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 المستخلص

ٌهدؾ هذا البحث الى معرفة مدى تؤثٌر االفصاح المحاسبً على جودة التقارٌر المالٌة فً 

الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة اذ ٌمثل االفصاح المحاسبً احد االسس 

المهمة , وتتؤتً اهمٌته من حقٌقة كون ؼالبٌة قراء التقارٌر المالٌة لٌس لهم الحق فً االطالع 

ولتحقٌق هدؾ البحث تم جالت الشركات التً ٌبؽون االطالع على تقارٌرها المالٌة , على س

قٌاس مستوى االفصاح المحاسبً واثره على جودة التقارٌر المالٌة للشركات المساهمة عٌنة 

البحث وذلك من خالل اجراء تحلٌل للتقارٌر والقوابم السنوٌة والمرحلٌة باستخدام أنموذج تحلٌل 

 عٌنة الشركات العراقٌة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة.المحتوى ل

واهم ما توصلت الٌه الباحثة بؤن هنالك تباٌناً فً عملٌة تطبٌق االفصاح المحاسبً واثره 

على جودة التقارٌر المالٌة بٌن الشركات العراقٌة كما ان قطاع المصارؾ احتل المرتبة االولى 

عن التقارٌر المالٌة , وكذلك هناك بعض الشركات لم تقم  لمحاسبًا فً عملٌة تطبٌقه لالفصاح

تمثل  البحثبه  ت التقارٌر المالٌة واهم ما اوصًباالفصاح الكافً للمستثمر عن معلوما

عن المعلومات الضرورٌة للتقارٌر  المحاسبً بضرورة قٌام الشركات العراقٌة بتطبٌق االفصاح

المالٌة وتقلل التفاوت بالمعلومات وتساعد المستخدمٌن فً  المالٌة والتً تحقق جودة التقارٌر

 اتخاذ القرارات الحاسمة .

 

 االفصاح المحاسبً , جودة التقارٌر المالٌة , القوابم المالٌة . -الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

This research aims to know the extent of the impact of accounting 

disclosure on the quality of financial reports in companies listed in 

the Iraqi Stock Exchange, as accounting disclosure represents one 

of the important foundations, and its importance comes from the 

fact that the majority of readers of financial reports do not have the 

right to see the records of companies that they want to see  Its 

financial reports, and to achieve the goal of the research, the level 

of accounting disclosure and its impact on the quality of the 

financial reports of the joint stock companies, the research sample, 

was measured by conducting an analysis of the annual and interim 

reports and lists using the content analysis form for a sample of 

Iraqi companies listed in the Iraqi Stock Exchange . 

The most important finding of the researcher is that there is a 

discrepancy in the process of applying accounting disclosure and 

its impact on the quality of financial reports among Iraqi 

companies, as the banking sector ranked first in the process of 

applying accounting disclosure about financial reports, and there 

are also some companies that did not disclose sufficient 

information to the investor about the financial reports information.  

The most important thing recommended by the research is the 

need for Iraqi companies to apply accounting disclosure of the 

necessary information for financial reports, which achieves the 

quality of financial reports, reduces the disparity in information and 

helps users in making critical decisions . 

Keywords: - accounting disclosure, quality of financial reports, 

financial statements .  
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 المقدمة

تزاٌد االهتمام باإلفصاح المحاسبً فً اآلونة األخٌرة حتى أصبح ٌحظى باهتمام زابد من قبل 

مختلؾ الجهات المعنٌة على مستوى المإسسات الخاصة والعامة محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة , وٌعود 

ذلك لٌس فقط إلى محاولة توحٌد النظم المالٌة العالمٌة وإنما جاء محاولة للتفسٌر أو التؤثٌر فً 

األزمات المالٌة العالمٌة والسٌما األزمة المالٌة العالمٌة الحالٌة التً عصفت فً العالم مإخرا , 

دعوة الشركات  وأضرت بالكثٌر من االقتصادٌات العالمٌة العمالقة ,لعل هذا دفع المختصٌن إلى

 لتبنً مبدأ اإلفصاح المحاسبً بشكل أكثر جدٌة وشفافٌة .

وفً ظل المتؽٌرات االقتصادٌة التً تتسم بظروؾ عدم التؤكد والمخاطرة التً ٌعٌشها العالم 

 A.A.Aالٌوم اتضح دور المعلومات  المحاسبٌة , حٌث أوضحت جمعٌة المحاسبة األمرٌكٌة 

ة فً التقارٌر والقوابم المالٌة " بؤن المعلومات المحاسبٌة تعد أهمٌة دور المعلومات الوارد

الوسٌلة الربٌسة لتخفٌض ظروؾ عدم التؤكد التً ٌواجهها المستثمر الخارجً " , كما أن تعاظم 

دور المحاسبة بمختلؾ فروعها كنظام إلنتاج المعلومات ذات المنفعة النسبٌة من خالل توصٌل 

لشرابح مختلفة وواسعة من المجتمع , سواء اتفقت مصالحهم أو المعلومات المالٌة الهامة 

تعارضت , مترجمة بشكل قوابم وتقارٌر مالٌة تعكس ما وقع فً المنشآت االقتصادٌة من 

أحداث متتالٌة مما له بالػ األثر فً اتخاذ تلك القرارات االقتصادٌة واالستثمارٌة, و تمثل القوابم 

للمعلومات السٌما إذا احتوت على كمٌة ونوعٌة من المعلومات و التقارٌر المالٌة مصدر هام 

المالءمة لترشٌد القرارات المختلفة ولكافة األطراؾ المستفٌدة , وعلى ذلك فان مستوى 

اإلفصاح عن هذه المعلومات ٌلعب دورا بارزاً فً تخفٌض حالة عدم التؤكد وتقلٌص فجوة عدم 

ٌن , مما ٌساعد المهتمٌن على تقٌٌم أداء الشركات بشكل تماثل المعلومات بٌن اإلدارة والمستخدم

 موضوعً .

كما أن المشكلة الحقٌقٌة وراء عدم االستقرار المالً تكمن فً انخفاض مستوى اإلفصاح 

متمم لما  البحث اهذ جاءالمحاسبً من قبل الشركات وانعدام الشفافٌة فً بعض األحٌان , لذلك 

, فً الوقوؾ على واقع اإلفصاح المحاسبً فً الشركات المساهمة العامة  من بحوث سبقه

لٌة , وانعكاساته محلٌة العراقٌة فً سوق العراق لالوراق المالٌة وأثره على جودة التقارٌر الما

 .ودولٌة 
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 المبحث االول

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

من أجل معرفة أثر االفصاح المحاسبً على جودة التقارٌر المالٌة  و زٌادة كفاءة اإلفصاح 

تتبلور المشكلة التً سنحاول اإلجابة عنها من خالل البحث والتً ٌمكن صٌاؼتها النحو التالً : 

 ما هو دور اإلفصاح المحاسبً فً تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة ؟ 

 موعة من األسبلة الفرعٌة نجملها فٌما ٌلً :وٌتفرع عن هذه المشكلة مج

هل ٌهتم اإلفصاح المحاسبً بخصوصٌة المعلومات المحاسبٌة التً ٌعتمد علٌها فً اتخاذ  -1 

 القرارات من خالل القوابم المالٌة ؟ 

هل المعلومات المحاسبٌة المفصح عنها فً القوابم والتقارٌر المالٌة كافٌة الحتٌاجات  -2

 نها التخاذ قرارات اقتصادٌة رشٌدة ؟المستفٌدٌن م

هل المعلومات المحاسبٌة المفصح عنها فً التقارٌر المالٌة ملتزمة بالتشرٌعات و القوانٌن  -3 

 العراقٌة من جهة و متطلبات االفصاح من جهة اخرى ؟

 هدف البحث

 من أهم أهداؾ هذا البحث ما ٌلً :

إبراز دور اإلفصاح فً دفع المنشؤة لرفع دقة ومصداقٌة معلوماتها المحاسبٌة وجعلها  - 1 

 مقبولة لدى الجمٌع .

 إبراز دور جودة التقارٌر المالٌة فً انتاج قوابم مالٌة تحتوي على اإلفصاح األمثل . - 2 

 ابم المالٌة .إبراز دور جودة المعلومات المحاسبٌة فً التوسع فً اإلفصاح فً القو - 3 
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 اهمية البحث

 للموضوع أهمٌة كبٌرة ومنها:

 بشكل إٌجابً للمإسسة و للمستفٌدٌن من اإلفصاح . ٌظهر المحاسبًمفهوم اإلفصاح  -1

كفاءة المعلومات المالٌة , مما ٌساهم بشكل جٌد فً اتخاذ القرارات  المحاسبً اإلفصاحٌبٌن  -2

 و تعزٌز الثقة و المصداقٌة بٌن المنشؤة و مستخدمً هذه المعلومات .

 عزٌز الثقة بٌن المنشاة و مستخدمً البٌانات المالٌة .المحاسبً فً تاإلفصاح ابراز اهمٌة  -3

 فرضية البحث

 كمحاولة إلعطاء إجابات مبدبٌة عن التساإالت السابقة المتمثلة فٌما ٌلً:تعتبر الفرضٌات التالٌة 

اإلفصاح عن القوابم و التقارٌر المالٌة ٌلبً احتٌاجات مستخدمً المعلومات المحاسبٌة وٌفً  -1

 لهم قدر من المعلومات تساعدهم فً اتخاذ قراراتهم االستثمارٌة .

لتشرٌعات العراقٌة وكذلك وفق القوانٌن المحاسبة ضرورة إعداد القوابم المالٌة وفق ا - 2 

الدولٌة نظرة لمساهمتهما فً إعطاء صورة واضحة لكل مستخدمٌها وخاصة المستثمرٌن 

 المحلٌٌن و األجانب وإعطاء فرص متكافبة لهم .

 متغيرات البحث

 ((للبحث))االنموذج االفتراضي 

 المتغير التابع                            المتغير المستقل                    

 يؤثر

                                             

                                          

  

 

 

جودة التقارير 

 الواليت
االفصاح   

 الوحاسبي 
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 منهج البحث

: ً استخدمت الباحثة المنهج االستقرابً عند اجراء الدراسة التطبٌقٌة الختبار  -المنهج االستقراب

ً تم التوصل الٌها  من خالل الدراسة النظرٌة لتحدٌد ما اذا كان من الممكن قبول الفروض الت

 فروض البحث او رفضها .
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 الثانيالمبحث 

 االفصاح المحاسبي

 : االفصاح المحاسبيتعريف 

_ ٌعرؾ اإلفصاح فً المحاسبة بؤنه " تقدٌم البٌانات والمعلومات  المحاسبٌة إلى المستخدمٌن 

بشكل صحٌح وواقعً ومالبم, وذلك لمساعدة المستخدمٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن فً اتخاذ 

 ( .212: 2001القرارات" .  ) رضوان وأخرون,

صاح المعلومات الضرورٌة الكفٌلة بجعلها ؼٌر مظللة _ ٌعرؾ االفصاح المحاسبً بؤنه اف

والتقارٌر المحاسبٌة ٌجب ان تفصح عن جمٌع المعلومات .او عرض المعلومات فً القوابم 

المالٌة وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارؾ علٌها والتً تقضً بتوفٌر عنصر االفصاح المناسب فً 

ر فً موقؾ متخذ القرار المتعلق بالوحدة هذه القوابم واظهار كل المعلومات التً قد تإث

المحاسبٌة وهذا ٌعنً ان تظهر المعلومات فً القوابم والتقارٌر المحاسبٌة بلؽة مفهومة للقارئ 

 (151, 2006دون لبس او تضلٌل . )الدهراوي ,

_ كما ان المقصود باالفصاح المحاسبً على وفق ما عرفه كتاب آخرون. بؤنه "عملٌة نشر 

وابم المالٌة المتضمنة  للمعلومات المحاسبٌة التً تهم مستخدمً المعلومات والتً وإظهار الق

 (.11: 2014تساعدهم فً اتخاذ القرارات بطرٌقة سلٌمة ورشٌدة") السٌد,

وتجد الباحثة ان االفصاح المحاسبً هو "عملٌة إظهار المعلومات المحاسبٌة  ووضعها فً 

ٌرّكز على توصٌل المعلومات الى المستخدمٌن  وإظهار  متناول المستخدمٌن, وهو بمثابة إجراء

الوضع المالً للمإسسة بكل وضوح , وٌعكس أٌضا حقٌقة الجانب المالً للمإسسة من دون 

تضلٌل, بحٌث ٌعتمد على تلك المعلومات فً صٌاؼة وإعداد القرارات المناسبة, كما ان 

دمٌن للتقارٌر المالٌة وبٌن المإسسة , إذ اإلفصاح المحاسبً ٌعّد أحد أدوات االتصال بٌن المستخ

بدون ذلك االتصال لن تكون هناك  جدوى من مخرجات النظام المحاسبً, و أن عملٌة االتصال 

وتقدٌم المعلومات, ال تجري من خالل القوابم المالٌة ولكن من خالل التقارٌر المالٌة بكامل 

 تفاصٌلها.
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 اهمية االفصاح المحاسبي :

رض الذي تستخدم فٌه المعلومات المحاسبٌة بعنصر أساسً هو ما ٌعرؾ بمعٌار ٌجب ربط الؽ

او خاصٌة المالبمة وفً هذا االطار تلتقً وجهتا اهم مجمعٌن مهنٌٌن فً الوالٌات المتحدة 

( , والجمعٌة االمرٌكٌة AICPAاالمرٌكٌة وهما المعهد االمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن )

ت الثانٌة عن وجهة نظرها حٌال ذلك بالنص فً احد التقارٌر ( فقد عبرAAAللمحاسبٌن )

الصادرة عنها : "فً حٌن تعد االهمٌة النسبٌة بمثابة المعٌار الكمً الذي ٌحدد حجم او كمٌة 

المعلومات المحاسبٌة واجبة االفصاح وتعد المالءمة المعٌار النوعً الذي ٌحدد طبٌعة او نوع 

 .( 34,  2001فصاح " )مطر والسوٌطً ,المعلومات المحاسبٌة واجبة اال

لذا تتطلب خاصٌة المالءمة وجود صلة وثٌقة بٌن طرٌقة اعداد المعلومات واالفصاح عنها من  

 جهة والؽرض الربٌس الستخدام هذه المعلومات من الجهة االخرى .

 اهداف االفصاح المحاسبي

التقارٌر المالٌة له هدؾ وؼرض البد من ان لكل شًء هدفاً وعلٌه فان االفصاح المحاسبً فً 

 -(( بؤن هناك أربعة أؼراض ربٌسة لإلفصاح هً:FASBكما بٌنه مجلس معاٌٌر المحاسبة/

 توفٌر القٌاسات المالبمة للفقرات الممٌزة ووصفها  بصورة واضحة . -1

 توفٌر القٌاسات المالبمة للفقرات ؼٌر الممٌزة ووصفها كذلك بصورة واضحة. -2

لومات المناسبة التً تساعد المستخدمٌن للتقارٌر المالٌة فً تخمٌن المخاطر توفٌر المع -3

 واالحتماالت الخاصة بالفقرات الممٌزة وؼٌر الممٌزة.

 (44: 2013توفٌر معلومات مهمة فً مدة شحة او ندرة  المعلومات. )أبو زٌد , -4

بٌانات و المعلومات وفً ضوء ما ذكر ٌرى الباحث بؤن اإلفصاح المحاسبً ٌهدؾ الى عرض ال

المحاسبٌة بصورة كاملة و مالبمة لؽرض مساعدة المستخدم فً اتخاذ القرارات الالزمة ,و 

ٌهدؾ أٌضا الى  عرض البٌانات و المعلومات المحاسبٌة المهمة شرٌطة أن تكون هذه 

ر المعلومات واضحة وؼٌر مضللة ولٌس لدٌها تؤثٌر فً كفاءة المعلومات الواردة فً التقارٌ

 المالٌة.
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 اشكال )انواع( االفصاح المحاسبي :

 بٌن بعض الكتاب والباحثٌن بؤن لإلفصاح المحاسبً أشكاال مختلفة وقاموا بتصنٌفه إلـى 

 (2003,446)حنان,  أشكال متعددة:

 _ االفصاح الكامل 1

هذا النوع ٌعطى لإلفصاح صفات عدة لتحدٌد القـدر المالبـم من المعلومات التً ٌتعٌن اإلفصاح 

عنها, وٌبٌن أن هناك إجماعاً عاماً فً المحاسبة بؤن اإلفصاح عن المعلومات المحاسبٌة ٌنبؽً 

 أن ٌكون كامال )ٌسمى أٌضا شامال( ومناسبا وعادال. وٌتطلب اإلفصاح الكامل أن تصمم وتعد

القوابم المالٌة الموجهة إلى عامة المـستخدمٌن بـشكل ٌعكس بدقة جمٌع األحداث والحقابق المالٌة 

الجوهرٌة التً أثرت على المنشؤة خالل الفترة. أي أن اإلفصاح الكامل ٌشٌر إلى مدى شمولٌة 

تلك  التقارٌر المالٌة وأهمٌة تؽطٌتهـا ألي معلومـات ذات تؤثٌر محسوس على قرارات مستخدم

التقارٌر, مع االعتراؾ مسبقا بؤن عـرض كـل المعلومات الجوهرٌة عن القوابم المالٌة )دخل, 

 مركز مالً, تـدفقات نقدٌـة, تؽٌـرات حقـوق المساهمٌن ( ٌبقى هدفا صعب المنال. 

 _ االفصاح العادل2

صاح العادل ( علـً أن اإلفـ15نص المعٌار المحاسبً الدولً االول المعدل فً الفقرة رقم )

 ٌتطلب ما ٌؤتً :

اختٌار وتطبٌق السٌاسات المحاسبٌة والتً توجب على اإلدارة اختٌار وتطبٌق الـسٌاسات  -أ

المحاسبٌة لمنشؤة بحٌث تمثل البٌانات المالٌة لكافة المتطلبات الخاصة وعلً اإلدارة تطـوٌر 

 سٌاسات لضمان توفٌر البٌانات المالٌة. 

ا فً ذلك السٌاسات المحاسبٌة بطرٌقة تـوفر معلومـات محاسـبٌة تقدٌم المعلومات بم -ب

 وموثوقة للمقارنة ومن الممكن فهمها. 

تقدٌم إفصاحات إضافٌة عندما تكون المتطلبات فً معاٌٌر المحاسـبة الدولٌـة ؼٌـر كافٌة  -جـ

داء المالً لتمكٌن المستخدمٌن من فهم تؤثٌر عملٌات أو أحداث معٌبة على المركز المالً واأل

 للمنشؤة.
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 مفهوم االفصاح العادل هو :

ان االفصاح العادل ٌهتم بالرعاٌة المتوازنة الحتٌاجات جمٌع االطراؾ المعنٌة ,وان االفصاح 

العادل او الصادق مطلب اخالقً اعتاد مدقق الحسابات ان ٌعتمده عند ابداء رأي نظٌؾ او ؼٌر 

 متحفظ.

 _ االفصاح الكاف3ً

األدنى الواجب نشره مـن المعلومـات وأن تشمل القوابم المالٌة والمالحظات هو الحد 

والمعلومات اإلضافٌة المرفقة بها كـل المعلومـات المتاحـة المتعلقة بالمنظمة لتجنب تضلٌل 

األطراؾ المهتمة بالمنظمة, وٌعد اإلفصاح الكـافً مـن أهـم المبادئ الربٌسة إلعداد القوابم 

  المالٌة.

 تقدم فان الباحثة ترى االتً : مما

ٌجب نشر جمٌع المعلومات المالبمة لمستخدمً التقارٌر المالٌة ,وان تصل المعلومات المالٌة 

الى مستوى االفصاح الذي تتوافر فٌه الخصابص النوعٌة والكمٌة الهامة كؤن تكون كافٌة 

ن وٌتم نشرها ومالبمة وتامة وموضوعٌة وشمولٌة ,وان تتناسب مع قدرات المستخدمٌ

للمستخدمٌن دون تحٌز لفبة معٌنة وفً الوقت المناسب , ان تكون قابلة للمقارنة لتحقٌق اهداؾ 

 الجهات المستفٌدة للتقارٌر المالٌة .

 متطلبات االفصاح المحاسبي

لتحقٌق االفصاح المحاسبً البد من توفٌر عدة شروط فً القوابم المالٌة و سنعرضها بما ٌؤتً : 

 (54, 2000د العال , )طارق عب

 _السياسات المحاسبية2

تقاس بنود القوابم المالٌة بتطبٌق سٌاسات محاسبٌة قد تختلؾ من منشؤة إلى آخرى , فالمبادئ 

المحاسبٌة المتعارؾ علٌها تتضمن سٌاسات و طرق محاسبٌة مختلفة, و قد أوضحت المعاٌٌر 

خدام سٌاسات محاسبٌة مختلفة فً مجاالت المحاسبٌة الدولٌة هذه الحقٌقة بالقول بؤنه ٌعد است

متعددة من العوامل التً تإدي إلى صعوبة تفسٌر القوابم المالٌة, ولٌست هناك مجموعة معٌنة 

بالذات للسٌاسات المحاسبٌة المقبولة ٌمكن الرجوع إلٌها, و من ثم فإن استخدام ما هو متاح من 

الٌة مختلفة عن بعضها بعض ومجموعة السٌاسات المحاسبٌة المختلفة قد ٌسفر عن قوابم م
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واحدة من األحداث و الظروؾ, لذلك ٌكون اإلفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة وثٌقة هامة 

للمعلومات تمكن من تفسٌر األرقام الواردة فً القوابم المالٌة وفقا للسٌاسات المحاسبٌة التً أدت 

 إلٌه . 

 _ االطراف والصفقات الهامة0

حات المتممة للقوابم المالٌة على وصؾ للصفقات المبرمة بٌن المنشاة او ٌجب ان تشمل االٌضا

اخرى ,وكذلك العالقات الهامة بٌن المنشاة واطراؾ خارجٌة اخرى مثل العالقات بٌن الشركة 

 القابضة والتابعة .

  _األحداث الالحقة3

للنشر مباشرة فً نهاٌة تؽطً القوابم المالٌة فترة محددة من الوقت, و لكنها ال تكون متاحة 

الفترة المالٌة, و ؼالبا ما  تنشر بعد انتهاء الفترة المالٌة بعدة شهور و تسمى الفترة بٌن نهاٌة 

الفترة المالٌة و إصدار نشر القوابم بالفترة الالحقة و أثناء الفترة الالحقة قد تحدث أحداث هامة  

تً تم إعدادها, فإذا لم تكن منعكسة على القوابم أو تتاح معلومات جدٌدة متصلة بالقوابم المالٌة ال

المالٌة فإن األمر ٌتطلب تعدٌل القوابم أو عرضها فً صورة المالحظات المرافقة بالقوابم 

 المالٌة.

 _الشكوك حول استمرار المنشأة  4

ٌتم إعداد القوابم المالٌة على أساس استمرار المنشؤة, و أنه فً ظل ؼٌاب أي معلومات و 

ت بفشل المشروع أو عدم استمرارٌته فإنه ٌفترض أن المشروع مستمر إلى ما ال نهاٌة, و توقعا

فً حال توفر لدى معدي القوابم المالٌة. معلومات تفٌد بعدم استمرارٌة المشروع, أو كانت هناك 

شكوكا حول استمرار المشروع, فعندبذ ٌجب اإلفصاح عن تلك المعلومات فً صورة 

 وابم المالٌة .مالحظات مرفقة للق

 _االلتزامات المحتملة5

, و تظهر حدوثها أو مبالؽهابلكثٌر من عدم التؤكد, فٌما ٌختص تتمثل عادة بالتزامات ٌحٌط بها ا

عادة نتٌجة للقضاٌا المرفوعة ضد المنشؤة أو المنازعات مع األطراؾ األخرى, و التً تتطلب 

تحوٌل بعض المبالػ مستقبال عند تسوٌة النزاع, و فً بعض الحاالت التً ٌتؤكد فٌها بعض هذه 

فصاح عن االلتزامات فإنها تدخل ضمن الدفاتر المحاسبٌة لتصبح جزءا من القوابم بٌنما ٌتم اإل

االلتزامات المحتملة األقل تؤكٌدا فً مالحظات القوابم المالٌة, واإلفصاح فً هذه الحالة ٌخبر 
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القارئ بالنتابج السلبٌة المحتملة لألحداث التً وقعت و لكنها لم تصل إلى الدرجة الموضوعٌة 

 الالزمة إلدخالها إلى القوابم المالٌة.

 صفات)خصائص( االفصاح المحاسبي

ان تكون المعلومات المتعلقة بالتقارٌر والقوابم المالٌة سلٌمة وؼٌر مظللة وٌجب ان تكون ٌجب 

مستوفٌة للشروط والمعاٌٌر التً تجعلها صالحة لالستخدام ومن اهم هذه المعاٌٌر ما ٌؤتً : 

 (20011136)عصام متولً ,

 _ المالءمة 2

ان تكون مالبمة التخاذ القرارات بحٌث  المعلومات التً تحتوٌها القوابم المالٌة والتقارٌر ٌجب

تإدي هذه المعلومات الى تحسٌن قدرة متخذ القرار على التنبإ بالنتابج فً المستقبل او ان تإدي 

الى تعزي او تصحٌح التوقعات المالٌة ومن ٌستلزم االمر ضرورة عض هذه القوابم والتقارٌر 

ن جانب مستخدمٌها وان توفر فً الوقت بالطرٌقة التً تكون فٌها المعلومات قابلة للفهم م

 المناسب قبل فقد هذه المعلومات أهمٌتها وقدرتها على التؤثٌر فً عملٌة اتخاذ القرار.

 _ الثقة 0

من اهم خواص المعلومات الواردة فً القوابم المالٌة خاصٌة الثقة اي بمعنى ان المعلومات 

والظواهر التً أوجدت من اجلها وهذه  الواردة فً القوابم المالٌة تعبر فعال عن االحداث

الخاصٌة تلتزم عدم التحٌز فً القٌاس وكذلك عدم التحٌز فً عملٌة القٌاس تتطلب ان تكون 

المعلومات الواردة على اكبر قدر من االكتمال بمعنى ان تعبر المعلومات عند اعدادها عن كل 

ا من االخذ فً نظر االعتبار ان الظواهر التً من شؤنها ان تإثر فً عملٌة اتخاذ القرار هذ

االكتمال المطلق ؼٌر ممكن نظرٌاً الن التقارٌر ما هً اال نموذج لتمثٌل واقع الوحدة المحاسبٌة 

ومن ناحٌة اخرى هنالك اعتبارات االهمٌة النسبٌة وما تستلزمه من وجوب دراسة جدوى 

 المعلومات قبل قٌاسها واالفصاح عنها .

 _الثبات3

ً االستمرار فً تطبٌق االسالٌب والسٌاسات المحاسبٌة من ان الثبات فً  اعداد القوابم المالٌة ٌعن

فترة الى اخرى ما لم تكن هنالك تؽٌرات جوهرٌة تدعو الى اجراء تؽٌر فً هذه السٌاسات 

وتتطلب خاصٌة الثبات ضرورة االفصاح عن السٌاسات المحاسبٌة التً تتبعها الوحدة 

اخرى ما لم تكن هنالك تؽٌرات جوهرٌة تدعو الى اجراء تؽٌر فً هذه االقتصادٌة من فترة الى 
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السٌاسات , كما تستلزم ضرورة االفصاح عن اي تؽٌرات فً تطبٌق المبادئ المحاسبٌة 

 المتعارؾ علٌها .

 القوائم المالية الواجب االفصاح عنها

وتنقسم هذه المخرجات تشكل القوابم المالٌة فً مجملها مخرجات نظام المعلومات المحاسبٌة , 

على قسمٌن االول قوابم مالٌة اساسٌة والثانً قوابم مكملة للقوابم االساسٌة , اما االساسٌة فهً 

القوابم التً ٌتعٌن على الوحدات ان تقوم بإعدادها واالفصاح عنها بشكل دوري حتى تخدم 

 (2006121اصحاب الصلة والمستفٌدٌن وهً : )ؼسان المطارنة وخنفر راضً ,

 _قابمة المركز المال1ً

 _قابمة الدخل2

 _قابمة االرباح المحتجزة3

 _قابمة التدفقات النقدٌة4

 _قائمة المركز المالي )الميزانية(2

تعرؾ المٌزانٌة من الزاوٌة المحاسبٌة التقلٌدٌة على أنها حصٌلة األرصدة   لمجموعة من 

أنها ملخص مبوب ألرصدة الحسابات الحسابات المسجلة دفترٌا على أساس القٌد المزدوج أو 

التً ال زالت مفتوحة بدفاتر األستاذ وذلك بعد ترحٌل أرصدة الحسابات اإلسمٌة إلى حساب 

 األرباح والخسابر ولكنها تحتوي رصٌد هذا الحساب.

وٌمكن تعرٌؾ المٌزانٌة من الزاوٌة االقتصادٌة على أنها  توازن ألصول معٌنة تمثل موارد 

موضوعة تحت تصرؾ وحدة اقتصادٌة معٌنة وخصوم تمثل طرٌقة تموٌل هذه اقتصادٌة 

 األصول.

 _قائمة الدخل0

هً قابمة المكاسب ـ كما ٌطلق علٌها بعضهم أحٌانا ـ التً تعبر عن مدى نجاح عملٌات المنشؤة 

ة فً فترة زمنٌة معٌنة, وتستخدم هذه القابمة لتحدٌد ربحٌة المنشؤة, وتعد قوة الثقة فً قابم

الدخل من األمور الظنٌة, ألن الدخل المستخرج منها ٌعد فً أحسن الحاالت تقرٌبا, وعلٌه ٌمكن 
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القول أن قابمة الدخل هً عبارة عن أداة لتحقٌق مبدأ مقابلـة اإلٌرادات بالمصروفات لتحدٌد 

 (20031252صافً الدخل أو الخسارة بطرٌقة مبسطة وواضحة.)جعفر وعبد االله,

 ير في حقوق الملكية_قائمة التغ3

هً حلقة الربط بٌن قابمة الدخل وبٌن قابمة المركز المالً, ولكن مع تعدد مصادر التؽٌر فً 

 حقوق الملكٌة, توجب تخصٌص قابمة منفردة لتوضٌح مسببات هذا التؽٌر ومصادره.

 _قائمة التدفقات النقدية4

رة زمنٌة معٌنة , وقد الزم هً كشؾ بالمقبوضات والمدفوعات النقدٌة للمنشاة من خالل فت

 (.4مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة الشركات بإعداد هذه القابمة خالل اصدار للمعاٌٌر رقم )
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 الثالثالمبحث 

 جودة التقارير المالية

 تعريف جودة التقارير المالية

تعرٌفات الجودة  تعددت التعرٌفات بسبب اختالؾ المداخل ووجهات النظر الخاصة بالجودة ومن

 ما ٌلً:

ٌقصد بجودة التقارٌر المالٌة ما تمتاز به التقارٌر من نزاهة وما تحققه من منفعة للمستخدمٌن 

,لكونها تتضمن معلومات مهمة ومفٌدة وكذلك عدم تضمنها اي انحراؾ او تضلٌل وأن إعدادها  

, وبما ٌسهل بلوغ الهدؾ من على وفق جملة من المعاٌٌر القانونٌة والرقابٌة والمهنٌة والفنٌة

 (.21: 2011استخدامها, إذ تبنى على فعالٌة وكفاءة المإسسة. )حامدي ,

ومن وجهة نظر الباحثة  فإن جودة التقارٌر المالٌة  تعنً قٌمة المعلومات المحاسبٌة التً تسهم 

عدهم بدور فاعل وممٌز فً تقلٌل  حالة عدم التؤكد عند المستفٌدٌن , اي بمعنى انها تسا

وتشعرهم بالقدرة على اتخاذ القرارات التً  ٌنبؽً ان  تكون أقل ضررا وأكثر نفعا , و انها 

 سوؾ تإدي الى زٌادة  وتعظٌم الموارد والتقلٌل من النفقات .

وبموجب ذلك فإن المعلومة المحاسبٌة تكون ذات جودة )أثر ( اقتصادي بمدى تقلٌلها من فرص 

 ة المضافة أقل من المردود المضاؾ .االخطار بشرط أن تكون النفق

وٌتحدد أٌضا  مقدار جودة التقارٌر المالٌة من خالل  جدوى استخدامها  فً الفترة الراهنة أو 

ٌتوقع استخدامها فً المستقبل وكفاءة وفاعلٌة القرارات المتخذة بناًء على تلك المعلومات , ومن 

 اكز القرار .ثم القٌمة المضافة التً تحدثها على مستوى كل مر

 مفهوم الجودة في التقارير المالية

لتحدٌد مفاهٌم جودة المعلومات المالٌة فانه ٌجب أن تتسم المعلومات المحاسبٌة بالدقة لتقٌٌم       

نوعٌة المعلومات المحاسبٌة , كما تساعد المسإولٌن على إعداد القوابم المالٌة فً تقٌٌم 

تطبٌق طرق محاسبٌة, كما ٌجب تقوٌم  )فابدة المعلومات( المعلومات المحاسبٌة التً تتنج عن 

على أساس أهداؾ القوابم المالٌة التً تركز علٌها فً االهتمام لمساعدة المستفٌدٌن الخارجٌن 

 الربٌسٌٌن  فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة .
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دولً للمحللٌن ومن وجهة نظر المنظمات المهنٌة والباحثٌن المختصٌن فقد عرفها االتحاد ال     

( على أنها : تعنً الوضوح FAF) (The Financial Analysts Federationالمالٌٌن )

 ( 645, 2014والشفافٌة وتوافر المعلومات فً التوقٌت المناسب . )حماد ,

وعرفت بؤنها ) تتمثل فً كافة إجرءات إعداد التقارٌر المالٌة وعملٌات التحقق التً ٌتم القٌام     

المتتابعة فً منظومة التقرٌر المالً بهدؾ تقدٌم تؤكٌد مناسب للمساهمٌن وؼٌرهم من  بالمراحل

مستخدمً المعلومات المحاسبٌة بشؤن إعداد وإصدار ومراجعة التقارٌر المالٌة بما ٌتفق مع 

 ( 54, 2005المعاٌٌر المهنٌة والمتطلبات التنظٌمٌة (. )الدٌسطً , 

المعلومات المالٌة التً تتضمنها تلك التقارٌر وهذه وعرفت أٌضؤ ) ٌعبر عن خصابص     

الخصابص تنبثق من منفعة المعلومات المحاسبٌة فً اتخاذ القرارات والتً تتوقؾ على درجة 

الثقة فً المعلومات وعلى مالبمتها وقابلٌتها للمقارنة حٌث تتوقؾ الثقة فً المعلومات على 

 ( 224, 2013مات وقابلٌتها للتحقق ( . )الصٌاد , تمثٌلها لحقٌقة األحداث وعدالة تلك المعلو

 تستنتج الباحثة من مفهوم التقارٌر المالٌة ما ٌؤتً :

انها تقارٌر توفرها معلومات تساعد االدارة علً تحقٌق االهداؾ المرجوة, ووضع الخطط  -1

 المستقبلٌة وتقٌٌم مستوي االداء .

ن من داخل وخارج المنشؤة على التعرؾ على انها تقارٌر توفر معلومات تساعد المستخدمٌ -2

نتٌجة اعمال المنشؤة من ربح أو خسارة, وموارد المنشؤة والتزاماتها ومقدرتها الكسبٌة خالل 

 فترة زمنٌة معٌنة.

انها تقارٌر تحتوي على المعلومات التً تتعلق باألنشطة المالٌة واالنشطة االجتماعٌة  -3

علً ان تكون هذه المعلومات قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبٌة والبٌبٌة التً تمارسها المنشؤة 

 المتعارؾ علٌها.

مما سبق ترى الباحثة بان التقارٌر المالٌة هً عبارة عن كشوفات ٌتم فٌها عرض كل 

المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة الخاصة بالمنشؤة االقتصادٌة فً شكل تقارٌر مالٌة تؽطً فترة 

ن ٌراعً عند اعدادها إتباع المبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما وٌتم زمنٌة معٌنة, وٌجب ا

 التصدٌق علٌها من قبل مراجع حسابات خارجً مستقل.
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 اهمية جودة التقارير المالية 

ٌتمثل الهدؾ األساس للتقارٌر المالٌة فً توفٌر معلومات مالٌة عالٌة الجودة عن المنظمات 

ودة المعلومات من الدور الهام الذي تلعبه والذي ٌمكن توضٌحه على االقتصادٌة, وتنبع أهمٌة ج

 النحو اآلتً :

_ تإدي إلى كفاءة تخصٌص رأس المال لالستخدامات عالٌة القٌمة إذ تساعد جودة المعلومات 1

عن الشركات ومنافسٌهم كالً من المدٌرٌن والمستثمرٌن على تقٌٌم الفرص االستثمارٌة, وبالتالً 

 ق رأس المال النقدي والبشري تجاه القطاعات ذات العوابد المرتفعة المتوقعة.تشجٌع تدف

 _ تساعد جودة التقارٌر المالٌة على تخفٌض تكلفة رأس المال من خالل طرٌقٌن هما: 2

أ_  تخفٌض عدم تماثل المعلومات بٌن كبار وصؽار المستثمرٌن مما ٌقود إلى تخفٌض مخاطر 

تموٌل االستثمارات طوٌلة األجل التً تتسم بانخفاض السٌولة بدون السٌولة وزٌادة إمكانٌة 

مطالبة المستثمرٌن باالستؽناء عن أموالهم على االمد الطوٌل على أساس أن جودة المعلومات 

تخفض من مخاطر الخسارة وصؽار المستثمرٌن من االتجار مع المعارضٌن مما ٌإدي لجذب 

 المزٌد من رإوس األموال إلى السوق.

ب_  تخفٌض عدم تماثل المعلومات بٌن المدٌرٌن والمستثمرٌن مما ٌنتج عنه تخفٌض تعارض 

المصالح وتكالٌؾ الوكالة على أساس ان المعلومات التً تتم بالموضوعٌة والقابلٌة للتحقق 

 تسهل من فعالٌة ممارسة المساهمٌن لحقوقهم ورؼباتهم للمدٌرٌن.

ابق عالٌة الجودة على توقع حدوث األزمات المالٌة من _  ٌساعد فً توفٌر المعلومات والحق3

خالل حصر األخطار واستقرابها وأٌضاً توفٌر الجهد والوقت وسرعة األداء أثناء األزمة المالٌة 

 فً حالة حدوثها.

_ تلعب جودة المعلومات المحاسبٌة  دورا فً تمكٌن أعضاء مجلس اإلدارة من تحسٌن قٌمة 4

ة واسعة من المتؽٌرات التعاقدٌة التً تحدد النتابج والعوابد المالٌة من المساهمٌن وتوفٌر سلسل

 الخطط التحفٌزٌة المصممة اللتقاء المصالح بٌن المدٌرٌن والمستثمرٌن.

مما سبق ترى الباحثة أن أهمٌة جودة التقارٌر المالٌة تلعب دوراً رقابٌاً ٌسهم فً تحسٌن األداء 

 (20111111ٌن لألصول. )الهام سحلول, عن طرٌق ضبط كفاءة إدارة المدٌر
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 خصائص جودة التقارير المالية 

تتضمن الجودة فً هذا اإلطار على  جملة من الخصابص التً تسعى الى تحقٌق الهدؾ األساس 

 -وهً على النحو اآلتً:

 _ المالءمة : بؽٌة ان تكون التقارٌر المالٌة ذات جدوى واهمٌة,  ٌنبؽً ان تكون لدٌها ارتباط1

محكم بٌنها وبٌن الؽرض التً الذي أنشؤت من اجله, إذ تتمتع التقارٌر المالٌة  بجودة عالٌة عند 

ربطها بؽاٌة معٌنة لكونها تساعد صانع القرار على تقدٌر نتٌجة هذا القرار و مدى مالءمته فً 

ات أهمٌه حٌنما اختٌاره  للقرار من بٌن العدٌد من البدابل او الخٌارات المتاحة وإعتبار التقرٌر ذ

ٌكون لإلفصاح  له تؤثٌر على قرار مستخدم المعلومات من بٌن الخٌارات المتوافرة. وأعطى 

مجمع المحاسبٌن األمرٌكٌٌن  تفسٌرا لمعٌار المالءمة بؤنه المعٌار األساس من بٌن المعاٌٌر 

 ( .121: 2003الخاصة بجودة التقارٌر المالٌة )حنان ,

ار مصداقٌة التقارٌر المالٌة فً ضوء إسناد تلك التقارٌر إلى أدلة _ المصداقٌة : ٌبنى مع2ٌ

وبراهٌن كافٌة وخالٌة من عدم الحٌادٌة للمستخدمٌن , السٌما اذا كانت ذات مستوى عاٍل من 

 (202: 1220األمانة  ٌعتمد علٌها فً اتخاذ القرار)الشٌرازي,

ه او تتضمنه من معلومات محاسبٌة  _ الدقة : ٌتوقؾ تؤثٌر التقارٌر المالٌة على ما تحتو3ٌ

تمتاز بالدقة, فإذا كانت هنالك معلومات جرى  التوصل إلٌها  من شخص معٌن  وبؤسالٌب معٌنة 

للقٌاس المحاسبً , فباستطاعة شخص أخر إعطاء نتٌجة مماثلة ولكن بإتباع منهج أخر فان 

ة وتصبح  التقارٌر سلٌمة إعادة النظر فً المعلومات  لؽرض المراجعة والتحقق ٌكسبها الدق

 (.203: 1220وٌعول االعتماد علٌها )الشٌرازي,

_ التارٌخ المالبم: ٌعّد التارٌخ والوقت عامالً مهما من عوامل النجاح فً صناعة القرار, لهذا 4

 ٌنبؽً ان تصل المعلومات للمستخدمٌن فً الزمان المالبم .

ٌن فً وقت متؤخر  ٌصبح عدٌم الجدوى إذ ان وصول المعلومات المحاسبٌة   الى المستخدم

بسبب فقدانها منفعتها. وٌرتبط التارٌخ المالبم بالقوابم المالٌة أي ٌمكن توفٌر هذه المعلومات 

 (.125: 2003التً تتضمنها القوابم المالٌة لفترات دورٌة متقاربة )حنان ,

اب متخذ القرارات _ الفهم واالستٌعاب: ٌتوقؾ تؤثٌر التقارٌر المالٌة على مدى استٌع5

للمعلومات التً ٌتضمنها التقرٌر ولٌس  باإلمكان االنتفاع من المعلومات اذا كانت عدٌمة الفهم 

او مبهمة , إذ تتوقؾ إمكانٌة استٌعاب المعلومات على طبٌعة البٌانات التً تنطوي علٌها 
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ارٌر المالٌة  ان ٌكون التقارٌر المالٌة وأُسلوب عرضها. فلهذا ٌتعٌن على من ٌضطلع بإعداد التق

على برهان أو ٌقٌن من قدرات مستخدمٌها على فهم واستٌعاب القوابم المالٌة التً ٌتضمنها  

 ( .133: 2004التقرٌر وحدود تلك القدرات . )الحٌالً ,

_ األهمٌة  النسبٌة واإلفصاح األمثل للتقارٌر المالٌة:  ٌبرز دور التقارٌر المالٌة إذا توافرت 6

لومات التً تحتوٌها تلك التقارٌر األهمٌة النسبٌة  الكافٌة , بمعنى أن تشكل المعلومات فً المع

المحاسبٌة مرجعا ربٌسا ومهماً فً صناعة القرار وإن إهمال تلك المعلومات  ٌإدي إلى قصور 

فً صنع القرار, لذلك فان األهمٌة النسبٌة واإلفصاح األمثل له صلة وثٌقة بنزاهة  المعلومات 

مكانٌة االعتماد علٌها وبناء على ذلك  ٌتعٌن إن ٌجري اإلفصاح عن جمٌع المعلومات ذات وإ

األهمٌة النسبٌة ,والتعرؾ الى ما ٌستلزم المستخدم من معلومات ,لذلك ان شطب أي معلومة أو  

عدم اإلفصاح عنها أو عرضها  بصورة ؼٌر صحٌحة سوؾ ٌإثر فً تقدٌر المستفٌد لتلك 

 ( .133: 2004نع القرار.) الحٌالً ,المعلومات فً ص

_ الكفاٌة )المقدرة( : ترتهن خاصٌة الكفاٌة فً التقارٌر المالٌة على حجم المعلومات ونوعٌتها 4

ومدى ادراكها, إنما تلبً المعلومات المحاسبٌة  حاجة المستخدمٌن وتعطً اٌضا عابداً كبٌراً 

 ( .134: 2004للجودة .)الحٌالً ,

سبق أن جودة التقارٌر المالٌة تمتاز بسمات معٌنة تعمل على الوصول الؽاٌة   ترى الباحثة مما

المطلوبة, بحٌث تكون المعلومات المحاسبٌة ذات قابلٌة على للقٌاس أو المقارنة وان تتالءم مع 

رؼبات  المستخدمٌن  فً الحاالت االعتٌادٌة وعند ضم  متؽٌرات جوهرٌة على األنشطة القابمة 

 السرعة فً إرسال المعلومة وتوقٌتها وأهمٌتها ودرجة مصداقٌتها والوثوق بها.وكذلك تحقق 

 العوامل المؤثرة بجودة التقارير المالية

 -هنالك عدة عوامل تإثر على جودة التقارٌر المالٌة هً ما ٌؤتً :

تً إن للظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة ال_ العوامل البيئية ) بيئة المحاسبة ( : 2

تسكن فٌها المإسسة تؤثٌراً مباشراً على جودة التقارٌر المالٌة الواجب تقدٌمها وحجم االستفادة 

منها ,  بحٌث تختلؾ المعلومات المحاسبٌة التً ٌجري عرضها فً التقارٌر المالٌة المنشورة 

وع من دولة إلى أخرى, وإن الدافع الذي ٌحدث تفاوتا فً محتوى التقارٌر المالٌة هو التن

 واالختالؾ فً الظروؾ البٌبٌة من بلد الى آخر والذي ٌنعكس بدوره على جودة المعلومات

 (. 104: 2005)خلٌل,
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تختلؾ أصناؾ البٌانات و المعلومات المحاسبٌة التً تتضمنها  _ العوامل االقتصادية :0

تمعات ذات التقارٌر المالٌة بحسب النظام االقتصادي السابد ,  إذ تتمتع التقارٌر فً المج

االقتصاد الرأسمالً بؤهمٌة كبٌرة اذ ٌكون االهتمام ضرورة توافر المعلومات المالبمة 

الحتٌاجات المستخدمٌن التخاذ القرارات االقتصادٌة فً حٌن نجد فً االقتصاد االشتراكً ٌكون 

ركزٌة  االهتمام بالمعلومات المحاسبٌة الموجهة للتخطٌط فً الدولة ولؽرض أحكام المراقبة الم

, كما ان لجمٌع القرارات المرتبطة بالسٌاسات المحاسبٌة نتابج اقتصادٌة , واذا لم ٌنتج عن تلك 

القرارات  نتابج اقتصادٌة فلن ٌكون هناك سبب ألي من هذه القرارات , ومع اإلشارة الى أن 

مستخدمٌن النتابج االقتصادٌة للقرارات تسهم  فً تحسٌن المعلومات المتاحة للمستثمرٌن ولل

 (64: 2002)المجهلً, اآلخرٌن فضال عن تخفٌض النفقات الخاصة بجمع المعلومات .

تنظر الجهات الحكومٌة الى السٌاسة المحاسبٌة من حٌث مدى توافقها  _ العوامل السياسية :3

مع األهداؾ القومٌة أو مع األهداؾ المعنٌة لهذه الجهات , وهذا ٌعّد السبب  الربٌس بالتدخل 

ٌاسً فً إعداد السٌاسات واإلجراءات المحاسبٌة , كما أن العناصر السٌاسٌة لبٌبة المحاسبة الس

لها تؤثٌر كبٌر فً العملٌات المحاسبٌة ألنها  تحصر االحتٌاجات من المعلومات المحاسبٌة 

لمستخدمً التقارٌر المالٌة  المتالبمة مع األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة ألي بلد من البلدان 

 التً تسود علٌها وجهة نظر فبة معٌنة من المستخدمٌن فً انتاج ونشر المعلومات .

ٌمكن القول ان إختٌار السٌاسة المحاسبٌة  ٌتضمن آثاراً اقتصادٌة واجتماعٌة, ذلك ان االعتقاد 

السابد من بعض األفراد أنهم سوؾ ٌصبحون فً وضع أفضل,  عند تؽٌر الوضع السٌاسً فٌما 

أنهم سوؾ ٌكونون فً وضع أسوأ نتٌجة ذلك التؽٌر وما ٌنتج عنه من تؽٌر ٌعتقد ؼٌرهم 

 (.65: 2002للسٌاسات المحاسبٌة )المجهلً,

تتؤثر المحاسبٌة بالقوانٌن والتشرٌعات  التً تنظم عمل المإسسات,  _ العوامل القانونية :4

ومما الشك فٌه  أن  التشرٌعات القانونٌة رفعت من احتمالٌة مقدرة  المعلومات المحاسبٌة  

ومنفعتها. إن العوامل القانونٌة التً تمثل مجموعة األنظمة والقواعد القانونٌة تإثر بصورة 

نة المحاسبة ومن ثم ٌنعكس هذا التؤثٌر على جودة التقارٌر المالٌة, مباشر وؼٌر مباشر على مه

وٌمكن القول أن القواعد القانونٌة معنٌة من حٌث االلتزام بإعداد التشرٌعات والقوانٌن والتً 

تصاغ فً ضوبها المعلومات المحاسبٌة  إذ تعّد العوامل القانونٌة واحدة من العوامل المإثرة فً 

 (.106: 2003ة )خلٌل ,  التقارٌر المالٌ
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هنالك عدة عوامل متعلقة بالمعلومات المحاسبٌة فً الوقت _ العوامل المتعلقة بالمعلومات :5

 -( :122: 2003الحاضر تإثر فً جودة التقارٌر المالٌة هً )حنان ,

 أ_ استعمال الحاسوب فً إدخال وتحلٌل ومعالجة وعرض المعلومات . 

 فً نفقات الحصول على المعلومات  ب_ التدنً الكبٌر والمستمر 

 ج_ تزاٌد حجم المعلومات التً تلبً احتٌاجات المإسسة والمستخدمٌن . 

 د_ نشر المعلومات  عن طرٌق عرضها على عدد كبٌر من المستخدمٌن فً الوقت المناسب 

 ه_ صباؼة البٌانات المالٌة  بان تمتد لمدة اطول من سنة .  

ٌعّد تقرٌر مدقق الحسابات ركناً أساساً من  المراجع الخارجي ( :_ تقرير مدقق الحسابات ) 6

أركان الجودة  , وعامالً مهماً فً زٌادة الثقة بالمعلومات الواردة فٌها ,  فضالً عن المدقق 

الخارجً  ٌقوم بالتحقق من صناعة ونشر التقارٌر المالٌة وأنها  نظمت طبقا المعاٌٌر المحاسبة 

 (. 66, 2002قانونٌة المعمول بها , )المجهلً ,المعتمدة والشروط ال

ترى الباحثة أن النظم المحاسبٌة تكون متباٌنة ومختلفة فً ضوء اختالؾ البٌبات ) االقتصادٌة  

, االجتماعٌة , السٌاسٌة , والقانونٌة (,إذ انها تعمل فً سٌاق بٌبة متؽٌرة وان البٌبة االقتصادٌة 

ؤثٌر كبٌر فً العملٌات المحاسبٌة بسبب ان البٌبة تتشكل من واالجتماعٌة فً هذا الصدد لها ت

أنشطة عدة متبادلة التؤثٌر من ازدواجٌة العالقات بٌن األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة على 

المقدار الشامل للنظم المحاسبً وفً العراق فإن أدلة التدقٌق أعطت إرشادات خاصة لتحدٌد 

اث الهامة التً تقع بعد تارٌخ المٌزانٌة  وتؤرٌخ تقرٌر مسإولٌة مراقب الحسابات عن األحد

مراقب الحسابات وتلك الحقابق المكتشفة بعد تؤرٌخ تقرٌر مراقب الحسابات والتً ٌعبر عنها 

)باألحداث الالحقة( متضمنا اإلطار العام لإلجراءات الواجب القٌام بها من قبل مراقب 

ات فً البٌانات المالٌة عن األحداث الالحقة لتارٌخ الحسابات وما ٌنبؽً اإلفصاح عنه من معلوم

 المٌزانٌة العامة وإصدار البٌانات المالٌة.
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 الجانب التطبيقي

 المبحث االول

 وصف مجتمع البحث وعينته

 نبذة عن سوق العراق لألوراق المالية

بسوق بؽداد  2003ولؽاٌة  1221عرؾ سوق العراق لألوراق المالٌة فً الفترة من عام 

إذ استطاع فً حٌنها ادراج              1221( لسنة 34لألوراق المالٌة تؤسس بموجب القانون رقم )

( شركة عراقٌة مساهمة خاصة ومختلطة, واستطاع أن ٌستقطب معدالت تداول سنوٌة 113)

شر ملٌون دوالر ونصؾ بقلٌل , اؼلق هذا السوق بقرار من مجلس ادارته تجاوزت سبعة ع

 (  11:  2002. ) التمٌمً , 2003/3/12بتارٌخ 

( فً تؤرٌخ  1221( لسنة )  24وقد تؤسس سوق بؽداد لألوراق المالٌة بموجب القانون رقم )  

ع باالستقالل المالً ( , وقد انشا على انه هٌبة مستقلة ذات شخصٌة معنوٌة ٌتمت 1221/1/6) 

واإلداري وظٌفته تنظٌم وترشٌد تدفق المدخرات المالٌة وتسهٌل حركتها بما ٌكفل تحقٌق 

(  بعد ذلك  1221لسنة  24متطلبات اإلدارة المالٌة السلٌمة لالقتصاد . ) قانون سوق بؽداد , 

( بتارٌخ                 2004( لسنة )  44صدر القانون المإقت ألسواق األوراق المالٌة ذي العدد ) 

( الصادر عن سلطة االبتالؾ المإقتة , لٌتم بموجبه تؤسٌس مإسستٌن مهمتٌن  2004/4/11) 

 هما :

 (Iraq Stock Exchangeسوق العراق لألوراق المالٌة ) -1

 (Iraq Securities Commissionهٌبة األوراق المالٌة العراقٌة ) -2

ة بانه سوق أو كٌان اقتصادي ذو استقالل مالً وأداري وعرؾ سوق العراق لألوراق المالٌ

ؼٌر مرتبط بجهة معٌنة , وتتم إدارته من خالل مجلس مكون من تسعة أعضاء ٌمثلون مختلؾ 

 44الشرابح االقتصادٌة للقطاع االستثماري ٌسمى ) مجلس المحافظٌن ( ) القانون المإقت , 

 ( .  2004لسنة 

 المالٌة إلى تحقق األهداؾ اآلتٌة :ٌسعى سوق العراق لألوراق 

تنظٌم الشركات المدرجة فً السوق وتدرٌب أعضابه بطرٌقة تتناسب مع هدؾ حماٌة  -1 

 المستثمرٌن وتعزٌز الثقة للمستثمر الداخلً والخارجً . 
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تسهٌل وتنظٌم تعامالت األوراق المالٌة بالكٌفٌة التً تكون بها ذات عدالة وفاعلٌة وانتظام  -2

 ك تصفٌة و تسوٌة هذه التعامالت . وكذل

 تعزٌز مصالح المستثمرٌن بسوق حرة و موثوقة واالمٌنة والتنافسٌة وذات شفافٌة . -3

تنظٌم تعامالت أعضابه ذات الصلة ببٌع وشراء األوراق المالٌة وتحدٌد الحقوق والتزامات  -4

 لألطراؾ ووسابل حماٌتهم .

لشركات المدرجة فً السوق ببناء رإوس االموال تطوٌر سوق المال من خالل مساعدة ا -5

 الالزمة لالستثمار.

 توعٌه المستثمر الداخلً والخارجً بشؤن فرص االستثمار فً السوق. -6

 التواصل مع اسواق مالٌة فً العالم العربً والعالمً بهدؾ تطوٌر السوق. -4

تحقٌق االهداؾ جمع االحصاءات والمعلومات الضرورٌة وتحلٌلها ومن ثم نشرها ل -1

 المنصوص علٌها فً القانون , وؼٌرها من الخدمات لدعم اهدافه وفعالٌاته .

 نبذة عن الشركات المساهمة المدرجة 

لقد اختٌرت عدد من الشركات المساهمة والمدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة , وسٌتم 

 تناول نبذة تارٌخٌة عن الشركات وكاالتً :

 الستثمار_ مصرف المنصور ل2

( 2005وهً شركة عراقٌة مساهمة مختلطة تعمل ضمن القطاع المصرفً تؤسست فً عام )

( ملٌار دٌنار , وتم ادراجها فً سوق العراق لألوراق المالٌة فً 55برأس مال اسمً قدرة )

( ملٌار دٌنار , وتبلػ نسبة القطاع الخاص 55( وكان رأسمالها فً تارٌخ االدراج )2001سنة )

(100%. ) 
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 _مصرف بغداد0

( 1222وهً شركة عراقٌة مساهمة خاصة تعمل ضمن القطاع المصرفً تؤسست فً عام )

( ملٌون دٌنار , وتم ادراجها فً سوق العراق لألوراق المالٌة فً 100برأس مال اسمً قدرة )

القطاع ( ملٌار دٌنار , وتبلػ نسبة 5.210( وكان رأسمالها فً تارٌخ االدراج (2004سنة )

 %(  .100الخاص )
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 المبحث الثاني

 قياس جودة التقارير المالية

 قياس جودة التقارير المالية 

سٌتم االستعانة بعده مإشرات لقٌاس جودة التقارٌر المالٌة منها االداء وعدد البنود والنسب 

 المصرؾ وكما ٌؤتً :المقارنة مع السنوات السابقة فضال عن شمولها لكافة انشطة 

 ( قياس جودة التقارير المالية لمصرف المنصور لالستثمار2جدول )

الربع  0202 0202 0222 مؤشر قياس الجودة نوع التقرير 

 االول

نسبة  الشمول لكافة العناصر الميزانية العمومية

42% 

نسبة 

32%  

%22نسبة   

نسبة  الشمول لكافة العناصر الدخل

02%  

نسبة 

22%  

%25نسبة   

التغير في حقوق 

 الملكية

%3نسبة  الشمول لكافة العناصر نسبة  

3%  

% 7نسبة   

نسبة  الشمول لكافة العناصر التدفقات النقدية

02%  

نسبة 

00%  

%25نسبة   
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 ( قياس جودة التقارير المالية لمصرف بغداد0جدول )

الربع  0202 0202 0222 مؤشر قياس الجودة نوع التقرير 

 االول

نسبة  الثبات على السياسات الميزانية العمومية

52% 

نسبة 

02 %  

%42نسبة   

نسبة  الثبات على السياسات الدخل

02%  

نسبة 

02%  

%02نسبة   

التغير في حقوق 

 الملكية

% 4نسبة  الثبات على السياسات نسبة  

3%  

%3نسبة   

نسبة  الثبات على السياسات التدفقات النقدية

00%  

نسبة 

02%  

%22نسبة   
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 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

_ االفصاح المحاسبً من المبادئ المحاسبٌة المهمة اذ نشؤت هذه االهمٌة من حقٌقة كون 1

الؽالبٌة العظمى من قراء القوابم المالٌة لٌس لهم الحق فً االطالع على دفاتر وسجالت اي 

التعرؾ على اوضاع المنشاة والوقوؾ  شركة , وهم من اجل ذلك ٌعتمدون على حد كبٌر فً

 . التً ٌتم االفصاح عنها على ادابها من خالل قوابمها المالٌة

ٌعمل االفصاح المحاسبً على تخفٌض حالة عدم التؤكد لدى مستخدمٌن التقارٌر المالٌة  _2

 وتمكنهم من اتخاذ قرارات حالٌة ومستقبلٌة .

 المعلومات المحاسبٌة كلما امتازت بالجودة ._ المعلومات تزداد اهمٌتها لدى مستخدم 3 

 _ جودة التقارٌر المالٌة ضرورٌة ال مفر منها لترشٌد مستخذي القرارات االستثمارٌة . 4

 _ جودة التقارٌر المالٌة سوؾ ٌكون لها اثر اٌجابً على فعالٌة االفصاح المحاسبً .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 التوصيات

عن المعلومات الواردة بالقوابم المالٌة الذي ٌإدي الى تطوٌر النظام  _ االهتمام باالفصاح1

 المحاسبً القابم وٌزٌد من كفاءته .

ً تفصح عنها الشركات لؽرض 2 _ ضرورة االهتمام باالفصاح عن المعلومات المحاسبٌة الت

 اعطاء التقارٌر المالٌة مزٌداً من الشفافٌة .

لالفصاح , لما لهذا التوقٌت ضرورة من اثر بالػ  _ ضرورة االلتزام بالتوقٌت المناسب3

 االهمٌة ألن المعلومات المتعلقة بالشركة تكون ضمن الوقت المناسب .

اعداد التقارٌر المالٌة وفق اسس ومعاٌٌر معتمدة ومعروفة تصدر من جهات مهنٌة ٌجب _ 4

 متخصصة ألجل تحقٌق الشفافٌة فً العمل المحاسبً .

ً ٌتم  المزٌد_ ضرورة توفٌر 5 من المتطلبات الضرورٌة لخصابص المعلومات المحاسبٌة الت

 عرضها فً التقارٌر المالٌة والتً تتماشى مع قواعد االفصاح المحاسبً . 
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 المصادر

, اثر اإلفصاح المحاسبً على جودة وشفافٌة المعلومات  2013أبو زٌد , راضٌة ,  .1

لمإسسة نفط ام البواقً , وهً جزء من نٌل شهادة المحاسبٌة , دراسة تطبٌقٌة 

الماجستٌر فً المحاسبة فً العلوم التجارٌة , جامعة العربً بن مهدي ام البواقً , 

 الجزابر .

إلهام محمد أحمد علً سهلول , تقٌٌم تؤثٌر اإلختالفات فً هٌاكل ملكٌة الشركات على  .2

ٌة التجارة وادارة االعمال , رسالة جودة التقارٌر المالٌة , ) مصر : جامعة حلوان كل

 م ( 2011ماجستٌر فً المحاسبة , 

التمٌمً سحر سعدون صبار , " متطلبات االفصاح والشفافٌة فً التقارٌر المالٌة  .3

ودورها فً اتخاذ القرارات االقتصادٌة " , رسالة ماجستٌر , كلٌة االدارة واالقتصاد , 

 ( . 2002جامعة بؽداد ) 

له . المحاسبة المالٌة مبادئ اإلفصاح المحاسبً , الطبعة األولى , عمان جعفر , عبد اإل .4

 . 2003دار حنٌن 

حماد , طارق عبد العال , التقارٌر المالٌة , اسس االعداد والعرض والتحلٌل , جامعة  .5

 . 2000عٌن الشمس , مصر , 

إسسات , اثر جودة المعلومات المحاسبٌة على صنع القرار فً الم2011حمادي علً ,  .6

االقتصادٌة , مذكره الماجستٌر فً علوم التٌسٌر , تخصص محاسبة , جامعة بسكرة , 

 الجزابر.

حنان , د. رضوان حلوة , النموذج المحاسبً المعاصر من المبادئ الى المعاٌٌر ,  .4

 . 2003الطبعة األولى , دار وابل للنشر والتوزٌع , عمان, 

المحاسبً , الدار الجامعٌة للنشر والتوزٌع , تطور الفكر 2001حنان , رضوان حلوة ,  .1

 , عمان .

( " دراسات فً المشاكل المحاسبٌة المعاصرة , الطبعة  2004الحٌالً , ولٌد , )  .2

 االردن . -األولى . دار الحامد للنشر والتوزٌع عمان 

, دور المحاسب اإلداري فً اطار حوكمة الشركات , مجلة 2003خلٌل , محمد ,  .10

 بحوث التجارٌة كلٌة التجارة , جامعة حلوان القاهرة , مصر .الدراسات وال
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, دور حوكمة الشركات فً تحقٌق جودة المعلومات المحاسبٌة 2005خلٌل , محمد ,  .11

وانعكاسها على سوق األوراق المالٌة , مجلة الدراسات والبحوث التجارٌة , كلٌة 

 التجارة , جامعة حلوان , القاهرة ,مصر .

س أثر اإلفصاح االختٌاري فً جودة التقارٌر المالٌة , األردن : رشا حماد , قٌا .12

الجامعة األردنٌة , كلٌة االقتصاد والعلوم , المجلة األردنٌة , المجلد العاشرة , العدد 

 م (. 2014الرابع , 

( , اإلفصاح المالً اثره واهمٌته فً نمو االعمال 2014السٌد , إبراهٌم جابر , ) .13

 -عمان –اخل البالد األجنبٌة , دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع األردن التجارٌة العربٌة د

 األردن .

( نظرٌة المحاسبة ,الطبعة األولى , دار السالسل 1220الشٌرازي, عباس مهدي , ) .14

 للطباعة والنشر والتوزٌع , الكوٌت .

عصام محمد متولً , تطور التقارٌر والقوابم المالٌة المنشورة لتنشٌط سو الخرطوم  .15

الوراق المالٌة ) جامعة امدرمان اإلسالمٌة , كلٌة الدراسات التجارٌة مقالة فً مجلة ل

 ( .136م , ص  2001العلوم االدارٌة البحثٌة , العدد األول , دٌسمبر 

ؼسان فالح المطارنة , خنفر مإٌد راضً , تحلٌل القوابم المالٌة نظري وتطبٌقً ,  .16

 . 2006عمان األردن , الطبعة األولى , السنة دار المٌسرة للنشر والتوزٌع والطباعة 

كمال الدٌن , مصطفى الدهراوي , تحلٌل القوابم المالٌة ألؼراض االستثمار ,  .14

كمال عبد العزٌز النقٌب , مقدمة فً نظرٌة • م (  2006اإلسكندرٌة : الدار الجامعٌة , 

 األردن . -المحاسبة , عمان 

لومات المحاسبٌة واثرها فً اتخاذ القرار , , خصابص المع 2002المجهلً , ناصر ,  .11

وهً جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستٌر بالمحاسبة جامعة الحج 

 األخضر , الجزابر .

محمد محمد عبد القادر الدٌسطً , إطار مقترح لمحددات مساهمة لجان المراحلة فً  .12

ٌة التجارة , المجلة تحقٌق جودة التقرٌر المالً , ) مصر : جامعة المنصورة , كل

 م ( . 2005المصرٌة , المجلد التاسع والعشرون العدد األول , 

محمد مطر , موسى السوٌطً , التؤصل النظري للممارسات المهنٌة المحاسبٌة فً  .20

 . 2001مجاالت القٌاس , العرض, اإلفصاح , دار وابل للنشر ,عمان األردن ,


