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المستخلص
تسعى ادارة الشركات الى التدخؿ المقصود في عممية القياس واإللبغاغ المالي لبقصد الصصوؿ عمى مكاسب خاصة
لمشركة أو إلدارتيا مف خغاؿ منيج يسمى لبإدارة األرلباح والتي تعد عممية التغاعب المفيد في النتائج المصاسلبية لبيدؼ
خمؽ تصور مختمؼ عف األداء الصقيقي لمشركة ،ىذا التدخؿ يتطمب اللبصث عف أفكار مصاسلبة لبديمة .فظيرت اليندسة

المصاس لبية كأداة لمتخمص مف القيود التشريعية وضغوطات السوؽ عمى الشركات لباعتلبارىا العمـ التطلبيقي لمرقالبة
واستخداـ العمؿ واالصتراؼ اليندسي في المجاؿ المصاسلبي واستغغاؿ الفرص لبما يقود إلى البتكار منتجات وعمميات
وأدوات مالية مستصدثة ولبالتالي رسـ سياسات مالية قوية ووضع استراتيجيات مالية تتسـ لبالمرونة الستيعاب المتغيرات
التي تواجو الشركة .فتعد ىندسة المصاسلبة ضرلبا مف اإللبداع المصاسلبػي لتتواءـ مع إدارة األرلباح وتشكؿ نقطة انطغاؽ
لمعمؿ لبيا مف خغاؿ استخداـ الطريقة المصاسلبية المغائمة لمسيطرة عمى النتائج المالية لمشركة لبما يتواءـ مع تطمعات

ذوي المصالح .والىمية الموضوع جاء ىذا اللبصث ليلبيف مفيوـ ومجاالت عمؿ ىندسة المصاسلبة .كما يسمط الضوء عمى
منيج إدارة األرلباح كأصد األساليب اإلدارية في توجيو طرؽ تصصيؿ العوائد وتصقيؽ األرلباح.ومف ثـ لبياف دور ىندسة
المصاسلبة في تفعيؿ أداء إدارة األرلباح .وفي الختاـ اختلبار عغاقة ىندسة المصاسلبة لبمنيج إدارة األرلباح مف خغاؿ دراسة
استطغاعية في إقميـ كوردستاف  -العراؽ .ولغرض تصقيؽ ما تقدـ تـ تناوؿ اللبصث مف خغاؿ عدة مصاور تناوؿ األوؿ
منيا اإلطار المعرفي ليندسة المصاسلبة ومجاالتيا فيما افرد الثاني لعرض مدخؿ معرفي عف إدارة األرلباح وتناوؿ المصور
الثالث انعكاس ىندسة المصاسلبة عمى إدارة األرلباح لبينما اختتـ المصور االخير لبالجانب التطلبيقي.

Abstract
Management companies seeking to intended to interfere in the measurement and
financial reporting process in order to obtain the private company gains or managed
through curriculum called management earnings, which is the manipulation useful in
accounting results process in order to create perception is different from the real
performance of the company, this intervention requires a search for ideas alternative
accounting. accounting engineering appears as a tool to get rid of the legislative restrictions
and the pressures of the market to companies as Applied Science of control and the use of
the work and professionalism of engineering in the accounting field and exploit
opportunities including driving to innovate products and processes innovative financial
instruments and thus draw a strong fiscal policies and the development of financial
strategies that are flexible to accommodate changes facing the company. Accounting
engineering is a form of creative accounting to conform with earnings management and
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form the starting point for action by point through the use of appropriate accounting method
to control the financial results of the company in line with the aspirations of the interests
people and the importance topic . this research came to show the concept and the areas of
work of Engineering and highlights on earnings management approach as one the
administrative methods to guide the collection of revenue and ways to achieve profits. then
indicate the role of accounting in the activation of engineering performance management
test profits. and conclusion accounting profits engineering relationship management
approach through an exploratory study in the Kurdistan region achieve what progress has
been eating Search through several axes, the first of which dealt with the cognitive
framework for engineering accounting and its fields with Straighten second to display a
knowledge entrance for earnings management .the third explain the reflection of
Engineering Accounting on earnings management while the latter concluded axis side applied.

المقدمة
المصاسلبة ىي المجاؿ النلبيؿ مف المعرفة التي ليا نفوذ ىائؿ عمى االقتصاد ،وأنيا تمعب دو ار صاسما في التصقؽ مف

نتائج جميع أنواع األنشطة االقتصادية ومراجعة كفاءة أداء إدارة الشركة ،تصقيؽ ىذا اليدؼ يتطمب نصوا متزايد مف

األفكار المصاسلبة اللبديمة.و لما كاف القرار االستراتيجي األصعب الذي يواجو المدراء وخاصة مدراء المالية ىو تصديد
المزي ج األمثؿ لييكؿ رأس الماؿ في الشركة ،ونوعية األمواؿ وكميتيا وأوجو إنفاقيا أو استثمارىا وانعكاس ذلؾ عمى
رلبصية الشركة .فيتوقؼ اختيار مصدر التمويؿ عمى الملبادلة لبيف المخاطرة والعائد صيث أف اتخاذ الق اررات االستثمارية
والمفاضمة لبيف المشروعات ال يعتمد عمى التدفؽ المتوقع فصسب لبؿ اللبد مف اخذ عنصر المخاطرة لبعيف االعتلبار .وقد

ظيرت اليندسة المالية  Financial Engineeringكأداة لمتخمص مف القيود التشريعية وضغوطات السوؽ عمى
الوصدات االقتصادية لباعتلبارىا العمـ التطلبيقي لمرقالبة واستخداـ المكننة والتقنية والعمؿ واالصتراؼ اليندسي في المجاؿ
المصاسلبػي .فيرى اللبعض أف المصاسب يصمؿ مفيوـ ىندسة المصاسلبة مف خغاؿ إدراكو لمواد المصاسلبة الصكومية التي
تصمؿ ىندسة المصاسب لبتصميـ الموازنة الصكومية السنوية ،وجميع نظريات المصاسلبة الصكومية كلبرامج األداء ونظاـ

موازنة التخطيط واللبرمجة والموازنة الصفرية التي تتخذ جميعيا تصميماً واصترافاً ورقالبة وتقنيات لمتخطيط المستقلبمي
لمدولة .فتعد ىندسة المصاسلبة أداة التطوير والتطلبيؽ الخغاؽ لمتكنولوجيا المالية في صؿ المشاكؿ المالية واستغغاؿ

الفرص لبما يقود إلى البتكار منتجات وعمميات وأدوات مالية مستصدثة ولبالتالي رسـ سياسات مالية قوية ووضع
استراتيجيات مالية تتسـ لبالمرونة الستيعاب المتغيرات التي تواجو الشركة.

وطالما أف اإللبداع ىو استصداث فكرة أو نظرية أو افتراض عممي جديد أو اختراع جديد أو أسموب جديد لو القدرة

عمى صؿ المشكغات فتعد ىندسة المصاسلبة ضرلبا مف اإللبداع المصاسلبػي ” . creative “Accountingوالتي تتواءـ مع
إدارة األرلباح التي تعد تدخؿ مقصود مف قلبؿ اإلدارة في عممية القياس واإللبغاغ المالي الخارجي لبقصد الصصوؿ عمى
مكاسب خاصة لمشركة أو إلدارتيا .أي لبمعنى ىي عممية التغاعب المفيد في النتائج المصاسلبية لبيدؼ خمؽ تصور
مختمؼ عف األداء الصقيقي لمشركة.
أهمية البحث:

طالما تعد المصاسلبة أداة لمسيطرة عمى العمميات المالية مف خغاؿ استخداـ الطريقة المصاسلبية المغائمة لمسيطرة عمى

النتائج المالية لمشركة .وتمتمؾ الصؿ لكؿ العواقب المالية التي تعترض إدارة الشركة.فعميو اللبد مف تسميط الضوء عف
مناىجيا الصديثة في استغغاؿ الفرص لبما يقود إلى البتكار منتجات وعمميات وأدوات مالية مستصدثة تمكف مف رسـ
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سياسات مالية قوية ووضع استراتيجيات تتسـ لبالمرونة الستيعاب المتغيرات التي تواجو الشركة وما يطمؽ عمييا لبيندسة
المصاسلبة وكيفية استثمارىا في توجيو عوائد الشركة وادارة أرلباصيا.
مشكمة البحث:

تكمف مشكمة اللبصث في أف العديد مف الشركات ليس لدييا الدراية الكافية لبموضوع ىندسة المصاسلبة ،فضغا عف

افتقارىا إلى طرؽ إدارة األرلباح لبالشكؿ الذي يخدـ ذوي المصالح ،فضغا عف كؿ ما تقدـ لـ تتناوؿ اللبصوث األكاديمية
انعكاسات ا ليندسة المصاسلبية عمى إدارة األرلباح مما يجعؿ الشركات في صؿ عف تطلبيقاتيا العممية .ويمكف تمخيص
المشكمة مف خغاؿ االسئمة االتية:

السؤاؿ االوؿ :ىؿ توجد عغاقة لبيف ىندسة المصاسلبة وادارة ارلباح الشركات؟

السؤاؿ الثاني :ىؿ تؤثر ىندسة المصاسلبة في ادارة ارلباح الشركات؟
هدف البحث:

ييدؼ اللبصث إلى اآلتي:
 .1لبياف مفيوـ ومجاالت ىندسة المصاسلبة.
 . 2تسميط الضوء عمى منيج إدارة األرلباح كأصد األساليب اإلدارية في توجيو طرؽ تصصيؿ العوائد وتصقيؽ األرلباح.
 .3لبياف دور ىندسة المصاسلبة في تفعيؿ أداء إدارة األرلباح.

 .4اختلبار عغاقة ىندسة المصاسلبة لبمنيج إدارة األرلباح مف خغاؿ دراسة استطغاعية في إقميـ كردستاف العراؽ.
فرضية البحث:

يقوـ اللبصث عمى فرضية اساسية واصدة مفادىا " ليندسة المصاسلبة اثر فعاؿ عمى ادارة االرلباح لبالشكؿ الذي يخدـ ىدؼ

ادارة الشركة ".
وتنلبثؽ منيا فرضيتيف فرعيتيف وىي:
 )1التوجد عغاقة معنوية ايجالبية لبيف ىندسة المصاسلبة وادارة األرلباح.
 )2اليوجد تأثير ايجالبي ليندسة المصاسلبة عمى ادارة األرلباح.
منهج البحث:

اعتمد اللباصث المنيج الوصفي/االستقرائي في صياغة الجانب النظري مف اللبصث لبالرجوع إلى الكتب واللبصوث العممية

ذات العغاقة ،فيما سمؾ الجانب التصميمي /االستنلباطي مف خغاؿ الجانب التطلبيقي لموصوؿ إلى ىدؼ اللبصث.
خطة البحث:

لغرض تصقيؽ ىدؼ اللبصث واختلبار فرضيتو وطرح موضوعو وفؽ المنطؽ العممي السميـ فقد تـ تقسيمو وفؽ المصاور

اآلتية:
المحور األول :اإلطار المعرفي لهندسة المحاسبة ومجاالتها

المحور الثاني :مدخل معرفي ألدارة األرباح

المحور الثالث :انعكاس هندسة المحاسبة عمى إدارة األرباح

المحور الرابع :الجانب التطبيقي.
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المحور األول :اإلطار المعرفي لهندسة المحاسبة ومجاالتها
أوال  :مفهوم هندسة المحاسبة

عمى الرغـ مف اف لممصاسلبة تاريخا طويغاً لكف عمرىا كعمـ قصير ،وأوؿ تعريؼ لعمـ المصاسلبة لبأنو عمـ توفير

المعمومات ألغراض اتخاذ القرار .وىكذا أصلبح ىذا العمـ يتضمف العديد مف المفاىيـ في المصاسلبة الصكومية واإلدارية
ومصاسلبة الكمفة والشركات والمالية ،وغيرىا مف الفروع التي تدرس في الجامعات مف صيث المعالجات التاريخية .أي لصد
اآلف يفكر لبيا كونيا أفعاالً وأعماالً واجراءات تعلبر عف معالجات مصاسلبية لفترة قديمة وال يجري التصور عمى أف
المصاسلبة أفعاال وأعماالً الصقة ،أو كونيا تصميمية ،أو أفعاالً مستقلبمية ،أو المقصود كونيا ىندسة

تصميمية(.اللبقعاوي)1 :2007،

وعميو تعد المصاسلبة أداة لمسيطرة عمى العمميات المالية مف خغاؿ(Michalezyk,2012:37):

. 1إف استخداـ الطريقة المصاسلبية ىو لمسيطرة عمى النتائج المالية الصالية لمشركة .ىذا التصور يمعب دو ار صاسما في
ىندسة المصاسلبية.
 .2الصؿ لكؿ العواقب الكلبيرة والتي تؤخذ لبالصسلباف ىو عممية التتالبع مف لبداية االصتساب لبغض النظر عف الطريقة

المصاسلبية التي تـ اختيارىا ،أي الثلبات عمى استخداـ تمؾ الطريقة التي تـ اختيارىا .ويتضح ذلؾ مف صقيقة انو سيتـ

إطفاء كؿ األصوؿ الثالبتة وصواؿ إلى الصفر.
فتصتاج المؤسسات المالية دوما االصتفاظ لبتشكيمة متنوعة مف األدوات والمنتجات المالية تمكنيا مف االستجالبة
لمتغيرات اللبيئة االقتصادية ايجالبيا ولبالشكؿ الذي يضمف منافع ذوي المصالح.صيث ظمت الوصدات االقتصادية ردصا مف
الزمف أسيرة أدوات مصددة غير كافية لممواءمة مع تطمعات ذوي المصالح ،وىنا تلبرز أىمية ىندسة المصاسلبة كأداة فاعمة

لتقديـ الصموؿ الملبتكرة مف خغاؿ تقديـ أدوات واجراءات و عمميات مستصدثة تتماشى مع اعتلبارات الكفاءة االقتصادية.
ولكف كيؼ يمكف تصور ىذا العمـ كيندسة تصميمية مستقلبمية؟.
والجواب عف ذلؾ يعني تصويؿ الفكر المصاسلبػي مف كونو عمميات أو معالجات تاريخية إلى كونو صجـ عمميات أو
معالجات مصاسلبية مستقلبمية كلبيرة جدا  .وعميو لمقياـ لبذلؾ ال لبد مف معرفة مفيوـ ىندسة المصاسلبة ،صيث أف"اليندسة"
ىو العمـ التطلبيقي لمرقالبة واستخداـ القوة لباستعماؿ المكننة والتقنية والعمؿ واالصتراؼ اليندسي .فالميندس فيو الشخص

الذي يمتيف ىذا العمؿ ويقوـ لبتصميـ المكائف واآلالت والجسور والطرؽ والموانئ وغيرىا .ويقوـ الميندس لبالميارة
المكتسلبة مف خغاؿ التدريب الشخصي المستمر لمختمؼ األعماؿ.
وفيما يتعمؽ لبطلبيعة اليندسة المصاسلبية يجب األخذ لباالعتلبار األتي(Michalezyk,2012:38) :

 .1عغاقتيا لبنظرية العموـ في ضوء نظرية النظـ العامة.

 .2تصميغات التفريؽ لبيف اليندسة المصاسلبية ونماذج أخرى لممصاسلبة مثؿ المصاسلبة اإللبداعية.
 .3اآلثار األخغاقية لممصاسلبيف لباستخداـ الصموؿ اليندسية والمصاسلبة.
 .4الشرعية (مف صيث القانوف الجنائي وقانوف العقولبات والمالية) مف العمميات اليندسية المصاسلبية .والوضع القانوني
الممتلبس االصتياؿ المصاسلبػي.

 .5الدرجة التي كاف يتفؽ مع قانوف الميزانية العمومية.
 .6استخداـ إجراءات مصاسلبية منتظمة كأساس ألنشطة اليندسة والمصاسلبة.
 .7أنواع الكشؼ عف النشاط المرتلبطة لباليندسة المصاسلبية لباستخداـ التصميؿ اإلصصائي.
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ولب ناءا عمى ما تقدـ مف الضرورة إيضاح مكامف التطلبيؽ اليندسي في العمؿ المصاسلبػي ،فيرى اللبعض أف المصاسب
يصمؿ مفيوـ ىندسة المصاسلبة مف خغاؿ إدراكو لمواد المصاسلبة الصكومية التي تصمؿ ىندسة المصاسب لبتصميـ الموازنة
الصكومية السنوية ،وجميع نظريات المصاسلبة الصكومية كلب ارمج األداء ونظاـ موازنة التخطيط واللبرمجة ،والموازنة الصفرية
تتخذ جميعيا تصميماً واصترافاً ورقالبة وتقنيات لما يتـ في الواقع مف نشاطات ،وألىميتيا النسلبية للبنود الموازنة التقديرية

مف أمواؿ ومصادر أمواؿ كلبيرة لمتخطيط المستقلبمي لمدولة .كما تدخؿ المصاسلبة اإلدارية في فكرة ىندسة المصاسلبة كونيا
تصمؿ مفيوـ تصميـ وتصور مستقلبمي لمموازنات التخطيطية لمشركات  ،ونقطة التعادؿ أو المفاضمة لبيف اللبدائؿ مف

صيث التكاليؼ والتخطيط لمتخزيف وغيرىا مف فكر ىندسة المصاسلبة .وتعد مصاسلبة التكاليؼ اقرب الفروع المصاسلبية إلى
ىندسة المصاسلبة مف خغاؿ ما تصممو مف مفيوـ التخطيط لموصوؿ إلى كمفة الوصدة الواصدة ،أو التكاليؼ المعيارية
وسمسمة القيمة ومصاسلبة االنجاز وتشخيص القيود وفؽ نظرية القيود والعمؿ عمى خفض كمؼ الجودة مف خغاؿ اعتماد

العيب الصفري ولبقية مفاىيميا المختمفة التي تلبغي الوصوؿ مف خغاؿ الميندسيف والمصاسلبيف المصترفيف في ىذا المجاؿ
إلى قواعد وملبادئ مصددة يمكف لبموجلبيا أف تكوف مقاييس ثالبتة لممستقلبؿ.كذلؾ المصاسلبة الدولية التي تيدؼ الوصوؿ
إلى اتساؽ في الملبادئ والقواعد المختمفة لخدمة المستثمر األجنػلبػي والمصمي .وىناؾ العديد مف المعايير الصادرة لبيذا
ا لخصوص ،فيي ىندسة تصاميـ مستقلبمية تتطمب التطلبيؽ والتقنية واالصتراؼ مف قلبؿ الممتينيف أو األكاديمييف في
مجاؿ المصاسلبة لغرض نتائج أعماؿ موصدة عمى قدر واسع في كافة المجاالت المختمفة المستقلبمية.كما تعد مينة التدقيؽ

ىي ىندسة مصاسلبية ،فعندما يفكر المدقؽ في عممية رسـ مستقلبمي لموصوؿ إلى إلبداء الرأي صوؿ تقريره الفني المصايد،
فيو يقوـ لبوضع خطة واجراءات عمؿ تدقيؽ أولي لعمميات ولبرامج إجراءات تنفيذ ىذه العممية.ويعتلبر المصاسب ذا
تفكيريف صوؿ أداء المعالجات المصاسلبية ،فيو يقوـ لبالعمؿ المصاسلبػي لمفترات التاريخية لبموجب ملبدأ التكمفة التاريخية
وكذلؾ يفكر لبما سيقوـ لبو في العمميات التالية أو الغاصقة .ولبموجب ىاتيف الصالتيف يظير المصاسب مينياً خصوصأ في

التفكير لبالمعالجات المصاسلبية غير التقميدية ألسلباب عديدة فتظير ىندسة المصاسلبة أكثر وضوصا في أنشطتو الكلبيرة

صيث يتـ فصؿ ىيكؿ ووظيفة ىذه األنشطة لبشكؿ واضح .وكذا الصاؿ لبالنسلبة لنظرية المصاسلبة صيث اف ظيور نظرية
المصاسلبة جاءت لتصؿ العديد مف المسائؿ التي واجيت العمؿ الفني واالصترافي والميني في المصاسلبة والتي اختمؼ عمييا
المفكروف .أما ىندسة المصاسلبة فيي التفكير والتطلبيؽ المستقلبمي لمينة وعمـ المصاسلبة فالنظرية المصاسلبية ليا أىداؼ
ومفاىيـ وافتراضات وصوال إلى الملبادئ ومف ثـ تعميميا عمى الواقع ،فأصلبصت ليا منيجية وأساليب استخداـ إصصائي

تصذو صذو العموـ األخرى .ولبيذا التصور أصلبصت المصاسلبة ىندسة لمتفكير والتصميـ المستقلبمي لقوى ووسائؿ ومتغيرات
عديدة مؤثرة في نقؿ ىذه النظريات (.اللبقعاوي)1 ،2007،
ويمكف ليندسة المصاسلبة مف تقديـ مساعدة فعالة لتصقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التي تخطط ليا الشركة لمواجية
المخاطر و الظروؼ الصعلبة التي تواجييا ،فيندسة المصاسلبة ال يقتصر دورىا فقط عمى تخفيض تكاليؼ األنشطة

المنفذة لبؿ تذى ب إلى ألبعد مف ذلؾ فيي تطور و تلبتكر أدوات مالية جديدة و تقدـ صموؿ لممشكالت المالية التي تواجييا
الوصدات االقتصادية.(Marshall& Bansal,2011:6) .
أي أف الخمؽ و اإللبداع الذي تصققو ىندسة المصاسلبة ال يقتصر عمى األىداؼ الجديدة لبؿ يمتد كذلؾ إلى تطويع
السياسات ال مالية القديمة لخدمة األىداؼ الجديدة و اإلستراتيجية لمشركة .لدرجة ظير ما يعرؼ لبالمصاسلبة اإللبداعية
 Creative Accountingأو إدارة األرلباح

Earnings Management

والتي تعد أسموب مف أساليب التغاعب

في الصسالبات إلخفاء األداء الفعمي لبغرض تصقيؽ نتائج نافعة لمشركة أو لبعض العامميف فييا .وىندسة المصاسلبة يمكف
أف تدمج نظرية المصاسلبة مع األىداؼ االقتصادية إلدارة الشركة .ىذه العغاقة ىي مف خغاؿ االعتماد المتلبادؿ مع
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أىداؼ الشركة والسعي منو لمعب دو ار مييمنا .فيندسة المصاسلبة ىي أداة ("صافز") مما يجعؿ مف الممكف لمثؿ ىذا
الدليؿ قلبوؿ النتائج المالية المتوقعة مف قلبؿ مجمس إلدارة .واألسس النظرية ليندسة المصاسلبة ىي مزيج مف األتي:
).(Michalczyk, 2012,39
. 1كوف ما لبعد اللبنائية يتـ المكافصة إلى المدى الذي يؤسس نظرية أساس لممراقلبة ويدصض فكرة أف العمـ ىو مجرد
نظاـ لجمع المعرفة.

 .2نظرية النظـ العامة ،صيث اف نظرية العموـ ومنطؽ الصجج تقوـ عمى ملبادئ السلبلبية.
 .3إدارة األرلباح لبالقدر الذي يجمع لبيف المصاسلبة وادارة الشركة.
 . 4نظرية الوكالة ونظرية تكاليؼ المعامغات ،ولبقدر المستطاع العموـ اإلدارية والتنظيمية ىي المعنية لبذلؾ.
 .5المنظور النظري لتصديد المفاىيـ لوصؼ وتصنيؼ وقياس القيـ المأخوذة لباالعتلبار.

 . 6تفاصيؿ النظرية المصاسلبية كأساس لمتصميؿ في ظؿ األطر المصاسلبية المختمفة،وكذلؾ تصميؿ تدفؽ لإليرادات
والمصروفات.
 . 7تطلبيؽ مفاىيـ المساءلة والمسؤولية لتصديد مف ىو المسؤوؿ عف جودة المعمومات الناتجة عف الوسائؿ المصاسلبية
اللبديمة.
فيندسة المصاسلبة تعني تصميـ و تطوير و تطلبيؽ عمميات و أدوات مالية مستصدثة و تقديـ صموؿ خغاقة و ملبدعة

لممشكغات المالية و في ظؿ ىذا اإلطار يتصدد نطاؽ ىندسة المصاسلبة في ثغاث مجاالت رئيسية ىي وفؽ األتي:
(.)Finnerty,1988:14
المجال األول  :يتمثؿ في البتكار أدوات مالية جديدة كتقديـ أنواع ملبتكرة مف السندات و األسيـ الممتازة و العادية التي

تغطي اصتياجات الشركة.

المجال الثاني  :يتمثؿ في البتكار عمميات مالية جديدة مف شأنيا أف تخفض تكاليؼ العمميات و تصقيؽ الدقة و السرعة

كاعتماد المصاسلبة االلكترونية .

المجال الثالث  :يتمثؿ في تقديـ صموؿ ملبدعة لممشكالت المالية التي تواجو الشركة مثؿ البتكار استراتيجيات جديدة إلدارة
مخاطر االستثمار أو أنماط جديدة إلعادة ىيكمة الشركة كالخصخصة .

وينظر (سيملبر) إلى ىندسة المصاسلبة عمى أنيا جاءت لتقديـ العوف لمشركة مف اجؿ تخفيض أو التخمص مف ضغوط
القيود المفروضة عمييا مف قيود تشريعية وتسويقية أو قيود داخمية تفرضيا ظروؼ الشركة ذاتيا ،وليذه القيود تكمفة قد

تصؿ إلى مستوى عالي مف الخطورة لذا عمى الشركة اللبصث عف سلبؿ لتخفيض أو لمتخمص مف تمؾ
التكاليؼ)Sliber,1983:89(.
ويرى اللبا صث ىندسة المصاسلبة عمى أنيا " إعادة تصميـ أو تطوير أو تطلبيؽ إجراءات وعمميات وأدوات مالية جديدة
تسعى لتقديـ الصموؿ المغائمة لممشكغات المالية التي تواجو الشركة دوف األضرار لبذوي المصالح وسغامة المعمومات
المالية".و طالما أف اإللبداع ىو استصداث فكرة أو نظرية أو افتراض عممي جديد أو اختراع جديد أو أسموب جديد لو

القدرة عمى صؿ المشكغات فتعد ىندسة المصاسلبة ضرلبا مف اإللبداع المصاسلبي (.)Creative Accountingصيث أف
المفيوـ العممي و التطلبيقي ليندسة المصاسلبة و إلبداعاتيا يتطمب اعتماد أساليب و طرؽ و إجراءات و معايير و

نظريات جدي دة غير مألوفة الستخداميا في تفسير و تصميؿ و صؿ المشكغات المصاسلبية التي تواجو الشركة عميو ال لبد
أف يتمتع المصاسب الملبدع لبالشجاعة و الثقة لبالنفس إلى جانب القدرة عمى التخيؿ و الصدس لباالعتماد عمى معرفتو

المالية و المصاسلبية مع االستمرار في تطوير إمكانياتو في تقويـ المعمومات المالية و ميارة استخداـ وسائؿ التصميؿ
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المختمفة إلى جانب معرفتو الواسعة في المفاىيـ األساسية المصاسلبية و المعايير الدولية المختمفة إي ضرورة الرلبط لبيف
المعرفة النظرية المصاسلبية و اإللماـ لبالتطلبيؽ العممي ىي التي تشجع المصاسب و تصفزه عمى اإللبداع المصاسلبػي .لبمعنى
أف اإللبداع المصاسلبػي في الشركة يرتلبط لبعمؿ التغييرات و التطورات في مجاؿ المصاسلبة و سياسات و إجراءات العمؿ
المالي و كذلؾ الممارسات المينية و الخلبرات المصاسلبية ،فقد أصلبح يمثؿ ميزة تنافسية شديدة األىمية و أداة فعالة لعالج
المشاكؿ المصاسلبية في الشركة عف طريؽ استخداـ طرؽ مختمفة ليندسة المصاسلبة و ذلؾ لتوليد األفكار المصاسلبية

اإللبداعية)Saunders,2000:529( .

كما أف اإللبداع المصاسلبػي مف خغاؿ ىندسة المصاسلبة يسيـ في تصسيف األداء المالي مف خغاؿ توسيع صصة الشركة
في السوؽ و التنوع و االلبتكار في إيجاد صموؿ لبديمة لممخاطر التي تواجييا كالعمؿ عمى جذب موارد مالية لـ تكف
متاصة والعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ وتصسيف مستوى السيولة)Mason,et al,1995:8( .

وعميو فأف ىندسة المصاسلبة ال لبد أف تعتمد عمى أساليب مصاسلبية إلبداعية تمارس دوف تجاوز المعايير و الملبادئ

المصاسلبية المتعارؼ عمييا و إنما تقوـ عمى استغغاؿ عنصري المرونة وصرية االختيار في تمؾ المعايير و الملبادئ
لتصسيف

الوضع

لمالي

لمشركة

دوف

المساس

لبمصمصة

المستفيديف

مف

المعمومات

المصاسلبية.

)(Mulford&Comiskey,2002:13
ثانيا :مجاالت عمل هندسة المحاسبة

مما تقدـ تلبيف انو يمكف ادخاؿ ىندسة المصاسلبة في الشركة مف خغاؿ عدة مجاالت ووفؽ األتي:

ا  .هندسة المحاسبة وادارة المخاطر المالية

تعد المخاطرة واصدة مف العوامؿ الميمة واألكثر تأثي ار في قيمة الشركة وتعرؼ المخاطر عمى أنيا " التلبايف أو التقمب

في العوائد المتوقعة" ( .العامري.)420 ،2009،

أما ) Financial Services Roundtable (FSRفقد عرؼ المخاطر لبأنيا" اصتماؿ صصوؿ الخسارة أما لبشكؿ

ملباشر خغاؿ خسائر نتائج األعماؿ أو خسائر في رأس الماؿ أو لبشكؿ غير ملباشر عف طريؽ وجود قيود تصد مف قدرة
الشركة عمى تصقيؽ أىدافيا وغاياتيا")FSR,1999:5(.
و الفرؽ لبيف المخاطرة والغموض ىو أف الغموض يعني عدـ معرفة ماذا سيصدث؟ ،أما المخاطر فيي كيؼ يصدد

صجـ الغموض الموجود فكمما زاد صجـ الغموض كمما زادت المخاطر إذا المخاطر ىي درجة الغموضFabozzi & (.
)Peterson,2002:257
وتقسـ المخاطر لبشكؿ رئيس إلى اآلتي:

أ .مخاطر نظامية  Systematic Riskوىي المخاطر التي ال يمكف تجنلبيا لبالتنويع فيي تصيب كافة الشركات ألنيا
مرتلبطة لبصركة السوؽ وليذا يطمؽ عمييا مخاطر السوؽ)Francis,1998:358( : .

ب .المخاطر الغانظامية   Unsystematic Riskوتمثؿ مخاطر التنويع وتنشأ عف عوامؿ خاصة لبالشركة المراد
االستثمار لبيا مثؿ صدوث إضرالبات في تمؾ الشركة أو أخطاء إدارية داخؿ الشركة أو لبسلبب المنافسة ( .صداد:2010،
.)149
وعادة تتعرض الشركة إلى خمسة أنواع رئيسية مف المخاطر المالية ( )Financial Riskىي مخاطر سعر الفائدة،

ومخاطر سعر الصرؼ ،والتقمب في أسعار األسيـ ومخاطر أسعار السمع فضغا عف مخاطر التضخـ .إذ أف المخاطر
المالية ترتلبط لبمتغيرات مالية ال دخؿ إلدارة الشركة فييا ،و لبفضؿ ىندسة المصاسلبة يمكف مواجيتيا مف خغاؿ تجزئة
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عقود المشتقات المالية والدخوؿ في صفقات لغرض الصد مف المخاطر إذ يمكف أف تستخدـ العقود اآلجمة والخيارات
والمستقلبميات لغرض الصماية مف المخاطر )Kothari & Hentschel,2001:10(.
واف المشكمة مع المخاطر المالية ليس فقط في صجميا ولكف في كونيا تصدث فجأة و دوف توقع .ولغرض مواجية
المخاطر المالية ال لبد مف إدارتيا مف خغاؿ ثالث دورات مالية البتكرتيا ىندسة المصاسلبة وىي وفؽ اآلتيMarshall ( :
)& Bansal,2011:533

أ .تخفيض المخاطر وذلؾ لبالتخمص مف مصدر المخاطر لباللبيع أو إصغاؿ جزء مف األصوؿ ذات المخاطر المرتفعة

لبأصوؿ اقؿ مخاطر أو خالية مف المخاطر .
ب .التنويع في االستثمار وما يترتب عميو مف تخفيض المخاطر.
جػ .التأميف ضد المخاطر.
 .2هندسة المحاسبة والمشتقات المالية

المشتقات المالية ىي عقود تيدؼ إلى تلبادؿ المخاطر المالية ،وتعتلبر أىـ أدوات المجازفة في األسواؽ المالية ،اذ

تتوقؼ قيمتيا عمى قيمة أصؿ أخر ،أو لبعلبارة أدؽ ىي أدوات يتوقؼ العائد المتولد عنيا عمى اتجاه سعر أصؿ أخر،
ومف أنواع المشتقات صكوؾ األوراؽ المالية التي يتـ إصدارىا ويعطى صائزىا الصؽ في شراء أسيـ الشركة لبسعر معيف
في تاريخ الصؽ ،و السندات القالبمة لمتصويؿ إلى أسيـ،وأشير صورىا العقود اآلجمة والعقود المستقلبمية وعقود االختيار
وعقود الملبادلة)Frang&Jin,2000:1( .
وتعد المشتقات المصور األساسي الذي ترتكز عميو ىندسة المصاسلبة إللبعاد المخاطر التي تتعرض ليا الشركة،

وتعرؼ المشتقات عمى أنيا" عقود مالية تشتؽ قيمتيا مف قيمة مرجعية (موجود ضمني) يمكف استخداميا ألغراض

متعددة كالتصوط واالستثمار والمضارلبة ويكوف تقمب قيمتيا اشد مف تقمب قيمة الموجود الضمني ليا ،وتتعمؽ لبفقرات
والتزامات خارج الميزانية العمومية"( .الفريجي) 6 :2001،
ولممشتقات المالية عدة أنواع وفؽ اآلتي (Chance,2001 : 5) :

أ .الخيارت ،وتعرؼ عمى أنيا " عقد لبيف شخصيف  -لبائع ومشتري  -يعطي لممشتري الصؽ لبتنفيذ أو عدـ تنفيذ ،لبيع أو
شراء موجود ما لبسعر مصدد وموعد مصدد لبسعر يتفؽ عميو اليوـ".
ب .المستقلبميات ،وتعرؼ عمى أنيا"التزاـ تعاقدي نمطي للبيع أو شراء موجود معيف في المستقلبؿ".
جػ .العقود اآلجمة يعرؼ العقد األجؿ عمى انو" اتفاؽ لبيف طرفيف لبائع ومشتري للبيع أو شراء شيء ما في تاريخ الصؽ

ولبسعر يصدد اليوـ".

 د .الملبادالت ،ويعرؼ عقد الملبادلة عمى انو" عقد لبيف طرفيف يتضمف الموافقة عمى تلبادؿ تدفقات نقدية".
 . 3هندسة المحاسبة إلدارة مخاطر االستثمار في السندات

المخاطر ىي تعلبير عف صالة عدـ التأكد مستقلبغا  ،فعدـ التأكد مف صجـ العائد أو زمف الصصوؿ عميو يسلبب قمقا

لممستثمر وىذا القمؽ ىو المخاطر .فقلبوؿ المستثمر لبعائد معيف يرتلبط لبسموكو تجاه المخاطر التي يتعرض ليا ولكؿ
مستثمر درجة تفضيؿ معينة لممخاطر ،فيناؾ مف يكره المخاطر واخرمصايد لممخاطر  ومستثمر يلبصث عف المخاطر ،
والم خاطر تتلبايف درجتيا وقوتيا وفقا لنوع االستثمار ومدتو وشكؿ ادارتو وقناعة المستثمر ،وال يكف العائد لبمعزؿ عف
المخاطرة)Megginson,1997:94( .

 وأف المخاطر التي تتعرض ليا عممية االستثمار في السندات ىي وفؽ االتي)Jones,1996:392( :
أ .مخاطر السعر Price Risk
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ويقصد لبيا التقمب في سعر السند نتيجة لمتغيير في أسعار الفائدة في السوؽ ،فارتفاع أسعار الفائدة في السوؽ يعني
انخفاض القيمة السوقية لمسند أما انخفاض أسعار الفائدة يعني ارتفاع القيمة السوقية لمسند.
ب .مخاطر إعادة االستثمار Re-investment Risk
وتمثؿ صالة عدـ التأكد لبش أف معدؿ الفائدة الذي يتوقع الصصوؿ عميو مستقلبغا وعمى عكس مخاطر السعر .لبمعنى أف
االرتفاع في سعر الفائدة في السوؽ مستقلبغا يعني زيادة صصيمة إعادة استثمار تمؾ التدفقات النقدية ،أما االنخفاض في

سعر الفائدة فيعني انخفاض صصيمة إعادة االستثمار ،وىكذا يلبدو أف تأثير ىذيف النوعيف مف المخاطر في ظؿ تغير
أسعار الفائدة يسير في اتجاه عكسي فعندما يكوف تأثير اصدىما ايجالبي يكوف تأثير اآلخر سملبي وعميو ال لبد مف جعؿ
العمر االقتصادي لمسند يتماشى مع الفترة الزمنية المصددة لغاستثمار لبصيث يساىـ في صماية المستثمر مف مخاطر تغير
أسعار الفائدة وىذه ىي إستراتيجية التصصيف ( )Immunizationالتي مف شأنيا أف تجعؿ التأثير االيجالبي أو السملبػي

عمى سعر السند نتيجة لمتغير في سعر الفائدة مساويا لمتأثير السملبػي أو االيجالبي الذي يصدثو التغير في سعر الفائدة

عمى المعدؿ الذي يعاد لبو استثمار صصيمة السند عندما يصؿ تاريخ استصقاقو.أي أف إستراتيجية التصصيف تصمي
االستثمار في السندات مف مخاطر السعر ومخاطر إعادة االستثمار وىذا يعد نوع متميز مف االلبتكار ،أنيا البتكارات
ىندسة المصاسلبة.
 .4دور هندسة المحاسبة في إعادة هيكمة الوحدات االقتصادية

يقصد لبإعادة الييكمة تصويؿ شركة مساىمة إلى شركة خاصة اذ تقوـ مجموعة مف المستثمريف لبالصصوؿ عمى

قروض تستخدـ في شراء أسيـ الشركة لتنتيي ممكية ىذه الشركة لمجموعة صغيرة مف المستثمريف ،ولقد لبدأ ىذا النمط

مف إعادة الييكمة كنتيجة لتزايد معدالت التضخـ و تصسف مستوى األداء االقتصادي و رواج سوؽ السندات منخفضة
الجودة والتعديغات التي طرأت عمى التشريع الضريػلبػي .وإلنجاح عمميات إعادة الييكمة لباستخداـ ىذا األسموب ،تفنف
المصاسلبوف في استنلباط أدوات تمويؿ جديدة تسيـ في تسريع عمميات التصوؿ ولقد كشفت ممارسة ىذه العمميات عف
تصقيؽ مكاسب وفيرة لممستتمريف الذيف ينيوف عممية التصوؿ لبنجاح ،أما مصادر تمؾ المكاسب فيي الوفورات الضريلبية
والوفورات في تكمفة الوكالة والعائد المتولد مف االقتراض واصتماؿ انتقاؿ الثروة إلى مغاؾ جدد ،إضافة إلى اصتماؿ أف

يكوف سعر شراء أسيـ الشركة لبقيمة اقؿ مف قيمتيا الصقيقية)Brigham,et al:1999:821( .
 .5الهندسة المحاسبية في سوق األوراق المالية

تتميز األسواؽ المالية لبتقمب األسعار ،وىذه التقملبات ىي مصدر دائـ لممخاطر مما يتطمب التفكير واإللبداع في

عمميات أسواؽ األوراؽ المالية.ويعطي سوؽ نازداؾ لألوراؽ المالية  .مثغا رائعا عمى إمكانية اإللبتكار والتطوير في
عمميات أسواؽ التداوؿ إذ يقوـ لباعتماد العرض اآللي لألسعار لإلشارة إلى أف اإلعغاف عف األسعار يتـ وفؽ النظاـ
االلكتروني ،وقد نجح سوؽ نازداؾ لألسيـ  NASDAQ Stock Marketفي الصصوؿ عمى موافقة ىيئة األوراؽ المالية

و اللبورصة  SECإلدخاؿ نظاـ الكتروني يرلبط لبيف السوؽ األمريكي و لبورصات لندف و سنغافورة و العديد مف
لبورصات األسيـ العالمية ويعمؿ ىذا النظاـ لباغتناـ فرصة فرؽ التوقيت لبيف لبورصة لندف و طوكيو لمتالبعة صركة اسيـ
ما وتنفيذ األوامر لممتعامميف فييا مف تجار وسماسرة ()Alexander, et al, 1993:58
وفي راي اللبا صث ىذا اإللبداع لبصد ذاتو يعد ىندسة مصاسلبية مف خغاؿ استغغاؿ فروؽ التوقيت لمصصوؿ عمى نتائج

مثمرة لبإجراءات لبسيطة.
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 .6التكامل بين الهندسة المحاسبية والتقدم التكنولوجي

لقد صققت األنظمة االلكترونية لتنفيذ العمؿ المصاسلبي السرعة و الكفاءة في األداء ،إذ أف األساليب الصديثة

لمتكنولوجيا تؤدي إلى سرعة استجالبة األسعار لممعمومات الواردة كـ تزيد مف سرعة إلبراـ الصفقات وما ينطوي عميو ذلؾ

مف تخفيض في سرعة إلبراـ الصفقات وكذلؾ تخفيض في الوقت و التكمفة كما أنيا تسيؿ عمى المستثمريف تنفيذ أساليب
صماية ضد مخاطر السوؽ أي ضد مخاطر تغير األسعار(.ىندي)257 ،2009 ،
وفي راي اللباصث اف ما تـ عرضو ىو لبعض مف أدوات ىندسة المصاسلبة في مواجية المشكغات المالية واف ىناؾ
أساليب أخرى كاالقتراض لبيدؼ السيطرة والصكوؾ التي تعطي صؽ الشراء الغاصؽ السيـ الشركة ،والسندات ذات

الكولبوف الصغرى واألوراؽ المالية الناقمة لمتدفقات النقدية وغيرىا ،إضافة إلى العمميات الملبتكرة لتصسيف األداء مف خغاؿ

سرعة تنفيذ العمميات و تخفيض تكمفتيا كؿ ذلؾ في الوقت الذي تتصقؽ فييا المكاسب لكافة األطراؼ المعنية لبما يضمف
الصمود واالستمرار لمشركة.

المحور الثاني :مدخل معرفي إلدارة األرباح

يعد ارتفاع صافي الرلبح مؤش ار ىاما لممستثمر ويعطيو انطلباع جيد عف صسف أداء الشركة  ،ويقمؿ مف تخوفو مف

مستوى المخاطرة المتعمؽ لبيا  ،وعميو اىتمت اإلدارة لبتجميؿ صافي الرلبح واتخذت األساليب المصاسلبية المختمفة لمتصكـ
في ىذه األرلباح ،وتوزيعيا كما تراه مناسلبا في ظؿ اإلمكانات واالختيارات المصاسلبية المتاصة ،وىو ما يدعى لبإدارة
األرلباح أو ، Earnings Managamentأي لبمعنى آخر تعلبر إدارة األرلباح عف رغلبة اإلدارة في الوصوؿ إلى أىداؼ
معينة منيا زيادة الصوافز اإلدارية أو تقميؿ المدفوعات الضريلبية أو تقميؿ تكاليؼ االقت ارض  ...الخ .وعميو تعد إدارة
األرلباح تدخؿ مقصود مف قلبؿ اإلدارة في عممية القياس واإللبغاغ المالي الخارجي لبقصد الصصوؿ عمى مكاسب خاصة

لمشركة أو إلدارتيا .وادارة األرلباح عمى نوعيف ىما اإلدارة الصقيقية لألرلباح  Real Managamentوالتي تؤثر عمى
التدفقات النقدية وادارة األرلباح مف خغاؿ إدارة االستصقاقات المصاسلبية  Accural Managamentمف خغاؿ التغيير
في التقديرات والسياسات المصاسلبية .والنوع الثاني ىو األكثر انتشا ار وىو الذي يندرج تصت مفيوـ المصاسلبة اإللبداعية.
وليذا تمثؿ إدارة األرلباح عمميات التغاعب في النتائج المصاسلبية لبغرض اختغاؽ تأثير معيف لبخصوص أداء األعماؿ

التجارية وىناؾ العديد مف األساليب التي يمكف مف خغاليا القياـ لبإدارة األرلباح منيا اآلتي:
ا .تغيير طريقة اإلىغاؾ الخاصة لباألصوؿ الثالبتة.
.2تغيير العمر االفتراضي المستخدـ في صساب أىغاؾ األصوؿ الثالبتة.
.3تغيير تقديرات قيمة الخردة المستخدمة في صساب أىالؾ األصوؿ الثالبتة.

.4تغيير أساس اصتساب مخصص الصسالبات المشكوؾ في تصصمييا لبالنسلبة لصسالبات الزلبائف و القروض.
 .5تقدير نسلبة اإلتماـ لمعقود في نشاط المقاوالت.
 .6تقدير نسلبة االنخفاض في قيمة األصوؿ.
وتعد إدارة األرلباح مف الممارسات السيئة أو الجيدة صسب الغرض مف الممارسة ،فإذا كانت لغرض التوافؽ مع
المعايير الدولية أو المصمية أو مع التشريعات المستصدثة فيو أمر جيد مع اآلخذ في االعتلبار لبأف يتـ اإلفصاح عنو في

القوائـ المالية صتى يتمكف مستخدـ القوائـ المالية مف تقييـ تأثيرات إدارة األرلباح ،أما في صالة أف ىذه الممارسات لغرض

التضميؿ و الغش فإف ممارسة إدارة األرلباح ىنا تعد مف الممارسات غير األخغاقية و التي قد تجرميا التشريعات و
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يعاقب عمييا القانوف .وتعرؼ إدارة األرلباح لبأنيا" عممية التصكـ أو السيطرة عمى طريؽ العوائد واألرلباح".
)(Michalezyk,2012:43
كما تعرؼ عمى انيا "التغاعب المفيد في النتائج المصاسلبية لبيدؼ خمؽ تصور مختمؼ عف األداء الصقيقي لمشركة" .
(علبد الصفيظ والسيد أصمد) 4 :2009،
ويوجد إلدارة األرلباح دافعاف ىما( :علبد الصفيظ والسيد اصمد)5 :2009،

أ .الدافع االنتيازي  .Opportunistأي الغاية تصقيؽ منافع ذاتية إلدارة ويكوف إلدارة األرلباح تأثي ار جوىريا عمى المركز
الصقيقي لمشركة.
ب .دافع الكفاءة  ، Efficiency .يكوف الدافع ىو الكفاءة عند التأثير عمي مستخدمي القوائـ المالية والمعمومات

المصاسلبية عف طريؽ إظيار الشركة لبما يصقؽ التوازف لبيف العائد ودرجة المخاطرة لبيدؼ ضماف لبقاء الشركة في سوؽ التنافس.

ولنظرية إدارة األرلباح لبعض العناصر المشتركة)Michalezyk,2012:44( :

 .1قلبوؿ االصتماالت الناجمة عف تنفيذ نظرية الوكالة.

 .2تصقيؽ أقصى قدر مف األرلباح كأىداؼ مصددة مف وجية نظر الناس وادارة الشركة و اصصاب المصمصة.
 .3األخذ لبعيف االعتلبار االصتماالت الناتجة عف صموؿ المصاسلبية اللبديمة:
 .4قلبوؿ وجود "دوافع" وراء تصرفات الناس ،والذي ىو جوىر وجية النظر الرأسمالية فى الواقع االقتصادي.

المحور الثالث  :انعكاس هندسة المحاسبة عمى إدارة األرباح

تلبرز أىمية ىندسة المصاسلبة كأداة فاعمة لتقديـ الصموؿ الملبتكرة مف خغاؿ تقديـ أدوات واجراءات وعمميات مستصدثة
تتماشى مع اعتلبارات الكفاءة االقتصادية ،صيث تعمؿ ىندسة المصاسلبة عمى تغيير أسموب إدارة الموارد المتاصة فيي
التفكير والتطلبيؽ المستقلبمي لمينة وعمـ المصاسلبة .اذ أف المفيوـ العممي التطلبيقي ليندسة المصاسلبة و إلبداعاتيا يتطمب
اعتماد أساليب وطرؽ و اجراءات ومعايير و نظريات جديدة غير مألوفة الستخداميا في تفسير و تصميؿ و صؿ
المشكغات المصاسلبية التي تواجو الشركة .أي لبمعنى أف ىندسة المصاسلبة ىي نوع مف اإللبداع المصاسػلبػي يرتلبط لبعمؿ

التغييرات و التطورات في مجاؿ المصاسلبة و سياسات و إجراءات العمؿ المالي و كذلؾ الممارسات المينية و الخلبرات

المصاسلبية عف طريؽ استخداـ طرؽ مختمفة ليندسة المصاسلبة و ذلؾ لتوليد األفكار .المصاسلبية اإللبداعية .أي لبمعنى أف
المقصود مف اليندسة المصا سلبية ىو ما يملبي مصمصة صقيقية لممتعامميف في السوؽ المالية وىذا ما يؤكد القيمة المضافة
لغالبتكار ،وىو مما يميز اليندسة المصاسلبية عف مصاوالت االلتفاؼ عمى األنظمة والقوانيف واالصتياؿ عمى األصكاـ

السائدة ،واف ىندسة المصاسلبة صتمية لمعمميات المجاسلبية فيي في المقاـ األوؿ تنطلبؽ عمى إدارة المنطوؽ عمى المدى
الطويؿ ألصوؿ تجارية معينة أو مطمولبات الشركة وذلؾ لباستخداـ أساليب مصاسلبية مختمفة ال ييـ لبقدر ما االختغافات
في النتائج المالية أو القيم الصافية في الميزانية العمومية المعنية.واالختالفات الحالية التي تظهر في النتيجة المالية غير دائمة.

ويرى اللبعض اف ىناؾ لبعض الروالبط لبيف اليندسة المصاسلبية والجوانب العممية لمشركة ىي وفؽ االتي( :

)Michalezyk,2012:46
 .1إدارة مقدار االلتزامات الضريلبية.
.2إدارة مقدار رصيد الرلبح المسجؿ أو الخسارة.
.3إدارة السيولة المالية عف طريؽ توليد المعمومات ألصصاب المصمصة الرئيسييف لمشركة.
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ولما كانت إدارة األرلباح تعلبر كذلؾ عف رغلبة اإلدارة في الوصوؿ إلى أىداؼ معينة منيا زيادة الصوافز اإلدارية أو
تقميؿ المدفوعات الضريلبية أو تقميؿ تكاليؼ االقتراض  ...الخ .وعميو تعد إدارة األرلباح تدخؿ مقصود مف قلبؿ اإلدارة في
عممية القياس واإللبغاغ المالي الخارجي لبقصد الصصوؿ عمى مكاسب خاصة لمشركة أو إلدارتيا ولذوي المصالح.
وفي راي اللباصث مف ىذا المنطمؽ تعد إدارة األرلباح اللبديؿ ليندسة المصاسلبة صيث تسعى إلى عممية التصكـ لبطريؽ
العوائد واألرلباح لبالرغـ مف انو صددت المصاسلبة في السلبعينات مف القرف الماضي عمى أنيا "مصايدة" في التقييمات
المصاسلبة لمعمميات االقتصادية إل أنيا في نفس الوقت تلبصث عف السيطرة عمى طريؽ العوائد واألرلباح لتصقيؽ مكاسب

خاصة فساىمت في تشكيؿ مفيوـ إدارة األرلباح .فتستخدـ إدارة األرلباح .مف أجؿ التأثير الصالي والمصتمؿ (المستقلبمي)
عمى أصصاب المصمصة لشركة ما .ولبالتالي تشكؿ ىندسة المصاسلبة نقطة االنطغاؽ لنظرية ادارة االرلباح في الشركة.

المحور الرابع :الجانب التطبيقي

لقد تـ اختيار عينة مف الشركات العاممة في اقميـ كوردستاف/العراؽ وتـ توزيع عدد مف استمارات االستلبياف وفؽ ما

في الممصؽ ( )1عمى تمؾ الشركات ومف ثـ تـ جمع االستمارات وتصميميا اصصائيا لموصوؿ الى نتيجة االستطغاع وعميو
سيتضمف ىذا المصور االتي:
أوالً :الوصف اإلحصائي لمخصائص الشخصية لممبحوثين:

يمكف تصنيؼ الملبصوثيف الذيف تناولتيـ الدراسة صسب الخصائص الشخصية والتي لخصت في الجدوؿ اآلتي:

جدول( :)1الوصف اإلحصائً للخصائص الشخصٌة للمبحوثٌن

الجنس
ذكر
التكرار
21
المؤهل العلمً
ماجستٌر
النسبة
التكرار
41
4
العمر
41-44
التكرار
42
الخبرة
41-44
النسبة
التكرار
4434
41
المهنة
مدٌر حسابات
النسبة
التكرار
5434
42

أنثى
النسبة
4434

التكرار
41
بكالورٌوس
التكرار
42

دبلوم
التكرار
44

النسبة
44.4
21-44
التكرار
44

النسبة
4434

النسبة
4434

45-44
التكرار
41

النسبة
4434

 -44فأكثر
التكرار
41

محاسب أقدم
التكرار
41

النسبة
4434

محاسب
التكرار
4

النسبة
4434

النسبة
4434
النسبة
4434
النسبة
41

مف خغاؿ الجدوؿ ( )1يغاصظ أف عينة اللبصث تناولت إجالبات ( )60ملبصوثاً وزعت عمى موظفيف في الشركات العاممة

في إقميـ كوردستاف صيث تضمنت موظفيف ذوات خصائص شخصية مختمفة وكمايمي:

-الجنس :تضمنت العينة ( )40موظفاً أي مانسلبتو  %66.7مف الذكور في صيف كاف ىنالؾ ( )20موظفات مف اإلناث

أي مانسلبتو .%33.3
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المؤىؿ العممي :تضمنت العينة ملبصوثيف ذوات مؤىغات عممية مختمفة موزعة عمى ( )6ملبصوثيف مف صممة شيادةالماجستير لبنسلبة مقدارىا  %10مف العينة الملبصوثة ،و( )38ملبصوث أي مانسلبتو  %63.3مف صممة شيادة
اللبكالوريوس ،وأخي اًر ( )16ملبصوثيف لبنسلبة  %36.7مف صممة شيادة الدلبموـ.
العمر :توزعت العينة الملبصوثة عمى فئتاف عمرية مثمت الفئة األولى مف ( )21إلى ( )30سنة وشممت ( )38ملبصوثأي مانسلبتو  %63.3مف العينة الملبصوثة ،في صيف كانت الفئة العمرية الثانية مف ( )31إلى ( )40سنة وشممت ()22
ملبصوث أي مانسلبتو  %36.7مف العينة الملبصوثة.
 الخلبرة :تضمنت العينة ملبصوثيف ذوات عدد سنوات خلبرة مختمفة مقسمة إلى ثغاث فئات تمثؿ الفئة األولى مف ()21إلى ( )30سنة ،في صيف كانت الفئة الثانية مف ( )31إلى ( )40سنة وأخي اًر تضمنت الفئة الثالثة مف ( )41سنة فأكثر
وشممت جميع الفئات نفس العدد مف الملبصوثيف أي ( )20ونسلبة مقدارىا .%33.3

 المينة :تضمنت العينة ملبصوثيف ذوات مسميات وظيفية مختمفة وموزعة عمى ( )34ملبصوث لبنسلبة  %56.7مفمديري الصسالبات و( )20ملبصوثيف لبنسلبة  %33.3مف مصاسب أقدـ في صيف شممت العينة ( )6ملبصوثيف لبنسلبة %10
مف المصاسلبيف.

ثانياً :الوصف اإلحصائي لمحاور الدراسة:

كما تم تمخيص متوسطات األسئمة وانحرافها المعياري مع عدد ونسب التوافق لكل سؤال وحسب محو ار اإلستبانة وكمايمي:

المصور األوؿ :يمثؿ ىذا المصور المتغير المستقؿ (ىندسة المصاسلبة وأىميتيا في الشركات) والذي يتضمف ()16

سؤاؿ ممخصة في الجدوؿ اآلتي:
جدول ( :)2محور المتغٌر المستقل (هندسة المحاسبة وأهمٌتها فً الشركات)
الوسط اإلنحراف
أتفق بشدة ()5
أتفق()2
محاٌد()4
السؤال الأتفق بشدة( )4ال أتفق()4
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة الحسابً المعٌاري
1324
2344 4434
24 4434
42
1
1
1
1
1
1
Q1
1344
2311 1131
52
41
4
1
1
1
1
1
1
Q2
1344
2311 1131
52
41
4
1
1
1
1
1
1
Q3
1351
2344 4434
44
41
24
434
4
1
1
1
1
Q4
1342
2344 4434
41 2434
51
1
1
1
1
1
1
Q5
4311
4324 4434
44 4434
42 4434 44 4434
2
1
1
Q6
1342
2324
51
41 2434
42
1
1 434
4
1
1
Q7
1354
2354 5434
44 2434
42
1
1
1
1
1
1
Q8
1342
2324
51
41 2434
42
1
1 434
4
1
1
Q9
1321
2344 4434
42 4434
44
1
1
1
1
1
1 Q10
1325
2344 4434
44 4434
22
1
1
1
1
1
1 Q11
1324
2341
41
44
21
22
1
1
1
1
1
1 Q12
1324
2341
41
44
21
22
1
1
1
1
1
1 Q13
1354
2324 2434
42 5434
44
1
1
1
1
1
1 Q14
1311
2311
1
1
411
41
1
1
1
1
1
1 Q15
1324
2341
41
44
21
22
1
1
1
1
1
1 Q16
13244
2341 24314 44322 54314 44341 4322 1354 4342 13442
1
المعدل 1
من الجدول (ٌ )2الحظ أن المعدل العام لمحور البعد اإلستراتٌجً لهندسة المحاسبة وأهمٌتها فً الشركات بلػ ()4.39
ودرجة إتفاق بلؽت  %96.89مع فرضٌة البحث مقابل نسبة  %1.88على الحٌاد وان هنالك نسبة ضئٌلة جداً بلؽت
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 %1.23ؼٌر متفقة مع فرضٌة البحث ,وكانت األسئلة ( )3 ,2لها أكبر متوسط فً هذا المحور بلػ ( )4.90وأعلى
درجة إتفاق بلؽت  %100وإحتل السؤال ( )6المرتبة األخٌرة بدرجة اإلتفاق مع فرضٌة البحث بمتوسط مقداره 3.83
ودرجة إتفاق بلؽت .%60
المحور الثانًٌ :مثل هذا المحور المتؽٌر التابع (مماراسات إدارة األرباح كأحد أسالٌب اإلبداع المحاسبً) والذي
ٌتضمن ( )14سؤال ملخصة فً الجدول اآلتً:

جدول ( :)3محور المتغٌر التابع (مماراسات إدارة األرباح كأحد أسالٌب اإلبداع المحاسبً)

السؤال
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
المعدل
مف

الوسط اإلنحراف
أتفق بشدة ()5
أتفق()2
محاٌد()4
الأتفق بشدة( )4ال أتفق()4
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة الحسابً المعٌاري
1324
2344 4434
24 4434
42
1
1
1
1
1
1
1354
2324
51
41 2434
42
434
4
1
1
1
1
1321
2344 4434
44 4434
42
1
1
1
1
1
1
1354
2324 2434
42 5434
44
1
1
1
1
1
1
1354
2351
51
41
51
41
1
1
1
1
1
1
1324
2344 4434
24 4434
42
1
1
1
1
1
1
1341
4311
434
4 4434
2 4434 42 41
44
1
1
1324
2344 4434
42 4434
24
1
1
1
1
1
1
1344
4314
41
44
41
44 4434 41 434
4
1
1
1354
4344
1
1 4434
42 4434 21 41
4
1
1
1354
4344
1
1
41
42 4434 42 41
2
1
1
1351
2324 2434
44 5434
42
1
1
1
1
1
1
1342
2344 4434
41 2434
51
1
1
1
1
1
1
1321
4341
1
1
41
44
21 42
1
1
1
1
13544
2312 44344 1351 24344 42344 42311 5324 2354 1324
1
1
خغاؿ الجدوؿ ( )3يغاصظ أف المعدؿ العاـ لمصور مماراسات إدارة األرلباح كأصد أساليب اإللبداع المصاسلبي لبمغ

( )4.08مع درجة إتفاؽ لبمغت  %79.04مع فرضية اللبصث مقالبؿ نسلبة لبمغت  %18.09عمى الصياد في صيف كانت

ىنالؾ نسلبة ضئيمة جداً لبمغت  %2.87غير متفقة مع فرضية اللبصث ،اما السؤاؿ ( 17و )22لو أكلبر متوسط في ىذا
المصور لبمغ ( )4.77وأعمى درجة إتفاؽ لبمغت  %100و إصتؿ السؤاؿ ( )23المرتلبة األخيرة لبدرجة اإلتفاؽ مع فرضية

اللبصث لبمتوسط مقداره  3ودرجة إتفاؽ لبمغت .%16.6
ثالثاً :إختبار الثبات الداخمي لإلستبانة (اإلتساق):

في ىذه الجزئية تـ إيجاد معامؿ كرونلباخ ألفا الذي يعتلبر مقياس أو مؤشر لثلبات االختلبار (االستلبانة) .وجدوؿ

اآلتي يوضح قيـ معامغات ألفا كرونلباخ لكؿ لبعد عمى إنفراد ولممقياس ككؿ.
جدول ( :)4إختبار كرونباخ ألفا لقياس ثبات اإلستبانة
معامل كرونباخ ألفا
محاور اإلستبانة
المحور األول :البعد اإلستراتٌجً لهندسة المحاسبة وأهمٌتها فً الشركات
0.729
المحور الثانً :مماراسات إدارة األرباح كأحد أسالٌب اإلبداع المحاسبً
0.630
0.820

جمٌع عبارات اإلستبانة

عدد الفقرات
16
14
30

إف معامؿ الثلبات كرونلباخ ألفا لكؿ علبارات اإلستلبانة ألداة القياس تتمتع لبدرجة عالية مف الثلبات إلنيا أكلبر مف %60
ولبالتالي يعني ىنالؾ إتساؽ داخمي ألسئمة مصاور اإلستلبانة وفقرات اإلستلبانة لبشكؿ عاـ.
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رابعاً :إختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات:
يمكف معرفة توزيع متوسطات إجالبات متغيرات الدراسة الثغاث لباإلعتماد عمى اإلختلبار (Kolmogorov-
) Smirnov Testواختلبار كاي-ترلبيع التي عمى أساسيا سيتـ تصديد اإلختلبار المغائـ لفرضيات اللبصث ،أي إختلبار
الفرضية اآلتية:

فرضية العدم :متوسطات إجابات متغيرات الدراسة لها توزيع طبيعي.

الفرضية البديمة :متوسطات إجابات متغيرات الدراسة ليس لها توزيع طبيعي.

تـ إستخداـ اللبرنامج اإلصصائي الجاىز ) (EasyFitإلختلبار الفرضية أعغاه تصت مستوى معنوية  %5وتمخيص أىـ

نتائج اإلختلباراف مف خغاؿ الجدوؿ اآلتي:

جدول ( :)5إختبار التوزٌع الطبٌعً لمتوسطات متغٌرات الدراسة

متوسطات
متغٌرات
الدراسة

Chi-Squared

K.S.
اإلحصاءة قٌمةp-

القٌمة الجدولٌة

اإلحصاءة قٌمةp-

القٌمة
الجدولٌة

النتٌجة

المحور األول

..55.6 ..14.2

..2417

..4765 1.4825

5.9915

طبٌعً

المحور الثانً

..2.83 ..1886

..2417

..56.4 2..583

7.8147

طبٌعً

مف خغاؿ الجدوؿ ( )5نغاصظ أف إختلبار ) (K.S.يلبيف أف متوسطات مصو ار الدراسة تتوزع توزيع طلبيعي ألف قيمتا

اإلصصاءة كانت أقؿ مف قيمتيا الجدولية التي تساوي ( )0.2417وىذا ماتؤكده قيـ p-التي كانتا أكلبر مف مستوى
معنوية ( ،) 0.05كذلؾ كانتا قيـ إصصاءة إختلبار كاي-ترلبيع أقؿ مف قيمتيا الجدولية وىذا ماتؤكده قيمة p-التي كانتا
أكلبر مف مستوى معنوية ( ) 0.05ولبالتالي نستنتج أف متغيرات الدراسة ليا توزيع طلبيعي والذي يسمح لنا لبإستخداـ
إختلبارات معممية ومعامغات إرتلباط معممية.
خامساً :إختبار فرضيات الدراسة:
ىنالؾ ثغاثة أنواع مف الفرضيات التي سيتـ إختلبارىا في ىذه الدراسة تتعمؽ األولى لباألىمية ودرجة إتفاؽ الملبصوثيف مع

فرض يات الدراسة في صيف خصص النوع الثاني لمعغاقة لبيف مصو ار الدراسة في صيف كاف النوع الثالث مخصص ألثر
ىندسة المصاسلبة عمى إدارة األرلباح وكمايمي:
أوالً :إختبارات األهمية:
سيتـ ىنا إختلبار أىمية وجود مصو ار الدراسة ودرجة إتفاؽ الملبصوثيف مع فرضيات الدراسة وكمايمي:
الفرضية األولى :ىنالؾ أىمية لملبعد اإلستراتيجي ليندسة المصاسلبة في الشركات.

سيتـ ىنا إختلبار وجود أىمية لملبعد اإلستراتيجي ليندسة المصاسلبة في الشركات الذي تضمف ( )16سؤاؿ لباإلعتماد
عمى مدى إتفاقيـ مع فرضية اللبصث ولبالتصديد إختلبار المعدؿ يساوي ( )3إلجالبات الملبصوثيف ضد المعدؿ األكلبر مف

العدد ( .)3وعمى ىذا األساس تـ إستخداـ إختلبار t-المعممي (ألف متوسطاتيـ ليا توزيع طلبيعي) ولخصت النتائج في
الجدوؿ اآلتي:
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جدول ( :)6إختبار t -لمعدل إجابات المحور األول
قٌمة معدل اإلختبار= 3
المحور األول :البعد اإلستراتٌجً
فرق
لهندسة المحاسبة وأهمٌتها فً الوسط
الحسابً الوسطٌن
الشركات
1.3854 4.3854

متوسط
الخطأ
المعٌاري
0.0422

t
t
درجات قٌمة
المحسوبة الجدولٌة الحرٌة p
0.000
29 2.045
32.85

مف خغاؿ الجدوؿ ( )6نغاصظ أف معدؿ إجالبات اإلتفاؽ مع فرضية اللبصث ىندسة المصاسلبة وأىميتيا في
الشركات لبمغت ( )4.3854وىو أكلبر مف معدؿ المقياس الخماسي لبمقدار ( )1.3854في صيف كانت قيمة p-تساوي
( )0.000وىي أقؿ مف مستوى المعنوية ( 5%قيمة t-المصسولبة لبمغت ( )32.85وىي أكلبر مف قيمتيا الجدولية
( ))2.045مما يعني رفض فرضية العدـ وقلبوؿ الفرضية اللبديمة التي تنص عمى وجود أىمية لملبعد اإلستراتيجي ليندسة
المصاسلبة في الشركات ووجود أىمية واتفاؽ مع فرضية اللبصث لذلؾ المتغير المستقؿ صسب آراء العينة الملبصوثة والتي
تـ إختلبارىا.
َ
الفرضية الثانية :ىنالؾ أىمية لمماراسات إدارة األرلباح كأصد أساليب اإللبداع المصاسلبي.
سيتـ ىنا إختلبار وجود أىمية لمماراسات إدارة األرلباح كأصد أساليب اإللبداع المصاسلبي الذي تضمف ( )14سؤاؿ
لباإلعتماد عمى مدى إتفاقيـ مع فرضية اللبصث ولبالتصديد إختلبار المعدؿ يساوي ( )3إلجالبات الملبصوثيف ضد المعدؿ

األكلبر مف العدد ( .)3وعمى ىذا األساس تـ إستخداـ إختلبار t-المعممي (ألف متوسطاتيـ ليا توزيع طلبيعي) ولخصت
النتائج في الجدوؿ اآلتي:

جدول ( :)7إختبار t -لمعدل إجابات المحور الثانً

قٌمة معدل اإلختبار= 3
المحور الثانً:
مماراسات إدارة األرباح كأحد أسالٌب الوسط
الحسابً
اإلبداع المحاسبً
4.0262

فرق
الوسطٌن
1.0262

متوسط
المعٌاري
0.0266

t
الخطأ t
المحسوبة الجدولٌة
2.045 38.529

درجات
الحرٌة
29

قٌمة
p
0.000

مف خغاؿ الجدوؿ ( )7نغاصظ أف معدؿ إجالبات اإلتفاؽ مع فرضية اللبصث لمماراسات إدارة األرلباح كأصد أساليب
اإللبداع المصاسلبي لبمغت ( )4.0262وىو أكلبر مف معدؿ المقياس الخماسي لبمقدار ( )1.0262في صيف كانت قيمةp-
تساوي ( )0.000وىي أقؿ مف مستوى المعنوية ( 5%قيمة t-المصسولبة لبمغت ( )38.529وىي أكلبر مف قيمتيا
الجدولية ( )) 2.045مما يعني رفض فرضية العدـ وقلبوؿ الفرضية اللبديمة التي تنص عمى وجود أىمية لمماراسات إدارة
األرلباح كأصد أساليب اإللبداع المصاسلبي ووجود أىمية واتفاؽ مع فرضية اللبصث لذلؾ المتغير التالبع صسب آراء العينة
الملبصوثة .
ثانياً :فرضية اإلرتباط:
سيتـ ىنا إختلبار العغاقة لبيف مصو ار الدراسة كما تعلبر عنو الفرضية اآلتية:
الفرضية :توجد عغاقة لبيف ىندسة المصاسلبة وادارة األرلباح .
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يتـ إختلبار ىذه الفرضية مف خغاؿ تقدير معامؿ اإلرتلباط الخطي اللبسيط إعتماداً عمى معامؿ إرتلباط لبيرسوف وذلؾ

تـ إختلبارىـ في جدوؿ ( ))5واختلبارىا تصت مستوى
ألف متوسطات إجالبات الملبصوثيف لممصوراف ليما توزيع طلبيعي (كما َ
معنوية  %5وتمخيص أىـ النتائج في الجدوؿ اآلتي:

جدول ( :)8إختبار معامل اإلرتباط الخطً البسٌط
هندسة المحاسبة

اإلرتباط الخطً البسٌط

قٌمةp-

النتٌجة

إدارة األرباح

**0.713

0.000

معنوي

مف خغاؿ الجدوؿ ( )8نغاصظ أف أف ىنالؾ إرتلباط خطي موجب (طردي) قوي (ألف قيمتو أكلبر مف نصؼ) لبيف
مصور ىندسة المصاسلبة وادارة األرلباح لبمغ  ،%71.3وأف قيمة p-تساوي صفر وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  %5مما
يدؿ عمى معنوية معامؿ اإلرتلباط المقدر مف العينة لذلؾ سيتـ رفض فرضية العدـ وقلبوؿ الفرضية اللبديمة والتي تنص
عمى وجود عغاقة معنوية إيجالبية لبيف مصوري الدراسة.
ثالثاً :فرضية التأثير:
سيتـ ىنا إختلبار تأثير المصور المستقؿ (ىندسة المصاسلبة) عمى المصور التالبع (إدارة األرلباح) كما تعلبر عنو الفرضية
اآلتية (:يوجد تأثير لهنسة المحاسبة عمى إدارة األرباح)
يتـ ىنا إختلبار الفرضية مف خغاؿ تقدير نموذج اإلنصدار الخطي اللبسيط المتمثؿ لبتأثير المصور المستقؿ عمى المصور

التالبع وصساب معامؿ التصديد والتي تـ تمخيصا في الجدوؿ اآلتي:

جدول ( :)9تأثٌر هنسة المحاسبة على إدارة األرباح
قٌمF-

إدارة األرباح

معلمات
اإلنحدار

قٌمt-

قٌمp-

القٌمة الثابتة

2.051

5.583

0.000

29.015

مٌل إنحدار هندسة المحاسبة

0.451

5.387

0.000

0.000

وقٌمةp-

معامل
التحدٌد
0.509

مف خغاؿ الجدوؿ ( )9نغاصظ أف ىندسة المصاسلبة تفسر  %50.9مف التغيرات الصاصمة في إدارة األرلباح،
كما نغاصظ أف قيمة F-المصسولبة تساوي ( )29.015وىي أكلبر مف قيمتيا الجدولية تصت مستوى معنوية  %5ودرجات
صرية ( 1و )28التي لبمغت ( )4.20وىذا يعني أف النموذج المقدر مغائـ لملبيانات (وىذا ماتؤكده قيمة p-التي تساوي
صفر وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  )%5لذلؾ سيتـ رفض فرضية العدـ وقلبوؿ الفرضية اللبديمة والتي تنص عمى وجود
تأثير إيجالبي ليندسة المصاسلبة عمى إدارة األرلباح والمعادلة اآلتية تمثؿ النموذج الخطي المقدر:
yˆ i  2 . 015  0 . 451 x i

المتؽٌر المستقل
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فً حٌن ٌمثل ̂ yحٌث ٌمثل المتؽٌر التابع.
i

اجمللد  11العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

االستنتاجات والتوصيات
اوال :األستنتاجات

 .1اظيرت التصميغات اف ىناؾ اىمية كلبيرة ليندسة المصاسلبة في الشركات ،وذلؾ مف خغاؿ جدوؿ ( )6صيث لبمغت ىذه
األىمية ( )453854وىو اكلبر مف معدؿ المقياس الخماسي لبمقدار ( )153854في صيف كانت قيمة  pتساوي ()05000
وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  5 %وكذلؾ قيمة  t-المصسولبة لبمغت ( )32585وىي اكلبر مف قيمتيا الجدولية
(.)25045
 .2كما ظيرت في النتائج أىمية ممارسات ادارة األرلباح كأصد اساليب األلبداع المصاسلبػي وذلؾ مف خغاؿ جدوؿ ()7
صيث لبمغت ىذه األىمية ( )450262وىو اكلبر مف معدؿ المقياس الخماسي لبمقدار ( )150262في صيف كانت قيمة -
pتساوي ( )05000وىي أقؿ مف مستوى المعنوية  5%و كذلؾ قيمة –  tالمصسولبة لبمغت ( )385529وىي اكلبر مف

قيمتيا الجدولية (.)25045
 .3يلبيف جدوؿ ( )8لبأف ىناؾ ارتلباط خطي موجب قوي لبيف ىندسة المصاسلبة وادارة األرلباح صيث لبمغ نسلبة %7153
وأف قيمة  p-تساوي صفر وىي أقؿ مف مستوى المعنوية.

 .4يلبيف جدوؿ ( )9لبأف ىناؾ تأثي ار ايجالبي ليندسة المصاسلبة عمى ادارة األرلباح صيث لبمغت نسلبة  .%5059كما نغاصظ
أف قيمة  F -المصسولبة تساوي ( )295015وىي اكلبر مف قيمتيا الجدولية تصت مستوى معنوية  %5ودرجات صرية

( )2851التي لبمغت ( )4520وىذا يعني أف النموذج المقدر مغائمة لملبيانات وىذا ماتؤكده قيمة –  Pالتي تساوي صفر
وىي أقؿ مف مستوى المعنوية .%5
ثانياً :التوصيات:

 .1عمى الشركات أف تيتـ لبممارسة ادارة األرلباح لبشكؿ كلبير كأصد وسائؿ األلبداع المصاسلبػي لموصوؿ الى أىدافيا
المرسومة.
 .2عمى الشركات أف تيتـ لبتطلبيؽ ىندسة المصاسلبة وذلؾ ليا عغاقة معنوية ايجالبية و تأثير ايجالبي عمى ادارة األرلباح.

241

م2019/السنة

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

22  العـدد11 اجمللد

المصادر
 العربية:اوال

.موقع عمى االنترنيت.اليندسة المصاسلبية األصؿ واألثر،)2007(،اللبمقاوي. 1
.مصر، نظرية المصاسلبة،)1990(،علباس، الشيرازي.2
دور و أىمية اإللبداع المصاسلبػي في تصقيؽ الميزة التنافسية،)2007(، ماجد علبد العزيز،عمي فغاح والجريري،  الزعلبػي.3
 لبصث مقدـ إلى المؤتمر العممي الخامس لكمية،االقتصادية في مؤسسات الماؿ و األعماؿ األردنية منظور مستقلبمي

.  األردف،العموـ إلدارية و المالية في جامعة فيغادلفيا

استخداـ أدوات اليندسة المصاسلبية في إدارة فجوة الميزانية العمومية لعينة مف،)2001(، صيدر نعمة غالي، الفريجي.4
. العراؽ، لبغداد، الجامعة المستنصرية، أطروصة دكتوراه في المصاسلبة،المصارؼ العراقية
. األردف، المناىج لمنشر، (اإلدارة المالية،)2009(،مصمد عمي إلبراىيـ، العامري.5
. األردف، الطلبعة الثالثة، اإلدارية المالية،)2010(، فايز سميـ، صداد.6

 طلباعة مركز الدلتا، الجزء األوؿ، إدارة المخاطر لباستخداـ التوريؽ و المشتقات،)2009(، منير إلب ارىيـ، ىندي.7
. مصر،توزيع المكتب العرلبي الصديث
. مصر، جامعة القاىرة، إدارة األرلباح،)2009(،الزىراء الشصات،مصمد عماد صالح و سيد اصمد، علبد الصفيظ.8

 االجنبٌة:ثانٌا
1. Alexander .G & Sharpe, W. & Bailey, J.(1993), Fundamentals of Investments_, NJ ,
Prentice Hall , USA
2. Brigham, E &Gapenski, L & Daves .p, (1999), Intermediate financial Management.
111, The Dryden press.
3.Brealey,R.A; Myers, S.C. and Marcus, A.J., 2001, Fundamentals of Corporate Finance,
3th Edition, McGraw-Hill Companies, Inc., U.S.A.
4. Chance, Don,(2001), An Introduction to Derivatives and risk Management,5"" ed
,Harcourt College Publishers.
5. Fabozzi, F, J& Peterson, P, (2002), Financial Management & Analysis 2nd ed, New
Jersey, Canada.
6. Francis, J. C., 1988, Management of Investments, Second Edition, McGraw-Hill
Companies, New York, U.S.A.
7. Fring, Victor &Jin, Tao, (2000), 1. An Empirical Study of Derivatives Usage in the
Australian Gold Mining Industry Banking unsw.edu.au/ afbc12/ papers/fang.
8. Finnerty, J, (1988), Financial Engineering in Corporate finance; An Over view. Financial
Management, 17 winter.
9. FSR, (1999), Report for Financial Services Roundtable.
10. Jones, C. (1996), Investment: Analysis and Management, 4th ed, N.y, John Wiley &
sons, USA.
11. Mason, S. & others, (1995), Cases in Financial Engineering: Applied Studies of
Financial Innovation, N.J, prentice- Hall.
12. Megginson, W, L, (1997), Corporate Finance Theroy, Addison- Wesley Education
Publishers Inc. USA.
13. Mulford, C & Comiskey, E. (2002), The Financial Numbers Game: Detecting Creative
Accounting practices, John Wiley and Sons,USA.

221

م2019/السنة

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

22  العـدد11 اجمللد

14. Michalezyk, Leszek, (2012), MODEL OF ACCOUNTING ENGINEERING IN VIEW
OF EARNINGS MANAGEMENT IN POLAND, University of Information Technology
and Management, POLAND.
15. Kothari, S, P& Ludger, Hentschel, (2001), Are Corporation Reducing of Taking Risks
with Derivatives, Journal of Financial and Quantitative Analysis, March.
16. Saunders, A. (2000), Financial Institutions Management: A Modern perspective, 3rd .ed
, Mc Grow - Hill , Boston.
17 .Silber, W. (1983), American Economic Review, The Process of Financial Innovation,
May, USA.

224

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

اجمللد  11العـدد 22

السنة2019/م

الملحق ()4
استمارة االستبٌان
تظهر استمارة االستبٌان وفق االتً:
السٌد /السٌدة  ...................................المحترم
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاتة
ٌقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان" ,هندسة المحاسبة وانعكاسه على إدارة األرباح فً الشركات /دراسة استطالعٌة
على عٌنة من شركات اقلٌم كردستان العراق" وتهدؾ هذه الدراسة إلى بٌان دور هندسة المحاسبة فً تطبٌق وتفعٌل
نظرٌة ادارة االرباح ,والى أي حد ٌتكامل اداء هندسة المحاسبة مع تطبٌقات ادارة االرباح.وٌجري ذلك من خالل
استمارة االستبٌان المرفقة طٌا للوقوؾ على رأٌكم بشأن بعض الجوانب الخاصة بهندسة المحاسبة ومدى مساهمتها فً
تحقٌق نظرٌة ادارة االرباح.
والباحث إذ ٌقدر لكم تعاونكم باإلجابة على األسئلة الواردة بالقائمة المرفقةٌ ,ؤكد لكم أن إجاباتكم سوؾ تعامل بسرٌة
تامة وسوؾ تستخدم ألؼراض البحث العلمً فقط ,ولكم التقدٌر
الباحث
.4المصطلحات األساسٌة :
هندسة المحاسبة :تعرؾ" هندسة المحاسبة على أنها " إعادة تصمٌم أو تطوٌر أو تطبٌق إجراءات وعملٌات وأدوات
مالٌة مستحدثة تتكفل بتقدٌم حلول مبدعة للمشكالت المالٌة التً تواجه الشركة دون الضرار بذوي المصالح ومستخدمً
التقارٌر أو المعلومات المالٌة".
ادارة االرباح :تعرؾ إدارة األرباح بأنها" عملٌة التحكم أو السٌطرة عن طرٌق العوائد واالرباح" .
القسم األول :البٌانات شخصٌة
الرجاء وضع عالمة ( √ ) فً المربع المناسب
أنثى

الجنس :ذكر
العمر 30-21 :سنة

 50-41سنة

 40-31سنة

 61فما فوق
الشهاده :

ماجستٌر

دكتوراه

بكالورٌوس

معهد

دون ذلك
االختصاص العام:
االختصاص الدقٌق :خبٌر حسابات
محاسب

معاون محاسب

سنوات الخبرة 10-6 :سنة
 25-21سنة

مدٌر حسابات

محاسب أقدم

 15-11سنة

 26فما فوق
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القسم الثانً :محاور االستبانة
الرجاء وضع عالمة ( √ ) فً المربع المناسب
المحور األول  :هندسة المحاسبة
أتفق
تماما

ت

السؤال

1

تسعى الشركات إلى تطبٌق هندسة المحاسبة.

2

تعد هندسة المحاسبة من ركائز تحقٌق االرباح.

3

تعد المحاسبة أداة للسٌطرة على العملٌات.

4

ظهرت هندسة المحاسبة كأداة للتخلص من القٌود
التشرٌعٌة وضؽوطات السوق على الشركات.
ٌمكن لهندسة المحاسبة من تقدٌم مساعدة فعالة لتحقٌق
األهداؾ اإلستراتٌجٌة التً تخطط لها الشركات
لمواجهة المخاطر والظروؾ الصعبة التً تواجهها.
من الضروري التفرٌق بٌن الهندسة المحاسبٌة و نماذج
المحاسبة اإلبداعٌة.
ٌجب األخذ باالعتبار اآلثار األخالقٌة للمحاسبٌن
بستخدام الحلول الهندسٌة والمحاسبٌة.
هندسة المحاسبة تعنً تصمٌم وتطوٌر وتطبٌق عملٌات
وأدوات مالٌة مستحدثة وتقدٌم حلول خالقة ومبدعة
للمشكالت المالٌة.
ان هندسة المحاسبة تدٌر مجموعة من الممارسات
اإلبداعٌة التً تعتمد على المعرفة والخبرة المحاسبٌة.
أن المفهوم العلمً والتطبٌقً لهندسة المحاسبة و
ابداعاتها ٌتطلب اعتماد اسالٌب وطرق وإجراءات
ومعاٌٌر ونظرٌات جدٌدة ؼٌر مألوفة الستخدامها فً
تفسٌر وتحلٌل وحل المشكالت المحاسبٌة.
أن هندسة المحاسبة تعتمد على أسالٌب محاسبٌة
إبداعٌة تمارس دون تجاوز المعاٌٌر والمبادىء
المحاسبٌة المتعارؾ علٌها.
ٌمكن ان تستخدم هندسة المحاسبة فً إدارة
المخاطرالمالٌة.
ٌمكن أن تلعب هندسة المحاسبة دورا فً إدارة مخاطر
االستثمار فً السندات .
ٌمكن ان تلعب هندسة المحاسبة دورا فً إعادة هٌكلة
الوحدات االقتصادٌة.
تتمٌز األسواق المالٌة بالتذبذب الذي تشهد
األسعار,وهذه التقلبات هً مصدر دائم للمخاطر فٌمكن
لهندسة المحاسبة ان تكون اداة فعالة فً سوق األوراق
المالٌة.
أن هندسة المحاسبة قد تكاملت مع التقدم التكنلوجً
لٌظهر إلى الوجود منتجات مستحدثة تحقق السرعة
والكفاءة كما تحقق وفورات فً التكالٌؾ,وتسهم فً
الحد من المخاطر.

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
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المحور الثانً :ادارة األرباح
17

تحتاج المؤسسات المالٌة دوما االحتفاظ بتشكلٌة متنوعة
من األدوات والمنتجات المالٌة تمكنها من االستجابة
لمتؽٌرات البٌئة االقتصادٌة اجابٌا.

18

تطبٌق مفاهٌم المساءلة والمسؤولٌة لتحد من هو
المسؤول عن جودة المعلومات الناتجة عن
الوسائل.
أن اإلبداع المحاسبً ٌرتبط بإدخال تؽٌرات
وتطورات فً السٌاسات واإلجراءات المحاسبٌة
المختلفة لتعمل على استخدام طرق ومختلفة لتولد
األفكار المحاسبٌة واالستفادة منها.
اهتمت اإلدارة بتجمٌل صافً الربح واتخذت
األسالٌب المحاسبٌة المختلفة للتحكم فً هذه
األرباح.
تعد ادارة االرباح اداة للتالعب المفٌد فً النتائج
المحاسبٌة بهدؾ خلق تصور مختلؾ عن األداء
الحقٌقً للشركة.
تعد ادارة االرباح اداة للتأثٌر على مستخدمً
القوائم المالٌة والمعلومات المحاسبٌة عن طرٌق
إظهار الشركة بما ٌحقق التوازن بٌن العائد ودرجة
المخاطرة.
تختلؾ ادارة االرباح عن تمهٌد الدخل الذي ٌقصد
به تقلٌل حدة التفاوت والتقلبات فً أرقام الدخل
بالفترات المحاسبٌة المختلفة.
تسعى ادارة االرباح لتحقٌق أقصى قدر من األرباح
.
تتحقق إدارة األرباح من خالل إدارة االستحقاقات
المحاسبٌة واجراء التؽٌٌر فً التقدٌرات
والسٌاسات المحاسبٌة .
تعد إدارة األرباح تدخل مقصود من قبل اإلدارة
فً عملٌة القٌاس واإلبالغ المالً الخارجً بقصد
الحصول على مكاسب خاصة للشركة أو إلدارتها
ولذوي المصالح.
تعد إدارة األرباح البدٌل لهندسة المحاسبٌة.

28

تشكل هندسة المحاسبة نقطة االنطالق لنظرٌة
ادارة االرباح فً الشركة.
الٌمكن ألدارة االرباح التحقق والنجاح بمعزل عن
هندسة المحاسبة.
تعد ادارة االرباح احد مخرجات الهندسة المحاسبٌة
الناجحة.

19
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