract: 
   The main objective of the study to know the extent to which effect of  a 

Taxation system because of the procedures, methods and policies adopted by creative 

accounting, and to verify that it was adopting a set of variables adopted and the 

independent variables to determine the relationship and the link between creative 

accounting and tax income and profitability ratios (return on assets (ROA) and return 

on equity (ROE) and net profit on sales (NOS)) using financial information for 

companies listed on the Iraq Stock Exchange. 

The research includes three sections, the first section  represent the presentation of 

research and explanation of the methodology, while the second section to clarify the 

theoretical concepts used in the research as a the taxation system and to clarify the 

relationship between accounting and tax and then the concept and methods of creative 

accounting, and how to adopt these methods in the avoidance and tax evasion, and 

finally that the third section represent the applied test hypotheses and analyze the 

results. 
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تقذين وهنهجية : الوحىر األول

: هقذهة:  1  –1

باختالف أنظمة الحكم فييا واألفكار السياسية التي تؤمن ) لقد تزايد اىتمام الحكومات         
بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية بيدف السعي إلى أن تحقق من خالليا أىداف ( بيا 

فضال عن األىداف المالية ، وقد أدى ىذا االىتمام إلى ضرورة توفير ، اقتصادية واجتماعية 
تي تساعد في الوصول إلى الدخل الخاضع لمضريبة بالشكل الذي يضمن عدم ضياع الوسائل ال

ويكون لنظام التحاسب الضريبي في ىذا الموارد من الخزينة العامة وعدم األضرار بالمكمفين ،
المجال الدور الفاعل باعتباره محور النظام الضريبي وأداة عمل اإلدارة الضريبية في تنفيذ 

وىنا تبرز أىمية التقارير المالية بما تحتويو من معمومات  وتحقيق أىدافيا،السياسة المالية 
أال أن القوائم ،  انسيابية عمل نظام التحاسب الضريبي بشكل فاعل وكفءمحاسبية في تحقيق 

المالية وعمى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقيا فأنو غالبا ما يتم تعديميا أو عدم 
ن قبل اإلدارة الضريبية ألسباب تسندىا لعدم االنتظام أو عدم مسكيا طبقا لممبادئ قبوليا م

المحاسبية المتفق عمييا ، أو لعدم أمانتيا بما ينطوي عميو ذلك من إخفاء لممعمومات أو تزوير 
، أو اعتماد بعض األساليب بيدف تخفيض األرباح الخاضعة لمضريبة أو تالعب في تمك القوائم

اختيار بعض البدائل والطرق واألساليب واإلجراءات المحاسبية وىو ما يعرف من خالل 
. بالمحاسبة اإلبداعية

: مشكمة الدراسة:  2  –1
ىناك منيجية تستمد من المحاسبة المتعارف عمييا فكرىا وأساليبيا وأدواتيا لتعمل من    

قائمة أو محتممة من اجل خالليا بشكل إبداعي في تقديم حمول ومعالجات محاسبية لمشاكل 
إظيار القيم التي تحتوييا القوائم المالية بصورة تغاير الواقع ألىداف قد تكون مشروعة أو غير 

. مشروعة وفقا لنوايا من يقوم باستخداميا
وفي مقدمة تمك النوايا استخدام تمك األساليب من قبل الشركات والتي يطمق عمييا أساليب  

محاولة تخفيض األرباح الخاضعة لمضريبة بيدف تقميل مبالغ الضريبة المحاسبة اإلبداعية في 
المدفوعة من قبل تمك الشركات،حيث يكون ىناك تأثير سمبي عمى نظام التحاسب الضريبي الذي 

يفترض اعتماده بشكل كبير عمى مخرجات المحاسبة متمثمة بالقوائم المالية عند تحديد الدخل 
مبالغ الضريبة والتي سوف تكون اقل من المبالغ الحقيقية الخاضع لمضريبة ومن ثم حساب 

الواجب تحصيميا ضمن نشاط اإلدارة الضريبية بغية تحقيق أىدافيا، األمر الذي يترتب عميو 
فقدان الموثوقية في مخرجات المحاسبة متمثمة بالقوائم المالية من قبل اإلدارة الضريبية، في 
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بين المحاسبة والضريبة مبنية عمى التعاون االيجابي المثمر الوقت الذي ينبغي أن تكون العالقة 
. المكلف و السلطة المالية –طرفي الضريبة  ، وفي مقدمتهاذات العالقة لخدمة اإلطراف 

: أىمية الدراسة:  3  –1
تمثل عممية تحديد الدخل الخاضع لمضريبة اإلجراء الذي يمكن الوصول من خاللو إلى 

لضريبية وتطبيق اإلحكام القانونية عمى أرض الواقع بالشكل الذي رسمو تحقيق أىداف السياسة ا
كثيرا من  توليالمشرع الضريبي ، وعميو فأن عممية تحديد الدخل الخاضع لمضريبة يجب أن 

في ذلك   قاالىتمام وأتباع األساليب التي يمكن من خالليا تحديد الدخل بشكل دقيق ألن اإلخفا
.  اف السياسة المالية بشكل عام يعني الفشل في تحقيق أىد

والضريبة بجانبييا التشريعي من جية  أن تفعيل العالقة بين المحاسبة بجانبييا الفكري والتطبيقي
ضمن نظام أفضل يعد أسموبا ميما في تحديد الدخل الضريبي  من جية أخرى والتطبيقي

 بماقوائم مالية توظف  بحيث تسعى المحاسبة إلى تقديم مخرجاتيا بشكللمتحاسب الضريبي ، 
يسيل عمل نظام التحاسب الضريبي، وبالتالي تحقيق أىداف السياسة الضريبية بالشكل األمثل، 

ومن ىنا تأتي أىمية ىذا البحث الذي يسمط الضوء عمى مدى تأثر نظام التحاسب الضريبي 
عية والتي يكون بالسياسات واإلجراءات والطرق المحاسبية ضمن ما يطمق عميو بالمحاسبة اإلبدا

اليدف منيا تقديم معمومات محاسبية غير دقيقة وبعيدة عن الواقع بالشكل الذي يجعل ما تسفر 
. إحدى أىم قواعد الضريبة وىي العدالةعنو عممية التحاسب الضريبي من نتائج ال تحقق 

:  ىدف الدراسة:  4  –1
:  تسعى الدراسة إلى تحقيق جممة أىداف تتمثل باالتي 

. لمفيوم ومقومات نظام التحاسب الضريبي في العراق توضيح -
 .توضيح مفيوم وأساليب المحاسبة اإلبداعية -

. تبيان حاالت التيرب والتجنب الضريبي من خالل المحاسبة اإلبداعية -

:  فرضية الدراسة:  5  –1
: تعتمد الدراسة عمى الفرضيات اآلتية 

كات المدرجة في سوق العراق لألوراق ىناك عالقة معنوية بين احتساب ضريبة الدخل لمشر -
. المالية والمحاسبة اإلبداعية

ىناك عالقة معنوية بين العائد عمى االستثمار لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق  -
 .المالية والمحاسبة اإلبداعية
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عالقة معنوية بين العائد عمى الممكية لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق  ىناك -
 .المالية والمحاسبة اإلبداعية

المبيعات لمشركات المدرجة في سوق العراق  الىىناك عالقة معنوية بين صافي الربح  -
. لألوراق المالية والمحاسبة اإلبداعية

: منيجية الدراسة:  6  –1
يعتمد البحث عمى الدمج بين الدراسة النظرية والدراسة التحميمية لغرض الوصول إلى معرفة    

مدى تأثر نظام التحاسب الضريبي بأساليب المحاسبة اإلبداعية ، ويتضمن الجانب النظري بيان 
نظام التحاسب الضريبي وعالقة المحاسبة والضريبة وكذلك أساليب المحاسبة اإلبداعية في 

.  نب والتيرب الضريبيالتج
أما الجانب التطبيقي فقد تضمن التحقق من العالقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقمة   

باالعتماد عمى القوائم المالية لمشركات المدرجة في سوق بغداد لألوراق المالية، وتضمنت الخطوة 
محاسبة اإلبداعية و الشركات التي ال األولى محاولة لمتمييز بين الشركات التي تعتمد أساليب ال

بعد إجراء التعديالت المطموبة حول العينة (  Eckel index) تعتمد تمك األساليب بناءا عمى 
لألوراق المالية ، وتم فحص  العراقشركة من الشركات المدرجة في سوق ( 28 )اإلحصائية لـ 

( . 2011-2006)لمفترة من  المعمومات المالية التي تم الحصول عمييا من ىذه الشركات

ومن اجل تحميل ممارسات المحاسبة اإلبداعية فقد تم اختيار عينة البحث المتمثمة بعدد من 
: لألوراق المالية ، وفق الشروط اآلتية العراقالشركات من بين تمك المدرجة في سوق 

ىاية أن يكون لمشركة التي يتم اختيارىا عمر ال يقل عن خمس سنوات ومستمرة حتى ن -
. 31/12/2011السنة المالية المنتيية في 

 .لألوراق المالية العراقيجب أن تكون الشركات المختارة مستمرة عمى بيع أسيميا في سوق  -

يجب أن ال تكون من شركات الوساطة،وان المعمومات المالية ليا يجب ان تكون متاحة في  -
 .غضون فترة السنوات الخمس المشار إلييا أعاله

. كون الشركات المختارة من الشركات اليادفة إلى الربحيجب أن ت -

العائد عمى الموجودات، العائد عمى ) وتتمثل المتغيرات المستقمة بضريبة الدخل ونسب الربحية   
(. المبيعات  الىالممكية وصافي الربح 

(. أساليبيا المختمفة كتمييد الدخل ) أو المعتمدة ىي المحاسبة اإلبداعية  والمتغيرات التابعة 
ستخدام معامل التباين لقياس مدى التغير في أما المعالجات اإلحصائية في ىذا البحث فقد تم ا

وقد استخدمت ىذه الطريقة من قبل العديد من الدراسات السابقة لتحديد وجود  .المبيعات والدخل
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 ,Rana)، وكذلك من قبل (Albrecht & Richardson , 1990:16) بداعية مثلالمحاسبة اإل

Luqman &Fakhar, Shahzad,2012:27 . )
: ويتم التحقق من اعتماد الشركة ألساليب المحاسبة اإلبداعية عند تطبيق المعادالت اآلتية 
 
 

 I                                Income change^: تغير الدخل 

                                       S                      Selling change^:   تغير البيع

                  CV    Coefficient of variation: معامل التباين 

                                    S   Selling average:  متوسط البيع

                                    I Income average: متوسط الدخل 

 

متوسط الدخل               
= -------------- معامل التباين 
التغير في متوسط البيع                    

 
 

تغير الدخل  xمعامل التباين 
------------------     ≥  1 

تغير سعر البيع  xمعامل التباين 
 

المفاىيم النظرية : الثاني المحور
سيتم في ىذا المحور استعراض المفاىيم النظرية التي يرتكز عمييا البحث وعمى سبيل     

االختصار لتكون مدخال يرتكز عمييا الجانب التطبيقي لمبحث ضمن سياق ومضامين المنيجية 
. التي تقدمت في المحور األول

:  نظام التحاسب الضريبي: 1  –2
أحد مكونات النظام الضريبي الذي يختص بتنفيذ أحكام " يعرف نظام التحاسب الضريبي بأنو    

فيو الذي يتولى تطبيق أحكام التشريع الضريبي المتضمنة لمسياسة الضريبية " التشريع الضريبي 
ء والسعي لتجسيدىا عمى واقع الحياة االجتماعية واالقتصادية لممجتمع ، وعميو فأن مستوى أدا

ىذا النظام يشكل العامل المتحكم في مستوى تجسيد أىداف السياسة الضريبية عمى أرض الواقع 
ألن أىداف النظام الضريبي ميما كانت طموحة وميما كانت أدواتيا الفنية متقنة اإلعداد والتنظيم 
ية ومصممة لتمبي احتياجات المصمحة العميا ألبناء المجتمع في ضوء معطيات األوضاع السياس
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واالجتماعية واالقتصادية والمالية لمدولة والمجتمع ، فأن تجسيدىا وترجمتيا إلى واقع ممموس 
ىذا النظام  يرافقكفء لمتحاسب الضريبي وأي قصور أو خمل  يعتمد عمى وجود نظام فعال و

البد أن ينعكس بشكل مباشر عمى فاعمية النظام الضريبي برمتو وعمى قـــدرتو في تحقيق 
( .   51:  2000أمين ، ) األىداف والنتائج المتوخاة منو 

  :-ويمكن تمخيص المكونات األساسية لنظام التحاسب الضريبي باالتي 
  :القىاعذ التشريعية-أ    

فقد أحاطتيا معظم القوانين بحماية خاصة ، لضرائب ل كبيرة والمتزايدةلألىمية البالنظر     
وقد استقر مبدأ دستوري في الدول المتقدمة بأن فرض الضرائب ال يتم أال بناء عمى "تنظميا ، 

، وأن التطور الدستوري لمدول (  26:  1984حشيش ، " )قانون يوافق عميو ممثمو الشعب
ومقتضى ىذه "قانونية الضريبة " تقرة تعرف بقاعدة ـــتورية مســدسد أدى إلى قاعدة ــالحديثة ق

لغاءىا واإلعفاء منيا ال يتم أال بقانون ، أي البد أن يكون  "القاعدة أن فرض الضرائب وتعديميا وا 
عند حدود  ال تقف وأن األحكام القانونية ،( 202:  1984البطريق ، ) ــدرىا التشــــريع ــمصـــ

بي والتنظيم الفني لمضريبة فحسب ، بل يمتد ليشمل كل ما يتعمق بالقواعد العامة الييكل الضري
إلجراءات تحقيق الضريبة وتحصيميا وطرائق الطعن في إجراءات اإلدارة الضريبية وتوقيتاتيا 

وشروطيا وغير ذلك من مشاكل كثيرة تقع ضمن إجراءات التحاسب الضريبي بين اإلدارة 
ي تتناول إجراءات التحاسب الضريبي ــــوعميو فأن األحكام التشريعية التالضريبية والمكمفين ، 

تشكل القواعد األساسية التي تضبط الوظائف والفعاليات واإلجراءات التي يؤدييا نظــــام التحاسب 
( .   51:  2000أمين ، ) الضريبي 

: التنظين اإلداري -ة  

التحاسب الضريبي ، إذ أنيا معنية بشكل أن اإلدارة الضريبية تتولى بشكل رئيس عممية  
، ومن خالليا وضمن نطاقيا تجري معالجة  الخاصة بالضريبةمباشر بتطبيق األحكام القانونية 

وحفظ البيانات والمعمومات المتعمقة بحصر المكمفين ومصادر دخميم وتوظيفيا ألغراض تقدير 
ظيم العالقة بين السمطة الضريبية وفرض الضريبة ، فضال عن إن ىذه اإلدارة ىي المعنية بتن

متعمقة والمكمفين بالشكل الذي يعمل عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينيم وتسييل اإلجراءات اإلدارية ال
. بعممية التحاسب الضريبي 

 

 : القضبء الضريجي -جـ

ي ـــي يعيد ألييا أمر البت بالخصومات التــويقصد بو الجية القضائية المختصة الت"    
ا ــــائل مختمفة كتقدير الضريبة وفرضيا وجبايتيا ، وفقــتنشأ بين المكمف والسمطة المالية حول مس
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، بمعنى أخر أنيا المحاكم التي ينيط (  Thuronyi , 1996 : 112" ) لمبادئ وأصول التقاضي
ين بين طرفي العالقة الضريبية المتمثل تنشأبيا المشرع اختصاص الفصل في المنازعات التي 

بالمكمف والسمطة المالية ، عند قيام األخيرة بتقدير الدخل الخاضع لمضريبة واعتراض المكمف 
.  وعدم موافقتو عمى ذلك 

العالقة بين المحاسبة والضريبة  :2  –2
نما يعد وسيمة لتحقيق اليدف األساس    إن أعداد التقارير المالية ال يمثل ىدفا بحد ذاتو وا 

لممحاسبة المتمثل بتقديم المعمومات المحاسبية المفيدة في اتخاذ القرارات االقتصادية واإلجراءات 
ات وعمى ىذا األساس فأن األىداف تستمد جذورىا من احتياج ،التنظيمية واإلدارية األخرى

وأن تمك االحتياجات تتأثر " ،مستخدمي التقارير المالية لمحصول عمى المعمومات المحاسبية
(  170:  1990الشيرازي ، " ) بالجوانب االقتصادية والقانونية والسياسية المحيطة بالمستخدمين

(.   Hendriksen , 1990 : 545" ) ؟ وماذا يحتاجونفمن ىم مستــخدمو ىذه المعــــمومات "
ويمكن اإلجابة عن ىذا التساؤل من خالل تقسيم مستخدمي المعمومات المحاسبية من حيث 

ارتباطيم بالشركة إلى مجموعتين أساسيتين لكل منيما أىداف وأغراض محددة من المعمومات 
المحاسبية قد تختمف عن أىداف وأغراض المجموعة األخرى ، كما أن لكل من ىذه األطراف 

وتضم المجموعة األولى "الحصول عمى حجم ونوع المعمومات المحاسبية ، صالحيات معينة في 
المستخدمين لممعمومات من داخل المنشأة وتمثل األطراف التي ليا عالقة مباشرة ويومية مع 

نشاطاتيا والمسؤولين عن تحقيق أىدافيا ، والمجموعة الثانية تضم المستخدمين لممعمومات من 
ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمين الذين ليس لدييم عـــالقة يومية مباشـــــرة مخارج المنشـأة وتمثل المس

وىناك تقسيم أخر لمستخدمي المعمومات عمى أساس (  Wilkinson , 1982 : 7" ) نشاطيا
أو (. ترجمة العبد اهلل  74:  2000كيم، )المستخدمين المطمعين والمستخدمين غير المطمعين

المستخدمين الذين لدييم سمطة لمحصول عمى المعمومات المحاسبية التي تحتوييا "عمى أساس 
( .  Libby , 1996 : 5" ) ذين ليس لدييم تمك السمطة تخدمين الــــــــــــــالقوائم المالية والمس

 حيث تمثل ،وتصنف اإلدارة الضريبية ضمن الفئات األساسية المستخدمة لممعمومات المحاسبية  
أحد أبرز المستخدمين لمقوائم المالية التي تقدميا منشآت األعمال واألشخاص المكمفين بأداء 

امة لمضرائب أىم األطراف المستفيدة من البيانات المالية الييئة الع ُتعدوفي العراق ، الضريبة
لممكمفين سواء كانوا شركات أو أفرادًا ، بل أنيا في كثير من الحاالت تشكل الطرف الوحيد الذي 

 1982نة ـــــــــــــلس 113يتم أعداد القوائم المالية ألجمو تنفيذا ألحكام قانون ضريبة الدخل رقم 
.   ( 164:  2000أمين ، ) 1985لسنة  2ك الدفاتر التجارية رقم ـــــــونظام مس وتعديالتو

، لدييا السمطة في الحصول عمى المعمومات المحاسبية من الجيات المكمفة بإعدادىا كما أنيا
د قانون عبموجب عنصر اإللزام الذي توفره التشريعات الحكومية في ىذا المجال ، ففي العراق ي
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، أول تشريع يمزم المكمف بتقديم  1927لسنة (  52) ذي صدر برقم ضريبة الدخل األول ال
األمر "بيانات مالية إلى اإلدارة الضريبية ويمنحيا الحق بتفتيش سجالتو ومستنداتو الحسابية ، 
الذي دفع أصحاب األعمال والمين لالىتمام بعممية مسك الدفاتر المحاسبية والبحث عن 

تساب وتسجيل اإليرادات والمصروفات لغرض احتساب الدخل تطبيقات محاسبية تساعدىم في اح
. ( 80:  1999الساكني ، ") الخاضع لمضريبة

ىناك اتفاق عام بين المؤلفين والباحثين في مجال المحاسبة والمالية العامة عمى أىمية و
مفيوم العالقة بين المحاسبة والضريبة عمى المستوى الفكري والتطبيقي ، ويعبر عن ىذه العالقة ب

المعمومات الخاصة بتحديد  تمثل فرعا من فروع المحاسبة يختص بقياسالمحاسبة الضريبية التي 
في األعباء ( طبيعي أو معنوي ) الوعاء الضريبي ومن ثم قيمة األموال التي يسيم بيا المكمف 

.  العامة بما يساعد الدولة في تحقيق أىدافيا االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
وما يعزز العالقة بين المحاسبة والضريبة ىو أن المحاسبة وسيمة لخدمة أطراف متعددة ومنيا 

اإلدارة الضريبية ، وقد أرتبط تطور المحاسبة بتطور وظيفتيا في تمبية حاجات وأغراض 
مستخدمي المعمومات المحاسبية وأن الحاجة إلى المحاسبة لتحديد الدخل الخاضع لمضريبة تعد 

 .( 104: 2002الخرسان،) جات الممحة لممحاسبة وتطورىا أحد الحا
والضريبة حقال  ، ن جانبــم -أن العالقة بين المحاسبة بإطارىا النظري وتطبيقاتيا المينية     

جراءات تمارسيا اإلدارة الضريبية    ،من جانب أخر ، لم تكن بالشكل الطبيعي المقبول -معرفيا وا 
كون مبنية عمى التعاون اإليجابي المثمر ، لما لمضريبة من دور إذ أن ىذه العالقة يجب أن ت

أساس في تطور المحاسبة عبر ماضييا الطويل ، فضال عن أن اإلدارة الضريبية في الوقت 
الحاضر تمثل مستخدم رئيس لممخرجات المحاسبية المتمثمة بالقوائم المالية ، أال أن القوائم 

الحسابات أو المدقق بتدقيقيا فأنو غالبا ما يتم تعديميا أو عدم  المالية وعمى الرغم من قيام مراقب
قبوليا من قبل اإلدارة الضريبية ألسباب تسندىا لعدم االنتظام أو عدم مسكيا طبقا لممبادئ 

المحاسبية المتفق عمييا ، أو لعدم أمانتيا بما ينطوي عميو ذلك من إخفاء لممعمومات أو تزوير 
، وىذا ىو المحور األساس لمبحث والمتمثل بإجراءات وأساليب  ئمأو تالعب في تمك القوا

المحاسبة اإلبداعية التي يكون اليدف منيا تخفيض الدخل الخاضع لمضريبة وما تسفر عنو 
  .عممية التحاسب الضريبي

( المفيوم ، االسباب ، األساليب )  المحاسبة اإلبداعية: 3  –2
اكتشفت الشـركات بأن القـوانين تخبـرك فقط بما ال  عندما: مفيوم المحاسبة االبداعية -أ

فإذا كنت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنك تستطيع ! تستطيع فعـمو وليس ما تستطيع فعمـو
! عمى األقل أن تبتدعيا
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في االختيار بين بدائل القياس  Creative Accountingوجدت المحاسبة اإلبداعية وبذلك 
المحاسبي والتقدير واإلفصاح التي تتيحيا المعايير المحاسبية، والتي تؤثر عمى مخرجات 

.  المحاسبة سواء بالشكل أو المضمون
إن تعدد مصالح مستخدمو القوائم المالية وتعارضيا ُيعد السبب الرئيس في انتشار المحاسبة   

ديرين في تقميل الضرائب واألرباح الموزعة، ومصمحة حممة األسيم اإلبداعية ، حيث مصمحة الم
في تعظيم العائد عمى استثماراتيم، والموظفين في زيادة تعويضاتيم اإلدارية، ومصمحة اإلدارة 

. الضريبية في تحصيل ضرائب أكثر وىكذا لبقية األطراف المستخدمة لممعمومات المحاسبية
تحويل أرقام المحاسبة المالية عما ىي عميو فعال إلى ما " أنيا  وتعرف المحاسبة اإلبداعية عمى 

يرغب فيو المعدون من خالل استغالل معرفة المحاسبين بالمبادئ والقواعد المحاسبية والمرونة 
التي تسمح بيا وخاصة فيما يتعمق بالتقديرات الشخصية واالستفادة من القوانين الموجودة وتجاىل 

. (64: 2000مطر، )" بعضيا
يقصد بيا إتباع بعض الحيل والتجاوزات المحاسبية التي تجعل الشركة المعنية تبدو كذلك  

أفضل من الواقع سواء من حيث قوة المركز المالي أو حجم األرباح، وقد يحدث أحيانا العكس 
. ((Bartov,2005:87فتستخدم في تخفيض حجم األرباح وذلك لمتيرب من الضرائب 

تسوية مقصودة لمدخل المعمن “ المحاسبة اإلبداعية بأنيا (Belkaoui ,2000:48)  ويعرف 
بيدف الوصول إلى المستوى أو االتجاه المرغوب ويعبر عن رغبة اإلدارة في تقميل االنحرافات 

غير الطبيعية في الدخل إلى الحد الممكن أو المسموح بو في ظل مبادئ المحاسبة واإلدارة 
لتعريف يحدد أبعاد أنشطة التمييد باألنشطة أو القرارات المحاسبية ، ويالحظ إن ىذا ا"المقبولة

التي تتخذ لممناورة بالدخل في حدود المرونة المتاحة في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا، 
وكذلك األنشطة والقرارات التشغيمية المتاحة لإلدارة في ظل مبادئ اإلدارة والتي من شأنيا التأثير 

 .المعمن لمشركةفي الدخل 
يرى البعض أن المحاسبة اإلبداعية ما ىي إال عممية تالعب وغش بطرق مشروعو ال يحاسب و

عمييا القانون وأخرى غير مشروعو ، تمجأ إلييا الشركات عندما تسوء أوضاعيا المالية وال ترغب 
عمى التراجع  لمومإدارتيا في االعتراف بالواقع بحيث تظل تتمقى اإلعجاب باالنجاز المزعوم بدل ا

 (.(Beneis,2006:92وسوء التصرف 
ظيار أشياء غير    ويطمق عمييا باإلبداعية والخالقة ألنيا تتبع أساليب مبتدعة في إخفاء وا 

  .موجودة أي تخمق أحداث غير واقعية وبالتالي تخمق وضع غير صحيح وغير حقيقي لمشركة
إن المعنى الظاىري لمصطمح محاسبة اإلبداع يبدو من الوىمة األولى أنو نوع جديد من أنواع 

، إال أنو ظير بشكل أساسي من قبل المينيين والمحممين الماليين في األسواق المالية المحاسبة 
ليشير إلى أن المحاسبة تتضمن إبداعا في التحايل والتالعب وتضميل المستثمرين ومستعممي 
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، وبالتالي ال يوجد في حقيقة األمر تأصيل وتنظير عممي ليذا  معمومات المحاسبية والماليةال
. ، ألنو ظير أساسا من خارج الوسط األكاديمي لممحاسبة النوع من المحاسبة

: أن ىناك قواسم مشتركة يمكن تمخيصيا باآلتي من التعاريف السابقةيتضح و   
. ن أشكال التالعب واالحتيال في مينة المحاسبةإن المحاسبة اإلبداعية ىي شكل م-1
. تعمل ممارسات المحاسبة اإلبداعية عمى تغيير القيم المحاسبية الحقيقية إلى قيم غير حقيقية-2
. ىي االستخدام القانوني لممبادئ والقواعد المحاسبية بطريقة ما، لتحريف القوائم المحاسبية-3
. فيي ممارسات قانونيةبالتالي لقواعد المحاسبية والمبادئ وا ضمن تنحصر ىاممارساتإن -4
غالبا ما يمتمك من يمارس المحاسبة اإلبداعية قدرات محاسبية عالية يتمكن من خالليا -5

. التالعب بالقيم وتحويميا بالشكل الذي يرغبون فيو
: أسباب استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية  -ب 

:  اآلتيساليب لتحقيق عدة أىداف لعل أبرزىا تمجا إدارة الشركة إلى مثل تمك األ  
: تضخيم األرباح بيدف -1
. أن يتمكن المدير وأعضاء مجمس اإلدارة من التصرف في أسيميم بأسعار مرتفعة -
. زيادة نصيب المدير من األرباح  -
. ترغيب منشأة أخرى في شراء الشركة  -
: تخفيض األرباح بيدف -2
 .)بعد تراجع القيمة السوقية لسيم الشركة)أسيم الشركة في البورصة  شراء -
  .تكوين احتياطات سرية -
. التيرب من الضرائب  -
: تدعيم وتقوية المركز المالي عمى خالف الحقيقة بيدف -3
. الحصول عمى قروض  تسييل -
. ترغيب المستثمرين الجدد في االستثمار في الشركة  -
. الميزانية الموجودات فيالشركة بقيمة مرتفعة إذا ما تم البيع عمى أساس صافي قيمة  بيع -
ولما كانت اإلدارة الضريبية في العراق ىي المستخدم الرئيس لمقوائم المالية إن لم تكن    

المستخدم الوحيد ليا كما اشرنا فيما تقدم ، لذا فان اليدف الرئيس عند إتباع أساليب المحاسبة 
. بداعية في العراق ىو لتخفيض األرباح بيدف التيرب من الضريبة عند التحاسب الضريبياإل

 :ألساليب المستخدمة في المحاسبة اإلبداعيةا -جـ 

تناولت العديد من الدراسات تقسيم أساليب المحاسبة اإلبداعية كأحد أساليب التأثير عمى  لقد   
 :اآلتيالقوائم المالية من عدة زوايا، يمكن أن نستخمص منيا 
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: من حيث اتفاقيا مع المبادئ المحاسبية -1
قبوال عاما  تقسم أساليب المحاسبة اإلبداعية إلى أساليب تتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة

GAAP  حيث أشار التدقيقومع معايير المحاسبة "Gunny " إلى إن إدارة االستحقاق ىي "
استخدام معالجات محاسبة مسموح بيا طبقا لممبادئ المتعارف عمييا بيدف حجب األداء 

، وفي الغالب تم تطبيق تمك المبادئ  ((Beneis,2006:63 "االقتصادي الحقيقي لمشركة 
. ليل والتالعب أو سوء فيم ظوالمعايير من حيث الشكل فقط دون الجوىر ، عمدا بيدف الت

كما تشتمل المحاسبة اإلبداعية عمى أساليب مصطنعو ليس ليا عالقة بالمبادئ أو المعاير 
ج عن التعامالت مع شركات أو مؤسسات ذات غرض خاص أو التالعب النات" المحاسبية مثل 

.   العالقة تالشركات واألطراف ذا
: من حيث نوع التأثير عمى القوائم المالية -2
تنقسم إلى أساليب مؤثرة عمى المضمون ، والمتمثل في مجموعة المعمومات المحاسبية التي    

المشروع ممخص العمميات المالية وتدفق الموارد داخل  عن تحتوييا القوائم المالية والتي تعبر
وخارجو ، ويرتبط ىذا المضمون بمجموعة المبادئ والمعايير والقواعد التي يتم إعداد القوائم 

المالية وفقا ليا ، فقد تختار اإلدارة من بين القواعد المحاسبية التي تؤدي إلى تعظيم األرباح أو 
. تخفيضيا ذلك تبعا إلستراتيجيتيا دون النظر لمبديل 

سبة اإلبداعية عمى أساليب مؤثرة عمى الشكل ، ولكي يحقق مضمون القوائم مل المحاتكما تش    
المالية الغرض منو فالبد أن يتم عرض عناصر ىذه القوائم بما يتناسب مع حاجة مستخدمي 
المعمومات التي تحتوييا ، فمن خالل إعادة التبويب الواردة في القوائم المالية وعرضيا بطريقة 

يؤثر  لى األداء الحقيقي لمشركة ، مع ان التغير في موقع بعض البنود المعينة يمكن التأثير ع
، عمى النتيجة النيائية ، أال انو يترك تأثير عمى قدرة المستخدم بشأن فيم األداء المالي لمشركة 

يظير  وال هاستخدام بنود خارج الميزانية  والتي تمثل تمويال خفيا حيث يتم االلتجاء إليفضال عن 
. " الثابتة لموجوداتيزانية مثل التأجير التمويمي لفي الم

: من حيث طبيعة األساليب  -3
فقد تستخدم المحاسبة اإلبداعية في تأثيرىا عمى القوائم المالية أساليب حقيقية أو أساليب وىمية 

إلى انو يمكن لإلدارة ،((Bartov,2005:102  فقد أشارت بعض الدراسات( غير حقيقة )
: رقم الربح من خالل القرارات الخاصة باالستثمار التالية التالعب في 

الثابتة  لموجوداتبيع بعض ا*  المبيعات *  التشغيل * 
مصروف البحث ، التطوير ، اإلعالن ، " تخفيض بعض المصروفات االختيارية مثل    

"  المصروفات البيعية ، المصروفات اإلدارية والعمومية 
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توقيت تنفيذ ىذه القرارات من النقاط اليامة لتحقيق األىداف المرغوبة منيا ، فقد تقوم  دعويُ 
اإلدارة ببيع بعض االستثمارات المالية عندما تفوق قيمتيا السوقية تكمفتيا وذلك بغرض تعويض 

إلى فترة  موجوداتالنقص في أرباح التشغيل العادية ، كذلك قيام الشركة بتأجيل شراء بعض ال
. منية الحقة لتأثير ذلك القرار عمى حجم التدفقات النقدية ز

إلى إن األساليب الحقيقية المستخدمة في المحاسبة اإلبداعية تتوافر  ((Beneis,2006:89يرى 
فييا عنصرين ميمين  في العنصر األول التأثير عمى أرقام القوائم المالية سواء بالزيادة أو 

عنصر التعمد   حيث تقوم اإلدارة بالمجوء إلى تمك األساليب  النقصان و العنصر الثاني توافر
  .الحقيقية بشكل متعمد لتحقيق أىداف محددة 

: ىناك أسموبان أساسيان لمتالعب في العمميات المحاسبية ىماو
تضخيم األرباح عن طريق تضخيم إيرادات الفترة أو تخفيض مصروفات الفترة ، يعمل ىذا .: اوال

ين صافي األرباح  وذلك بتضمين إيرادات العام الحالي بعض األرباح التي األسموب عمى تحس
يجب أن يتم إثباتيا في فترات الحقة مما يؤدي إلى تخفيض إيرادات وأرباح الفترات المستقبمية ، 

والشركات التي تقوم بإتباع ذلك األسموب عادة ما تراىن عمى إمكانية تحسين أرباح الفترات 
الة عدم حدوث ىذا التحسن سيستمر دائما الحافز لتمك الشركات عمى التالعب المستقبمية وفي ح

. في األرباح خالل الفترات المختمفة لحين تحسين تمك األرباح بصورة طبيعية في المستقبل 
تخفيض أرباح العام الحالي عن طريق تخفيض إيرادات العام أو تضخيم مصروفات العام  :ثانيا

ترحيل األرباح إلى فترات مستقبمية عمى حساب الفترة الحالية ، فأحيانا  ويؤدي ىذا األسموب إلى
تقوم الشركات باإلسراع في إظيار مصروفاتيا غير المستحقة خالل العام الحالي ، لمتيرب من 
الضرائب أو لحصول اإلدارة عمى الفرصة إلظيار أرباح أكثر في المستقبل مما يعطي االنطباع 

. بعمل جيد في تحويل النتائج السمبية إلى أرباح ايجابية إن إدارة الشركة قامت
وىناك سبع آليات تم كشفيا وتحديدىا من قبل مركز األبحاث والدراسات المالية والتحميل         

في الواليات المتحدة األمريكية يمكن استخداميا لمتالعب في القوائم المالية لمشركات وىذه اآلليات 
: ي تبين السابقين ، وىي كاآلالسبع متعمقة باألسمو

تسجيل اإليرادات المستحقة لسنوات مالية في السنة الحالية وبالتالي يجب التأكد إن الشركات .1
تتبع القواعد المحاسبية الدولية المتعارف عمييا بتسجيل اإليرادات لتحميل كل فترة بما يخصيا 

. ممية التي أدت إلى استحقاقوحيث إن اإليراد يجب أن يتم تسجيمو عند االنتياء من الع
ىناك بعض الشركات التي تفشل تماما في تحقيق أية إيرادات  حيث أن تسجيل إيرادات وىمية. 2

تكون تمك  فتقوم بتسجيل عمميات بيع وىمية في دفاترىا وذلك لتضخيم اإليرادات وعادة ما
ا كإيراد ناتج عن النشاط يمكن اعتباره المبيعات المسجمة متعمقة بأموال تم استالميا ولكن ال

. ( 56:  2008الكيالني،) التشغيمي لمشركة مثل إيرادات االستثمارات 
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تضخيم اإليرادات باألرباح الرأسمالية والتي تكون غير متكررة وغير ناتجة عن النشاط . 3
. ثابتة أو إعادة تقييم بعض أرصدة الميزانية موجوداتالحقيقي لمشركة مثل إيرادات بيع 

حيل مصروفات تخص العام الحالي ألعوام تالية واكبر مثال عمى ذلك عندما تقوم الشركة تر. 4
برسممة بعض المصروفات التشغيمية وعدم تحميميا عمى حساب قائمة الدخل لمعام الحالي وذلك 
الستيالكيا خالل سنوات مقبمو مما ينتج عنو زيادة صافي األرباح خالل العام الحالي ، وأيضا 

(.  98: 2006عبد األحد ، ) لك عن طريق تقميل االحتياطيات والمخصصات قد يتم ذ
حيث تقوم بعض الشركات بتسجيل عدم تسجيل أو تعمد تخفيض االلتزامات بغير وجو حق ، . 5

المصروفات المستحقة ضمن المطموبات ، باإلضافة إلى إن بعض الشركات تقوم بتعجيل 
 .االلتزامات وتسجل تمك اإليرادات في المرحمة الحاليةاإليرادات المستقبمية في وجود بعض 

ترحيل اإليرادات الحالية إلى فترات تالية فبعض الشركات قد ال تقوم بتسجيل إيراداتيا الحالية . 6
 في ىذه الفترة ليتم تسجيميا في أعوام تالية ، وان ذلك األسموب يخمق انطباع إن الشركة دائما ما

. يراداتيا المحققة عمى مدار عدة سنوات تحافظ عمى ثبات مستوى إ
تسجيل بعض المصروفات التي تخص فترات مستقبمية خالل الفترة الحالية وذلك إلظيار . 7

البيانات المالية لفترات مستقبمية بصورة أفضل مما يؤدي إلى تحسين صورة القوائم المالية عن 
. ىود الالزم لتحسين الوضع المالي المج قدمتالفترات المستقبمية ويعطي انطباعا إن الشركة 

: تكييف أساليب المحاسبة اإلبداعية في التجنب والتيرب الضريبي: 4  –2
أن عممية التيرب الضريبي من خالل الحذف أو "يرى بعض المختصين في المحاسبة    

التالعب أو التشويو لممعمومات المحاسبية بقصد تقميل العبء الضريبي ىي ليست بالمشكمة 
نما ىي تمثل مشكمة سموكية تقع خارج إطار حقل المحاسبة طالما أن المحاسبة قد  المحاسبية وا 

عة شاممة ومتكاممة من المبادئ والقواعد والمعايير المحاسبية التي تسمح وفرت من جانبيا مجمو
بقياس وعرض النتائج المالية التي تحققيا الشركات والمشاريع الفردية بصفة عادلة ومعبرة عن 

( .   38:  2000أمين ، " ) كل الحقائق المادية التي تحققت خالل السنة 
ين المحاسبة والضريبة يمكن النفوذ من خالليا لعممية أن ىناك فجوة ب ونير ينبيد أن الباحث

التيرب الضريبي حتى في حالة أعداد القوائم المالية طبقا لممبادئ المحاسبية المتعارف عمييا ، 
ويعزز ىذا الرأي ما أشار أليو قسم أخر من المتخصصين في المحاسبة ، حيث يذكر 

(Belkaoui" ) لذين يبحثون عن لبأن المحاسبة يمكن أن تكون وسيمة مثالية لتشويو الحقائق
فرصة لمتالعب بالمعمومات التي تتصل من خالليا المحاسبة باألطراف المستفيدة منيا لمتغطية 

والذي يمفت (  Belkaoui , 2000 :14" ) عمى اإلخالل بالوظائف والواجبات المسندة ليم
جال ىو وجود فرصة لمتالعب وتشويو الحقائق ، أما اليدف الثاني من ذلك االنتباه في ىذا الم



 

 

14 

فأنو يرتبط بما يسعى أليو من يقوم بالتحريف سواء أكان لمتغطية عن خمل بالوظائف أو لمتيرب 
من دفع الضريبة ولمتمويو عمى الدائنين والمستثمرين وغيرىا ،  

ر وضوحا ألن ىناك أرضية يستند عمييا وفي مجال التيرب من الضريبة فأن األمر يبدو أكث
تتمثل بأن المحاسبة قديما وحاضرا قد كرست نفسيا لخدمة المستثمر بالدرجة األساس وأن 

صياغة المبادئ والسياسات المحاسبية عبر السنين المتعددة قد تم انطالقا من ىذه العقيدة بيدف 
لى الوجو األكمل دون االىتمام توفير المعمومات الكفيمة بتحقيق أىدافو وصيانة ممكيتو ع

بالمجتمع ومدى تأثره بنشاط المنشأة الذي تعكسو القوائم المالية ، والضريبة تمثل جانبا ميما من 
.   جوانب العالقة بين الوحدة االقتصادية والمجتمع ألنيا تساعد في تحقيق المنفعة لمصالح العام 

" تحقق اإليراد عند استالم النقدية " اسة ويالحظ تأكيد ذلك عمى سبيل المثال عند تطبيق سي
بأن ىذا المبدأ يستخدم عمى نطاق واسع في (  "  Meigs) ضمن مبدأ تحقق اإليراد حيث يذكر 

مجال احتساب ضريبة الدخل ألنو يسمح بتأجيل دفع ضرائب الدخل حتى يتم تحصـــيل النقدية 
( .   Meigs , 1996 : 600"  ) من الزبائن

افع األساس الستخدام ىذه الطريقة عمى نطاق واسع ألنيا تسمح بتأجيل دفع فإذا كان الد
الضريبة ، فميس من مصمحة اإلدارة الضريبية بصفتيا مستخدما رئيس لممعمومات المحاسبية ، 

بل عمى العكس من ذلك فأن اإلدارة الضريبية ، تيدف إلى زيادة الحصيمة ،تأجيل دفع الضرائب 
.  شروع ليا لتحقيق أىداف السياسة المالية التي سبقت اإلشارة ألييا من الضرائب وذلك حق م

وىناك العديد من السياسات المحاسبية التي يمكن تطبيقيا بالشكل الذي يؤدي إلى التيرب 
الضريبي فضال عن أساس تقسيط المبيعات أو أساس تحصيل النقدية المشار ألييا فيما تقدم ، 

 modified" نظام استرداد الكمفة المعجل" وبالتحديد منيا طرائق احتساب االندثار 

accelerated cost recovery system Eskew & Gensen , 1997 : 784 )  ) وطرق
تقويم المخزون ، وكذلك سياسة التحفظ التي تؤدي إلى تحيز منتظم في القوائم المالية ، وقد أشار 

تحفظ يميل إلى التضارب مع خواص أن ال"إلى (  (FASBمجمس معايير المحاسبة المالية 
مكانية المقارنة بما في ذلك االستقامة في استحداث  نوعية ميمة كالتمثيل الصادق والحيادية وا 

كما أن افتراض ثبات القوة الشرائية (  FASB , St. No.4, 1980: 92) الطرق المحاسبية 
لدى المكمف بالتيرب من يؤدي إلى فرض ضرائب عمى أرباح وىمية ، األمر الذي يولد دافعا 

 .دفع الضريبة بمحاولة تشويو المعمومات المحاسبية 

الجانب التطبيقي : المحور الثالث
الشك إن قياس مستوى المحاسبة اإلبداعية في التقارير المالية ليس باألمر اليين أو 

نما يتم بواسطة مؤشرات معينة يمكن أن تقود إلى تولد قناعة إن اإلدارة ق د مارست الواضح وا 
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، وقد  (وفقا لما نصت عميو القواعد واألعراف المينية)بعض األساليب المحاسبية المشروعة 
اعتمد الباحثون عمى أن الشركة تمارس أحد أساليب المحاسبة اإلبداعية لغرض أو ألخر أذا ما 

 :كان
 

CV ∆I 
 1≥   ـــــــــــــ   

CV ∆S 

البحث ، وبالتالي تطمب جرد الشركات المدرجة في سوق وذلك كما تمت اإلشارة إليو في منيجية 
: العراق لألوراق المالية وقد كانت كاآلتي 

عدد الشركات المدرجة في القطاع 
السوق 

 36( المصارف وشركات التامين واالستثمار)المالي 
 24الصناعي 
 10( الفنادق والسياحة)السياحي 
 10الخدمات 
 6الزراعي 

 

ومن خالل شبكة االنترنت والزيارات الميدانية لمسوق تم االطالع عمى التقارير المالية لمشركات 
وقد تم تصنيفيا إلى مجموعتين أحداىما مكتممة وىي التي لدييا تقارير مالية كاممة لمسنوات 

ومجموعة أخرى لدييا تقارير مالية لجزء من الفترة المحددة ( 2011-2006)الخمس األخيرة 
لبحث ، وقد قام الباحثون بمخاطبة تمك الشركات عن طريق شبكة االنترنت وكانت االستجابة ل

ضعيفة جدا ، كما تم الحصول عمى بعض التقارير المالية من خالل تقارير ديوان الرقابة المالية 
، وبذلك تم الحصول عمى التقارير المالية لعدد من الشركات وىي موزعة عمى القطاعات 

 : كاألتي
عدد الشركات التي تم الحصول عمى القطاع 

( 2011-2006)تقاريرىا المالية لمفترة 
 11( المصارف وشركات التامين واالستثمار)المالي 

 8الصناعي 
 3( الفنادق والسياحة)السياحي 
 4الخدمات 
 2الزراعي 
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شركة من أصل ( 28)كان عدد الشركات التي تم دراسة تقاريرىا المالية لغرض البحث  وبذلك
وىي نسبة مقبولة إلى  %32.6شركة مدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، أي بنسبة ( 86)

. حد ما يمكن أن توصل الباحثين إلى نتائج يمكن تعميميا
: وباعتماد التغير بالمبيعات والتغير بالدخل لمشركات عينة البحث كانت النتائج كاألتي

النتائج اإلحصائية ( 1)جدول 

الشركة القطاع 
  (S∆) التغير بالمبيعات (I∆)التغير بالدخل 

CV∆I

CV∆S  االنحراف الوسط الحسابي
المعياري 

معامل التباين االنحراف المعياري الوسط الحسابي معامل التباين 

ي 
مال

ال
(

مار
ستث

واال
ن 

امي
 الت

ات
شرك

ف و
صار

الم
) 

1 245675433

4 3411235534 1.388513 7416811914 8352378435 1.1261413 1.23298 

2 320197244

5 

415645364

5 1.298091 8162030025 9097596546 1.1146242 1.16460 

3 394719055

6 

490167175

6 1.241812 8907248136 9842814657 1.1050343 1.12378 

4 249386834

5 

344834954

5 1.382731 7453925925 8389492446 1.1255133 1.22853 

5 104054613

4 

199502733

4 1.917288 6000603714 6936170235 1.1559121 1.65868 

6 102722392

3 541705123 0.527348 5987281503 5482848024 0.9157492 0.57587 

7 101390171

2 388382912 0.383057 5973959292 4029525813 0.6745151 2.03012 

8 100057950

1 243050701 0.242909 5960637081 2576203602 0.4322027 0.56203 

9 469240866

7 

564688986

7 1.203409 9652466247 

1058803276

8 1.0969251 1.09708 

10 543762677

8 

639210797

8 1.175532 

1039768435

8 

1133325087

9 1.0899784 1.07849 

11 618284488

9 

713732608

9 1.154375 

1114290246

9 

1207846899

0 1.0839608 1.06496 

ي 
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ناع
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

صـــــــ
ال

1 156432314 311234254 1.9895777 1412356631 1511986324 1.0705415 1.85848 

2 
298789069 340912534 1.1409806 1493945345 1495179912 1.0008264 1.14004 

3 
284553394 213456782 0.7501466 1422766970 1424001537 1.0008677 0.74950 

4 
270317719 400673892 1.4822331 1351588595 2052823162 1.5188225 0.97591 

5 
156082044 234516781 1.5025224 780410220 881644787 1.1297197 1.33000 

6 
95846369 172345671 1.7981450 479231845 680466412 1.4199107 1.26638 

7 
110082044 110987543 1.0082256 550410220 951644787 1.7289737 0.58314 

8 
81610694 98765342 1.2102009 408053470 409288037 1.0030255 1.20655 
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 النتائج اإلحصائية( 1)يتبع جدول 

CV∆I  (S∆) التغير بالمبيعات (I∆)التغير بالدخل الشركة القطاع 

CV∆S  معامل التباين االنحراف المعياري الوسط الحسابي معامل التباين االنحراف المعياري الوسط الحسابي

ي 
حـــ

ـــيا
لسـ

 1ا
112435389 168974536 1.502859 539689867 895565041 1.6594068 0.90566 

2 
70986543 314538762 4.4309632 230706264 1006524038 4.3627946 1.01563 

3 
240874532 534785123 2.2201813 1108022847 1903835038 1.7182272 1.29213 

ت 
ــــــا

دمــ
ــــــــ

خـــــ
 1ال

90876345 312564832 3.4394521 374228788 1656593610 4.4266867 0.77698 

2 
135678432 534672132 3.9407305 441633296 1710950822 3.8741436 1.01719 

3 
213785908 312453897 1.4615271 889349377 1112335873 1.2507299 1.16854 

4 
68543985 130987536 1.9109997 301593534 466315628 1.5461725 1.23596 

ي 
راع

 1الز
312564783 534673248 1.7105998 1378757640 1879911140 1.3634819 1.25458 

2 
416784329 712345873 1.7091474 1833851048 2537532716 1.383718 1.23518 

شركات ( 7)ن لممارسة المحاسبة اإلبداعية كانت ىناك ووبتطبيق المقياس الذي اعتمده الباحث
فقط يكون فييا معامل التباين لمتغير بالدخل أقل من معامل التباين لمتغير في إيراداتيا أي أنيا 

 :تمارس أحد أشكال المحاسبة اإلبداعية ، وىذه الشركات موزعة عمى القطاعات كاألتي
 

ل عدد الشركات التي تمارس أحد أشكاالقطاع 
المحاسبة اإلبداعية 

 2( المصارف وشركات التامين واالستثمار)المالي 
 3الصناعي 
 1( الفنادق والسياحة)السياحي 
 1الخدمات 
 0الزراعي 

من الشركات عينة البحث تمارس % 25وبالتعميق عمى النتائج أعاله يتضح أن نسبة ما يقارب 
نوع أو أكثر من أساليب المحاسبة اإلبداعية وُتعد ىذه النسبة قميمة ، والسبب يعزوه الباحثون 
بالدرجة األساسية إلى النظام المحاسبي الموحد والذي يعتمد في شركات القطاعات الصناعي 

دمي، والنظام المحاسبي الموحد لممصارف وشركات التأمين والذي ُيعتمد في شركات القطاع والخ
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المالي حيث أن إتباع تمك النظم يقيد من حرية أدارة تمك الشركات في التالعب في نتائج أعمال 
.  الشركة لمصالح آنية أو بعيدة المدى

بين المحاسبة اإلبداعية وضريبة والسؤال الذي توجبو فرضية البحث ىل ىناك عالقة معنوية 
ىناك عالقة ، وعند التمعن في المعطيات التي أفرزتيا الدراسة لم يتبين بشكل واضح الدخل 

معنوية بين احتساب ضريبة الدخل لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والمحاسبة 
م تؤشر إن ىناك عالقة معنوية اإلبداعية، ونفس الكالم يقال بالنسبة لمفرضيات األخرى حيث ل

بين العائد عمى االستثمار لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والمحاسبة 
اإلبداعية، وكذلك من خالل دراسة النتائج التي تمخضت عنيا األرقام فان العالقة لم تكن بذلك 

ق العراق لألوراق المالية الوضوح والداللة بين العائد عمى الممكية لمشركات المدرجة في سو
والمحاسبة اإلبداعية ، في حين تكون العالقة طبقا لنتائج الدراسة أكثر وضوحا في عالقة  

المبيعات لمشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والمحاسبة  الىصافي الربح 
. اإلبداعية

 

االستنتاجات والتوصيات : لرابعالمحور ا
: الدراسة إلى جممة استنتاجات ووضع التوصيات المناسبة ليا وكما مبين في أدناه توصمت

: االستنتاجات: أوال
حيث  ،تصنف اإلدارة الضريبية ضمن الفئات األساسية المستخدمة لممعمومات المحاسبية -1

أحد أبرز المستخدمين لمقوائم المالية التي تقدميا منشآت األعمال واألشخاص  تمثل
الييئة العامة لمضرائب أىم األطراف المستفيدة من  ُتعدوفي العراق ، بأداء الضريبةالمكمفين 

 .البيانات المالية لممكمفين سواء كانوا شركات أو أفراداً 
تتمثل المحاسبة اإلبداعية باختصار في االختيار بين بدائل القياس المحاسبي والتقدير  -2

المعايير المحاسبية، والتي تؤثر عمى مخرجات المحاسبة سواء  واإلفصاح التي تتيحيا
ويطمق عمييا باإلبداعية والخالقة ألنيا تتبع أساليب مبتدعة في بالشكل أو المضمون، 

ظيار أشياء غير موجودة أي تخمق أحداث غير واقعية وبالتالي تخمق وضع غير  إخفاء وا 
 .صحيح وغير حقيقي لمشركة

أن القوائم المالية وعمى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقيا فأنو غالبا ما يتم  -3
تعديميا أو عدم قبوليا من قبل اإلدارة الضريبية ألسباب تسندىا لعدم االنتظام ، أو لعدم 
،  أمانتيا بما ينطوي عميو ذلك من إخفاء لممعمومات أو تزوير أو تالعب في تمك القوائم

 .ىذا التالعب يتضمن أحيانا إجراءات وأساليب المحاسبة اإلبداعيةو
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لما كانت اإلدارة الضريبية في العراق ىي المستخدم الرئيس لمقوائم المالية إن لم تكن  -4
المستخدم الوحيد ليا كما اشرنا فيما تقدم ، لذا فان اليدف الرئيس أو السبب المباشر عند 

ة في العراق ىو لتخفيض األرباح بيدف التيرب من دفع إتباع أساليب المحاسبة اإلبداعي
. الضريبة عند عممية التحاسب الضريبي

( 7)ممارسة المحاسبة اإلبداعية كانت ىناك مجال ده ااعتم تم تطبيق المقياس الذيعند  -5
شركات فقط يكون فييا معامل التباين لمتغير بالدخل أقل من معامل التباين لمتغير في 

في ىذه الشركات تركزت نيا تمارس أحد أشكال المحاسبة اإلبداعية ، وإيراداتيا أي أ
 .القطاعين الصناعي والمالي بشكل واضح

من الشركات عينة البحث تمارس نوع أو أكثر من أساليب % 25أن ما يقارب تم مالحظة  -6
بالدرجة األساس إلى النظام  ويعزى السببالمحاسبة اإلبداعية وُتعد ىذه النسبة قميمة ، 

المحاسبي الموحد والذي يعتمد في شركات القطاعات الصناعي والخدمي، والنظام 
المحاسبي الموحد لممصارف وشركات التأمين والذي ُيعتمد في شركات القطاع المالي حيث 

ركة أن إتباع تمك النظم يقيد من حرية أدارة تمك الشركات في التالعب في نتائج أعمال الش
.  لمصالح آنية أو بعيدة المدى

ىناك عالقة معنوية بين احتساب ضريبة الدخل لمشركات لم يتبين بشكل واضح إن  -7
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والمحاسبة اإلبداعية، ونفس الكالم يقال بالنسبة 

 .األخرى لمفرضيات
 

: التوصيات: ثانيا
اإلبداعية ضمن مناىج األقسام المحاسبية والمالية في الكميات االىتمام بدراسة المحاسبة  -1

والمعاىد المتخصصة لمتعرف عمى اإلجراءات التي يمكن إتباعيا عند ممارسة التحريف 
 .لمقوائم المالية لتحقيق أىداف محددة

بتدريب العاممين في قسم الشركات بإجراءات المحاسبة ضرورة اىتمام اإلدارة الضريبية  -2
  .ىاتاية لمتمكن من معرفة القوائم المالية التي تنطوي عمى حاالت من ممارساإلبداع

إشاعة نوع من الثقافة العامة من قبل الجيات األكاديمية والمينية بما يضمن  محاولة -3
عدم استغالل ممارسات المحاسبة اإلبداعية في تحريف البيانات بالشكل الذي يحقق 

 .أىداف جيات محددة عمى حساب الجيات األخرى المستفيدة من القوائم المالية
المحاسبة اإلبداعية وبما يعزز العالقة  تشجيع المزيد من البحوث والدراسات في مجال -4

. بين المحاسبة والضريبة باعتبارىا المستخدم األساس لممعمومات المحاسبية
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