BM-Publisher

دور المعايير المحاسبية الدولية في تحقيق تماثل المعلومات المحاسبية
دراسة مقارنة بين شركات االستثمار العراقية والشركات االخرى المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
عبد االمير جبار عبد هللا
مديرية التربية  /المثنى

*

معلومات المقالة
تاريخ البحث
االستالم 2018/11/22 :
تاريخ التعديل 2018/12/5 :
قبول النشر 2018/12/22 :
متوفر على األنترنيت2019/6/21:

الكلمات المفتاحية :
المعايير المحاسبية
تماثل المعلومات المحاسبية
شركات االستثمار العراقية
سوق العراق لألوراق المالية
اتخاذ القرارات

الملخص
يهدف البحث الى معرفة الدور الذي تلعبه المعايير المحاسبية الدولية ( )IFRS/IASفي عمليةة تحقية تماثةل
المعلومةةات المحاسةةبية المقدمةةة للمسةةتخدمي مة اجةةل اتخةةاذ القةةرارات  ،وذلة مة خةةالل اجةةرا تحليةةل للتقةةارير
والقوائم السنوية والمرحلية باستخدام أنموذج تحليل المحتوى لعينةة مة الشةركات االسةتثمارية العراقيةة المدرجةة
في سوق العراق لالوراق المالية والمتمثلة بـ ( االمي لالستثمار  ،البات لالستثمار  ،بي النهري لالستثمارات ،
الوئةةام لالسةةتثمارات  ،الةةرورا لالسةةتثمار ) للسةةنوات الماليةةة ( )2012-2012وبالمقارنةةة م ة تطبي ة المعةةايير
المحاسبية في القطاعات االخرى  .واهم ما توصل اليه البحث يتمثل بان هنالة تبةاي فةي عمليةة تطبية المعةايير
المحاسةةبية الدوليةةة بةةي الشةةركات العراقيةةة كمةةا ان قطةةا المصةةارف قةةد احتةةل المرتبةةة االولةةى فةةي عمليةةة تطبيقةةه
للمعايير  ،كما ان المعايير المحاسبية تؤدي دورا فاعال في عمليةة تحقية تماثةل المعلومةات المحاسةبية  .واهةم مةا
اوصى به البحث تمثل بضرورة قيام الشركات االسةتثمارية العراقيةة بتطبية المعةايير المحاسةبية الدوليةة بالشةلل
الذي يحق تماثل المعلومات المحاسبية م القطا المصارف والذي يساعد بدوره م تقليةل التفةاوت بالمعلومةات
ومساعدة المستخدمي في اتخاذ القرارات الحاسمة.
©  2019جامعة المثنى  .جمي الحقوق محفوظة

Abstract
The purpose of the research is to know the role of International Accounting Standards (IFRS) in the process of
achieving similarity of the accounting information provided to users for decision making by analyzing the annual and
interim reports and lists using the content analysis model for a sample of Iraqi investment companies listed in the Iraq
market (Al-Amin Investment, Al-Batak Investment, Bin Nahrain Investments, Al-Weaam Investments, Al-Zawra
Investment) for fiscal years (2013-2017) and in comparison with the application of accounting standards in other
sectors. The main findings of the study are that there is a discrepancy in the application of international accounting
standards between Iraqi companies. The banking sector has ranked first in the process of applying standards.
Accounting standards also play an active role in the process of achieving similar accounting information.The most
important recommendation recommended by the research is the need for Iraqi investment companies to apply the
International Accounting Standards in a manner that achieves the consistency of accounting information with the
banking sector, which in turn helps reduce the disparity of information and help users to make critical decisions.

المقدمة
لقد شهدت العقود االخيرة تطةورات اقتصةادية هائلةة ادت الةى
انتشةةار الشةةركات متعةةددة ال نسةةيات والتةةي يمتةةد نشةةا ها ليشةةمل
العديد م الدول واصةبحت تةتحلم فةي فواصةل االقتصةاد العةالمي
واالسواق المالية كبيرة وادت تل العوامل التةي ظهةور مؤسسةات
اخرى منافسةة ممةا ادى الةى تعقةد المعةامالت بةي الربةائ و يةادة
متطلباتهم وحاجة العمةال للبيانةات االفةافية  .وكمةا افةر ت تلة

الظروف صعوبات عديدة تمثلت بصعوبة انتاج المعلومة المالئمة
والموثوق بها مما تطلة االمةر الةى قيةام م موعةة مة المنظمةات
والهيئةةات المختصةةة برصةةدار م موعةةة م ة المعةةايير التةةي افةةفي
عليهةةا الطةةاب الةةدولي ألنهةةا تطبي ة علةةى مسةةتوى واس ة م ة دول
العالم لغةر تنظةيم االعمةال الت اريةة بةي المؤسسةات والربةائ
ومستخدمي البيانات  ،كما ان تلة المعةايير المحاسةبية الدوليةة قةد
مرت بظروف وتغيرات عدة باآلونة االخيرة شلل هذا تفاوت بي
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العديد م الشركات سيما العراقية منها في عملية التطبي بالشةلل
الذي يلبي مصلحة المالك والمساهمي .
ويأتي هذا البحث م اجل تسليط الضو على اهميةة المعةايير
المحاسةةةبية الدوليةةةة لتحقيةةة تماثةةةل المعلومةةةات المحاسةةةبية بةةةي
القطاعةةات المشةةمولة بةةالتطبي  ،اذ تلةةون هةةذا البحةةث م ة ارب ة
مباحةةث تطةةرق المبحةةث االول الةةى منه يةةة البحةةث  ،امةةا المبحةةث
الثاني فقد وفح ا ارا نظريا للمعايير المحاسبية الدولية ولمشةللة
عدم تماثل المعلومات وحلولهةا  ،وفةي المبحةث الثالةث فقةد وفةح
عملية تحليلية لعينة م شركات االستثمار العراقية لغر معرفة
دور المعايير المحاسبية الدولية في عملية تحقي تماثل المعلومات
المحاسةةبية م ة القطاعةةات االخةةرى وتةةم م ة خةةالل هةةذا المبحةةث
تحقيةةة اهةةةداف البحةةةث واختبةةةار الفرفةةةية والتةةةي لخصةةةت الةةةى
م موعة م االستنتاجات والتوصيات .
منهجية البحث
مشكلة البحث
تفتقر اغل شركات االستثمار العراقيةة الةى تقةديم المعلومةات
المحاسبية الى المستخدمي بصورة موفوعية وفقةا الةى المعةايير
المحاسبية الدولية الصادرة م قبةل المنظمةات المعنيةة سةيما ل نةة
معةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة ( ، )IFRSاذ لةةةم تقةةةم تلةةة الشةةةركات
باالفصةةةان عةةة المعلومةةةات المحاسةةةبية بالشةةةلل الةةةذي عليةةةه فةةةي
المصارف العراقية مما يؤدي الى عةدم تماثةل المعلومةات المقدمةة
الى اصحاب المصلحة  .وم خالل ذل فان مشللة البحةث تتمثةل
بالتساؤالت االتية -:
 .1هةةةل تةةةؤدي المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة الةةةى تغييةةةر قواعةةةد
االفصةةان المحاسةةبي بالشةةلل الةةذي يسةةاعد شةةركات االسةةتثمار
العراقية م تقديم المعلومات االكثر كفا ة وموفوعية ؟
 .2هةةل تلعة المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة دورا بةةار ا فةةي تحقية
تماثل المعلومات المحاسبية المقدمة م قبل شركات االستثمار
العراقيةةةة الةةةى المسةةةتخدمي الخارجيةةةة كمةةةا هةةةو معمةةةول بةةةه
بالمصارف ؟
اهمية البحث
تةةةأتي اهميةةةة البحةةةث مةةة خةةةالل الةةةدور الةةةذي تلعبةةةه المعةةةايير
المحاسةةبية الدوليةةة فةةي تطةةوير بنيةةة شةةركات االسةةتثمار العراقيةةة
بالشةةةلل الةةةةذي ي علهةةةا تقةةةةدم المعلومةةةةات بصةةةورة اكثةةةةر كفةةةةا ة
للمسةةتخدمي الخةةارجيي  ،كمةةا يسةةاعد البحةةث علةةى يةةادة فعاليةةة
شةةةركات االسةةةتثمار العراقيةةةة بالشةةةلل الةةةذي يةةةؤدي الةةةى تماثةةةل
المعلومةةةات المحاسةةةبية المقدمةةةة الةةةى مسةةةتخدمي المعلومةةةات فةةةي
االسواق المالية .

اهداف البحث
يهدف البحث الى تحقي االتي :
 .1تقةةديم ا ةةارا نظريةةا حةةول مفهةةوم واهميةةة المعةةايير المحاسةةبية
ودورهةةا فةةي تحقي ة تماثةةل المعلومةةات المحاسةةبية لمسةةتخدمي
سوق العراق لالوراق المالية .
 .2معرفة االجرا ات المحاسبية التي تسةاعد مة خاللهةا المعةايير
الدوليةةةة فةةةي تطةةةوير عمليةةةة االفصةةةان المحاسةةةبي لشةةةركات
االستثمار العراقية لتحقي تماثل المعلومات .
 .2اجةةرا دراسةةة تحليليةةة لليفيةةة تطةةوير المعةةايير الدوليةةة لعمليةةة
االفصان المحاسبي ع المعلومات المالية بالشلل الةذي يحقة
تماثل المعلومات المحاسبية م القطاعات االخرى .
فرضيات البحث
تتمثل فرفية البحث باالتي -:
تةةؤدي عمليةةة تطبي ة المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة فةةي القطةةا
االسةةةتثماري الةةةى تحقيةةة تماثةةةل المعلومةةةات المحاسةةةبية المقدمةةةة
لمستخدميها.
مجتمع وعينة البحث
يتمثل م تم البحةث بشةركات االسةتثمار العراقيةة التةي تعمةل
فةةةي سةةةوق العةةةراق لةةةألوراق الماليةةةة والتةةةي ال تقةةةدم المعلومةةةات
المحاسةةةبية وفقةةةا الةةةى المعةةةايير الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي تقةةةوم بةةةه
المصةةارف العراقيةةة ،امةةا عينةةة البحةةث فتمث ةل بعينةةة م ة شةةركات
االسةةةةتثمار العراقيةةةةة المتمثلةةةةة بةةةةـ(االمةةةةي لالسةةةةتثمار  ،الباتةةةة
لالسةةتثمارات  ،بةةي النهةةري لالسةةتثمارات  ،الوئةةام لالسةةتثمار ،
الةةرورا لالسةةتثمار )  ،اذ تمثةةل تلةة الشةةركات م تمةة البحةةث
بالشلل الذي يساعد في اختبار الفرفية .
منهج واسلوب البحث
مةةةة اجةةةة ل تحقيةةةة اهةةةةداف البحةةةةث تةةةةم االسةةةةتعانة بةةةةالمنه
االستقرائي لتغطية ال ان النظري م البحةث وبةالمنه التحليلةي
والتطبيقةةي لتغطيةةة ال ان ة العملةةي  ،اذ سةةيتم االسةةتعانة بطريقةةة
تحليةةل المحتةةوى ( )0،1لغةةر معرفةةة مةةدى تطبيةة الشةةركات
االستثمارية العراقية عينة البحث للمعةايير المحاسةبية التةي تخة
تقديم المعلومةات المحاسةبية للمسةتخدمي مة اجةل تحقية التماثةل
مةةة شةةةركات القطاعةةةات االخةةةرى ،كمةةةا تةةةم االسةةةتعانة بالبرنةةةام
االحصائي ( )spssلغر اختبار فرفية البحث .
حدود البحث
تتمثل حدود البحث باالتي -:
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 الحددددود المكانيدددة  :وتتمثةةةل بعينةةةة مةةة شةةةركات االسةةةتثمار
العراقية والمتمثلة بـ(االمةي لالسةتثمار  ،الباتة لالسةتثمارات
 ،بةةي النهةةري لالسةةتثمارات  ،الوئةةام لالسةةتثمار  ،الةةرورا
لالستثمار ).
 الحدددددود اليمانيددددة  :تتمثةةةةل بالتقةةةةارير التحليليةةةةة لشةةةةركات
االستثمار العراقية للسنوات المالية (.)2012-2012
اسلوب جمع البيانات
 الجانددددن الن ددددر  :اعتمةةةةد الباحةةةةث فةةةةي جمةةةة البيانةةةةات
والمعلومةةات ذات العالقةةة بموفةةو البحةةث علةةى م موعةةة
مة المراج ة العربيةةة ،واأل ةةاريح والرسةةائل الصةةادرة م ة
ال امعات العراقية والعربية.
 الجانددن العملددي  :اعتمةةد الباحةةث فةةي ال ان ة العملةةي علةةى
البيانات والتقارير المنشورة لعينة البحث.

االطار الن ر
العالقدددة بدددين المعدددايير المحاسدددبية الدوليدددة وتماثدددل المعلومدددات
المحاسبية
اوال  :مفهوم المعيار المحاسبي
يقصد بللمة المعيار في اللغة بانها أنموذج يةتم وفةعه للقيةا
في فو و ن شي معةي مة حيةث الطةول او الدرجةة  ،ويةرى
الةةةبعا بانةةةه قاعةةةدة متفةةة عليهةةةا بةةةي جميةةة المقةةةاييس لغةةةر
الوصةةول الةةى شةةي معةةي وتحديةةد خواصةةه بدقةةة  ،فهةةي القواعةةد
منها بيعي ومنها وفعي  ،ففةي حةي يلةون معيةار قيةا درجةة
الحرارة هو الدرجة المئوية فان مقيا الطةول هةو المتةر او القةدم
او الليلومترات  ،ويمل استعمال مصطلح معيةار كمفهةوم فلسةفي
في ميادي محددة في الصناعة او الرراعة او الم ةاالت المعرفيةة
كالريافةةيات او علةةم االجتمةةا ،لةةذا فةةان مفهةةوم المعيةةار يةةرتبط
بموافي متعددة (.)Ayres , 1994 :75
ويملةة ايةةة يعةةةرف بانةةةه عبةةةارة عةةة وثيقةةةة اعةةةدت بأجمةةةا
ومصةةادق عليهةةا م ة قبةةل هيئةةة معتةةرف بهةةا تعطةةى السةةتعماالت
متعددة ومشتركة ومتلررة وتمثةل خطةو عريضةة او مواصةفات
نشا يتم االخذ بها م اجل الوصول الى نشا معي  ،في بعةا
االحيان قد تل ة الهيئةات المؤهلةة الةى اصةدار معيةار معةي دون
مراعاة رغبات م هم مطالبون بااللترام بها  ،فةالقواني المعتمةدة
م ة قبةةل الةةدول تعةةد معيةةارا للحلةةم علةةى افعةةال المةةوا ني بانهةةا
مقبولةةة او غيةةر مقبولةةة رغةةم عةةدم استشةةارة المةةوا ني او معرفةةة
رأيهةةم بالموفةةو  ،وممل ة ان يةةتم االعتمةةاد علةةى معيةةار معةةي
نتي ة تعةارف النةا عليةه خةالل فتةرة معةي مة الةرم وبالتةالي

يصبح سلوكا يتم الل و اليه لتقييم الوف السائد) سلوم : 2011،
. )22
اما التعريف المحاسبي للمعيار فيتمثل بانةه بيةان كتةابي صةادر
مةةة قبةةةل هيئةةةة تنظيميةةةة محاسةةةبية او مهنيةةةة ويتعلةةة هةةةذا البيةةةان
بعناصةةر القةةوائم الماليةةة او احةةد انةةوا العمليةةات الماليةةة الخاصةةة
بنتي ة االعمال او المركر المالي  ،ويمثل المرشد االساسي لقيا
االحةةداا الماليةةة والظةةروف التةةي تةةؤثر علةةى مختلةةف اللشةةوفات
الماليةةةةةة مةةةةة توصةةةةةيل المعلومةةةةةات الةةةةةى مختلةةةةةف المتعةةةةةاملي
(.(Argandona, 2004 : 552
وعليةةةه فةةةان المعةةةايير المحاسةةةبية تمثةةةل قواعةةةد محاسةةةبية يةةةتم
االتفاق عليها م قبل م تم محاسبي معةي والتةي يةتم العمةل بهةا
كمرشةةد اساسةةي لتحقي ة الت ةةانس بةةي العمليةةات واالحةةداا التةةي
تؤثر علةى القةوائم الماليةة والتةي تةرتبط بةاللثير مة العوامةل التةي
يمل ان تؤثر على تطبي تل المعايير م عدمها .
ثانيا  :مداخل اصدار المعايير المحاسبية الدولية
يةةنعلس تةةأثير العوامةةل البيئيةةة علةةى المعةةايير المحاسةةبية بمختلةةف
الطرائ واال راف التي تتةولى اصةدارها والتةي تتمثةل بالمةداخل
االتية (-:)Bakhtiar،2012 : 622()Beneish,2001:17-19
 .1المةةدخل السياسةةي  :يعتمةةد اصةةدار المعةةايير وف ة هةةذا المةةدخل
على القواني والتشريعات التي تصدرها الحلومة والتي تطب
على رعاياها في بلد معي ويواجةه هةذا المةدخل م موعةه مة
االنتقادات تتمثل باالتي -:
أ .يعةةد اقةةةل اسةةت ابة لالحتياجةةةات المتغيةةةرة بسةةب بطةةة تغييةةةر
القواني وعدم مراعاتهةا الحتياجةات مسةتخدمي القةوائم الماليةة
في كثير م االحيان .
ب .عادة ما يركر القةانون علةى العموميةات ولةيس علةى المفةردات
او الملونات .
ج .تعد المعايير في هةذه الحالةة تتةأثر باالعتبةارات السياسةية اكثةر
م االعتبارات التقنية .
 .2المةةدخل المهنةةي  :يةةتم اصةةدار المعةةايير فةةي هةةذه الحالةةة عةة
ري منظمات مهنية خاصة  ،ويتم استعمال هةذا المةدخل فةي
الواليات المتحدة االمريلية بشلل خةا والةذي يتميةر بدرجةة
عاليةةة م ة المرونةةة والسةةرعة التةةي تعطيةةه القةةدرة علةةى تلبيةةة
االحتياجات المتسارعة .
 .2مدخل مختلط مة القطةا الخةا والعةام  :تةتم عمليةة اصةدار
المعايير المحاسبية انطالقا وف هذا المدخل بواسطة خليط م
القطا الخا والعام ب ان جهود حلوميةة وغيةر حلوميةة ،
ويتم استخدام هذا المدخل في اليابان م خةالل تشةليل م ةالس
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استشةةارية لمحاسةةبة مؤسسةةات االعمةةال ويتلةةون م ة اعضةةا
ال امعات والقطا الحلومي والصناعي .
ثالثا  :مفهوم المعايير المحاسبية الدولية IAS /IFRS
ادت التغيرات المتسارعة في عمل المنظمات الى احداا العديد
مةةة المشةةةلالت االقتصةةةادية التةةةي تمثلةةةت بالتعةةةامالت بةةةالعمالت
االجنبيةةة والةةذي ادى الةةى فةةهور التضةةخم واخةةتالف المعال ةةات
المحاسةةبية بةةي العديةةد م ة الشةةركات  ،وسةةعيا كي ةةاد حةةل لتل ة
المشلالت تم اصدار م موعة م المعايير المحاسبية م قبل مة
منظمة ل نة معايير المحاسةبية الدوليةة ( )IASBوالتةي قةد قةدمت
تعريف لها يتمثل بانها قواعد ارشادية يسةتند اليهةا المهنيةون لةدعم
اجتهةةاداتهم واسةةتلهام احلةةامهم  ،للنهةةا ال تلغةةي الحلمةةة واالجتهةةاد
انما هي وصف مهني رفي المستوى للممارسات المهنيةة المقبولةة
قبوال عاما  ،وتهدف تل المعايير الى تقليل درجةة االخةتالف فةي
التعبير ع الممارسات في الظروف المتشابهة وتعتمد كر ار عام
لرف كفا ة العمل المحاسبي واالداري(حسينة .)21:2015،
كما قامت ل نة معايير المحاسبة الدولية برصةدار اول معيةار فةي
سنة  1925بعنوان السياسات المحاسبية والذي تةم الغةا ه واحاللةه
معيار عر القوائم المالية بدال عنه في سةنة  1998والةى غايةة
 2012اصةةدر م لةةس معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة  12معيةةار يحمةةل
تسةةةمية  IFRSو 20تفسةةةير يضةةةاف اليةةةه  21معيةةةار  IASو22
تفسير محاسبي اصدرته ل نة معايير المحاسبة الدولية  ،وال توجد
تةةواريخ محةةدد كصةةدار معةةايير جديةةدة انمةةا يبقةةى االمةةر بحس ة
الحاجةة كصةدار معيةار معةي  ،ويتلةون كةل معيةار مة  5اقسةةام
هي (عادل -:)22:2012،
 الهدف م المعيار .
 حقل تطبي المعيار .
 التعريف بالمصطلحات الواردة بالمعيار .
 التقييم والتس يل .
 متطلبات االفصان .
وتتميةةر الخصةةائ
-:),2005:60

 .2تعتمةةد علةةى مقاربةةة تعلةةس الواق ة االقتصةةادي لألحةةداا علةةى
حساب شللها القانوني .
 .2تقةةةوم علةةةى مبةةةدا اسةةةتقاللية المحاسةةةبة عةةة البيئةةةة القانونيةةةة
وال بائية .
 .5ال تحتوي على قواعد لليفية مس المحاسبة وال علةى مخطةط
للحسةةابات وال علةةى شةةلل اجبةةاري للقةةوائم الماليةةة  ،بةةل تركةةو
على العنصر الذي ي ان ترد فيه فقط.
 .6تةةولي اهميةةة كبيةةرة للمالحةة كعنصةةر اساسةةي مةة العناصةةر
المالية .
 .2تعتمد على مبدا اولية الميرانية على جدول حسابات النتائ .
 .8تعتمةةد علةةى مفهةةوم القيمةةة العادلةةة للتملةةي م ة التقةةدير ال يةةد
للوفعية الحقيقية للشركة .
 .9تأخةةةذ بنظةةةر االعتبةةةار قيةةةا
االصول .

الخسةةةارة والتنةةةاق

فةةةي قيمةةةة

رابعا  :ميايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
يةةرى العديةةد مةة البةةةاحثي والمهتمةةي ان اسةةتعمال المعةةةايير
المحاسةةبية الدوليةةة يضةةم للشةةركات الحصةةول علةةى عةةدة مرايةةا
اهمها(-: ) Healy, 2009 :22( )Fields et al ,2001:307
 .1تعد المعايير المحاسبية الدولية احدى المرتلرات المهمة التي
يتم االعتمةاد عليهةا فةي اعةداد القةوائم الماليةة واكسةابها صةفة
الموفوعية .
 .2ادى تبني المعايير المحاسبية الدولية الةى تغييةر نظةرة اللثيةر
مةةة الةةةدول والهيئةةةات المحاسةةةبية  ،اذ ات هةةةت لالهتمةةةام فةةةي
صياغة الضوابط واالجرا ات المهمة م اجل تحديد اهةداف
المحاسبة والقوائم المالية .
 .2تسةةمح المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة بتقةةديم الواق ة االقتصةةادي
ع ة تعةةامالت الشةةركات واعطةةا صةةورة دقيقةةة عنهةةا وف ة
نظرة اقتصادية ومالية وليس وف النظرة القانونية فقط .

اعةةاله بةةاالتي ( Carpenter & Reimers

 .2تهدف المعايير المحاسبية الدوليةة الةى افةفا صةفة الشةفافية
على حسابات الشركات مما يسمح بتدقي القوائم المالية .

 .1مرنة نتي ة للبدائل والخيارات التي تحتويهةا والتةي تهةدف الةى
تسهيل تطبي و يادة درجة قبولها  ،اذ ان ما يميرهةا هةو لةيس
ما تسمح به بل ما تمنعه .

 .5تخةةةدم المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة بصةةةفة خاصةةةة حاجةةةةة
المسةةتخدمي مة خةةالل تةةوفير معلومةةات مهمةةة وفة رائة
موفةةوعية موحةةدة تقلةةل مة تفةةاوت المعلومةةات المقدمةةة م ة
قبل جهات اخرى .

 .2تقةةةوم علةةةى معال ةةةة العمليةةةات المحاسةةةبية مةةة خةةةالل مبةةةاد
محاسبية متطابقة وليس قواعد عادية.
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 .6تعمةةةل المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة علةةةى تحسةةةي االفصةةةان
خاصةةةة فةةةي المالحةةة مةةة خةةةالل تةةةوفير معلومةةةات وصةةةفية
وكيفية حس القطاعات ال غرافية للشركات .
 .2تعمةةل المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة علةةى نشةةر القةةوائم الماليةةة
بشلل يغطي م االت منيةة معينةة ممةا يسةمح فةي الحصةول
على معلومات فرورة في الوقت المالئم .
 .8تعمةةل المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة علةةى تحسةةي التلةةوي فةةي
المحاسةةبة  ،اذ يصةةبح المحاسة الممةةار قةةادر علةةى ال مة
بي ال ان النظري والتطبيقي المحاسبي .
خامسا  :مفهوم عدم تماثل المعلومات المحاسبية
تحدا مشللة عةدم تماثةل المعلومةات المحاسةبية عنةدما يمتلة
رفا واحدا في المعاملة معلومة افضل م اال راف االخرى في
نفس المعاملة  ،اي عندما يمتل بائ معلومة ع منت معي اكثةر
ممةةا يمتل ة المشةةتري م ة معلومةةات عنهةةا  ،او يعةةرف المقتةةر
معلومات اكثر م المقر حول عمليةة ائتمانيةة معينةة  ،وترجة
مشةةللة عةةدم تماثةةل المعلومةةات الةةى عةةدة اسةةباب اهمهةةا (غنةةيم ،
-:)22 : 2011
 .1تشع وكثرة االعمال التي يوكل بها االصيل الى الوكيل .
 .2قد يلون اخفا متعمد للمعلومات مة قبةل وكيةل بح ةة فةعف
وسائل االرسال واالستقبال.
 .2عنةةدما تلةةون قةةدرة االصةةيل علةةى ادارك ومتابعةةة تصةةةرفات
الوكيةةل مقيةةةدة ومحةةةدودة بعوامةةةل عةةدة معروفةةةة فقةةةط للوكيةةةل
وبالتةةالي ي عةةل الوكيةةل يتهةةرب بسةةب قدرتةةه علةةى تخفةةيا
جهودهم .
وتوجةةد اسةةباب فرعيةةة اخةةرى مثةةل االختالفةةات فةةي التحفيةةر
والمعرفةةة  ،فم ة حيةةث التحفيةةر ان خسةةارة شةةركة انةةرون كانةةت
بسةةب تأكيةةد الشةةركة علةةى تعظةةيم المصةةلحة الذاتيةةة للةةوكال وفةةي
النتي ةةةة كةةةان ذلةةة علةةةى حسةةةاب الشةةةركة ممةةةا ادى الةةةى تلبيةةةد
المسةاهمون خسةةائر فادحةة فضةةال عة خسةةارة سةمعة الشةةركة فةةي
االسواق  ،اما االخةتالف فةي المعرفةة فتمثلةت بسةب عةدم معرفةة
كاف م معلومات بالواجبات الموكلة اليهم وبالتالي
الماللي بقدر
ٍ
فان المدير على علةم ومعرفةة اكثةر بال وانة االداريةة مة غيةره
في الشركة (محمد .)58:2012،
ويترت على مشةللة عةدم تماثةل المعلومةات نةوعي مة المشةاكل
هي (-:)Hellman , 2008:71
 .1مشةةللة االختيةةار السةةي  -:تظهةةر مشةةللة االختيةةار السةةي او
المعةةاكس عنةةدما تمتل ة شةةركة معينةةة معلومةةة مةةا تلةةون مفيةةدة
التخةةةاذ قةةةرار معةةةي وال يعرفهةةةا اال ةةةراف الخةةةارجيون وال

يستطيعون معرفتها لذا فان اتخاذ قرار معةي مة قبةل الشةركة
وفقةةا الةةى هةةذه المعلومةةة تةةؤدي الةةى اختيةةار سةةي للمسةةتخدمي
الخارجيي نتي ة عدم ا العهم على المعلومة مسةبقا  ،ويملة
تمثيل ذل م خالل قيةام شةخ مةا بعةر سةيارة للبية وال
يقوم برعطا المشتري معلومات كافيةة عة جودهةا ممةا يةؤدي
الى اتخاذ قرار الشرا مة قبةل المشةتري والةذي يترتة عليةه
اختيار سي للسيارة .
 .2مشةةللة مخةةا ر سةةو النيةةة  :تحةةدا هةةذه المشةةللة حتةةى مةة
افتةرا قةةدرة المسةةتثمر علةةى التفرقةة بةةي ال يةةد والسةةي مة
الشةركات قبةل اتخةاذ قةرار االسةتثمار  ،ومة ثةم عةدم تعرفةه
الى مشللة االختيار السي اال انهم ال يرالون عرفةة لمشةاكل
اخرى تحدا بعد االستثمار وهةي احتماليةة تعرفةهم لمخةا ر
سو النية م قبل مستخدمي االموال الذي يقومون باسةتعمالها
فةةي انشةةطة ال يرفةةى عنهةةا اصةةحاب المصةةلحة والمسةةتثمري
كاألنشطة المرتفعة المخا ر االمر الذي يريد مة فةر عةدم
قدرتهم على الوفا بااللترامات المالية ).)Khan,2012:43
سادسا  :العوامل المؤثرة على مشكلة عدم تماثل المعلومات
توجةد اللثيةةر مة العوامةةل التةي تةةؤثر فةي اظهةةار مشةللة عةةدم
تماثل المعلومات وتتمثل تل العوامل بةاالتي ( Nilsson, 2003
-:):33
 .1بيعة النظةام االقتصةادي  :يقصةد بةه درجةة تةدخل الدولةة فةي
االنشطة االقتصادية  ،فللما ادت درجةة التةدخل  ،قلةة درجةة
المرونة في النظام المحاسةبي اي تصةبح تلة االنظمةة تمةار
عملهةةةةا مةةةة خةةةةالل التشةةةةريعات الحلوميةةةةة  ،ففةةةةي البلةةةةدان
االشتراكية تمتل الدولة وسائل االنتاج وتوفر لهذه الةدول نظةم
موحدة لتسهيل وظيفة الدولة في التخطيط والرقابة  ،كما توجد
اعداد غير محةدودة مة مسةتخدمي المعلومةات المحاسةبية عةدا
الدولةةة  ،امةةا فةةي االقتصةةاديات الرأسةةمالية فهةةي تتسةةم بسةةيادة
المللية الخاصة وحرية الممارسات المحاسبية وفي هذا النظةام
يةرداد مسةةتخدمي البيانةات المحاسةةبية بشةلل كبيةةر لريةادة حالةةة
عدم التأكد في المعلومات المقدمة م قبل الشركات نتي ة عدم
اعتمادها على الضوابط القانونية الصادرة م قبل الدولة.
 .2الضريبة  :تعد الضريبة احد االسباب الرئيسة فةي االختالفةات
الحاصلة في المعلومات المحاسبية بسةب تأثيرهةا علةى نمةاذج
االبالغ المالي المقدم م قبةل العديةد مة الشةركات فضةال عة
كونها احد عوامل تطور المحاسبة في اغل الةدول  ،فيختلةف
تأثير الضريبة على االبالغ المالي المقدم م الشركات بحس
النظةةام االقتصةةادي السةةائد  ،فةةان هنال ة انفصةةال وافةةح بةةي
المحاسةةبة الماليةةة والمحاسةةبة الضةةريبية  ،فهةةدف االولةةى هةةو
تقديم معلومات الى متخذي القرار امةا الثانيةة فيتمثةل باحتسةاب
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الدخل الخاف للضريبة للمللفي بدفعها  ،وان تأثير الضةريبة
علةةى عةةدم تماثةةل المعلومةةات يتمثةةل م ة خةةالل تغييةةر رائ ة
االبةةالغ المةةالي مة قبةةل الشةةركات لتهةةرب مة الضةةرائ ممةةا
ي عل القوائم الماليةة غيةر معبةرة عة نتي ةة النشةا فةي نهايةة
المةةدة ممةةا ي عةةل المعلومةةات المقدمةةة م ة قبةةل الشةةركات غيةةر
متوافقة م بعضها البعا (.)Obaidat,2007:26
 .2تضةةةارب المصةةةالح  :يعةةةد مصةةةطلح تضةةةارب المصةةةالح مةةة
المصطلحات الشائعة في العديةد مة الم ةاالت التةي يةتم اتخةاذ
القرارات بخصوصها  ،وتظهر تل المشللة م خةالل نظريةة
الوكالة للون العالقة متداخلةة بةي المةدرا والمةالك  ،ويملة
ان تلون عملية تضارب المصالح م خالل رغبة المدرا في
الحصةةول علةةى ترقيةةة او ،ويملةة ان تلةةون عمليةةة تضةةارب
المصالح م خالل رغبة المدرا في الحصول علةى ترقيةة او
ترفي اذ كانت نتي ةة اعمةال الشةركة مقاربةة للسةنوات السةابقة
او رغبةةةتهم فةةةي الحصةةةول علةةةى شةةةلر وتقةةةدير نتي ةةةة قةةةدمهم
الوظيفي او خوفهم م العقوبات التي قةد تفةر علةيهم نتي ةة
االخطا الحالة بالعمل كل تل االسباب ت عل هنالة تضةارب
بالمصةةةالح بةةةي المةةةدرا والمةةةالك يةةةؤثر بةةةدوره علةةةى القيمةةةة
السوقية وادا الشركة مما ي عل المعلومات المقدمة متضةاربة
بي فترة واخرى .
 .2خطط الحةوافر االداريةة  :تتمثةل هةذه العوامةل بةالخطط المعةدة
م قبل م لةس االدارة  ،فعنةدما تةربط االدارة حةوافر المةدرا
بما يتحقة مة اربةان  ،اي ان الخطةط الحةوافر االداريةة تنشةا
لتقليل التضارب فةي المصةالح بةي االدارة والمسةاهمي النةات
مةةة تعظةةةيم المصةةةالح الشخصةةةية  ،اذ ت مةةة خطةةةط الحةةةوافر
االداريةةة بةةي مصةةلحة االدارة ومصةةلحة المسةةاهمي لتحقيةة
االهةةداف المشةةتركة المتمثلةةة بتحسةةي ربحيةةة الشةةركة و يةةادة
القيمة السةوقية  ،فعلةى الةرغم مة ان المهمةة الرسةمية لة دارة
هي تحقي اعلى الملاس للشركة اال اننا ن د دوافة شخصةية
اخرى يمل ان تؤثر سلبا علةى مصةلحة الشةركة والمسةاهمي
(.)Padilla,2001:98
 .5ادارة االربان  :هي العملية التي يستعمل بها المدرا احلامهم
الشخصةةية ل بةةالغ المةةالي بهةةدف تعةةديل التقةةارير الماليةةة التةةي
تةةةؤدي الةةةى تضةةةليل المسةةةتثمري حةةةول االدا االقتصةةةادي او
التةةأثير علةةى النتةةائ التعاقديةةة والتةةي تعتمةةد بالدرجةةة االسةةا
على االرقام المحاسبية الظاهرة فةي القةوائم الماليةة ،وتعةد تلة
المحاولة للتأثير على الدخل المفصح عنةه فةي االمةد القصةير ،
فقد اوجد المدرا فغو قويةة مة اجةل الوصةول الةى اربةان
مستهدفة باستعمال اجرا ات محاسبية مضلله م اجةل التغلة
علةةى المحللةةي والمسةةتخدمي لتحقي ة اربةةان وهميةةة  ،وتةةؤدي
تل االجرا ات الى التأثير علةى االوراق الماليةة فةي االسةواق

وعادتةةا مةة تسةةتهدف تلةة االجةةرا ات نةةوعي مةة االهةةداف
هي(-:)Christie & Zimmerman , 2010 : 4
 تش ي المستثمري على شرا اسهم الشركة .


يادة القيمة السوقية للشركة في االمد الطويل .



يادة ملافئات حوافر االدارة .

 .6تباي تطبي المعايير المحاسبية الدولية  :تتمثل اهم المشةلالت
التي تواجهها اغل الشركات بتباي تطبي المعايير المحاسبية
الدوليةةة المتعلقةةة بةةاكبالغ المةةالي ع ة المعلومةةات الماليةةة  ،اذ
يقتصةةةر االمةةةر علةةةى جةةةر معةةةي منهةةةا  ،فاغلةةة المعةةةايير
المحاسبية ما يرال تطبيقها دون المسةتوى المطلةوب كالمعةايير
التي تعال التضخم او القيمة العادلة او االفصان ع االحةداا
الالحقةةةة لتةةةاريخ اعةةةداد الميرانيةةةة العموميةةةة  ،كمةةةا ان تطبيةةة
المعايير المحاسبية في اعداد التقارير المالية للشركات يةنعلس
بصورة اي ابية على عملية تحقي تماثل المعلومات المحاسبية
المقدمة للمسةتخدمي اذ يملة مة خاللهةا تحقية الموفةوعية
فةةي االفصةةان بالشةةلل الةةذي يريةةد مة شةةفافية اتخةةاذ القةةرارات
الخاصةةة باالسةةتثمار واالقتةةرا  ،وان تبةةاي تطبية المعةةايير
المحاسبية الدولية يؤدي الى عةدم تماثةل المعلومةات المحاسةبية
المقدمةةة للمسةةتخدمي بالمقارنةةة م ة القطاعةةات االخةةرى التةةي
ن حت في قط مسةافات متقدمةة فةي تطبيقهةا  ،ويةرى الةبعا
ان اسةةةباب عةةةدم تطبيةةة اغلةةة المعةةةايير الدوليةةةة يرجةةة الةةةى
الظةةةروف المحيطةةةة بالشةةةركة والةةةى نظامهةةةا االداري وتةةةأثير
المعايير على ربحيتها (فرهود .)22:2016،
االطار العملي
تحليددددل مدددددى تددددرثير المعددددايير المحاسددددبية الدوليددددة فددددي تماثددددل
المعلومات المحاسبية
تمهيد
يتنةةاول هةةذا المبحةةث ال ان ة العملةةي للبحةةث اذ سةةيتم االسةةتعانة
بةةةالمنه التطبيقةةةي والتحليلةةةي ألجةةةرا تحليةةةل للتقةةةارير الماليةةةة
للشةةركات االسةةتثمارية العراقيةةة مةة اجةةل معرفةةة مةةدى تطبيقهةةا
للمعةةايير الدوليةةة باالسةةتعانة بةةأنموذج تحليةةل المحتةةوى ( )0،1اذ
سيتم اعطا ( )1للمعيار المطبة و ( )0للمعيةار الغيةر مطبة فةي
عينةةةة البحةةةث  ،وكمةةةا سةةةيتم اسةةةتخراج نسةةة تطبيةةة المعةةةايير
ومقارنتها م كمية المعلومات الواردة بالتقارير المالية خالل مدة
خمس سنوات في عينة البحث وكما سيتم استخراج نس االرتبا
والمعنويةةةة وفقةةةا للبرنةةةام االحصةةةائي ( )spssمةةة اجةةةل اختبةةةار
فرفية البحث .
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اوال  :وصف عينة البحث
 .1شركة االمين لالستثمار
وهةةي شةةركة عراقيةةة مسةةاهمة خاصةةة تعمةةل فةةم قطةةا
االسةةةتثمار تأسسةةةت فةةةي عةةةام ( )1999بةةةرأ مةةةال اسةةةمي قةةةدرة
( )100مليةةون دينةةار  ،وتةةم ادراجهةةا فةةي سةةوق العةةراق لةةألوراق
الماليةةةة فةةةي سةةةنة ( )2002وكةةةان رأسةةةمالها فةةةي تةةةاريخ االدراج
( )200مليةةةون دينةةةار  ،وتبلةةةق نسةةةبة القطةةةا الخةةةا بالشةةةركة
( ، )%100وتقةوم الشةركة بأعةداد القةوائم والتقةارير ونشةرها فةةي
سوق العةراق لةألوراق الماليةة فةي نهايةة كةل سةنة ماليةة وفقةا الةى
القواعد واالجرا ات المحاسبية المحددة في المعايير الدولية والتي
تتفاوت بي سنة واخرى .
 .2شركة الباتك لالستثمارات
وهةةي شةةركة عراقيةةة مسةةاهمة خاصةةة تعمةةل فةةم قطةةا
االسةةةتثمار تأسسةةةت فةةةي عةةةام ( )2001بةةةرأ مةةةال اسةةةمي قةةةدرة
( )200مليةةون دينةةار  ،وتةةم ادراجهةةا فةةي سةةوق العةةراق لةةألوراق
المالية فةي سةنة ( )2005وكةان رأسةمالها فةي تةاريخ االدراج ()1
مليار دينار  ،وتبلق نسبة القطا العام بالشركة ( ، )%100وتقةوم
الشةةةركة بأعةةةداد القةةةوائم والتقةةةارير ونشةةةرها فةةةي سةةةوق العةةةراق
لةةةألوراق الماليةةةة فةةةي نهايةةةة كةةةل سةةةنة ماليةةةة وفقةةةا الةةةى القواعةةةد
واالجرا ات المحاسبية المحددة في المعايير الدولية والتي تتفةاوت
بي سنة واخرى .
 .3شركة بين النهرين لالستثمارات
وهةةةي شةةةركة عراقيةةةة مسةةةاهمة خاصةةةة تعمةةةل فةةةم قطةةةا
االسةةةتثمار تأسسةةةت فةةةي عةةةام ( )2001بةةةرأ مةةةال اسةةةمي قةةةدرة
( )200مليةةون دينةةار  ،وتةةم ادراجهةةا فةةي سةةوق العةةراق لةةألوراق

الماليةةةة فةةةي سةةةنة ( )2002وكةةةان رأسةةةمالها فةةةي تةةةاريخ االدراج
( )200مليون دينار  ،وتبلق نسبة القطا العام بالشركة ()%100
 ،وتقوم الشركة بأعداد القوائم والتقارير ونشرها في سوق العراق
لةةةألوراق الماليةةةة فةةةي نهايةةةة كةةةل سةةةنة ماليةةةة وفقةةةا الةةةى القواعةةةد
واالجرا ات المحاسبية المحددة في المعايير الدولية والتي تتفةاوت
بي سنة واخرى .
 .4شركة الوئام لالستثمار
وهي شركة عراقية مساهمة خاصة تعمل فم قطا التامي
تأسست في عةام ( )2000بةرأ مةال اسةمي قةدرة ( )100مليةون
دينةار  ،وتةم ادراجهةا فةي سةوق العةراق لةألوراق الماليةة فةي سةنة
( )2002وكان رأسمالها في تاريخ االدراج ( )200مليون دينار ،
وتبلةةةق نسةةةبة القطةةةا العةةةام بالشةةةركة ( ، )%100وتقةةةوم الشةةةركة
بأعداد القوائم والتقارير ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية
في نهاية كل سنة مالية وفقةا الةى القواعةد واالجةرا ات المحاسةبية
المحددة في المعايير الدولية والتي تتفاوت بي سنة واخرى .
 .5شركة اليوراء لالستثمار
وهي شركة عراقية مساهمة خاصة تعمل فم قطا التامي
تأسست في عةام ( )2000بةرأ مةال اسةمي قةدرة ( )100مليةون
دينةار  ،وتةم ادراجهةا فةي سةوق العةراق لةألوراق الماليةة فةي سةنة
( )2006وكةةان رأسةةمالها فةةي تةةاريخ االدراج ( )1مليةةار دينةةار ،
وتبلةةةق نسةةةبة القطةةةا العةةةام بالشةةةركة ( ، )%100وتقةةةوم الشةةةركة
بأعداد القوائم والتقارير ونشرها في سوق العراق لألوراق المالية
في نهاية كل سنة مالية وفقةا الةى القواعةد واالجةرا ات المحاسةبية
المحددة في المعايير الدولية والتي تتفاوت بي سنة واخرى .
اوال :تطبيق أنموذج تحليل المحتدوى لمعرفدة مددى تبداين تطبيدق
المعايير الدولية في الشركات االستثمارية

جدول ( )1تطبي انموذج تحليل المحتوى لمستوى تطبي المعايير الدولية في شركة االمي لالستثمار
رقم المعيار

المعايير  IFRSو IAS

2013

2014

2015

2016

2017

8

السياسةةةات المحاسةةةبية والتغيةةةرات فةةةي التقةةةةديرات
المحاسبية واالخطا

1

1

1

1

1

10

االحداا الالحقة لتاريخ الميرانية العمومية

0

0

0

0

0

19

مناف الموظفي ( التقاعد )

0

0

1

0

0

12

عقود االي ار

1

1

0

0

1

29

التقريةةةةر المةةةةالي فةةةةي االقتصةةةةاديات ذات التضةةةةخم
المرتف

0

0

0

0

0
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معايير IAS
2

اندماج االعمال

0

0

0

0

0

11

الشراكة

0

0

0

0

0

12

التقييم بالقيمة العادلة

0

0

1

1

1

5

عقود التامي

1

1

1

1

1

6

االصةةول غيةةر المتداولةةة المحةةتفس بهةةا برسةةم البي ة
والتعليمات المتوقفة

0

1

0

0

1

عدد المعايير المطبقة خالل السنوات

2

2

2

2

5

نسبة المعايير المطبقة خالل السنوات

%20

%20

%20

%20

%50

يلحس م جدول ( )1اعاله عمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية
الدولية في شركة االمي االسةتثمارية  ،اذ يلحةس وجةود تبةاي بةي
السةةنوات فةةي عمليةةة تطبي ة المعةةايير المحاسةةبية المرتبطةةة بتقةةديم
المعلومات المحاسبية ذات االستخدام االكثر مة قبةل المسةتخدمي
 ،فلوحس ان سنة ( )2012قد احتلت ( )%50م تطبية المعةايير

المحاسةةبية الدوليةةة بنوعيهةةا ( IASو  ، )IFRSويرج ة ذل ة الةةى
الضةةةغط المتواصةةةل مةةة قبةةةل الهيئةةةات والنقابةةةات والمسةةةتخدمي
االخري ألجل االفصان ع المريد مة المعلومةات وفقةا للمعةايير
الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي يتقةةةوم عليةةةة بعةةةا القطاعةةةات االخةةةرى
كالمصارف والذي يحق تماثل المعلومات المحاسبية معها .

جدول ( )2تطبي انموذج تحليل المحتوى لمستوى تطبي المعايير الدولية في شركة البات لالستثمار
رقم المعيار

المعايير  IFRSو IAS

2013

2014

2015

2016

2017

8

السياسةةةات المحاسةةةبية والتغيةةةرات فةةةي التقةةةةديرات
المحاسبية واالخطا

1

1

1

1

1

10

االحداا الالحقة لتاريخ الميرانية العمومية

0

0

0

0

1

19

مناف الموظفي ( التقاعد )

1

0

1

0

0

12

عقود االي ار

1

1

0

0

1

29

التقريةةةةر المةةةةالي فةةةةي االقتصةةةةاديات ذات التضةةةةخم
المرتف

0

0

0

0

0

معايير IAS
2

اندماج االعمال

0

0

0

0

0

11

الشراكة

0

0

1

1

1

12

التقييم بالقيمة العادلة

0

0

1

1

1

5

عقود التامي

1

1

1

1

1

6

االصةةول غيةةر المتداولةةة المحةةتفس بهةةا برسةةم البي ة
والتعليمات المتوقفة

0

1

0

0

1
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عدد المعايير المطبقة خالل السنوات

2

5

5

2

6

نسبة المعايير المطبقة خالل السنوات

%20

%50

%50

%20

%60

يلحس م جدول ( )2اعاله عمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية
الدولية في شةركة الباتة االسةتثمارية  ،اذ يلحةس وجةود تبةاي بةي
السةةنوات فةةي عمليةةة تطبي ة المعةةايير المحاسةةبية المرتبطةةة بتقةةديم
المعلومات المحاسبية ذات االستخدام االكثر مة قبةل المسةتخدمي
 ،فلوحس ان سنة ( )2012قد احتلت ( )%60م تطبية المعةايير

المحاسةةبية الدوليةةة بنوعيهةةا ( IASو  ، )IFRSويرج ة ذل ة الةةى
الضةةةغط المتواصةةةل مةةة قبةةةل الهيئةةةات والنقابةةةات والمسةةةتخدمي
االخري ألجل االفصان ع المريد مة المعلومةات وفقةا للمعةايير
الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي يتقةةةوم عليةةةة بعةةةا القطاعةةةات االخةةةرى
كالمصارف والذي يحق تماثل المعلومات المحاسبية معها .

جدول ( )2تطبي انموذج تحليل المحتوى لمستوى تطبي المعايير الدولية في شركة بي النهري لالستثمارات
رقم المعيار

المعايير  IFRSو IAS

2013

2014

2015

2016

2017

8

السياسةةةات المحاسةةةبية والتغيةةةرات فةةةي التقةةةةديرات
المحاسبية واالخطا

1

1

1

1

1

10

االحداا الالحقة لتاريخ الميرانية العمومية

1

0

0

1

1

19

مناف الموظفي ( التقاعد )

1

0

0

0

0

12

عقود االي ار

1

1

0

1

1

29

التقريةةةةر المةةةةالي فةةةةي االقتصةةةةاديات ذات التضةةةةخم
المرتف

0

0

0

0

0

معايير IAS
2

اندماج االعمال

0

0

0

0

1

11

الشراكة

0

1

0

0

0

12

التقييم بالقيمة العادلة

0

1

1

1

1

5

عقود التامي

1

1

1

0

1

6

االصةةول غيةةر المتداولةةة المحةةتفس بهةةا برسةةم البي ة
والتعليمات المتوقفة

0

1

1

0

1

عدد المعايير المطبقة خالل السنوات

5

6

2

2

2

نسبة المعايير المطبقة خالل السنوات

%50

%60

%20

%20

%20

يلحس م جدول ( )2اعاله عمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية
الدولية في شركة بي النهري االستثمارية  ،اذ يلحس وجةود تبةاي
بي السنوات في عملية تطبي المعايير المحاسبية المرتبطة بتقةديم
المعلومات المحاسبية ذات االستخدام االكثر مة قبةل المسةتخدمي
 ،فلوحس ان سنة ( )2012قد احتلت ( )%20م تطبية المعةايير
المحاسةةبية الدوليةةة بنوعيهةةا ( IASو  ، )IFRSويرج ة ذل ة الةةى
الضةةةغط المتواصةةةل مةةة قبةةةل الهيئةةةات والنقابةةةات والمسةةةتخدمي

االخري ألجل االفصان ع المريد مة المعلومةات وفقةا للمعةايير
الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي يتقةةةوم عليةةةة بعةةةا القطاعةةةات االخةةةرى
كالمصارف والذي يحق تماثل المعلومات المحاسبية معها.
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جدول ( )2تطبي انموذج تحليل المحتوى لمستوى تطبي المعايير الدولية في شركة الوئام لالستثمار
رقم المعيار

المعايير  IFRSو IAS

2013

2014

2015

2016

2017

8

السياسةةةات المحاسةةةبية والتغيةةةرات فةةةي التقةةةةديرات
المحاسبية واالخطا

1

1

1

1

1

10

االحداا الالحقة لتاريخ الميرانية العمومية

0

0

0

0

0

19

مناف الموظفي ( التقاعد )

0

0

1

0

0

12

عقود االي ار

0

1

0

0

1

29

التقريةةةةر المةةةةالي فةةةةي االقتصةةةةاديات ذات التضةةةةخم
المرتف

0

0

0

0

0

معايير IAS
2

اندماج االعمال

0

0

0

0

0

11

الشراكة

0

0

0

0

0

12

التقييم بالقيمة العادلة

0

0

1

1

0

5

عقود التامي

1

1

0

0

1

6

االصةةول غيةةر المتداولةةة المحةةتفس بهةةا برسةةم البي ة
والتعليمات المتوقفة

0

0

0

0

1

عدد المعايير المطبقة خالل السنوات

2

2

2

2

2

نسبة المعايير المطبقة خالل السنوات

%20

%20

%20

%20

%20

يلحس م جدول ( )2اعاله عمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية
الدولية في شةركة الوئةام االسةتثمارية  ،اذ يلحةس وجةود تبةاي بةي
السةةنوات فةةي عمليةةة تطبي ة المعةةايير المحاسةةبية المرتبطةةة بتقةةديم
المعلومات المحاسبية ذات االستخدام االكثر مة قبةل المسةتخدمي
 ،فلوحس ان سنة ( )2012قد احتلت ( )%20م تطبية المعةايير
المحاسةةبية الدوليةةة بنوعيهةةا ( IASو  ، )IFRSويرج ة ذل ة الةةى
الضةةةغط المتواصةةةل مةةة قبةةةل ال هةةةات الحلوميةةةة والمسةةةتخدمي

االخري ألجل االفصان ع المريد مة المعلومةات وفقةا للمعةايير
الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي يتقةةةوم عليةةةة بعةةةا القطاعةةةات االخةةةرى
كالمصارف والذي يحق تماثل المعلومات المحاسبية معها .

جدول ( )5تطبي انموذج تحليل المحتوى لمستوى تطبي المعايير الدولية في شركة الرورا لالستثمار
رقم المعيار

المعايير  IFRSو IAS

2013

2014

2015

2016

2017

8

السياسةةةات المحاسةةةبية والتغيةةةرات فةةةي التقةةةةديرات
المحاسبية واالخطا

1

1

1

1

1

10

االحداا الالحقة لتاريخ الميرانية العمومية

0

0

0

0

0

19

مناف الموظفي ( التقاعد )

0

0

1

0

1
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12

عقود االي ار

1

0

0

0

1

29

التقريةةةةر المةةةةالي فةةةةي االقتصةةةةاديات ذات التضةةةةخم
المرتف

0

0

0

0

1

معايير IAS
2

اندماج االعمال

0

0

0

0

0

11

الشراكة

0

0

0

0

0

12

التقييم بالقيمة العادلة

0

0

1

1

0

5

عقود التامي

1

0

0

1

1

6

االصةةول غيةةر المتداولةةة المحةةتفس بهةةا برسةةم البي ة
والتعليمات المتوقفة

0

1

0

0

1

عدد المعايير المطبقة خالل السنوات

2

2

2

2

6

نسبة المعايير المطبقة خالل السنوات

%20

%20

%20

%20

%60

يلحس م جدول ( )5اعاله عمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية
الدولية في شركة الرورا االستثمارية  ،اذ يلحس وجود تباي بةي
السةةنوات فةةي عمليةةة تطبي ة المعةةايير المحاسةةبية المرتبطةةة بتقةةديم
المعلومات المحاسبية ذات االستخدام االكثر مة قبةل المسةتخدمي
 ،فلوحس ان سنة ( )2012قد احتلت ( )%60م تطبية المعةايير
المحاسةةبية الدوليةةة بنوعيهةةا ( IASو  ، )IFRSويرج ة ذل ة الةةى
الضةغط المتواصةل مة قبةل الهيئةات والنقابةات وتطةور الشةةركات
وتفوقهةةةا نتي ةةةة تطبيقهةةةا للمعةةةايير الدوليةةةة بالشةةةلل الةةةذي يلبةةةي
المستخدمي الخارجيي ويحق تماثةل المعلومةات المحاسةبية التةي
يستخدموها وتقدم لهم م قطاعات اخرى كالمصارف .

ثانيا :تحليل مستوى تماثل المعلومات مدن خدالم مقارندة شدركات
عينة البحث مع القطاعات االخرى
م اجل الوصةول الةى دور تطبية معةايير المحاسةبية الدوليةة
في تحقي تماثل المعلومات المحاسةبية المقدمةة للمسةتخدمي سةيتم
اجرا مقارنة بي الشركات االسةتثمارية عينةة البحةث والشةركات
الموجودة في القطاعات االخرى المتمثلة بةـ( القطةا المصةرفي ،
القطا الصناعي  ،قطا التامي  ،القطا الت اري) للفترة نفسةها
 ،وسةةةيتم اجةةةرا المقارنةةةة بةةةي متوسةةةط نسةةةبة التطبيةةة للمعةةةايير
المحاسةةةبية الدوليةةةة للشةةةركات عينةةةة البحةةةث ومتوسةةةط التطبيةةة
للشةةةركات فةةةي القطاعةةةات االخةةةرى وكمةةةا هةةةو موفةةةح بال ةةةدول
االتي-:

جدول ( )6المقارنة بي الشركات االستثمارية وشركات القطاعات االخرى م حيث تطبي المعايير الدولية
القطاعات
القطا
االستثماري
القطا
الصناعي
القطا
الت اري

ح م ونس تطبي المعايير الدولية في القطاعات المختارة
الح م

2.2

2.8

2.8

2.2

5.6

النسبة

%22

%28

%28

%22

%56

الح م

2.2

2.9

2.1

2.2

6

النسبة

%22

%29

%21

%22

%60

الح م

2.2

2.2

2

2.2

5.8

النسبة

%22

%22

%20

%22

%58
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قطا التامي
قطا
المصارف

الح م

2.1

2.5

2.9

2.2

5.9

النسبة

%21

%25

%29

%22

%50

الح م

2.1

1.2

2.2

1.9

2.5

النسبة

%21

%12

%22

%19

%25

يلحةةس م ة جةةدول ( )6اعةةاله المقارنةةة بةةي متوسةةطات ح ةةم
ونسةة تطبيةة المعةةايير المحاسةةبية التةةي تلبةةي المسةةتخدمي مةة
المعلومات المحاسةبية التخةاذ القةرارات بةي شةركات االسةتثمارية
عينة البحث وبةي شةركات القطاعةات االخةرى  ،اذ لةوحس وجةود
تقارب بي القطاعةات االسةتثماري والصةناعي والت ةاري وقطةا
التامي نتي ة لتشابهما في عمليةة اعةداد القةوائم الماليةة وابتعادهمةا
عةةةة تطبيةةةة المعةةةةايير المحاسةةةةبية المطلوبةةةةة لتحقيةةةة التماثةةةةل
بالمعلومات المحاسبية المقدمة م قبل القطاعات االخةرى  ،وهةذا
ما يدل على ان اغل الشركات العراقية ال تقةوم بتطبية المعةايير

المحاسةةةبية الدوليةةةة بصةةةورة كاملةةةة بالشةةةلل الةةةذي يحقةةة التماثةةةل
بالمعلومةات وهةذا مةا تةةم مالحظتةه مة خةةالل المقارنةة بةي قطةةا
االستثمار وقطا المصارف  .ولغر التوصل الى مقدار الةدور
الةةذي تلعبةةه المعةةايير المحاسةةبية الدوليةةة فةةي عمليةةة تحقي ة تماثةةل
المعلومةةةات سةةةيتم اجةةةرا المقارنةةةة والتحليةةةل باسةةةتخدام البرنةةةام
االحصائي ( )spssبي متوسةطات ح ةم ونسة تطبية المعةايير
المحاسبية الدولية في قطا المصارف وقطا االستثمار وكما هو
موفح بال دول االتي -:

جدول ( )2التحليل االحصائي بي متوسطات الح م والنس لتطبي المعايير الدولية
التفاصيل

مؤشرات التحليل االحصائي

عدد المشاهدات

5

معامل ()T

2.282

معامل ()F

9.222

B

1.220

ح م االرتبا

0.885

مستوى المعنوية sig

0.012

يلحس م جةدول ( )2اعةاله وجةود ارتبةا قةوي بةي المعةايير
الدولية و يادة تحقي التماثل بالمعلومات المحاسبية اذ بلغةت قيمةة
االرتبا ( )0.885بمستوى معنوية ( )0.012وهي اقل مة ح ةم
الداللةةة ( )%5كمةةا ان قيةةام الشةةركات االسةةتثمارية بريةةادة تطبي ة
المعايير المحاسةبية بمقةدار معيةارا واحةدا يةؤدي الةى يةادة تماثةل
المعلومات المحاسبية المقدمة مة قبةل الشةركات االسةتثمارية الةى
المستخدمي الخارجيي بالمقارنة م قطا المصارف والذي شهد
فةةةي اآلونةةةة االخيةةةرة عمليةةةة تطبيةةة المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةة
الخاصةةة باكفصةةان والتقريةةر بشةةلل كبيةةر االمةةر الةةذي تبةةي م ة
خةةالل الفةةرق بةةي متوسةةطات التطبي ة م ة متوسةةطات الشةةركات
االستثمارية عينة البحث وم خالل ذل فان يتحق اثابت فرفية
البحةةةث التةةةي مفادهةةةا (تةةةؤدي عمليةةةة تطبيةةة المعةةةايير المحاسةةةبية
الدوليةةة فةةةي القطةةةا االسةةةتثماري الةةةى تحقيةةة تماثةةةل المعلومةةةات
المحاسبية المقدمة لمستخدميها).

االستنتاجات والتوصيات
اوال  :االستنتاجات
م خالل ال ان العملي توصل الباحث الى االستنتاجات االتية-:
 .1تعةد المعةايير المحاسةةبية الدوليةة مة اهةم القواعةةد التةي يتطلة
االلترام بها م قبل الشركات العراقية لغر تحقية الشةفافية
بعملية االفصان والتقرير ع المعلومات المحاسبية .
 .2هنال تباي وافةح بعمليةة تطبية المعةايير المحاسةبية الدوليةة
بةةي الشةةركات العراقيةةة اذ يحتةةل قطةةا المصةةارف بالمرتبةةة
االولى م حيث التطبي وتليه بقية القطاعات االخرى .
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 .2تلع ة سياسةةات الشةةركة واجرا اتهةةا االداريةةة المتمثلةةة بةةردارة
االربةةان وتعظةةيم المصةةالح الشخصةةية علةةى حسةةاب مصةةلحة
الشركة دورا فاعال في فعف تطبي المعايير الدولية .
 .2تؤدي عملية غياب تطبي المعايير الدولية دورا بار ا في عدم
تماثةةةل المعلومةةةات المحاسةةةبية المقدمةةةة لأل ةةةراف الخارجيةةةة
بالشلل الذي يساعدها في عملية اتخاذ القرارات .
 .5يفضةةةل اغلةةة المسةةةتخدمي الخةةةارجيي البيانةةةات المحاسةةةبية
الموفةةوعية والتةةي تتسةةم بالحيةةاد والشةةفافية والتةةي تتةةوفر فةةي
القطاعةةات التةةي تطب ة المعةةايير الدوليةةة فةةي عمليةةة االفصةةان
والتقرير.
ثانيا  :التوصيات
م خالل االستنتاجات اعاله يوصي الباحث باالتي -:
 .1فرورة تفعيل الدور الرقابي للهيئات والمنظمةات المعنيةة مة
اجةةل يةةادة الضةةغط علةةى الشةةركات العراقيةةة مة اجةةل تطبية
معايير االبالغ المالي كبقية القطاعات االخرى .
 .2يتعةةةي علةةةى الشةةةركات العراقيةةةة ان تةةةوعي اهميةةةة للمعةةةايير
المحاسبية الدولية في مختلف انشطتها المحاسبية بالشلل الةذي
يقوي م التقارير المالية الفصلية والسنوية .
 .2فةةرورة قيةةام ادارة الشةةركات االسةةتثمارية العراقيةةة بتغليةة
المصةةالح العامةةة للشةةركة علةةةى حسةةاب المصةةالح الشخصةةةية
بالشلل الذي يقلل م عمليات التالع بالبيانات المفصح عنها
.
 .2يتعي على ال هات المختصة في الحلومة العراقية ان تشةتر
على الشركات االسةتثمارية بضةرورة تطبية المعةايير الدوليةة
م خالل الضغط بمن اجا ة ممارسة االستثمارات .
 .5فرورة قيام شركات االستثمار العراقية بتوحيد القوائم المالية
وف ة المعةةايير الدوليةةة بالشةةلل الةةذي يحق ة تماثةةل المعلومةةات
المحاسبية المقدمة لأل راف المستخدمة لها .
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