
 
 

 ميـبحث العلـايل والـعـم الـتعليـوزارة ال
 االدارة واالقتصادكليت  –يت ـعت القادسـجام

 اـعليـاث الـالدراس

 
 

االفصاح احملاسبي وفق املعايري احملاسبيت الدوليت واثره على 
 جودة التقارير املاليت يف ظل جائحت كورونا

يف سوق العراق  املدرجتتطبيقيت يف عينو من املصارف العراقيت  ) دراست
 ( لألوراق املاليت

 

 ىـة الـقدمـالة مـرس

ية وهي ـامعة القادسـج ـصاد ـلية االدارة واالقتـجلس كـم

 ير في المحاسبةـهادة الماجستـل شـطلبات نيـزء من متـج

 

 الطالبةمن 

 الجشعمي رويدة جاسم محمد

  

 شرافإ

 االستاذ الدكتور 

 ناظم شعالن جبار

36654243

 



 

 

 (93)َوَأْن َلْقَس لِْْلِْكَساِن إَِّلا َما َسَعى 

َزاُه   (04)  َوَأنا َسْعَقُه َسْوَف ُيَرى ُثما ُُيْ

َزاَء اْْلَْوَف         َوَأنا إَِغ َربَِّك   (04) اْْلَ

  (04)اْدُـَْتَفى  

 صدق اهلل العظ العظقم

 اآلية :سورة الـجم                                                              

 

 



 
 

 
 

 

 
 

اله .  هلل
ُ
ي ع

 
ي أكــــون مــن الــفــائـــزين بـــرضاه جــــل ف

ّ
 ســــبحـــانه وتـــعاىل لــعـــل

ي القاسم )دمحم( إىل ...   اب 
خاتم االنبياء والمرسلي   وحبيب اله العالمي  

 صلوات هللا عليه وعل اله الطيبي   الطاهرين . 

 مـــصدر فــــــخـــــــــــــري واعـــــــــتـــــزازي  ... إىل

 واحسانا                                         
ً
 والدي العزيز .....   عرفانا

 صـــاحبة التضحيات العظيمة  إىل ... 

اما                                           واحتر
ً
ي الغالية ....   حبا

ر
 والدب

َ مـــــــن روحي  ..إىل .   مــن هو اقــــرب إىلي

 ووفاء                                           
ً
ي العزيز ....  اخالصا  زوح 

ي  إىل ... 
 
ي وأماب

  من هم أمن 

 وايمانا                                         
ً
 أوالدي ....حبا

ي  إىل ... 
ر
ي وأخواب

 
 إخواب

 من ادين لهم الفضل .... والمس منهم النبل                                        

من لهم حق علينا.. ولمعن  العلم يفقهون وعليه يحافظون ومن أجله  إىل .. 
ي األفاضل ... إجالال 

ر
يضحون وبه يتحلون ولثماره يجنون ... أساتذب

 
ً
اما  واحتر

ً
 وتقديرا

ي العمل وبذل الجهد               
 
ي ف

 
 اىل من ساعدوب

                                                   

 اهـــــــــدي هـــــــــــــذا الجـــــــــــهد المـــــــــتـــــــواضــــــــــــــــــع إليكم 
ً
 جـــميـــــــعا

 الباحثة

 

 



  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ادحتويات قائؿة

 

 

 

احلؿد هلل الذيي دذداكا اذيا ومذا لـذا لـفتذدي لذوَّل إ  دذداكا اهلل والالذ ة والسذ   

  ذ رسذوله الؽذريم وطذذ  لذه وأصذحابه أمعذع أمذا بعذد : رؼذد قذا  رسذو  اهللط

ُْ َّل َيَّلْلذذُؽُر الـاذذاَ (   بعذذد ان  ) صذذذ اهلل طؾقذذه و لذذه وسذذؾم( : )َّل َيَّلْلذذُؽُر اهللاَ َمذذ

اشؽر اهلل تعذاغ الذيي ييلذ ن اكجذاا دذيا الإحذو رذ ن واجذن العررذان باْلؿقذ  

سذذتا  الذذدلتور كذذاضم شذذع ن جإذذار التؿقؿذذي حيذذتم طذذظ أن أتؼذذد  بالَّللذذؽر إغ اْل

لتػضذذؾه بذذاْلعاف طذذذ دذذيه الرسذذالة   لذذر أتؼذذد  بذذوارر الَّللذذؽر والتؼذذدير إغ 

طذذر ة لؾقذذة اة ارة واَّلقتالذذا  وأشذذؽر أسذذاتي  اْلراملذذ  ة قسذذم ادحاسذذإة 

 والعامؾع رقه  

ان وأتؼذذد  بالَّللذذؽر اْلزيذذ  واَّلمتـذذان اغ طذذائؾتي وطذذذ راسذذفم ا  ومـإذذ  احلـذذ

ة  وَّلسذذقرأمذذي الغالقذذة واخذذواا واخذذوا  طذذذ لذذ  مذذا قذذدموه ن خذذ   حقذذا  

 راسذذتي  وَّل اكسذذى صذذاحن الؼؾذذن الفقذذن والررؼذذة العيبذذة اوجذذي الغذذان 

لدطؿذذه ن ومواسذذا  ومسذذاطد  ة الذذر   راسذذتي راشذذؽره جزيذذ  الَّللذذؽر   

لؾؼإذذو   واخذذرا اتؼذذد  بخذذالر الَّللذذؽر واَّلمتـذذان لؾجـذذة ادـاقَّللذذة طذذذ تػضذذؾفم

بؿـاقَّللذذة  راسذذتي رؾفذذم مـذذي خذذالر العررذذان واْلؿقذذ    وختامذذا اسذذل  اهلل 

العظذذقم را العذذرع العظذذقم أن يؿذذددم بذذوارر الالذذحة والسذذ مة   ولذذك احلؿذذد 

 ربـا لر يـإغي ْل   وجفك وطظقم سؾفاكك  

 ةذاحثذإذال
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FASB 

انًؼهذ االيرَكٍ نهًضاصبٍُ 

 انماَىٍَُُ

American Institut of Certified 

Public Accountants 

AICPA 

 American Association of انزًؼُت االيرَكُت نهًضاصبٍُُ

Accountants 

AAA 

 The financial Analysts االتضاد انذونٍ نهًضههٍُ انًانٍُُ
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 انًضتخهص

السعدددايضخ السحاسدددبية  الدددى معخفدددة مدددجى تددداثضخ االفرددداح السحاسدددبي طفددد  الجراسدددةتهدددجذ هدددح  
الجطلية عمى جػدة التقاريخ السالية في ضل جائحة كػرطندا فدي الذدخكات السجرجدة فدي سدػر العدخار 

السالية اذ يسثل االفراح السحاسبي احج االسذ السهسة , طتتداتي اهسضتده مدغ حؿيقدة كدػص  لألطرار
الذدددخكات التدددي يبغدددػص غالبيدددة قدددخاء التقددداريخ الساليدددة لددديذ لهدددع الحددد  فدددي االشددد   عمدددى سدددج ت 

 االش   عمى تقاريخها السالية .

طضهخ اهتساش كبضخ في الفتخة االخضخة بجػدة التقاريخ السالية , طانرب مفهػش جػدة التقاريخ السالية 
عمى اعجاد تمظ التقاريخ السالية طفقا الشار التقاريخ السالية طتػصضل محتػى التقاريخ الى 

دطص طجػد تحخيفات جػهخية في هحا السحتػى لتعبخ برجر عغ مدتخجمضها في الػقت السشاسب 
 الػضع االقترادي لمذخكة خ س الفتخة السحجدة .

لتحقض  هجذ الخسالة تع ؾياس مدتػى االفراح السحاسبي طفقا لمسعايضخ السحاسبية الجطلية ط 
اجخاء  طؾياس مؤشخات جػدة التقاريخ السالية لمذخكات السداهسة عضشة البحث طذلظ مغ خ س

تحمضل لمتقاريخ طالقػائع الدشػية طالسخحمية باستخجاش أنسػذج تحمضل السحتػى لعضشة الذخكات العخاؾية 
 . السجرجة في سػر العخار لألطرار السالية

طتػصمت الباحثة الى عجة استشتاجات كاص ابخزها ياتي اص االخصار التي تعخضت لها السؤسدات 
اسبية بدبب جائحة كػرطنا مسا انعكذ سمبًا عمى االفراح السرخؼية مغ اهع التجاعيات السح

 طجػدة التقاريخ السالية.

طبشاءًا عمى الشتائج تػصي الباحثة انه يجب اص تتزسغ القػائع السالية عمى كافة االفراحات 
ال زمة طالسعمػمات الزخطرية التي تعكذ اداء ادارة السؤسدات السرخؼية طالديايات الستبعة 

 ها بجائحة كػرطنا طالتجابضخ الستخحة لسػاجهة خصخ الفايخطس .طمجى تاثضخ 
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السقدمة

تعج السحاسبة طمشح ضهػرها اداة فعالة في تجسيع طتذغضل طتػصضل السعمػمات ألدارة السؤسدة 
طمغ الخكائد األساس التي تؤدي دطرا مهسا في نجاح الشذاط االقترادي , اذ انها تػفخ لجسيع 

السالية السعمػمات السشاسبة لسداعجتهع في عسميات التخصيط طالخقابة طتقضيع  مدتخجمي التقاريخ
 األداء طاتخاذ القخارات االدارية الخشضجة .

طفي ضل التغضخات االقترادية ازدادت اهسية دطر السعمػمات الػاردة في التقاريخ السالية , كسا 
عمػمات مغ خ س تػصضل السعمػمات تعاضع دطر السحاسبة بكافة فخطعها بػصفها نطاش ألنتاج الس

السالية ذات الجػدة العالية الى شخائح مختمفة ططاسعة مغ السجتسع طعمى صيغه قػائع طتقاريخ 
مالية تعكذ االحجاث الستتالية التي حجثت في السؤسدة طمسا له األثخ البالغ في اتخاذ القخارات 

رجرا مهسا لمسعمػمات السيسا اذا احتػت عمى االقترادية طاالستثسارية اذ تسثل التقاريخ السالية م
 طالسدتػى العالي ايزا مغ االفراح .كسية طنػعية مغ السعمػمات الس ئسة طذات الجػدة العالية 

كسا ازداد في الدشػات االخضخة االهتساش بسػضػ  االفراح الحي يعج مغ السقػمات االساسية في 
مغ السفاـيع طالسبادئ السحاسبية التي لها دطرا مهسا  اتخاذ القخارات اذ اص االفراح السحاسبي يعج

 في اثخاء ؾيسة ط السشفعة البيانات طالسعمػمات السحاسبية التي تطهخ في القػائع السالية .
بذكل جػهخي عمى شخكات طمؤسدات االعساس   COVID-19طقج اثخ انتذار فايخطس كػرطنا 

لستعمقة بها عسميات اعجاد القػائع السالية طمخاجعتها طكافة االمػر الستعمقة بها , طمغ اهع االمػر ا
, حضث اصبح مغ الزخطري الدعي الى تػفضخ معمػمات مفضجة لستخحي القخارات في ضل ضخطذ 

 طالتي صاحبت تمظ االزمة حياس مدتقبل الذخكات طمؤسدات االعساس .عجش التاكج 
سػذ يتزح طجػد العجيج مغ  تسثل جائحة كػرطنا تحجيات غضخ مدبػقة طبشهاية تمظ االزمة

 اآلثار الدمبية لتمظ االزمة عمى التقاريخ السالية .
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 الفرل االوؿ

  سابقةدراسات و مشيجية البحث 

 بحث االوؿػسػػػال

 البحث مشيجية 

يتشاطس هحا السبحث مجسػعة فقخات طالتي تذسل مذكمة البحث طاهجافه طفخضياته  طاهسضته 
 : ماياتيطمتغضخاته طحجطد  ططسائل جسع البيانات طهي 

 :مذكمة البحث _  1_1

اص األزمة الحالية مختمفة عغ األزمات الدابقة فهي أكثخ تعقضجًا طعسقًا عمى عالع الساس 
تفا  طتضخة عجش اليقضغ طالمجػء الى الحمػس السحاسبية طالسالية القرضخة طالستػسصة ار طاص  طاالعساس,

األجل ,بدبب حالة عجش االستقخار في األسػار السالية طاالثار االقترادية الدمبية الستػالية, 
طيدتجعي مغ جسيع شخكات األعساس دراسة االثار السحاسبية السحتسمة عمى طاقعها طتقاريخها 

, طمتابعة التعجي ت طالتغضضخات السحاسبية الجطلية السحتسمة طؾياس تاثضخها عمى تقاريخها  السالية
لألصػس السالية التي ال يتع ؾياسها   السالية طاإلفراح الكسي طالشػعي لخدائخ االئتساص الستػقعة

 السعايضخ السحاسبية الجطليةبالؿيسة العادلة طف  

 لية البحث عمى الشحػ اآلتي:بشاء عمى ما سب , يسكغ صياغة إشكا

ما مدى التزاـ السؤسدات السررفية العراقية بتقديم االفراحات الالزمة في تقاريرىا السالية " 
 االزمة السالية لجائحة كهرونا "في ظل تداعيات  IFRSوحدب متطمبات االبالغ السالي 

 طتتفخ  الى :

عمى  IFRSمبات االب غ السالي ( ما تاثضخ جائحة كػرطنا عمى مدتػى االفراح حدب متص1
 السؤسدات السرخؼية العخاؾية ؟

( ما هي معػقات االفراح التي تعخضت لها السؤسدات السرخؼية العخاؾية طالحي انعكذ عمى 2
 جػدة التقاريخ السالية في ضل جائحة كػرطنا ؟
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 :البحث ىدؼ _ 2_1

تؤثخ عمى االفراح السحاسبي  معخفة السخاشخ الجاخمية طالخارجية التيإلى  البحث اهجذ هحي
طتحجيج السعػقات التي تؤثخ عمى االفراح في ضل جائحة كػرطنا طالتي تؤثخ عمى جػدة التقاريخ 

طنتيجة لتدايج استخجاش السعمػمات السحاسبية في مختمف السجاالت االقترادية, بجأت السالية 
ئع السالية السشذػرة, الجهػد تشرب حػس طضع أسذ قػاعج مغ شانها الخفع مغ جػدة القػا

طمػاجهة تجاعيات االزمات السالية في ضل تصبض  معايضخ التقاريخ السالية الجطلية, بالذكل الحي 
 يداعج عمى تخشضج القخارات.

 :فرضيات البحث_  1_3 

الفخضيات  تع تحجيجة طاإلجابة عمى مختمف األسئمة الستعمقة بها, لسعالجة اإلشكالية الخئيد
 : اآلتية

تػجج ع قة ذات داللة احرائية بضغ مدتػى االفراح السحاسبي طفقا  :ية األولى الفرض
 كػرطنا .ئحة ضل جاطجػدة التقاريخ السالية في  IFRSلمسعايضخ الجطلية ل ب غ السالي 

 طفقا السحاسبي االفراح مدتػى  بضغ احرائية داللة ذات ع قة تػججال   :الفرضية الثانية 
 . كػرطنا حةجائ ضل في السالية التقاريخ طجػدة IFRS السالي ب غل  الجطلية لمسعايضخ

تػجج ع قة ذات داللة احرائية بضغ معػقات االفراح السحاسبي طفقا لمسعايضخ  :الفرضية الثالثة
 طجػدة التقاريخ السالية في ضل جائحة كػرطنا . IFRSالجطلية ل ب غ السالي 

ت داللة احرائية بضغ معػقات االفراح السحاسبي طفقا تػجج ع قة ذاال الفرضية الرابعة : 
 طجػدة التقاريخ السالية في ضل جائحة كػرطنا . IFRSلمسعايضخ الجطلية ل ب غ السالي 

 :اىسية البحث 1_4_ 
في االستقخار السالي بذكل  هية االفراح السحاسبي طمجى مداهستتشبع اهسية هح  الجراسة مغ اهس

في  طالسيساهع بذكل كبضخ في تسكضغ االقتراد  ر السالي لمذخكات  يداص االستقخاخاص ,كسا 
هح  الفتخة  في مػاجهة االزمات السالية العالسية. طقج تداعج نتائج هح  الخسالة  في تحجيج م مح 
اثخ مدتػى  االفراح السحاسبي في البيانات السحاسبية السشذػرة عمى تجاعيات االزمة السالية 
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ة السدجمة في سػر العخار ل طرار السالية. كسا اص االخح بتػصياتها قج يشعكذ لمذخكات العخاؾي
ا القجرة  عمى االستقخار هع في اعصائهات السالية  لتمظ الذخكات مسا يدبذكل ايجابي عمى االدار 

عمى االقتراد العخاقي طيسكغ مغ مػاجهة تجاعيات االزمات السالي مسا قج يشعكذ بذكل ايجابي 
 .ي ضل جائحة كػرطناف السالية

 ركدت األساس, هحا طعمى .عالية جػدة طذات صادقة مالية قػائع شكل في عشها طاإلفراح
طتاثضخ  عمى جػدة  الجطليةالسعايضخ السحاسبية  طف االفراح السحاسبي  ؾياس عمى دراستشا

 .التقاريخ السالية في ضل جائحة كػرطنا

 :متغيرات البحث _ 1_5

 ((بحثي لم))االنسػذج االفتخاض

 الستغضخ السدتقل                               الستغضخ التابع                   

 

  يؤثخ                                            

 يؤثخ                                          

  

 

 

 :البحث حدود _  1_6

 2019لدشػات خار لألطرار الساليةالع في سػر  جرجةالسرارذ العخاؾية الستع انتقاء عضشة مغ لقج 
 .2021طالخبع االطس لدشة  2020ط

 وسائل جسع البيانات :_ 1_7

ساسي عمى جسيع ما تع الػصػس اليه ؼيسا يتعم  ألبيانات بذكل جسع هح  ال االستعانة تع 
. بسػضػ  الجراسة مغ الكتب طالسج ت طمحخكات البحث عبخ شبكة االنتخنت

االفصاح المحاسبي 

وفق المعايير 

الدولية لالبالغ 

  IFRSالمالي 

 جائحة كورونا

COVID-19 

جودة التقارير 

 المالية 
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 الثاني السبحث

 سابقةدراسات 

يعّج التعخذ عمى الجراسات طاألدبيات الدابقة  مغ األركاص الخئيدة في مجاس البحث العمسي      
,إذ تذكل تمظ الجراسات قاعجة عمسية يسكغ االفادة مشها في إعجاد البحث ,طسضتع عخض االدبيات 

 : طالجراسات الدابقة طف  اآلتي

 : محميةدراسات  اوال : 1-2-1

 ( بعشهاف :2020ة )أرديشي , دراس _1

 ( COVID -19لسحاسبة في ظل جائحة فيروس كهرونا )التحديات التي تهاجو ميشة ا

يهجذ البحث الى تدميط الزػء عمى التحجيات التي تػاجه السحاسبضغ طمشطسي السهشة عشج 
كدها معالجة اثار تفذي جائحة كػرطنا عمى الػحجات االقترادية , طعمى نتائج عسمياتها طمخ 

السالي , فهشالظ العجيج مغ البيانات السالية التي ستحتاج مغ السحاسبضغ طمشطسي السهشة الى 
 اعاد  الشطخ فضها عشج تقضيسها لتحجيج ما اذا كانت التعجي ت عمى البيانات السالية مصمػبة .

 طاهع االستشتاجات التي تػصل الضها البحث :

 الستد  التصبض  تعديد عمى السحاسبية الجطلية السهشية طالسشطسات الهضئات قبل مغ إجسا  هشاز
 كػرطنا جائحة تاثضخات معالجة في السعايضخ قجرة طعمى(  IFRS)  السالي لإلب غ الجطلية لمسعايضخ

 (19 - COVID  )بعجها طما ۹۱۰۳/۰۹/31 في السشتهية السالية لمفتخة السالية التقاريخ عمى , 
 لإلب غ الجطلية السعايضخ متصمبات إلى إضافة أط ححذ أط ضضختغ أط تعجيل إلى حاجة ال طأنه

 رقع الجطلي السالي اإلب غ معيار طالسيسا , حاليا بها طالسعسػس بها السمحقة طااليزاحات السالي
يسكغ اص تعكذ بجقة الطخطذ السحجدة  كاؼية مخطنة ؼيه ألنه طذلظ"  السالية األدطات " (9)

 طتجابضخ الدياسة العامة السختبصة بها . ( COVID - 19) لتفذي جائحة كػرطنا

 طاهع ما يػصي البحث به هػ :

 عشج لمسخاشخ تعخضها طمجى الخاصة ضخطفها في بعشاية الشطخ االقترادية الػحجات عمى يجب
 األحجاث كانت فإذا.  السالية بياناتها عمى(  COVID - 19)  كػرطنا جائحة تاثضخ كيؽية تحمضل
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 لمبيانات السدتخجمضغ لفهع مهسة أنها عغ فز  , السالية القػائع عمى جػهخية رآثا لها ال حقة
 االفراح يتع أص األفزل فسغ , االقترادية الػحجة استسخارية عمى تؤثخ سػذ طأنها , السالية
 . ۹۱۰۳/  ۱۰/  ۰۹ في السشتهية لمدشة السالية القػائع في عشها

 : ( بعشهاف2020_ دراسة )عبدهللا ودمحم , 2

 ( COVID-19)مهقف السشعسات السيشية السحاسبية من تأثيرات جائحة كهرونا  

تهجذ هح  الخسالة طفي ضل تصػرات جائحة كػرطنا طانعكاساتها عمى جسيع القصاعات طالسجاالت 
فكاص البج مغ السحاسبة اص تدتجضب لهح  التصػرات بسا يشاسب طي ئع الحاجة الى الؿياس 

صػال الى السعمػمات التي تػفخها السحاسبة لمسدتخجمضغ السختمفضغ لحلظ طاالفراح السحاسبي ط 
دأبت السشطسات السهشية السحاسبية السحمية مشها طالجطلية عمى اصجار التعميسات طالشذخات 

 السحاسبية طالتجؾيؿية .

 اليه هحا البحث : ما تػصلطاش 

تاثضخات جائحة كػرطنا عمى نطع اص هشاز اهتساش كبضخ مغ قبل السشطسات السهشية السحاسبية ب
 االب غ السالي طالتجقض  كسا ن حظ متابعة طمخاؾبة طتػقع لألثار التب سػذ تشتج عغ الجائحة .

 ه البحث :ػصي بما يطاهع 

يشبغي اجخاء البحػث طالجراسات القتخاح معالجة محاسبية لهح  االثار ؼبعج انتهاء اط انحدار 
لسحاسبضغ مغ مهشضضغ طاكادمضغ لسعالجة االثار السالية الستختبة الجائحة هشاز عسل شار يشتطخ ا

 عشها .

 ( بعشهاف : 2014دراسة ) الهائمي ,  _3

)انسهذج مقترح إلعداد القهائم السالية وفقا لستطمبات السعايير السحاسبية الدولية في القطاع  
 ( في ظل الشعاـ السحاسبي الحكهمي ( . IPSASالعاـ ) 

( الحكػمية طف  معايضخ  (IPSASراسة هػ اقتخاح إنسحطج إلعجاد القػائع السالية الهجذ مغ الج 
( يؤدي الى  IPSASsالسحاسبية الحكػمية الجطلية ط تػصل البحث الى اص عجش اعتساد اس ) 
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عجش جػدة التقاريخ السالية التي تعجها الػحجات الحكػمية مسا يؤثخ سمبا عمى اتخاذ القخارات في 
 رد.تخريز السػا

 طاهع تػصيات الجراسة :

( لتحدضغ جػدة التقاريخ السالية التي تعجها الػحجات  IPSASsهي ضخطرة اعتساد اس )  
  الحكػمية مسا يؤدي الى اتخاذ قخارات افزل في تخريز السػارد طزيادة الذفاؼية طالسداءلة .

 بعشهاف : 2010دراسة )حسد (  _3

من وجية  –حدين قرارات االستثسار في أسيم الذركات "دور التقارير السالية السشذهرة في ت
 نعر السدتثسرين في سهؽ العراؽ لألوراؽ السالية"

 :  اآلتيةلتحقض  االهجاذ  عضشة مغ السدتثسخيغ في سػر العخار لألطرار الساليةتع اخح 

قخارات غ التعخذ عمى دطر التقاريخ السالية السشذػرة لمذخكات السداهسة العخاؾية في تحدض_ ال1
 ص طذلظ مغ طجهة نطخهع .ط التي يتخحها السدتثسخ 

التعخذ عمى مجى تػفخ السعمػمات السحاسبية الرادرة عغ الذخكات لمسدتثسخيغ في الدػر _ 2
 السالية .

لتعخذ عمى مجى فهع طمعخفة السدتثسخيغ لمسعمػمات التي تتزسشها التقاريخ السالية _ ا3 
 تخاذ القخارات لجيهع داخل الدػر السالية .لمذخكات طذلظ عمى اعتبارها أساس ا

متػسط األهسية لمتقاريخ السالية التي ترجرها الذخكات عمى  اً هشاز دطر طقج بضشت الجراسة اص 
إص التقاريخ السالية متػفخة طيسكغ الحرػس عمضها طبجرجة متػسصة مغ قبل ط  قخارات السدتثسخيغ

عخفة كاؼية مغ قبل السدتثسخيغ لمسعمػمات التي طم هشاز فهع كاذ  طايزا  السدتثسخيغ في الدػر 
 تتزسشها التقاريخ السالية .

 :بعشهاف  ( 2004) دراسة الشعيسي, سشاف سالم _ 4

 ) تقييم مدتهى اإلفراح في القهائم السالية عمى ضهء السعايير السحاسبية السعتسدة (.

دراسة طمقارنة اإلفراح اجخيت هح  الجراسة عمى بعس الذخكات السداهسة في العخار بهجذ  
السقجش مغ الذخكات عضشة البحث بقػاعج اإلفراح السعتسجة طتقػيع مدتػى االفراح طشبيعته في 
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ضػء قػاعج اإلفراح طشخطشه طتحجيج اطجه قرػر اإلفراح في البيانات السالية السعجة مغ تمظ 
ػصفها مرجرًا بات تي تحدغ مغ فاعمية تمظ البيانالجهات, ثع تقجيع التػصيات الس ئسة ال

تحقض  التكامل في اإلفراح  باتجاةت االقترادية الخشضجة, ط المسعمػمات الس ئسة إلتخاذ القخار 
 السحاسبي.

 -:الجراسةطمغ اهع الشتائج التي تػصل الضها  

هشاز ع قة طثيقة طايجابية بضغ اهسية فقخات البيانات السالية طحجع السػجػدات طمدتػى  –أ  
 صمػب تػفضخ  في البيانات السالية . اإلفراح الس

زيادة مدتػى اإلفراح السشاسب طالزخطري يؤدي الى تخؽيس حالة عجش التاكج لجى  -ب
 السدتفضجيغ مغ البيانات السالية .

هشاز اثخ فاعل لسخاقب الحدابات في تحقض  مفهػش اإلفراح السشاسب طذلظ عغ شخي   -ج
 .تعاطنه مع إدارات الذخكات محل التجقض 

 عربية :دراسات ثانيا :  1-2-2

 بعشهاف : 2021دراسة )عبد العزيز ( _ 1

 )معهقات االفراح السحاسبي عن فرض االستسرارية في ظل جائحة فيروس كهرونا

COVID -19 ) 

يهجذ البحث الى الػقػذ عمى السخاشخ الجاخمية طالخارجية التي تتعخض لها الذخكة طتؤثخ عمى 
الى تحجيج معػقات االفراح السحاسبي في ضل جائحة فضخطس فخضية االستسخارية طيهج ايزا 

 ( عغ فخض االستسخارية مغ طجهة نطخ مدتخجمي القػائع السالية .(COVID-19كػرطنا 

 :طاهع ما تػصل اليه البحث 

تديصيع االدارة تعسج اخفاء السخاشخ التي تهجد فخض االستسخارية , هحا ما اليتف  مع مبجأ  
عمى الذخكة عجش اخفاء ايه معمػمات مغ شانها تزخ بسرمحة مدتخجمي االفراح السحاسبي ط 

 القػائع السالية

 طاهع التػصيات التي يػصي بها البحث هي :
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ضخطرة اص تتزسغ التقاريخ طالقػائع السالية كافة السعمػمات السالية طغضخ السالية التي تعكذ اداء 
 (COVID-19خطس كػرطنا )ادارة السشذاة طسياستها طمجى تاثخها بحجث جائحة فض

 ( بعشهاف :2020_ دراسة )سامية , 2

) تقييم دور تطهير االفراح ضسن تقارير السدؤولية االجتساعية في ظل جائحة كهرونا في 
 تعزيز شفافية السعمهمات السحاسبية (

( GRIتقاريخ االستجامة السبشية عمى مبادئ ) يهجذ هحا البحث الى محاطلة تصػيخ االفراح في 
غ خ س االفراح عغ الخبح االقترادي , طالؿيسة السحققة ضسغ السؤشخات االقترادية , طبياص م

 دطرها في تعديد شفاؼية السعمػمات السحاسبية في ضل جائحة كػرطنا .

عغ الخبح طتػصل البحث الى اص هشاز ضخطرة لتصػيخ تقاريخ االستجامة باص تتزسغ معمػمات 
يد شفاؼية السعمػمات السحاسبية . كسا اص هشاز مؤشخات تذضخ الى الحؿيقي طالؿيسة السحققة لتعد 

اص االلتداش باالستجامة الزاس قػيا , مسا يتصمب لغ تػاصل الذخكات فهع طتقجيخ اص االستجامة 
كانت طال تداس جدءا اساسيا مغ استخاتيجيات االعساس السخنه قبل اصابة الفضخطس طبعج  ط طهي 

ي اعادة بشاء االقتراد فدية االستخاتيجية , كسا طتمعب دطرا كبضخا فمرجر اساسي لمسضدة التشا
 العالسي .

 : بعشهاف  )2006وأخروف  زيهد ( ةراسد_3

(  30االفراح السحاسبي في البيانات السالية لمبشهؾ وفقا لمسعيار السحاسبي الدولي رقم )  )
 .(الدهري حالة تطبيقية في السررؼ التجاري  -

ع السؤدية إلى طضع معيار مدتقل ل فراح في البيانات السالية لمسرارذ الجطاف البحث بضغ
( مغ خ س الصبيعة الخاصة لمشذاط السرخفي  30طالػحجات السالية السذابهة ) معيار 

طالسخاشخ التي تتعخض لها . طتػصمت الجراسة إلى أهسية تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية 
جمي القػائع السالية طذلظ مغ خ س تحدضغ نػعية السعمػمات طتاثضخها في تخشضج قخارات مدتخ

السحاسبية السقجمة , طجعمها معمػمات م ئسة طذات قابمية لمفهع , طمػثػقة طقابمة لمسقارنة مع 
 السشذات األخخى أط لمسشذاة نفدها لسخاحل زمشية متعجدة .
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 ( بعشهاف :  2004_  دراسة الدسهقي ) 4

السحاسبي لمذركات السداىسة السررية لمسدتثسرين في سهؽ األوراؽ )مدى مالءمة اإلفراح 
 السالية ( . 

إلى تػضيح أهسية التقاريخ طالقػائع السالية السحاسبية التي تعج أحج مرادر  البحث هجذ
السعمػمات السهسة التي يعتسج عمضها الستعاممػص في سػر الساس في اتخاذ القخارات الستعمقة بتػجيه 

لحلظ فإص نجاح هح  القخارات في تحقض  أهجافها يتػقف بجرجة كبضخة عمى مجى س مة  مجخخاتهع ,
طم ءمة السعمػمات التي يػفخها هحا السرجر , لحلظ مغ األهسية أص تطل القػائع السالية في 
تصػيخ دائع لحل السذاكل التي تػاجه السدتثسخيغ في بػرصة األطرار السالية في مجاس تػفضخ 

, طقج قاش الباحث بتصبض  الجراسة مضجانية عمى الذخكات السداهسة السرخية السجرجة السعمػمات 
( شخكة . طمغ ناحية أخخى , فإص  50في سػر األطرار السالية طتسثمت عضشة الجراسة في ) 

فعالية اإلفراح السحاسبي تتػقف عمى تقجيسه لسعمػمات م ئسة يحتاج إلضها السدتثسخ عشج اتخاذ 
لدشة  95إلى أص الحج األدنى مغ اإلفراح يتسثل في معمػمات قانػص  البحث طتػصلقخاراته , 
طاإلفراحات الػاردة في معايضخ السحاسبة السرخية . باإلضافة إلى بشػد معمػمات  1992

ضخطرة  البحث د عشج الحاجة إلى ذلظ , كسا أطضحاقتخحها الباحث , مع تفرضل لبعس البشػ 
هع لسخاعاة عشرخ الػقت لمسعمػمة لتدلسالية الخبع سشػية طذلظ حج أدنى االلتداش بشذخ التقاريخ ا

 في تخشضج القخار .

 :بعشهاف (  2002)  دراسة القراص, خميل دمحم _ 5

اثر االفراح في القهائم السالية لمسرارؼ التجارية االردنية عمى قرارات السدتثسر في بهرصة )
 . (( 39عساف وفقا لمسعيار السحاسبي الدولي)

الى التعخذ عمى طجهة نطخ السدتثسخ بتمظ التقاريخ السالية السقجمة لمبػرصة مغ  البحث طهجذ 
 . عشج اتخاذ القخارات االستثسارية السرارذ التجارية االردنية طمقجار م ءمة هح  التقاريخ طاهسضتها

 -: البحث اليه طقج كاص مغ اهع االستشتاجات التي تػصل

 بضغ اعتساد هح  التقاريخ طنجاح القخارات االستثسارية .هشاز ع قة شخدية  -أ 
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طجػد ع قة بضغ اهسية الفقخة طدرجة االفراح عشها في التقاريخ السالية لتمظ السرارذ طاص  -ب
كػنها السرجر الخئيذ مغ مرادر لهح  التقاريخ تمبي احتياجات السدتثسخيغ في تمظ البػرصة 

 .السعمػمات التي حرل عمضها السدتثسخ

 جشبية :دراسات ا_ 1_2_3

 " و عشهانيا :  Renders and Gaeremynck,  2005   دراسة " -_1

The Impact of Legal and Voluntary Investor Protection on the Early 
Adoption of International Financial Reporting Standards . 

لمتقاريخ السالية عمى حساية السدتثسخ مغ  طهي بعشػاص أثخ األعتساد السبكخ لمسعايضخ الجطلية
 الشاحية القانػنية.

إلى تفدضخ االعتساد السبكخ لسعايضخ اإلب غ السالي الجطلية مغ ناحية  البحث اهجذ هح 
عامل التكمفة اإلضاؼية التي ستتحسمها الجهات اإلدارية لمذخكات مغ االعتساد السبكخ, طبسا أص 

يقتخص بديادة اإلفراح مسا يعشي انخفاض الخيارات الستاحة  الجطلية اعتساد معايضخ اإلب غ السالي
لإلدارة ؼيسا يتعم  بعسمية الت عب باألرقاش طالحقائ  السالية بسا يخجش مرالحهع الذخرية, 

 طبالتالي تحضضج أثخ عامل السشفعة الذخرية لإلدارة طتفعضل عامل حساية السدتثسخ. 

دارية مخغسة طمزصخة لمتدميع بسػضػ  اعتساد معايضخ باص الجهات اإل البحث اطافتخض هح
 , آخحًا بعضغ االعتبار شبيعة البضئة التشطيسية لمذخكات.اإلب غ السالي الجطلية

إلى أص اعتساد معايضخ اإلب غ السالي الجطلية يعتسج عمى عامل مدتػى  البحث طتػصل 
زعف القػانضغ الدائجة طضعف قػانضغ أص الذخكات التي تقع في دطس تتسضد ب إذحساية السدتثسخ, 
  حساية السدتثسخ.

في  ضل قػانضغ حساية مدتثسخ قػية  عمى انهؼيسا تػصمت إليه مغ نتائج,  البحث اطأكج هح
طاعتساد طتصبض  طاسع لسبادئ الحاكسية السؤسدية طمشافع شخرية قمضمة, فإص كمفة التحػس 

مشخفزة بذكل كبضخ بالشدبة لمجهات اإلدارية طاعتساد معايضخ اإلب غ السالي الجطلية ستكػص 
لمذخكات, طأص تػصيات اعتساد مبادئ الحاكسية السؤسدية لها نفذ األثخ القػي لمقػانضغ القػية 

 طتدتصيع مبادئ الحاكسية السؤسدية أص تغصي الثغخات طنقاط الزعف في بعس القػانضغ.
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 بعشهاف :   Jiangli , et al ( 2004_ دراسة .)2

Relationship Lending , Accounting Disclosure and Credit 
Availability) during Crisis ) 

إلى التعخذ عمى دطر اإلفراح السحاسبي في األزمات السالية طالفتخات التي  البحث هجذ
يذهجها العالع مغ عجش استقخار مالي , طتع تصبض  الجراسة عمى األسػار السالية األسضػية التي 

مالية عشيفة قبل عجة سشػات , إذ قاش الباحثػص بعسل دراسة مالية عمى أسػار الساس شهجت هدة 
, طتع تصبض  الجراسة عمى  2003طحتى  1999اآلسضػية عمى مجار خسذ سشػات في الفتخة مغ 

 بمجاص في شخر آسيا . 5شخكة مداهسة عامة مػزعة عمى  15

التي أدت إلى انعجاش الذفاؼية  أص القخطض غضخ السزسػنة هي البحثأطضحت نتائج  إذ 
طانخفاض مؤشخ الثقة مسا أدى بجطر  إلى انخفاض مدتػى اإلفراح السحاسبي الحي أدى إلى 

لسزسػنة التي كانت العامل انهيار سػر رأس السالي اآلسضػي , طذلظ مغ خ س القخطض غضخ ا
 الحي أدى إلى تمظ األزمة السالية . الخئيذ

 بعشهاف :  Carcab, et.al, (2002)دراسة _ 3

 (Improving The Disclosure Of Financial Information In Local 
Governments ) 

تحمضل أثخ التقاريخ السالية في عسمية االفراح السالي, طاهع القزايا التي يشبغي  البحث اناقر هح
 التخكضد عمضها لتحدضغ عسمية االفراح, 

 -: البحثاليه  تػصلطمغ اهع ما 

اص اهجاذ اعجاد التقاريخ السالية سػاء كانت في القصا  الحكػمي, أش الخاص تتحجد  -أ  
مدتخجمي هح  التقاريخ التي تتخكد في تحقض  هجفضغ اساسضضغ هسا السداءلة  بػساشة حاجات

 ت.    اطاتخاذ القخار 

 الدشػية. االكثخ فائجة في عسمية اعجاد التقاريخ السالية ساساص السداءلة تعج الهجذ األ  - ب
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هي ضخطرة اص تتزسغ التقاريخ السالية معمػمات عغ  البحثبها  طمغ اهع التػصيات التي جاء 
كمف الخجمات السقجمة طالشتائج الستحققة طاالهجاذ السشجدة كحلظ السؤشخات التي تبضغ مدتػى 

 كفاءة الذخكة طفاعمضتها.

 اىم ما يسيز ىذه الدراسة عن الدراسات الدابقة :

ت الجراسات الدابقة أص السذكمة الحؿيؿية طراء عجش االستقخار السالي تكسغ في كسا أطضح
انخفاض مدتػى اإلفراح السحاسبي مغ قبل الذخكات طانعجاش الذفاؼية في بعس األحياص , 
لحلظ جاءت هح  الجراسة متسسة لسا سبقها , في الػقػذ عمى حؿيقة الع قة بضغ مدتػيات 

ت السالية عسػما , طما طاقع اإلفراح السحاسبي في الذخكات اإلفراح السحاسبي طاألزما
السداهسة العامة العخاؾية في سػر العخار ل طرار السالية طأثخ  عمى جػدة التقاريخ السالية , 
طانعكاساته محمية طدطلية , طهحا ما لع تتشاطله الجراسات الدابقة , كسا أص هح  الجراسة جاءت بعج 

 العالسية في ضل جائحة فايخطس كػرطنا التي غضخت البضئة طالطخطذ .حجطث األزمة السالية 
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 الفرل الثاني

 سفاهيسياالطار ال

 تسييد

 خ السحاسددددددددددددددبيةالسعددددددددددددددايض حدددددددددددددددب متصمبدددددددددددددداتتشدددددددددددددداطس البحددددددددددددددث االفردددددددددددددداح السحاسددددددددددددددبي 
الجطليدددددددددة طاثدددددددددخ  عمدددددددددى جدددددددددػدة التقددددددددداريخ الساليدددددددددة فدددددددددي ضدددددددددل جائحدددددددددة كػرطندددددددددا , طمدددددددددع تدايدددددددددج 

مددددددددددددددتػى السؤسددددددددددددددات  االهتسددددددددددددداش باالفرددددددددددددداح السحاسدددددددددددددبي فدددددددددددددي اآلطنددددددددددددده االخضدددددددددددددخة عمدددددددددددددى
محميدددددددددا طاقميسيدددددددددا طدطليدددددددددا ,طيعدددددددددػد ذلدددددددددظ لددددددددديذ فقدددددددددط الدددددددددى محاطلدددددددددة تػحضدددددددددج الدددددددددشطع الساليدددددددددة 

 العالسية طانسا كسحاطلة لمتفدضخ اط التاثضخ في االزمات السالية العالسية

معطددددددددددددع مدددددددددددددتخجمي القددددددددددددػائع الساليددددددددددددة ال تتدددددددددددداح لهددددددددددددع ألص طتتاكددددددددددددج اهسيددددددددددددة االفردددددددددددداح 
اط عدددددددددددجش اسدددددددددددتيعابهع لسحتػياتددددددددددده  اطسدددددددددددج ته الذدددددددددددخكةالفخصدددددددددددة ل شددددددددددد   عمدددددددددددى دفددددددددددداتخ 

مدددددددددغ خددددددددد س  الذدددددددددخكةكسدددددددددا يجدددددددددب ,لدددددددددحلظ فهدددددددددع يعتسدددددددددجطص الدددددددددى حدددددددددج بعضدددددددددج عمدددددددددى احدددددددددػاس 
 التقاريخ طالقػائع السالية مباشخة اط بسداعجة االستذاريغ طذطي الخبخة .

  

 

 

 

 

 

 

 



 لؾتؼارير ادالقة ادعاير ادحاسإقة الدولقةحسن متفؾإات اَّلرالاح ادحاسإي  ::::::::::::: /ادإحو اَّلو   الػال  الثاا

 
39 

 

 السبحث االوؿ

 السعايير السحاسبية الدوليةحدب متطمبات االفراح السحاسبي 
 السالية لمتقارير

لسفهػش االفراح السحاسبي طاهسضته ,اهجافه طاشكاله  السفاـيسييتشاطس هحا السبحث االشار 
طالرفات طاالسالضب طالسقػمات االساسية ل فراح السحاسبي ,طالستصمبات طالسعػقات التي تعض  
االفراح السحاسبي في الذخكات , طاخضخا يتع التصخر الى التكاليف التي تخز االفراح 

 السحاسبي .

 تسييد

تختمف طجهات الشطخ حػس مفهػش االفراح عغ السعمػمات الػاجب تػافخها في البيانات 
السالية , طيشبع هحا االخت ذ اساسا مغ اخت ذ مرالح االشخاذ ذات الع قة طالحي يشجع عغ 

هػش االخت ذ في اهجاذ هح  االشخاذ مغ استخجاش هح  البيانات طبحلظ يرعب الػصػس الى مف
عاش طمػحج ل فراح يزسغ تػفضخ مدتػى االفراح الحي يحق  لكل شخذ مغ هح  االشخاذ 

زسغ التػفض  بضغ رغباته طاحتياجاته الكاممة في هحا السجاس , طاصبح البج مغ طضع اشار عاش ي
ة يه طبكيؽية تحقض  السرالح الخئيدبذكل يػفخ حجا ادنى مغ االفراح السخغػب ؼطجهات نطخهع 

 (46:  2008الشخاذ , طهشاز مدتػياص ل فراح هسا : )بػشميح , لتمظ ا

 _ السدتػى السثالي ل فراح1

 _ السدتػى الستاح اط السسكغ ل فراح2

بضشسا يشطخ جانب اخخ الى االفراح عمى انه اجخاء يتع مغ خ له اخترار الذخكة العالع 
ئع السالية طالبيانات طالسعمػمات التي الخارجي طاص السحرمة الشهاية ل فراح انسا تتسثل في القػا

بها  ػقاً لسالية بعجالة ططضػح معمػمات مػثتطهخ مغ خ لها . فهػ يعشي اص تتزسغ التقاريخ ا
ة التي تهع الفئات الخارجية عغ الذخكة ة كافة السعمػمات الخئيدطاص تطهخ القػائع السالية لمذخك

تجا  الذخكة برػرة طاقعية طحؿيؿية طاص تتعهج طالتي تداعجها عمى اتخاذ قخاراتها االقترادية 
 (149:  2006الذخكة بتقجيع تمظ السعمػمات برفة دطرية .)الجهخاطي ,
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 مفيـه االفراح السحاسبي وانهاعو 2_1_1 _

 مفيـه االفراح السحاسبي 2-1-1-1

" تقجيع البيانات طالسعمػمات  بانه  الحاسبي مغ قبل رضػاص طاخخطص اإلفراح  تع تعخيف _
بية إلى السدتخجمضغ بذكل صحيح ططاقعي طم ئع, طذلظ لسداعجة السدتخجمضغ الجاخمضضغ السحاس

 ( .212: 2001طالخارجضضغ في اتخاذ القخارات" .  ) رضػاص طأخخطص,

بجعمها غضخ مطممة طالتقاريخ افراح السعمػمات الزخطرية الكفضمة  بانه الجهخاطي  هطقج عخف_ 
سعمػمات .اط عخض السعمػمات في القػائع السالية طفقا السحاسبية يجب اص تفرح عغ جسيع ال

لسبادئ السحاسبة الستعارذ عمضها طالتي تقزي بتػفضخ عشرخ االفراح السشاسب في هح  القػائع 
طاضهار كل السعمػمات التي قج تؤثخ في مػقف متخح القخار الستعم  بالػحجة السحاسبية طهحا 

تقاريخ السحاسبية بمغة مفهػمة لمقارئ دطص لبذ اط يعشي اص تطهخ السعمػمات في القػائع طال
 (151, 2006)الجهخاطي ,تزمضل . 

بانه "عسمية نذخ طإضهار القػائع السالية الستزسشة  لمسعمػمات السحاسبية عخفه آخخطص ط _ 
التي تهع مدتخجمي السعمػمات طالتي تداعجهع في اتخاذ القخارات بصخيقة سميسة طرشضجة") 

 .(18: 2014الدضج,

 االفراح السحاسبي : انهاع 2_2_1_2

 بضغ بعس الكتاب طالباحثضغ باص لإلفراح السحاسبي أشكاال مختمفة طقامػا بترشيفه إلدى 

 أشكاس متعجدة:

 _ االفراح الكامل1

 طاضحة صػرة إعصاء في تداعج التي الزخطرية السعمػمات جسيع عخض يتع بسػجبه
 أية إخفاء عجش لزساص بجقة االقترادية ألحجاثا عغ التعبضخ طيدتمدش.  الذخكة عغ طصحيحة
 االفراح مغ الشػ  هحا طبسػجب السالية الكذػفات مدتخجمي مرالح في تؤثخ قج معمػمات
 التقخيخ الى يػدي طهحا , الستػفخة السحاسبية السعمػمات جسيع السالية القػائع تتزسغ أص يشبغي
  ( ۹۱۰٤:  4۰۹ ,السدعػدي , جاطي الج)  كبضخ  بكسيات معمػمات عغ
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 _ االفراح العادؿ2

أف اإلفػراح  ( عمػي15نص السعيار السحاسبي الدولي االوؿ السعدؿ في الفقرة رقم )
 :أتي العادؿ يتطمب ما ي

اإلدارة اختيار طتصبض  الددياسات  ىلدياسات السحاسبية طالتي تػجب عماختيار طتصبض  ا -أ
ة لكافة الستصمبات الخاصة طعمي اإلدارة تصدػيخ السحاسبية لسشذاة بحضث تسثل البيانات السالي

 سياسات لزساص تػفضخ البيانات السالية. 

تقجيع السعمػمات بسا في ذلظ الدياسات السحاسبية بصخيقة تدػفخ معمػمدات محاسدبية  -ب
 طمػثػقة لمسقارنة طمغ السسكغ فهسها. 

لسحاسدبة الجطلضدة غضدخ تقجيع إفراحات إضاؼية عشجما تكػص الستصمبات في معايضخ ا -جد
كاؼية لتسكضغ السدتخجمضغ مغ فهع تاثضخ عسميات أط أحجاث معضبة عمى السخكد السالي طاألداء 

 السالي لمسشذاة.

 مفهػش االفراح العادس هػ : طقج اطضحت حشاص

ص االفراح اص االفراح العادس يهتع بالخعاية الستػازنة الحتياجات جسيع االشخاذ السعشية ,طا
اعتاد مجق  الحدابات اص يعتسج  عشج ابجاء رأي نطيف اط  س اط الرادر مصمب اخ قيالعاد

 (447:  2003حشاص , )غضخ متحفظ.

 _ االفراح الكافي3

 السحاسبية لمسبادئ طفقا , السالية القػائع في السعمػمات عخض معصيات إصطضح )مصخ( 
 السادية األمػر جسيع اصبذ طذلظ القػائع هح  في الكافي اإلفراح عشرخ تػافخ تقتزي

 طبالسرصمحات , السالية القػائع طمحتػى  بذكل طثيقة صمة له هشا السقرػد اإلفراح ,(الجػهخية)
 القػائع لجعل تفاصضل مغ فضها ما طبسجى , بها السخفقة بالس حطات طايزا , فضها السدتخجمة

 (۹۱۱۱:  ۱۱۳ مصخ. )  مدتخجمضها نطخ طجهة مغ اع مية ؾيسة ذا السالية
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 _االفراح الهقائي او التقميدي4

هحا الشػ  مغ االفراح يعتسج عمى مفهػش االفراح الذامل كسا هػ مصب  في الشسػذج 
الخارجضغ  السدتثسخيغ –السحاسبي السعاصخ ,طتسثل فئة السداهسضغ طالسقخضضغ اط الجائشضغ 

 (450: 2003)حشاص ,لتحجيج مزسػص طادطات هحا االفراح. السحػر االساس –عسػما 

 _االفراح التفاضمي 5

 إذالتدسية نفدها تفرح عغ السزسػص  طمغطهحا الشػ  مغ االفراح مغ مفاـيع االفراح 
يتع التخكضد في القػائع السالية برػرة ممخرة طمخترخة عمى "التفاضل" اط التفاطت بضغ البشػد 

 تمظ التغضخات اط "التفاضل" .بعقج السقارنات لتػضيح التغضخات الجػهخية طتحجيج االتجا  العاش ل

اي اص مؤيجي "االفراح التفاضمي" يفتخضػص مدتثسخا اقل دراية طاستيعابا مغ السدتثسخ 
 العادي الحي تفتخضه مهشة السحاسبة .

طلكغ برػرة عامة فاص استخجاش القػائع السالية السمخرة طالسخترخة ما  زاس محل خ ذ 
 (448ب  , )مرجر ساطهػ اجخاء غضخ مقبػس عسػما .

 _االفراح التثقيفي او االعالمي6

 كهحا فإفراح القخار اتخاذ في كثضخاً  السالية التقاريخ قارئ  يخجش اإلفراح مغ الشػ  هحا اص
 السالية باألسػار االفراح هحا يختبط لحلظ , السعمػمات فهع في طالدهػلة السخطنة يػفخ سػذ
 ابػ. )  السالية االستثسارات اسعار تحجيج ألغخاض طبعجالة بدخعة السعمػمات أثخ تعكذ التي
 ( 45:  ۹۱۰۹ , بكخ

 _االفراح الذامل7

االفراح الذامل هػ اص تكػص السعمػمات كثضخة طتفرضمية ,طلكغ يقرج به اص يػصل الى 
طالسخكد  مدتخجمي السعمػمات السحاسبية كل الحقائ  الهامة طالس ئسة طالستعمقة بشتيجة العسميات

 (48: 2013زيج , )ابػ السالي .

 مسا تقجش فاص الباحثة تخى االتي :
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يجب نذخ جسيع السعمػمات الس ئسة لسدتخجمي التقاريخ السالية ,طاص ترل السعمػمات 
السالية الى مدتػى االفراح الحي تتػافخ ؼيه الخرائز الشػعية طالكسية الهامة كاص تكػص كاؼية 

مع قجرات السدتخجمضغ طيتع نذخها لمسدتخجمضغ  طم ئسة طتامة طمػضػعية طشسػلية ,طاص تتشاسب
دطص تحضد لفئة معضشة طفي الػقت السشاسب , اص تكػص قابمة لمسقارنة لتحقض  اهجاذ الجهات 

 السدتفضجة لمتقاريخ السالية .

 اىسية االفراح  2-1-1-3

ساسي هػ ما يعخذ أسحاسبية بعشرخ يجب ربط الغخض الحي تدتخجش ؼيه السعمػمات ال
اط خاصية الس ئسة طفي هحا االشار تمتقي طجهتا اهع مجسعضغ مهشضضغ في الػاليات  بسعيار

( , طالجسعية االمخيكية AICPAالستحجة االمخيكية طهسا السعهج االمخيكي لمسحاسبضغ القانػنضضغ )
( فقج عبخت الثانية عغ طجهة نطخها حياس ذلظ بالشز في احج التقاريخ AAAلمسحاسبضغ )

: "في حضغ تعج االهسية الشدبية بسثابة السعيار الكسي الحي يحجد حجع اط كسية الرادرة عشها 
مة السعيار الشػعي الحي يحجد شبيعة اط نػ  ءتعج الس ط السعمػمات السحاسبية طاجبة االفراح 

, لحا تتصمب خاصية  (34 , 2008السعمػمات السحاسبية طاجبة االفراح " )مصخ طالدػيصي ,
فراح عشها مغ جهة طالغخض طثيقة بضغ شخيقة اعجاد السعمػمات طاال مة طجػد صمةءالس 

 هح  السعمػمات مغ الجهة االخخى .الستخجاش  الخئيذ

 ( 5۹:  ۹۱۰۹ , سمساص: )  االتي إلى تقػد اإلفراح أهسية أص اذ

 طأدائها طسياساتها السالية السؤسدة نذاط طنػاحي لهيكل الجسهػر فهع تحدضغ في السداعجة. 1
 .  طاألخ ؾية البضئية السحاسبية بالسعايضخ يتعم  اؼيس

 . الساس راس أسػار في الثقة عمى طالسحافطة الساس راس اجتحاب عمى السداعجة. 2

 أداة  ألنه السدتثسخيغ طحساية السالية السؤسدات سمػز في بالتاثضخ السحاسبي اإلفراح يقػش. 3
 . التاثضخ قػية

 لإلشخار السحاسبية السعمػمات طتػصضل طعخض تشطيع مدالة السحاسبي اإلفراح يخجش. 4
 هح  طمشفعة ؾيسة مغ يديج مسا م ئع طأسمػب مفهػمة بصخيقة(  السرالح أصحاب)  السختمفة

 . قخاراتهع التخاذ لسدتخجمضها بالشدبة السعمػمات
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 دتػى الس عمى الستاحة االقترادية السػارد تخريز طكفاءة استغ س فاعمية تحقض  في يداهع .5
 السعمػمات اص اذ , الػششي ل قتراد القػمي السدتػى  عمى طبالتالي , لمسؤسدة الجدئي

 السؤسدات مدتػى  عمى الستاحة االقترادية السػارد تخريز كفاءة في تداعج السحاسبية
 . القػمي السدتػى  طبالتالي

 اىداؼ االفراح السحاسبي 2-1-1-4

راح السحاسبي في التقاريخ السالية له هجذ طعميه فاص االف اً اص لكل شيء هجفمغ البج 
( باص هشاز أربعة أغخاض رئيدة لإلفراح (FASBطغخض كسا بضشه مجمذ معايضخ السحاسبة/

 -هي:

 سة لمفقخات السسضدة ططصفها  برػرة طاضحة .ئتػفضخ الؿياسات الس  -1

 ة.سة لمفقخات غضخ السسضدة ططصفها كحلظ برػرة طاضحئتػفضخ الؿياسات الس  -2

تػفضخ السعمػمات السشاسبة التي تداعج السدتخجمضغ لمتقاريخ السالية في تخسضغ السخاشخ  -3
 طاالحتساالت الخاصة بالفقخات السسضدة طغضخ السسضدة.

 (47: 2013تػفضخ معمػمات مهسة في مجة شحة اط نجرة  السعمػمات. )أبػ زيج , -4

يهجذ الى عخض البيانات ط  طفي ضػء ما ذكخ يخى الباحث باص اإلفراح السحاسبي
السعمػمات السحاسبية برػرة كاممة ط م ئسة لغخض مداعجة السدتخجش في اتخاذ القخارات 
ال زمة ,ط يهجذ أيزا الى  عخض البيانات ط السعمػمات السحاسبية السهسة شخيصة أص تكػص 

ػاردة في التقاريخ هح  السعمػمات طاضحة طغضخ مزممة طليذ لجيها تاثضخ في كفاءة السعمػمات ال
 السالية.

 اساليب وطرؽ االفراح السحاسبي 2-1-1-5

 (48 :2013هشاز العجيج مغ اسالضب طشخر االفراح نحكخ مشها : )العمػس , 

يتع ضهػر السعمػمات االساسية في صمب القػائع  إذ_االفراح مغ خ س القػائع السالية : 1
 طتختضب هح  القػائع .السالية بصخيقة تداعج عمى االفراح مغ حضث شكل 
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ص استخجاش أ_استخجاش السرصمحات الػاضحة طالستعارذ عمضها : مسا ال شظ ؼيه 2
السرصمحات الػاضحة طمقجار التفرضل في السعمػمات ال يقل اهسية عغ االفراح في صمب 

 القػائع السالية .

البشػد التي  السعمػمات بضغ االقػاس : طيتع ذلظ في صمب القػائع السالية في حالة بعس-3
 يتعحر فهسها مغ عشاطيشها فقط دطص اسهاب طتصػيل .

طسضمة الس حطات طالهػامر مغ طسائل االفراح الهامة لسا  تعج_الس حطات طالهػامر : 4
 تػفخ  مغ معمػمات قج يرعب تػفضخها في صمب القػائع السالية .

عس السعمػمات االضاؼية التقاريخ طالججاطس السمحقة : طتدتخجش هح  الػسضمة ألضهار ب-5
 طالتفاصضل التي يرعب بل يدتحضل اضهارها في صمب القػائع السالية

متسسا لمقػائع السالية طالحي بجطنه يرعب  يعج_تقخيخ رئيذ مجمذ االدارة : طهحا التقخيخ 6
 تفدضخ الكثضخ مغ معمػمات القػائع السالية .

ة افراح ثانػية طليدت الخارجي طسضم_تقخيخ السخاجع الخارجي : طيعتبخ تقخيخ السخاجع 7
 ة .طسضمة رئيد

 العهامل السؤثرة في االفراح السحاسبي 2-1-1-6

 -ضهخت العجيج مغ العػامل التي تؤثخ في االفراح السحاسبي طهي عمى الشحػ االتي:
 (:297: 2001)حشاص طرضػاص,

سياسدة(   )اجتساعيدة,عػامل بضئية:  تختمف التقاريخ السالية مغ دطلة أُلخخى ألسباب عجة  -1
طكددددحلظ تختمددددف حدددددب العػامددددل التاريخيددددة مسددددا يددددؤثخ عمددددى االفردددداح السحاسددددبي بحدددددب تمددددظ 

 االخت فات.

ثخ درجه االفراح بالسعمػمات السحاسبية طالسيسا في مجى تتاعػامل معمػماتية : إذ  -2
ت لمتحق  تػافخ عشرخي الس ءمة طالثقة بهح  السعمػمات , فزً  عغ قابمية هح  السعمػما

 طالسقارنة.
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عمى االفراح تؤثخ عػامل اقترادية : هشالظ العجيج مغ العػامل االقترادية التي  -3
السحاسبي مثل حجع الػحجة االقترادية, طالتذخيعات طالقػانضغ السعسػس بها في ذلظ البمج 
 طالسشطسة لعسل السؤسدات طالذخكات ألغخاض الزخيبة طالتجقض  الخارجي طالزػابط التي

 تدتمدمها عسمية التجقض .

 في السؤسدات السررفية متطمبات االفراح السحاسبي 2-1-1-7

عبج : )بسا ياتي سشعخضها  طاالفراح السحاسبي البج مغ تػفضخ عجة شخطط تحقض  غخض ل
 (6 :2019,  الرسج طاش الخضخ

 الدياسات السحاسبية_1

تمف مغ مشذاة إلى آخخى , تقاس بشػد القػائع السالية بتصبض  سياسات محاسبية قج تخ
فالسبادئ السحاسبية الستعارذ عمضها تتزسغ سياسات ط شخر محاسبية مختمفة, ط قج أطضحت 

استخجاش سياسات محاسبية مختمفة في  يعجالسعايضخ السحاسبية الجطلية هح  الحؿيقة بالقػس بانه 
ية, طليدت هشاز مجسػعة مجاالت متعجدة مغ العػامل التي تؤدي إلى صعػبة تفدضخ القػائع السال

معضشة بالحات لمدياسات السحاسبية السقبػلة يسكغ الخجػ  إلضها, ط مغ ثع فإص استخجاش ما هػ 
 بعسعغ قػائع مالية مختمفة عغ بعزها متاح مغ الدياسات السحاسبية السختمفة قج يدفخ 

اسبية طثيقة مجسػعة طاحجة مغ األحجاث ط الطخطذ, لحلظ يكػص اإلفراح عغ الدياسات السحط 
هامة لمسعمػمات تسكغ مغ تفدضخ األرقاش الػاردة في القػائع السالية طفقا لمدياسات السحاسبية التي 

 أدت إليه . 

 _ االطراؼ والرفقات اليامة2

يجب اص تذسل االيزاحات الستسسة لمقػائع السالية عمى طصف لمرفقات السبخمة بضغ 
بضغ السشذاة طاشخاذ خارجية اخخى مثل الع قات بضغ  السشذاة اط اخخى ,طكحلظ الع قات الهامة

 الذخكة القابزة طالتابعة .

 _األحداث الالحقة3

تغصي القػائع السالية فتخة محجدة مغ الػقت, ط لكشها ال تكػص متاحة لمشذخ مباشخة في نهاية 
لفتخة بضغ نهاية الفتخة السالية, ط غالبا ما  تشذخ بعج انتهاء الفتخة السالية بعجة شهػر ط تدسى ا
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الفتخة السالية ط إصجار نذخ القػائع بالفتخة ال حقة ط أثشاء الفتخة ال حقة قج تحجث أحجاث هامة  
أط تتاح معمػمات ججيجة مترمة بالقػائع السالية التي تع إعجادها, فإذا لع تكغ مشعكدة عمى القػائع 

 .حطات السخافقة بالقػائع الساليةة الس السالية فإص األمخ يتصمب تعجيل القػائع أط عخضها في صػر 

   الذركة_الذكهؾ حهؿ استسرار 4

يتع إعجاد القػائع السالية عمى أساس استسخار السشذاة, ط أنه في ضل غياب أي معمػمات ط 
تػقعات بفذل السذخط  أط عجش استسخاريته فإنه يفتخض أص السذخط  مدتسخ إلى ما ال نهاية, ط 

القػائع السالية. معمػمات تفضج بعجش استسخارية السذخط , أط كانت هشاز  في حاس تػفخ لجى معجي
شكػكا حػس استسخار السذخط , فعشجئح يجب اإلفراح عغ تمظ السعمػمات في صػرة م حطات 

 مخفقة لمقػائع السالية .

 _االلتزامات السحتسمة5

حجطثها أط مبالغها, ط تتسثل عادة بالتدامات يحيط بها الكثضخ مغ عجش التاكج, ؼيسا يختز ب
تطهخ عادة نتيجة لمقزايا السخفػعة ضج السشذاة أط السشازعات مع األشخاذ األخخى, ط التي 
تتصمب تحػيل بعس السبالغ مدتؿب  عشج تدػية الشدا , ط في بعس الحاالت التي يتاكج فضها 

ػائع بضشسا يتع بعس هح  االلتدامات فإنها تجخل ضسغ الجفاتخ السحاسبية لتربح جدءا مغ الق
اإلفراح عغ االلتدامات السحتسمة األقل تاكضجا في م حطات القػائع السالية, طاإلفراح في هح  
الحالة يخبخ القارئ بالشتائج الدمبية السحتسمة لألحجاث التي طقعت ط لكشها لع ترل إلى الجرجة 

 السػضػعية ال زمة إلدخالها إلى القػائع السالية. 

 الفراح السحاسبيمعهقات ا 2-1-1-8

اص الدمبيات السجرجة ادنا  ال تشقز  اط تقمل مغ اهسية االفراح السحاسبي طلكغ يسكغ 
: 2004)الذضخاز,  -اعتبارها معػقات  أماش رفع مدتػى االفراح السحاسبي طعمى الشحػ االتي:

72  ) 

حية تجاخل الر حيات داخل السؤسدات بضغ جهات عجة لتحجيج الجهة التي لها ص  -1
 التخػيل عغ االفراح السحاسبي.
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بعس السؤسدات طاألشخاص لمسعمػمات الجاخمية طمشع التجاطس بها كػص ذلظ  ستغ سا -2
 التجاطس يؤثخ في مرالحهع الخاصة.

اص تحجيج مدتػى االفراح السحاسبي ياتي انعكاسا لمبضئة طليذ الجهات الخقابية هي   -3
 راحالتي لها الجطر في تحجيج مدتػى اإلف

خت ط السعمػمة السحاسبية مع اإلشاعة نتيجة التجاطس الفخدي لتمظ  السعمػمة بجال مغ ا -4
 تجاطلها برػرة رسسية عغ شخي  السؤسدات.

جسيع السعمػمات ماعجا ما يفرح عشه في  ةإصخار السؤسدات طالذخكات عمى سخي -5
ممضغ السالضضغ مغ تقجيخ التشبؤات ضسغ القػائع السالية إذ اص مغ شاص ذلظ االجخاء عجش تسكغ السح

 السدتقبمية

تخى الباحثة بالخغع مغ طجػد السعػقات اال اص التصػر االقتردادي طالتكشػلدػجي طضهدػر 
السحممدضغ السالضضغ طالسؤسدات السالية التي تقجش االستذارات , اصبحت عسمية الحردػس عمدى 

اص يتع مغ الفردداح فددي القددػائع السالضدة البددج اص ا إذالسعمػمدات فدي غاية االهسية طالزددخطرة ,
تصبيقدده عمددى الرددػرة السثمى اي بكل انػا  االفرداح الذدامل طالكدافي طالتثؿيفدي طالػقدائي حتدى 

 يتسكغ كدل السددتخجمضغ مغ االستفادة مغ تمظ السعمػمات.

 مدتخدمه البيانات السالية 2-1-1-9

لية عمى اخت ذ مدتػاهع الثقافي طاالقترادي طالسحاسبي مغ القػائع السا السدتخجمػص يتسضد 
التسضضد بضغ السدتخجمضغ اي اص  مغبتفاطت قجراتهع في معالجة هح  السعمػمات لحلظ كاص البج 

طجػد مدتخجمضغ داخمضضغ يقػد الى افراح داخمي مػجه بالجرجة االطلى الى ادارة الػحجة 
مدتخجمضها دطص اية صعػبة حضث يدهل ذلظ يتع تػصضل السعمػمات الى  فقجاالقترادية 

االتراس السباشخ بضغ االدارة طالسحاسب , كسا اص طجػد السدتخجمضغ الخارجضغ يقػد الى 
االفراح الخارجي الحي يتجمى بزخطرة اعجاد القػائع السالية االساسية طهي )قائسة الجخل _ 

 قائسة السخكد السالي _قائسة التجفقات الشقجية (.

تجانذ طعجش تصاب  مرالح االشخاذ السختمفة ؼيسا يتعم  بذكل طمزسػص القػائع  طلكغ عجش
بػصفها السالية قاد الى اخت ذ الداطية التي يشطخطص مغ خ لها لهح  القػائع . فادارة السشذاة 
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عغ اعجاد البيانات يشطخ الى االفراح  مغ زاطية قج ال تتصاب  مع نطخة مجققي  مدؤطالً  شخفًا 
ت ,طيشطخ رجاس االعساس الى االفراح السحاسبي مغ زاطية تختمف عغ تمظ التي يشطخ الحدابا

مغ خ س جهات الخقابة طاالشخاذ , طبالشهاية يشطخ كل شخذ يصالب باالفراح بحضث يحق  
 (13 :2010, جسضلهجفه طمرمحته . )

 في السؤسدات السررفية االفراح السحاسبي خرائص 2-1-1-10

ت الستعمقة بالتقاريخ طالقػائع السالية سميسة طغضخ مطممة طيجب اص يجب اص تكػص السعمػما
ما  الخرائزتكػص مدتػؼية لمذخطط طالسعايضخ التي تجعمها صالحة ل ستخجاش طمغ اهع هح  

 (2001,136: )عراش متػلي , ياتي

 مة ء_ السال1

تخاذ القخارات بحضث السعمػمات التي تحتػيها القػائع السالية طالتقاريخ يجب اص تكػص م ئسة ال
تؤدي هح  السعمػمات الى تحدضغ قجرة متخح القخار عمى التشبؤ بالشتائج في السدتقبل اط اص تؤدي 

ض هح  القػائع طالتقاريخ خ ترحيح التػقعات السالية طمغ يدتمدش االمخ ضخطرة عتعديد اط الى 
ا طاص تػفخ في الػقت بالصخيقة التي تكػص فضها السعمػمات قابمة لمفهع مغ جانب مدتخجمضه

 السشاسب قبل فقج هح  السعمػمات أهسضتها طقجرتها عمى التاثضخ في عسمية اتخاذ القخار.

 _ الثقة 2

مغ اهع خػاص السعمػمات الػاردة في القػائع السالية خاصية الثقة اي بسعشى اص السعمػمات 
أطججت مغ اجمها طهح  الخاصية الػاردة في القػائع السالية تعبخ فع  عغ االحجاث طالطػاهخ التي 

تمتدش عجش التحضد في الؿياس طكحلظ عجش التحضد في عسمية الؿياس تتصمب اص تكػص السعمػمات 
الػاردة عمى اكبخ قجر مغ االكتساس بسعشى اص تعبخ السعمػمات عشج اعجادها عغ كل الطػاهخ 

طخ االعتبار اص االكتساس التي مغ شانها اص تؤثخ في عسمية اتخاذ القخار هحا مغ االخح في ن
الص التقاريخ ما هي اال نسػذج لتسثضل طاقع الػحجة السحاسبية طمغ  نطخياً السصم  غضخ مسكغ 

ناحية اخخى هشالظ اعتبارات االهسية الشدبية طما تدتمدمه مغ طجػب دراسة ججطى السعمػمات قبل 
 قبل ؾياسها طاالفراح عشها .

 



 لؾتؼارير ادالقة ادعاير ادحاسإقة الدولقةحسن متفؾإات اَّلرالاح ادحاسإي  ::::::::::::: /ادإحو اَّلو   الػال  الثاا

 
4: 

 

 _الثبات3

ائع السالية يعشي االستسخار في تصبض  االسالضب طالدياسات السحاسبية اص الثبات في اعجاد القػ 
مغ فتخة الى اخخى ما لع تكغ هشالظ تغضخات جػهخية تجعػ الى اجخاء تغضخ في هح  الدياسات 
طتتصمب خاصية الثبات ضخطرة االفراح عغ الدياسات السحاسبية التي تتبعها الػحجة 

تكغ هشالظ تغضخات جػهخية تجعػ الى اجخاء تغضخ في هح   االقترادية مغ فتخة الى اخخى ما لع
بادئ السحاسبية الدياسات , كسا تدتمدش ضخطرة االفراح عغ اي تغضخات في تصبض  الس

 الستعارذ عمضها .

 القهائم السالية الهاجب االفراح عشيا 2-1-1-11

 تذكل القػائع السالية في مجسمها مخخجات نطاش السعمػمات السحاسبية , طتشقدع هح 
قدسضغ االطس قػائع مالية اساسية طالثاني قػائع مكسمة لمقػائع االساسية , اما عمى السخخجات 

عجادها طاالفراح عشها بذكل دطري إلتي يتعضغ عمى الػحجات اص تقػش باالساسية فهي القػائع ا
 (2006,28حتى تخجش اصحاب الرمة طالسدتفضجيغ طهي : )غداص السصارنة طخشفخ راضي ,

 السخكد السالي_قائسة 1

 _قائسة الجخل2

 التغضخ في حقػر السمكية_قائسة 3

 _قائسة التجفقات الشقجية4

 (العسهمية  )السيزانية_قائسة السركز السالي 1

مغ الداطية السحاسبية التقمضجية عمى أنها حرضمة األرصجة   العسػمية تعخذ السضدانية 
ج السددطج أط أنها ممخز مبػب ألرصجة لسجسػعة مغ الحدابات السدجمة دفتخيا عمى أساس القض

الحدابات التي ال زالت مفتػحة بجفاتخ األستاذ طذلظ بعج تخحضل أرصجة الحدابات اإلسسية إلى 
 حداب األرباح طالخدائخ طلكشها تحتػي رصضج هحا الحداب.
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طيسكغ تعخيف السضدانية مغ الداطية االقترادية عمى أنها  تػازص ألصػس معضشة تسثل مػارد 
اقترادية مػضػعة تحت ترخذ طحجة اقترادية معضشة طخرػش تسثل شخيقة تسػيل هح  

 األصػس.

 _قائسة الدخل2

أحيانا د التي تعبخ عغ مجى نجاح عسميات  بعزهعهي قائسة السكاسب د كسا يصم  عمضها 
ة في السشذاة في فتخة زمشية معضشة, طتدتخجش هح  القائسة لتحجيج ربحية السشذاة, طتعج قػة الثق

في أحدغ الحاالت تقخيبا, طعميه  يعجقائسة الجخل مغ األمػر الطشية, ألص الجخل السدتخخج مشها 
يسكغ القػس أص قائسة الجخل هي عبارة عغ أداة لتحقض  مبجأ مقابمدة اإليخادات بالسرخطفات 

 (2003,259الجخل أط الخدارة بصخيقة مبدصة ططاضحة.)جعفخ طعبج االله, لتحجيج صافي

 ائسة التغير في حقهؽ السمكية_ق3

هي حمقة الخبط بضغ قائسة الجخل طبضغ قائسة السخكد السالي, طلكغ مع تعجد مرادر التغضخ 
 في حقػر السمكية, تػجب تخريز قائسة مشفخدة لتػضيح مدببات هحا التغضخ طمرادر .

 _قائسة التدفقات الشقدية4

غ خ س فتخة زمشية معضشة , طقج الدش هي كذف بالسقبػضات طالسجفػعات الشقجية لمسشذاة م
 (.7عجاد هح  القائسة خ س اصجار لمسعايضخ رقع )إايضخ السحاسبة السالية الذخكات بمجمذ مع

 طبيعة ونهع السعمهمات السحاسبية التي يجب االفراح عشيا 2-1-1-12

بعج تحجيج السدتخجش السدتهجذ لمسعمػمات السحاسبية طالغخض الحي ستدتخجش ؼيه تتسثل 
في تحجيج شبيعة طنػ  السعمػمات التي يجب االفراح عشها طتتسثل السعمػمات  اآلتيةة الخصػ 

السحاسبية التي يتع االفراح عشها حاليا في البيانات السالية السحتػى في البيانات السالية التقمضجية 
السمكية طهي بياص السخكد السالي , بياص الجخل ,بياص التجفقات الشقجية ,بياص التغضخات في حقػر 

هحا اضافة الى معمػمات اساسية اخخى تعج ضخطرية لتعحر االفراح عشها في صمب البيانات 
السالية تعخض في الس حطات السخفقة في البيانات السالية التي تعج جدءا ال يتجدأ مغ تمظ 
البيانات . طتعج القػائع السالية في طاقع االمخ بسػجب مجسػعة مغ االفتخاضات طاالعخاذ 

لسبادئ التي تجخل في نصار الستعارذ عميه بضغ السهشضضغ بالسبادئ اط االصػس السحاسبية طا
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الستعارذ عمضها لحا يتختب عمى ذلظ نذػء مجسػعة مغ القضػد طالسحجدات عمى كل نػ  طكسية 
بػصفه السعمػمات التي تطهخ في القػائع طمغ هح  االفتخاضات مث  التقضج بسبجأ التكمفة التاريخية 

ألثبات طتقضيع األصػس مسا يجعل مرجاؾية السعمػمات التي تعخضها القػائع السالية في  ساساً ا
عمى نصار  غ السفاـيع االخخى التي تذكل قضجافتخات التزخع عخضه لمذظ طالتداؤس طم

 (33:  2010جسضل , االفراح السحاسبي مفهػش االهسية الشدبية طمفهػش الحيصة طالححر .)

ص تػفضخ االفراح السشاسب في البيانات السالية يدتػجب اعادة الشطخ في كثضخ ازاء ما تقجش فا
مغ السفاـيع طاالعخاذ السحاسبية التي تحكع اعجاد هح  القػائع , طالخصػة االطلى في هحا الدبضل 
تسثل في اعادة تختضب االهسية الشدبية لمخػاص اط السعايضخ الستعارذ عمضها لمسعمػمات السحاسبية 

, طذلظ  مة عمى ما عجاها مغ الخػاص االخخى لمسعمػماتءتخجح كفة خاصية الس طلػية طف  ا
يتسحػر حػله  صمة هي السعيار الخئيذ لمسعمػمات التي يجب اءعمى اساس اص خاصية الس 

مة ءنػ  مغ السقايزة بضغ خاصية الس مفهػش االفراح السشاسب مسا يجعل مغ الزخطري اجخاء 
متها , ءم خخى لمسعمػمات مغ جهة اخخى التي تسثل قضجا عمى مغ جهة طالخػاص اال
مة عمى حداب الخػاص االخخى ءدبية طلقج قاد تخجيح خاصية الس كالسػضػعية طاالهسية الش

لمسعمػمات السحاسبية الى تػسيع نصار االفراح السخغػب في القػائع السالية. )مصخ طالدػيصي 
,2008: 343) 

 يزاحات السرفقة بالبيانات السالية السشذهرة االفراح في اال 2-1-1-13

نطخا ألهسية االفراح في االيزاحات السخفقة بالبيانات السالية السشذػرة التي ترجرها 
 (23: 2004الذخكات السداهسة العامة ,هشاز عجة نقاط يجب مخاعاتها طهي : )دهسر ,

بادئ طاالجخاءات طذلظ الص كل تغضخ مهع في الس_الطرؽ واالجراءات السحاسبية :1
السحاسبية يكػص له اثخ كبضخ عمى القػائع السالية لحلظ يجب الفراح عشه طتػضيح اسباب التغضضخ 

 طاثار  عمى البيانات السالية.

يجب اص يكذف في البيانات السالية عغ االلتدامات التي قج تصخأ في _االلتزامات الطارئة :2
 رار التجارية .السدتقبل مثل االلتدامات الشاشئة عغ االط 
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يجب اص يكذف عغ  _االحداث السيسة التي تمي تاريخ اعداد الحدابات الختامية :3
االحجاث التي لها اثخ مهع عمى البيانات السالية التي حرمت اط عخفت بعج اقفاس الحدابات طقبل 

 ها خدارة جديسة.بعخض الذخكة لحخي  كبضخ مسا يمح  نذخها مثل ت

عادة ما يتع تقجيخ بعس الطخطذ طاثارها عمى ات السحاسبية : _التغيرات في التقدير 4
عسميات السشذاة عشج اعجاد البيانات السالية مثل اجخاء السخررات طاالحتياشيات طغضخها طنطخا 
الص هح  الطخطذ تكػص غضخ معمػمة طقت التقجيخ ,فقج يكػص التقجيخ خاشئا اط غضخ مصاب  

ح  التقجيخات عشج معخفة الػقائع الفعمية لها طعميه فاص مثل لمػقائع لحلظ يجب اعادة الشطخ في ه
هح  التغضخات في التقجيخات يجب االفراح عشها في البيانات السالية السعجة عغ الفتخة التي تع فضها 

 التغضخ اص كاص له أثخ كبضخ عمى هح  البيانات السالية.

 السعايير السحاسبية الدولية 2-1-2

  ايير السحاسبية الدوليةالسع نذأة 2-1-2-1

بعج الحخب العالسية الثانية حرل تصػر كبضخ في الجانب االقترادي طاالجتساعي ,طكحلظ 
السشطسات السحاسبية طالجطس  ا التغضخ دعاحخكة االعساس الجطلية, طالذخكات الجطلية الكبضخة, طهح

ث التي تخز االعساس الى تقخيب طجهات الشطخ ؼيسا يتعم  بؿياس العسميات السالية طاالحجا
طالذخكات الجطلية , التي تكػص متذابهة في الؿياس , طالتي تؤثخ عمى الذخكة طشخيقة عخض 

 قػائسها السالية .

, اسشج الضها 1973نتيجة لتمظ التصػرات تع تاسيذ لجشة مغ قبل االمع الستحجة في عاش 
ػى الجطلي , طقج تع تاليف لجشة عسمية اصجار معايضخ محاسبية دطلية تمقى قبػال عاما عمى السدت

مجسع السحاسبضغ القانػنضغ في عذخة دطس هي : استخاليا, كشجا , فخندا, السانيا, الياباص,  تسثل
الى هحا السجسع خسدػص دطلة انزع لشجا, الػاليات الستحجة , طقج السكديظ, هػلشجا, بخيصانيا, ايخ 
 (39:2013اخخى .)سعػد جايج مذكػر, 
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 IFRS اخل اصدار السعايير السحاسبية الدوليةمد 2-1-2-2

يشعكذ تاثضخ العػامل البضئية عمى السعايضخ السحاسبية بسختمف الصخائ  طاالشخاذ التي تتدػلى 
 Bakhtiar ,2014:633( )Beneishاصدددددددددددددددجارها طالتدددددددددددددددي تتسثدددددددددددددددل بالسدددددددددددددددجاخل االتيدددددددددددددددة : )

,2001:17_19) 

السجخل عمى القػانضغ طالتذخيعات التي خل الدياسي :يعتسج اصجار السعايضخ طف  هحا _السج1
ترجرها الحكػمة طالتي تصب  عمى رعاياها في بمج معضغ طيػاجه هحا السجخل مجسػعة مغ 

 االنتقادات تتسثل باالتي :

تغضضخ القػانضغ طعجش مخاعاتها  ءابة ل حتياجات الستغضخة بدبب بطأ_ يعج اقل استج
 ضخ مغ االحياص .الحتياجات مدتخجمي القػائع السالية في كث

 ب_ عادة ما يخكد القانػص عمى العسػميات طليذ عمى السفخدات اط السكػنات .

 ج_ تعج السعايضخ في هح  الحالة تتاثخ باالعتبارات الدياسية اكثخ مغ االعتبارات التقشية .

_ السجخل السهشي : يتع اصجار السعايضخ في هح  الحالة عغ شخي  مشطسات مهشية خاصة 2
استعساس هحا السجخل في الػاليات الستحجة االمخيكية بذكل خاص طالحي يتسضد بجرجة عالية ,طيتع 

 مغ السخطنة طالدخعة التي تعصيه القجرة عمى تمبية االحتياجات الستدارعة .

_مجخل مختمط مغ القصا  الخاص طالعاش :تتع عسمية اصجار السعايضخ السحاسبية انص قا 3
يط مغ القصا  الخاص طالعاش بجانب جهػد حكػمية طغضخ حكػمية طف  هحا السجخل بػاسصة خم

,طيتع استخجاش هحا السجخل في الياباص مغ خ س تذكضل مجالذ استذارية لسحاسبة مؤسدات 
 االعساس طيتكػص مغ اعزاء الجامعات طالقصا  الحكػمي طالرشاعي .

 الساليلالبالغ  IAS/IFRSمفيهـ السعايير السحاسبية الدولية  2-1-2-3

ادت التغضخات الستدارعة في عسل السشطسات الى احجاث العجيج مغ السذك ت االقترادية 
التي تسثمت بالتعام ت بالعس ت االجشبية طالحي ادى الى ضهػر التزخع طاخت ذ السعالجات 

يجاد حل لتمظ السذك ت تع اصجار مجسػعة مغ إلالسحاسبية بضغ العجيج مغ الذخكات ,طسعيا 
( طالتي قج قجمت IASBايضخ السحاسبية مغ قبل مشطسة لجشة معايضخ السحاسبية الػلية )السع
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تعخيف لها يتسثل بانها قػاعج ارشادية يدتشج الضها السهشضػص لجعع اجتهاداتهع طاستمهاش احكامهع 
ة هشيشي رؼيع السدتػى لمسسارسات الس,لكشها ال تمغي الحكسة طاالجتهاد انسا هي طصف مه

سسارسات قبػال عاما , طتهجذ تمظ السعايضخ الى تقمضل درجة االخت ذ في التعبضخ عغ ال السقبػلة
سج اشار عاش لخفع كفاءة العسل السحاسبي طاالداري )حدضشة تفي الطخطذ الستذابهة طتع

,2015141.) 

  طاح له معيار عخض القػائع السالية بجال ؤ لغاإلجشة معايضخ السحاسبية طالحي تع كست قامت 
معيار يحسل 13اصجر مجمذ معايضخ السحاسبية الجطلية 2013طالى غاية 1998عشه سشة 

تفدضخ محاسبي اصجرته لجشة  33ط  IASمعيار  41يزاذ اليه  اً تفدضخ  20ط  IFRSتدسيه 
معايضخ السحاسبة الجطلية ,طال تػجج تػاريخ محجد الصجار معايضخ ججيجة انسا يبقى االمخ بحدب 

 (2014143:ر معضغ ,طيتكػص كل معيار مغ خسدة اقداش هي : )عادس الحاجة الصجار معيا

 * الهجذ مغ السعيار

 * حقل تصبض  السعيار

 * التعخيف بالسرصمحات الػاردة بالسعيار

 * التقضيع طالتدجضل 

 * متصمبات االفراح 

 ( Carpenter & Reimers :2005160طتتسضد الخرائز اع   باالتي : )

ئل طالخيارات التي تحتػيها طالتي تهجذ الى تدهضل تصبض  طزيادة درجة _ مخنة نتيجة لمبجا1
 قبػلها ,اذ اص ما يسضدها هػ ليذ ما تدسح به بل ما تسشعه .

_ تقػش عمى معالجة العسميات السحاسبية مغ خ س مبادئ محاسبية متصابقة طليذ قػاعج 2
  .عادية

 ث عمى حداب شكمها القانػني ._ تعتسج عمى مقارنة تعكذ الػاقع االقترادي لألحجا3

 _ تقػش عمى مبجا استق لية السحاسبة عغ البضئة القانػنية طالجبائية .4
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_ ال تحتػي عمى قػاعج لكيؽية مدظ السحاسبة طال عمى مخصط لمحدابات طال عمى شكل 5
 عمى العشرخ الحي يجب اص تخد ؼيه فقط . تاجباري لمقػائع السالية , بل تخك

 مغ العشاصخ السالية . اً اساس بػصفها عشرخاً كبضخة لمس ح  _ تػلى اهسية 6

 _تعتسج عمى مبجا اطلية السضدانية عمى ججطس حدابات الشتائج .7

 _ تعتسج عمى مفهػش الؿيسة العادلة لمتسكضغ مغ التقجيخ الجضج لمػضعية الحؿيؿية لمذخكة .8

 ػس .خدارة طالتشاقز في ؾيسة االص_ تاخح بشطخ االعتبار ؾياس ال9

 أىسية السعايير السحاسبية الدولية  2-1-2-4

مغ التصػر السحاسبي عمى السدتػى الجطلي هػ التشدض  طالتػحضج بضغ  اص الغخض الخئيذ
التصبيقات السحاسبية في البمجاص السختمفة لحلظ ازدادت ضخطرة ايجاد مجسػعة مغ السعايضخ 

التػجه الػاضح نحػ العػلسة عمى السدتػى  السحاسبية السقبػلة عسػما عمى السدتػى الجطلي مع
حتى يسكغ عقج السقارنات بضغ التقاريخ  طالسيسااالقترادي عسػما طفي االسػار طالبػرصات 

 (2005:24السحاسبية الرادرة عغ طحجات اقترادية تسارس نذاشها في بمجاص مختمفة . )حشاص,
ة في معخفة طتخشضج االداء ة طرئيدية الجطلية يسثل خصػة هامكسا اص اصجار السعايضخ السحاسب

السحاسبي طمجى االلتداش مغ اجل تحقض  الكفاءة طالفعالية مغ خ س اهجافها الػضيؽية طمغ ثع 
 (2004:10تخشضجها الى مرالح السهشة طالسجتسعات عمى السدتػى الجطلي. )بخكات,

 مزايا تطبيق السعايير السحاسبية الدولية_ 5_11_1_2

احثضغ طالسهتسضغ اص استعساس السعايضخ السحاسبية الجطلية يزسغ لمذخكات يخى العجيج مغ الب
 (Fields et at( )22:2009,Healy,307:2001الحرػس عمى عجة مدايا اهسها :)

_تعج السعايضخ السحاسبية الجطلية احجى السختكدات السهسة التي يتع االعتساد عمضها في اعجاد 1
 ضػعية .القػائع السالية طاكدابها صفة السػ 

_ادى تبشي السعايضخ السحاسبية الجطلية الى تغضضخ نطخة الكثضخ مغ الجطس طالهضئات 2
السحاسبية , اذ اتجهت ل هتساش في صياغة الزػابط طاالجخاءات  السهسة مغ اجل تحجيج اهجاذ 

 السحاسبة طالقػائع السالية .
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عغ تعام ت الذخكات طاعصاء  _تدسح السعايضخ السحاسبية الجطلية بتقجيع الػاقع االقترادي3
 صػرة دؾيقة عشها طف  نطخة اقترادية طمالية طليذ طف  الشطخة القانػنية فقط.

_تهجذ السعايضخ السحاسبية الجطلية الى اضفاء صفة الذفاؼية عمى حدابات الذخكات مسا 4
 يدسح بتجقض  القػائع السالية.

السدتخجمضغ مغ خ س تػفضخ  _تخجش السعايضخ السحاسبية الجطلية برفة خاصة حاجة5
معمػمات مهسة طف  شخائ  مػضػعية مػحجة تقمل مغ تفاطت السعمػمات السقجمة مغ قبل جهات 

 خخى.

في الس ح  مغ خ س  السيسا_تعسل السعايضخ السحاسبية الجطلية عمى تحدضغ االفراح 6
 تػفضخ معمػمات طصؽية طكيؽية حدب القصاعات الجغخاؼية لمذخكات.

السعايضخ السحاسبية الجطلية عمى نذخ القػائع السالية بذكل يغصي مجاالت زمشية _تعسل 7
 معضشة مسا يدسح في الحرػس عمى معمػمات ضخطرة في الػقت الس ئع.

_تعسل السعايضخ السحاسبية الجطلية عمى تحدضغ التكػيغ في السحاسبة , اذ يربح السحاسب 8
 السحاسبي. طخي طالتصبيقيعمى الجسع بضغ الجانب الش اً السسارس قادر 

 عداد التقارير الساليةفهائد السعايير الدولية أل 2-1-2-6

طعمى الخغع مغ عجش تبشضها بذكل مصم  في جسيع دطس العالع طلكغ طجػد هح   IFRSاص 
 (IASB,3:2007السعايضخ طالعسل عمى تبشضها سيدجي لمسشطسة فػائج عجة مشها االتي: )

عمى السدتػى  لمسعمػمات السالية لمسشطسات سػاءً بمية السقارنة سيحدغ قا IFRS_اص تبشي1
 الػششي اط الجطلي.

سيدهل مغ تصبض  مخصط السكتدبات الحجطدية طبجء الذخاكات السقتخحة  IFRSاص تبشي _2
 طاتفاقات تعاطص الكيانات االجشبية.

السػار يسكغ اص يداعج السشطسات الرغضخة طالستػسصة لمػصػس الى ا IFRSاص تبشي _3
 الجطلية.
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سيكػص له تاثضخ ايجابي عمى نتائج معجالت االئتساص لمسشطسات, مسا  IFRSاص تبشي _4
 سيقػي ع قات السشطسات بالسؤسدات االئتسانية.

اعة طبالتالي زيادة سيعدز الػضع السالي لمسشطسات مسا يديج مغ ثقة الب IFRSاص تبشي _5
 جمة.التعام ت اآل

 IFRS بشي معايير السحاسبة الدوليةتأثيرات ت 2-1-2-7

اص التػاف  الجطلي لمسعايضخ السحاسبية لع يشبث  مغ العجش ,طلكشه كاص نتيجة عسل تػافقي 
لسجاميع معقجة مغ السعاهج طالسشطسات السخترة طاسػار رأس الساس طأسػار األسهع, طلكغ هحا 

بعس الذػائب التي تعكخ صفاء هحا هشالظ  تال يعشي اص التػاف  الجطلي هػ تػاف  تاش, اذ مازال
التػاف , كسا ضهخت تاثضخات مختمفة لتبشي معايضخ السحاسبة الجطلية عمى مختمف نػاحي 

 السعام ت السالية طالسحاسبية.

 اوال / التأثيرات االيجابية:

_قجرة السؤسدات السالية عمى مشح القخطض عبخ الحجطد طالعسل بذكل دطلي. 1
(425:2009,Leventi) 

_امكانية الباعة مغ تقضيع الػضع السالي لمعس ء في البمجاص اط االقاليع االخخى قبل بيع 2
 (Leventi,425:2009الدمع اط الخجمات بالجيغ. )

_التصػيخ السػحج عبخ الحجطد لمسؤسدات االئتسانية مسا يداعج عمى تػحضج معجالت 3
 ( Healy & Palepu,407:2001االئتساص لمسشطسات. )

بيانات الحدابات السالية بذكل دطلي مسا يداعج العجيج مغ االشخاذ عمى  _تػحضج4
 ( Bohusova,12:2007االستفادة مشها. )

 ,12:2007_تحدضغ اتدار نػعية التجقض  طتدهضل التعميع طالتجخيب السحاسبي. )5

Bohusova) 

ص ط حاسبية التي يحرل عمضها السدتثسخ _تخؽيس عجش التجانذ بضغ السعمػمات الس6
 (Bushman & Smith ,239:2001. )ػص طغضخ السصمع ػص السصمع
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_صقل الع قة طاالتراالت بضغ السجيخيغ طاالشخاذ السعشية ذات الع قدة طبالتدالي يقمدل مدغ 7
االصددددددددددددمي.  س السدددددددددددداسأكسددددددددددددا يددددددددددددؤدي الددددددددددددى تخؽدددددددددددديس كمفددددددددددددة اصددددددددددددجار ر كمفددددددددددددة الػكالددددددددددددة, 

(243:2001,Bushman & Smith) 

سعمػمات محاسبية متجاندة ندبيا, مػثػقة طقابمة لمسقارنة. _تدطيج متخحي القخار الجطلضضغ ب8
(22,2002, Botosan & Plumlee ) 

س الساس طاالستثسار, مسا أسعمػمات السحاسبية طتحدضغ تجف  ر _تعديد نػعية طمرجاؾية ال9
 (Zeghal & Mhedhbi, 23:2006يؤدي الى التشسية االقترادية. )

 ثانيا / التأثيرات الدمبية:

االعساس السحاسبية الجضجة الشاجسة عغ تبشي السعايضخ السحاسبية الجطلية اعباء  _تزيف1
 (Bohusova,15:2007عمى الذخكات الستػسصة طالرغضخة بجال مغ تخؽيزها. )

_يؤثخ االفراح الدائج طالذفاؼية الكبضخة عمى الذخكات الستػسصة طالرغضخة اغمب االحياص 2
 (Bohusova,16:2007بدبب التشافذ الجطلي. )

_اص معايضخ السحاسبية الجطلية ضهخت بعج العجيج مغ االزمات السالية في الجطس الستقجمة ما 3
تاريخية طليدت مدتقبمية, طلحلظ  مػال لتمظ االزمات, اي انها حمػسُ جعل هح  السعايضخ تسثل ح

لؿيسة يججها الكثضخطص مغ الجارسضغ غضخ فعالة لع ج بعس السذاكل السحاسبية مثل تقجيخ ا
 (Taylor,16:2003العادلة. )

_تػسيع الفجػة ما بضغ الجطس الستقجمة طالجطس الشامية مغ خ س غياب تصبض  معايضخ 4
السحاسبة الجطلية في البمجاص االقل تقجما طانحخاذ تصبيقها في البمجاص ذات التشسية االقترادية 

 (Leventi,426:2009الدمبية. )

نه ال يسكغ تصبض  كافة ألء طضيفتها في الدػر السحمية, _اعاقة مهشة السحاسبة في ادا5
 (Leventi,427,2009معايضخ السحاسبة الجطلية في اي بضئة كانت. )
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 لعهامل السؤثرة في تبشي السعايير الدولية ألعداد التقارير الساليةا  2-1-2-8

تؤثخ عمى سخعة , طالتي قج IFRSالبج مغ اص هشالظ العجيج مغ العػامل السؤثخة فب تبشي 
استجابة الجطس الى تمظ السعايضخ طكحلظ قج تؤثخ عمى كيؽية تفعضل السعايضخ الجطلية في بضئة كل 

 ,Zehri & Abdelbaki( )58:2013,3:3013دطلة, طيسكغ حرخ العػامل السؤثخة كاالتي: )
Zehri & Abdelbaki( )20:2004 ,Boolaky) 

, حضث طجج معطع IFRSاختيار كيؽية تبشي الثقافة عام  حاسسا في  تعج_الثقافة: 1
بذكل اسخ  مغ الجطس االقل  IFRSالباحثضغ باص الجطلة االكثخ ثقافة طتصػرا تحاطس اص تتبشى 

ثقافة اط الحجيثة الشذػء, كسا اص الجطس الستاثخة بثقافات خارجية عادة ما تسضل الى ما تدتخجمه 
 دطس تمظ الثقافات.

مغ الستغضخات االساسية التي تؤثخ عمى  تعجلتشسية االقترادية اص ا_التشسية االقترادية: 2
طجج العجيج مغ الباحثضغ باص هشالظ  فقجتصػيخ مهاش كثضخة في الجطلة طمغ ضسشها السحاسبة, 

, طمغ جهة اخخى فقج تػصل IFRSع قة طثيقة ما بضغ التشسية االقترادية طتبشي استخجاش 
ػجج ع قة ما بضغ التشسية االقترادية طتبشي استخجاش تالباحثضغ األسضػيضغ الى انه ال  بعس
IFRS  ,يسكغ استخجاش السعايضخ السحية طالػصػس الى الشتائج ذاتها مغ التشسية  إذبالحات

 االقترادية.

ػمات السحاسبية هي العامل مسا ال شظ ؼيه فاص نػعية السعم _تهفر سهؽ رأس الساؿ:3
اص السدتثسخيغ بحاجة دائسة الى معمػمات  إذاس, في تصػيخ كفاءة اسػار رأس الس الخئيذ

محاسبية محجثة لكي تكػص قادرة عمى تحمضل فخص االستثسارات طتحدضغ االختبارات, مسا دفع 
بالعجيج مغ الجطس ذات سػر رأس ماس نذط طمعتسج عمى التعام ت األجشبية الى تبشي 

IFRS.بجال مغ السعايضخ السحمية 

ناجسة عغ شخطحات أكاديسية ط  IFRSص القزايا السصخطحة في إ السدتهي التعميسي :_4 
هح  السعايضخ معقجة ججًا ط فهسها يتصمب معخفة تفرضمية ليذ في السجاس  ألنهعسمية محتخفة, 

السحاسبي فقط ط لكغ في مجاالت _متعجدة كالقانػص التجاري ط اإلدارة ط السرارذ _, طلحلظ 
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 ستصػر_ أكاديسيًا ط عمسيًا_ تسضل بذكل كبضخ الى تبشيفإص البمجاص ذات التعميع الجامعي ال
IFRS. 

إص االنفتاح عمى العالع الخارجي , ط تحػس البضئة مغ  االنفتاح عمى العالم الخارجي : _5
مغمقة الى مفتػحة ستعخض أنطسة السحاسبة الى ضغػط دطلية طاقميسية كبضخة في سبضل حساية 

مضغ استثسارات السدتثسخيغ الخارجضضغ , طلحلظ فإص استخجاش أنطستها السحاسبية مغ االختخار ط تا
IFRS  يكػص بذكل أكبخ لجى الجطس ذات االنفتاح عمى العالع الخارجي مشه لجى الجطس ذات

 االقتراد السشغم .

إص االنص ر القػي لمسحاسبة الجطلية أدى الى االهتساش بذكل الفت  الشعاـ القانهني : _6
طجج  فقجمتشبا ل خت فات ما بضغ معايضخ السحاسبية بضغ الجطس ,  بػصفهني باهسية الشطاش القانػ 

عغ الجطس  IFRSبعس الباحثضغ باص الجطس ذات الشطاش القانػني السكتػب أبصا سخعة في تبشي 
 ذات القانػص العاش طالتي تدتصيع تحجيث قػانضشها عبخ االستفتاءات الذعبية.

ية هي إحجى مشتجات الشذاط الدياسي في الجطلة , إص السعايضخ السحاسب الدياسة : _7
بدبب زيادة  IFRSطلحلظ فإص الجطس ذات الحخية في اختيار سياسضضها ستكػص أكثخ انجحابًا لتبشي 

مدتػى الحخية , طبعكده فإص الجطس ذات مدتػى حخية مشخفس ستكػص أقل انجحابًا لتبشي 
 ة.السعايضخ طذلظ بدبب انغ قها عمى سياستها الخاص
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 السعايير السحاسبية الدولية 2-1-2-9

ر سياسة ( معيارا دطليا , طفي اشاIASC( )41اصجرت لجشة السعايضخ السحاسبية الجطلية )
معيارا  31بقي مشها فقط  إذباعادة صياغة طححذ بعس السعايضخ ,التحدضغ فقج قامت المجشة 

 ايضخ بحدب تدمدمها التاريخي .عخضا مػجدا لهح  السع ياتيقابل لمتصبض . طؼيسا 

 السعايير السحاسبية الدولية
IAS 

 عشهاف السعيار رقم السعيار عشهاف السعيار رقم المعيار
IAS1 ػرض انمىائى انًانُت IAS26 انًضاصبت وانتمرَر ػٍ برايذ يُافغ انتماػذ 

IAS2 ٌانًخزو IAS27 انًُفصهت انمىائى انًانُت 

IAS7 ذَتلائًت انتذفماث انُم IAS28 االصتخًاراث فٍ انشركاث انزيُهت 

IAS8 انضُاصاث انًضاصبُت وانتغُُراث فٍ انتمذَراث انًضاصبُت IAS29 
انتمرَر انًانٍ فٍ االلتصادَاث راث انتضخى 

 انًرتفغ

IAS10 االصذاث انالصمت نتارَخ انًُزاَُت IAS32 االدواث انًانُت: انؼرض 

IAS12 ضرائب انذخم IAS33 نضهىربضُت ا 

IAS16 انًًتهكاث وانًصاَغ وانًؼذاث IAS34  انًرصهُتانًانُت انتمارَر 

IAS19 ٍُيُافغ انًىظف IAS36 االَخفاض فٍ لًُت االصىل 

IAS20 يضاصبت انًُش انضكىيُت واالفصاس ػٍ انًضاػذاث انضكىيُت IAS37 انًخصصاث واالصىل واالنتزاياث انًضتًهت 

IAS21 ر صرف انؼًالث االرُبُتاحر انتغُُراث فٍ اصؼا IAS38 االصىل غُر انًهًىصت 

IAS23 تكانُف االلتراض IAS40 االصتخًاراث انؼمارَت 

IAS24 االفصاصاث ػٍ االطراف راث انؼاللت IAS41 انزراػت 

 يؼاَُر االبالؽ انًانٍ انذونُت

 IFRS 

IFRS1 تطبُك يؼاَُر االبالؽ انًانٍ انذونُت الول يرة IFRS10 انًانُت انًىصذة انمىائى 

IFRS2 انًذفىػاث ػهً اصاس االصهى IFRS11  انترتُباث انًشتركت 

IFRS3 اَذياد االػًال IFRS12 االفصاس ػٍ انًصانش فٍ انًُشأث األخري 

IFRS4 ٍُػمىد انتأي IFRS13 لُاس انمًُت انؼادنت 

IFRS5 االصىل غُر انًتذاونت انًضتفع بها نهبُغ وانؼًهُاث انًتىلفت IFRS14 
انضضاباث انماَىَُت انًؤرهت )انضضاباث 

 انًؤرهت انُاتزت ػٍ تضذَذ االصؼار تُظًُُاً(

IFRS6 انكشف ػٍ انًصادر انًؼذَُت )انطبُؼُت( وتمًُُها IFRS15 االَراد يٍ انؼمىد يغ انؼًالء 

IFRS7 االدواث انًانُت : االفصاصاث IFRS16 ػمىد االَزار 

IFRS8 انمطاػاث انتشغُهُت IFRS17 ٍُػمىد انتأي 

IFRS9 االدواث انًانُت   
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 الخاصة بالسرارذالسعايضخ التي تخز االفراح  طستقػش الباحثة بحكخ بعس

 عرض القهائم السالية(:1معيار السحاسبة الدولي رقم )

تعتبخ القػائع السالية مغ اهع مرادر السعمػمات التي يعتسج عمضها السدتثسخطص طالسقخضػص 
السالضػص طغضخهع مغ االشخاذ السهتسة بامخ الذخكة في عسمية اتخاذ القخارات طالسحممػص 

 االقترادية الستعمقة بالذخكة .

طرغع طجػد تذابه في شبيعة السعمػمات السالية الستعمقة بالذخكة لبتي تحتاجها االشخاذ السختمفة 
 السعمػمات . بالسقابل بعس االخت فات في احتياجات تمظ االشخاذ مغ, اال اص هشالظ 

 ىدؼ السعيار

( الى طصف أسذ عخض القػائع السالية السعجة ل ستخجاش 1يهجذ معيار السحاسبة الجطلي رقع )
العاش طذلظ بهجذ ضساص قابمية القػائع السالية لمسقارنة لشفذ الذخكة عبخ الفتخات السالية الستتالية 

تعسل في نفذ السجاس . طحتى تكػص هح   طالسقارنة بضغ القػائع السالية مع الذخكات االخخى التي
القػائع ذات جػدة عالية يجب اص تحتػي عمى معمػمات طبيانات م ءمة طذات مرجاؾية 

 طمػثػؾية .

 طبشاء عمصه فاص االهجاذ الخئيدة لمسعيار تتمخز باالتي :

 _ تحجيج االسذ الػاجب اتباعها لعخض القػائع السالية ذات الغخض العاش .

مى تػفخ خاصية السقارنة بضغ القػائع السالية لشفذ الذخكة عبخ الفتخات السالية _ التاكضج ع
 الستتالية طالسقارنة بضغ القػائع السالية مع الذخكات االخخى التي تعسل في نفذ السجاس .

 نطاؽ السعيار

( السحتػيات طالذكل الحي يتػجب اص تعخض به القػائع 1يغصي معيار السحاسبة الجطلي رقع )
سالية ذات الغخض العاش طالتي يتع اعجادها طعخضها شبقًا لسعايضخ االب غ السالي الجطلية )اط ما ال

 . IFRSتدسى السعايضخ الجطلية لمتقاريضخ السالية ( 
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 ( االدوات السالية : االفراحات7معيار السحاسبة الدولي رقم )

 ىدؼ السعيار

 السالية القػائع في السالية باألدطات الستعمقة اإلفراح متصمبات بياص الى السعيار هحا يهجذ. 1
 : تقضيع مغ القػائع تمظ مدتخجمي تسكغ بحضث

  لمسشذاة الجخل طقائسة السالي السخكد قائسة في السالية لألدطات األهسية -أ 

 الفتخة خ س السشذاة لها تتعخض قج التي السالية األدطات عغ الشاجسة السخاشخ طمجى شبيعة -ب
 .  السخاشخ لهح  السشذاة إدارة طكيؽية السالية التقاريخ إعجاد بتاريخ كحلظط  السالية

 طعخض طالؿياس باالعتخاذ الخاصة لمسبادئ مكسمه السعيار هحا في الػاردة الستصمبات تعتبخ. 2
 طمعيار(  39)  ط(  32)  رقع الجطلي السحاسبة معياري  في الػاردة السالية طالسصمػبات األصػس
 ( .  9)  رقع الجطلي اليالس اإلب غ

 لسبمغ(  الجػهخية)  األهسية عشرخ بياص عمى تخكضد هشاز أص الدابقة األهجاذ مغ ي حظ
 يتع التي الفتخة شسػس تع فقج طكحلظ.  الجخل طقائسة السالي السخكد قائسة عمى السالية األدطات
 تاريخ في كسا خالسخاش لتذسل السالية األدطات مخاشخ طمجى شبيعة عغ خ لها اإلفراح
 .شسػال أكثخ أصبحت السخاشخ لتقضيع الدمشية الفتخة أص أي السالية الفتخة طخ س السالي السخكد

 نطاؽ السعيار

 :  عجا السالية األدطات أنػا  طلكافة الذخكات جسيع قبل مغ السعيار يصب  أص يجب

 طف  عشها السحاسبة يتع طالتي السذتخكة طالسذاريع طالحميفة التابعة الذخكات في ر . الحقػ 1
) رقع الجطلي السالي االب غ طمعيار(  28)  ط(  27)  األرقاش ذطات الجطلية السحاسبة معايضخ
10 ) 

 السحاسبة معيار بسػجب السػضفضغ مشافع خصط عغ الشاجسة طااللتدامات السػضفضغ مشافع. 2
 ( 19)  رقع الجطلي

 رقع الجطلي السالي اإلب غ بسػجب األعساس انجماج في الصارئة االلتدامات عغ الشاجسة العقػد. 3
 (3 . ) 
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 ( . 4)  رقع الجطلي السالي اإلب غ معيار بسػجب طالسعخفة التامضغ عقػد. 4

 طالتي الدهع أساس عمى التدجيج عسميات عغ الشاشئة طااللتدامات طالعقػد السالية األدطات. 5
 ( . 2)  عرق الجطلي السالي اإلب غ معيار لستصمبات تخزع

 متطمبات السعيار

 :  الذامل الجخل طقائسة السالي السخكد قائسة في السالية األدطات بشج أهسية مجى. 1

 جػهخية)  ط أهسية تقضيع مغ السالية قػائسها مدتخجمي تسكغ معمػمات عغ اإلفراح الذخكة عمى
  الذامل الجخل طقائسة السالي السخكد لقائسة السالية األدطات

 : السضدانية في السالية طالسصمػبات األصػس فئات عغ احاإلفر. 2

 األصػس فئات مغ فئة لكل(  Carrying Amount)  الجفتخية الؿيسة عغ اإلفراح يجب 
 ( . 39)  رقع الجطلي السحاسبة معيار في معخفة هي كسا السالية طالسصمػبات

 خ س مغ العادلة بالؿيسة ليةما كسصمػبات السرشفة السالية السصمػبات عغ اإلفراح متصمبات. 3
 . طالخدائخ األرباح

 طالحي(  طتخاكسياً  السالية الفتخة خ س)  السالية لمسصمػبات العادلة الؿيسة في التغضخ مقجار. 4
 . االئتساص مخاشخ في لمتغضخات يعدي 

 السصمػب التعاقجية الؿيسة طبضغ السالية لمسصمػبات(  السدجمة)  الجفتخية الؿيسة بضغ االخت ذ. 5
 . لمجائشضغ االستحقار بتاريخ تدجيجها

 (:األحداث الالحقة لتاريخ انتياء الفترة السالية10معيار السحاسبة الدولي رقم )

نطخا الص اعجاد القػائع السالية طتجؾيقها طشباعتها يحتاج الى فتخة زمشية قج تستج لعجد مغ الذهػر 
ص هشاز بعس األحجاث طالسعمػمات التي قج تطهخ بعج تاريخ انتهاء الدشة السالية لمسشذاة, فا
كػص لها انعكاسات عمى تل حقة لتاريخ السضدانية, طالتي خ س تمظ الفتخة, طيصم  عمضها األحجاث ا

( اما االعتخاذ باألحجاث 10محتػى القػائع السالية .طيتصمب معيار السحاسبة الجطلي رقع )
االفراح عشها فقط طتدسى عشجها األحجاث السعجلة ال حقة طتدسى عشجها األحجاث السعجلة اط 

 (164,2018,اعتسادا عمى شبيعة الحجث االح  طتػقضته. )جسعة حسضجات ودمحم ابػ نرار ,
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 ىدؼ السعيار

 :ياتي( الى طصف ما 10يهجذ معيار السحاسبة الجطلي رقع )

ج تاريخ السضدانية _ متى يجب عمى السشذاة اص تعجس قػائسها السالية باألحجاث التي تقع بع1
 العسػمية طقبل اصجار تمظ القػائع.

_ االفراحات السصمػب عخضها حػس تاريخ الترخيح باصجار القػائع السالية طحػس األحجاث 2
 ال حقة لتاريخ السضدانية.

كسا يتصمب السعيار عجش اعجاد القػائع السالية عمى اساس االستسخارية اذا كانت األحجاث بعج 
 نية العسػمية تذضخ الى اص افتخاض استسخارية السشذاة لع يعج قائسا.تاريخ السضدا

 نطاؽ السعيار

يجب تصبض  هحا السعيار في السحاسبة طاالفراح عغ األحجاث التي تقع بعج تاريخ السضدانية 
 العسػمية.

 متطمبات السعيار

هاء الفتخة السالية ,كسا يتزسغ السعيار العجيج مغ الستصمبات الستعمقة باألحجاث ال حقة لتاريخ انت
 يػضح العجيج مغ السفاـيع الستعمقة بتمظ األحجاث مغ حضث تػقضتها طشبيعتها:

 _ تاريخ الترخيح باصجار القػائع السالية1

 _ االعتخاذ طالؿياس2

 _ االفراح3

 االفراحات عن األطراؼ ذات العالقة (:24معيار السحاسبة الدولي رقم )

التي قج تقػش بها السشذاة, طاهتساش اصحاب السرالح بامػر السشذاة نطخا لتذعب نصار العسميات 
طمعخفة كافة ما يتعم  باعسالها ,فاص معخفة السعام ت التي تتع بضغ السشذاة طبضغ االشخاذ التي 
لها تاثضخ هاش عمى قخارات السشذاة بذكل مباشخ اط غضخ مباشخ اصبح مهسا طضخطريا في تدهضل 

 الستخحة مغ قبل اصحاب السرالح لجى السشذاة. عسمية اتخاذ القخارات
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 ىدؼ السعيار

طبالتالي فاص الهجذ مغ هحا السعيار هػ ضساص اص تحتػي القػائع السالية لمسشذاة عمى 
االفراحات ال زمة لجحب االنتبا  حػس امكانية اص يكػص مخكدها السالي طأرباحها اط خدائخها قج 

 بالسعام ت طاألرصجة القائسة لجى هح  الجهات .تاثخت بػجػد االشخاذ ذات الع قة ط 

 نطاؽ السعيار

 ( في :24يجب تصبض  متصمبات معيار السحاسبة الجطلي رقع )

 _ تحجيج ع قات طمعام ت األشخاذ ذات الع قة.1

 _ بياص األرصجة السعمقة بضغ السشذاة طاألشخاذ ذات الع قة بها.2

 ( مصمػبا.2) (ط1ح عغ البشػد الػاردة في )_ بياص الطخطذ التي يكػص فضها االفرا3

 حػس تمظ البشػد. إجخاؤها_ تحجيج االفراحات التي سضتع 4

 (:التقارير السالية السرحمية34معيار السحاسبة الدولي رقم )

ا ة التي يعتسج عمضها مدتخجمػ لسخفقة بها طسضمة االب غ الخئيدتذكل القػائع السالية طااليزاحات ا
التقاريخ السالية الدشػية السجققة هي الػسضمة االطلى التي يعتسج عمضها  طتعجاسبية, السعمػمات السح

متخحط القخارات االقترادية ,اال اص التغضخات الستدارعة طاألحجاث الست حقة التي تسخ بها السشذاة 
تجعل الحاجة متدايجة لػجػد معمػمات تغصي فتخات اقرخ مغ سشة طاحجة .طمغ هشا تدتسج 

السعمػمات السحاسبية عمى اش   مدتسخ  يخحمية اهسضتها طالتي تبقي مدتخجمريخ السالية السالتقا
 عمى نتائج اعساس الذخكة طمخكدها السالي اما بذكل ربع سشػي اط نرف سشػي اط حتى شهخي.

 ىدؼ السعيار

خ ( الى طصف طتحجيج الحج االدنى مغ محتػى التقاري34يهجذ معيار السحاسبة الجطلي رقع )
السالية السخحمية ,طكحلظ طصف مبادئ االعتخاذ طالؿياس في القػائع السالية السخترخة اط الكاممة 
لفتخة مالية مخحمية معضشة, مسا يدهع في تعديد استخجاش مدتخجمي السعمػمات السحاسبية في 

 اتخاذ القخارات الخشضجة.
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 نطاؽ السعيار

نذخ التقاريخ السالية السخحمية اط  الذخكات  مغ ( اي نػ 34ال يمدش معيار السحاسبة الجطلي رقع )
عجد مخات نذخ تمظ التقاريخ ,اط الفتخة التي يجب نذخ هح  التقاريخ خ لها بعج نهاية الفتخة 

 السخحمية.

 متطمبات السعيار

 _شكل طمحتػى التقاريخ السالية السخحمية1

 _السعام ت طاالحجاث الهامة2

 _االفراحات االخخى 3

 غ االمتثاس لسعايضخ االب غ السالي الجطلية_االفراح ع4

 _الفتخات التي يجب عخضها مغ خ س القػائع السالية السخحمية5

 _االهسية الشدبية6

 _االفراح في القػائع السالية الدشػية7

_االعتخاذ طالؿياس8
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 السبحث الثاني

 جهدة التقارير السالية

 لتقارير الساليةمفيهـ ا2_2_1_ 

لى مرادر الفكخ السحاسبي يسكغ اضهار طصياغة مجسػعة مغ السفاـيع لمتقاريخ بالخجػ  ا
 السالية طهي كاالتي :

التقاريخ عبارة عغ "عخض نديه طمشد  طدقض  طمػث  لمبيانات السختمفة عغ أنذصة _ 1
السؤسدات طالذخكات طالسذاريع خ س مجة معضشة ", طتقجش لإلدارة العميا أط مغ يهسهع األمخ 

ض  أهجاذ مختمفة مغ أهسها الستابعة طالسخاؾبة طتقضيع األداء طاتخاذ القخارات ال زمة لتصػيخ لتحق
 (.165 ,2005طتحدضغ األداء إلى األفزل.) ابػشالب,

تتزسغ  التقاريخ السالية الػسائل األخخى إليراس السعمػمات التي تكػص لها صمة مباشخة اط _ 2
غ الشطاش السحاسبي , طكسا أسمفشا باص التقاريخ السالية  قج غضخ مباشخة طالتي يجخي استخخاجها م

تذسل معمػمات محاسبية طأخخى غضخ محاسبية ,  فزً  عغ الشذخات ط التقاريخ  الخاصة 
بسجمذ اإلدارة طالتشبؤات  الستعمقة باألمػر السالية طاألخبار التي لها صمة بالسؤسدة طتحمضل 

 ( .35 , 2005السجتسعي عمى تمظ السؤسدة)عبج العاس ,الخصط طالتػقعات طالتاثضخ البضئي ط 

 اً الية  فالقػائع السالية تعّج جدءصػرة اشسل طأطسع مغ معشى القػائع السخ السالية تاخح التقاري_ 3
مغ مزسػص أط محتػى التقاريخ السالية بحضث تذسل هح  التقاريخ عمى جسيع السعمػمات التي لها 

السباشخة  بتمظ السعمػمات الرادرة  عغ الشطاش القائع في السؤسدة  صمة الع قة السباشخة أط غضخ
طكحلظ تعّج القػائع السالية  بسثابة الجدء السحػري طالخئيذ  لتمظ التقاريخ , اي بسثابة الػسائل 
الخئيدة إليراس  البيانات طالسعمػمات السحاسبية  إلى األشخاذ الخارجية طهحا ما أشار إليه 

( باص القػائع السالية تعج أهع مكػنات  FASBإعجاد السعايضخ السحاسبية )السجمذ  الخاص ب
التقاريخ السالية , التي تتزسغ  معمػمات يخاد تػصضمها  إلى السدتخجمضغ مغ خارج السؤسدة 
طداخمها نتيجة الستصمبات الستراعجة لمسعمػمات مغ  السدتخجمضغ, إذ إص مغ االستحالة  تمبية 

ا في سيار بضئة األعساس الضػش ,بدبب الكع الػاسع طالكبضخ مغ السعمػمات تمظ الستصمبات عسمي
السحاسبية طغضخ السحاسبية , لحلظ فاص معايضخ الجػدة تحجد أصشاذ السعمػمات الػاجب اإلفراح 
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عشها إذا كاص  ذلظ في التقاريخ السالية اإلضاؼية أط كاص في التقاريخ الػصؽية إلى جانب 
 (39:  2005ح, ي)الر ي عمضها التقاريخ السالية األساس.السعمػمات التي تحتػ 

 السعمػمة مشتج بضغ الستبادلة السحاسبية السعمػمات خ لها تجف  رساله بسثابة التقاريخ تعج _ 4
 ( ۱۰:  ۹۱۰۲ , شبػشي( . )  القخار متخحط)  طمدتخجمضها(  السؤسدة)

 , الذخكة بانذصة السهتسة األشخاذ مع ػاصللمت األساسية اإلدارة طسضمة السالية التقاريخ تسثل_ 5
 السخكد عمى السؤثخة الخئيدية العشاصخ عمى التعخذ األشخاذ لتمظ يسكغ التقاريخ هح  خ س فسغ

 , السالية القػائع مغ طأشسل مفهػش السالية التقاريخ طتعج , نتائج مغ حققته طما لمذخكة السالي
 ( 112: 2016 , دمحم الكخيع عبج)  , السالية لمتقاريخ السحػري  الجدء السالية القػائع تسثل حضث

 اىداؼ التقارير السالية 2-2-1-1 

اص التقاريخ السالية ال يسكغ عّجها غاية في حج ذاتها بل أنها طسضمة لتحقض  أهجاذ معضشة  إذ 
تهجذ التقاريخ السالية إلى تقجيع اكبخ قجر مغ السعمػمات السفضجة إلى السدتخجمضغ  طالتي 

 داعجهع في اتخاذ القخارات.ت

طكسا هػ معمػش عغ عمع  السحاسبة بانه يسثل نذاشًا خجميًا, طاص السشتج الشهائي لهحا الشذاط هػ 
تعبضخ عغ مجسػعة مغ التقاريخ السالية التي تعجها اإلدارة لرالح أشخاذ متعجدة مغ داخل 

ة , إذ ية تشبع مغ أهجاذ السحاسبإص تحجيج الػضائف الخئيدة لمتقاريخ السالط السؤسدات طخارجها, 
تقضيع ججارة طفاعمية اإلدارة طأيزا تهضئة  مغ غالسعمػمات التي تسكة تهجذ األخضخة إلى تهضئ

السعمػمات التي تفضج السدتخجمضغ مغ  التقاريخ السالية طمداعجة اإلدارات في أداء طضائفها,. 
ػمات السشاسبة عغ أداء السؤسدات طكحلظ فاص هجذ التقاريخ السالية الخئيذ هػ تامضغ السعم

العاممة طمخكدها السالي لسداعجة مدتخجمضغ التقاريخ السالية في اتخاذ القخارات الخشضجة, طفي 
ضػء ذلظ فإص  التقاريخ السالية  تدعى الى تػفضخ الستصمبات مغ البيانات طالسعمػمات السحاسبية   

 (.29:  2019, هضثع الذضبيجاذ السحاسبة السالية)طهػ نابع مغ أه
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 اىسية التقارير السالية_ 2_2_1_2

 التقاريخ السالية ذات أهسية لجسيع السدتخجمضغ لهح  التقاريخ, طتتسثل هح  األهسية في اآلتي: تعج

طربحضتها  الذخكة. تػفضخ التقاريخ السالية معمػمات طمؤشخات مالية إلى السدتخجمضغ عغ سضػلة 1
 طخصصها السدتقبمية.

التقاريخ السالية بعس مدتخجمضها في عسميات التشبؤ السدتقبمي, بادائها, طالتشبؤ بالعائج  . تداعج2
السحاسبي السدتقبمي طالعائج الدػقي, طيقػد ذلظ إلى تعجيل السدتثسخيغ لتػقعاتهع الخاصة 

 بالسشافع السدتقبمية.

لحكع طالتقضيع ألداء . تػفضخ التقاريخ السالية معمػمات إلى السدتثسخيغ تداعجهع في عسمية ا3
 (89:2006السشذاة طالتشبؤ بادائها السدتقبمي. )عبج االله طشغ,

مسا سب  تخى الباحثة أص التقاريخ السالية تكػص مهسة لكل األشخاذ السدتفضجة, طتداعج 
 طاحج هػ اتخاذ القخارات. رئيذ شيالسدتخجمضغ في عسل 

 انهاع التقارير السالية_ 2_2_1_3

يتسكغ هؤالء  إذسالية طسضمة اتراس فاعمة بضغ السشذاة طاألشخاذ السهتسة بشذاشها, التقاريخ ال تعج
ة السؤثخة عمى مخكدها يخ مغ التعخذ عمى العشاصخ الخئيدالع قة عبخ هح  التقار  ي األشخاذ ذط 

 السالي طما حققته مغ نتائج خ س فتخة معضشة.

تتعم   إذلتي ترف العسميات السالية لمسشذاة, طتسثل القػائع الخ صة الشهائية لمعسمية السحاسبية ا
 (2005149كل قائسة مالية بتاريخ معضغ مغ نذاط األعساس.)شارر حساد, 

تحتػي التقاريخ السالية عمى تقجيخ مخاقب الحدابات تقخيخ اإلدارة التشفضحي طتقجيخ مجمذ اإلدارة 
 )2005:14طالتشبؤات السالية ططصف لمخصط طالتػقعات. )ج س حدغ,
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 محتهيات التقارير السالية_ 4_2_2_1

 -ت تمظ التقاريخ( مغ أهسها:دهشالظ عشاصخ عجة  يجب تػافخها في كل تقخيخ)مهسا تعج

 ( : 6: 2005)شحاته , 

 الدبب الحى مغ أجمه يقجش التقخيخ . -1

 الشتائج التي تػصل إلضها طاضع التقاريخ بػضػح طإفراح تاش . -2

 خخاها طاضع التقخيخ لحل السذاكل الػاردة في ضسغ ذلظ التقخيإبخاز التػصيات التي ي-3

اإلستعانة بالبيانات الخقسية طالججاطس طالخسػمات طاألشكاس البيانية  كمسا أمكغ ذلظ بغخض -4
 .قائ  بصخيقة يدهل فهسها طدراستهاتبديط تمظ السعمػمات طإبخاز الح

طالتاريخ  لهاًا تحجيج السجة التي أعج أص يكػص لمتقخيخ عشػاص يفرح عغ مزسػنة , طيجب أيز-5
السقجش ؼيه طالػحجات السدتعسمة عغ الكسيات , فزً  عغ  تحجيج أسع الذخز الحي سيقجش له 

 طأسساء مغ سيقجش لهع صػرة مشه كسا يجب أص يكػص مػقعًا مغ السدؤطلضغ عغ إعجاد .

 محددات التقارير السالية_ 2_2_1_5

( محجديغ أساسضضغ عغ السعمػمات الػاردة في FASBالسالية )اختار مجمذ معايضخ السحاسبة 
 ( 227:ص 2001التقاريخ السالية يشبغي  أخحهسا بالحدباص طهسا : )حشاص :

القضج قضجًا حاكسًا, طيسثل قاعجة عامة يجب  هحاطيعّج  قاعدة إف السشفعة اكبر من التكمفة :- أ
معخفة السشفعة السدتخمرة مغ   بتجاءً الي  غ بإعجاد التقخيخ السامخاعاتها عشج ؾياش السخترض

أي بسعشى  إص السشافع الساخػذة  السعمػمات  لغخض اتخاذ القخار بالبجء اط تجاطز تمظ السعمػمات.
مغ مزسػص التقاريخ السالية يجب اص تفػر تكاليف الحرػس عمضها. طمع ذلظ فاص تقضيع السشافع 

ص التكاليف قج ال أا بذكل رئيذ في التقجيخ فز  عغ طالتكاليف هي عسمية اجتهادية يعػس عمضه
تقع بالزخطرة عمى الجهات السدتفضجة مغ السشافع , كسا إص السشافع قج يدتفضج مشها أخخطص غضخ 

 الحيغ أعجت  السعمػمات مغ اجمهع.

تع إيقاذ العسل بها اعتبارًا مغ عاش  -قاعدة األىسية الشدبية او ما يدسى بالسادية:- ب
(2016) 
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هشاز محجدات أخخي لمتقاريخ السالية مغ بضشها التحفظ  إذ إص الحاجة الى التحفظ تبخز بدبب 
اجػاء عجش التاكج التي تختبط مع التقجيخات ال زمة , عشج طضع الحدابات . كحلظ فاص هشاز 
احتسالية اص يربح الجيغ غضخ قابل لمتحرضل. طيعخذ التحفظ  بانه تزسضغ مغ الححر عغ 

إصجار اإلحكاش ال زمة لػضع التػقعات ال زمة مدتػى إشار مغ ضخطذ عجش التاكج الؿياش ب
عشجما تكػص األصػس اط الجخل غضخ فعاس مغ تقجيخها طالجيػص طالشفقات غضخ مقجرة باقل مغ 

 ؾيستها . 

طيسكغ إضافة محجد أخخ لمتقاريخ السالية طهػ قابمية  الفهع ,  فسغ الصبيعي أص  يتسكغ السدتخجش 
مغ فهع الحدابات ,إذا أريج  مشها اص تكػص ذات ؾيسة طيتػجب بالسدتخجش  اص يكػص ذا معخفة 
طدراية معقػلة  طكاؼية باألمػر االقترادية طالسحاسبية طالتجارية فزً  عغ الخغبة  بجراسة 

   مات الخاصة السدائل السعقجةالحدابات بجهج طدقة معقػلضغ, كسا انه يتحتع عجش استبعاد السعمػ 
سفهػمة طالتي يجب إدراجها ضسغ القػائع السالية في حالة م ءمتها لحاجات صانعي ال طغضخ

 &Flowers)القخارات االقترادية بحجة انه مغ الرعب عمى بعس السدتخجمضغ فهسها 
Ebbers,2002: 297.) 

 جهدة التقارير السالية_ 2_2_2

مغ اجمه طمجى م ءمته لحلظ يقرج  بسرصمح الجػدة  ص حية الذيء لمغخض الحي  اعج 
الغخض طفي ضػء هحا التعخيف فاص الجػدة تختبط ببخنامج يتزسغ زيادة السخاؾبة طالتاكج عمى 
السخخجات الشهائية لشطاش السعمػمات السحاسبي لغخض الحج مغ العضػب في األداء طتحقض  

 األهجاذ.

 يفهىو انزىدة فٍ انتمارَر انًانُت2_2_2_1 _

 السخترضغ طالباحثضغ السهشية السشطسات نطخ طجهة مغلجػدة التقاريخ السالية  هشاز عجة مفاـيع
      سػذ يتع ذكخ بعس مشها :

 تداعج كسا , السحاسبية السعمػمات نػعية لتقضيع بالجقة السحاسبية السعمػمات تتدع صأ يجب _ 1 
 شخر  تصبض  عغ تتشج تيال السحاسبية السعمػمات تقضيع في السالية القػائع إعجاد عمى السدؤطلضغ
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 عمضها تخكد التي السالية القػائع أهجاذ أساس عمى( السعمػمات فائجة)  تقػيع يجب كسا محاسبية,
 . االستثسارية القخارات اتخاذ في  الخئيدضضغ الخارجضغ السدتفضجيغ لسداعجة االهتساش في

 (The Financial Analysts Federation) السالضضغ لمسحممضغ الجطلي االتحاد عخفها فقج     
(FAF) حساد السشاسب التػقضت في السعمػمات طتػافخ طالذفاؼية الػضػح تعشي:  أنها عمى( . 

,2014 ,675 ) 

يقرج بجػدة التقاريخ السالية ما تستاز به التقاريخ مغ نداهة طما تحققه مغ مشفعة لمسدتخجمضغ _ 2
ها اي انحخاذ اط تزمضل طأص إعجادها  تتزسغ معمػمات مهسة طمفضجة طكحلظ عجش تزسش ,لكػنها

سا يدهل بمػغ الهجذ مغ طب عمى طف  جسمة مغ السعايضخ القانػنية طالخقابية طالسهشية طالفشية,
 (.98: 2011)حامجي , .تبشى عمى فعالية طكفاءة السؤسدة , إذاستخجامها

 التحق  طعسميات اليةالس التقاريخ إعجاد إجخءات كافة في تتسثل)  بانها عخفها )الجيدصي( _3   
 مشاسب تاكضج تقجيع بهجذ السالي التقخيخ مشطػمة في الستتابعة بالسخاحل الؿياش يتع التي

 التقاريخ طمخاجعة طإصجار إعجاد بذاص السحاسبية السعمػمات مدتخجمي مغ طغضخهع لمسداهسضغ
 ( 57, 2005, )الجيدصي  (. التشطيسية طالستصمبات السهشية السعايضخ مع يتف  بسا السالية

 الخرائز طهح  التقاريخ تمظ تتزسشها التي السالية السعمػمات خرائز عغ يعبخ)  _4    
 في الثقة درجة عمى تتػقف طالتي القخارات اتخاذ في السحاسبية السعمػمات مشفعة مغ تشبث 

 لحؿيقة مهاتسثض عمى السعمػمات في الثقة تتػقف حضث لمسقارنة طقابمضتها م ئستها طعمى السعمػمات
 ( 294, 2013. )الرياد , (  لمتحق  طقابمضتها السعمػمات تمظ طعجالة األحجاث

 : ياتيما  السالية التقاريخ مفهػش مغ الباحثة تدتشتج

 ططضع الخصط السخجػة, االهجاذ تحقض  عمي االدارة تداعج معمػمات تقاريخ تػفخها انها -1
 . االداء مدتػي  طتقضيع السدتقبمية

 عمى عمى التعخذ السشذاة طخارج داخل مغ السدتخجمضغ تداعج معمػمات تػفخ تقاريخ انها -2
 فتخة خ س الكدبية طالتداماتها طمقجرتها السشذاة خدارة, طمػارد أط ربح مغ السشذاة اعساس نتيجة
 .معضشة زمشية
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 ساعيةطاالنذصة االجت السالية باألنذصة تتعم  التي السعمػمات عمى تحتػي  تقاريخ انها -3
 السحاسبية لمسبادئ أعجت شبقا قج السعمػمات هح  تكػص  اص عمي السشذاة تسارسها التي طالبضئية

 .الستعارذ عمضها

 اىسية جهدة التقارير السالية_ 2_2_2_2

لمتقاريخ السالية في تػفضخ معمػمات مالية عالية الجػدة عغ السشطسات  يتسثل الهجذ األساس
مغ الجطر الهاش الحي تمعبه طالحي يسكغ تػضيحه عمى  التقاريخدة االقترادية, طتشبع أهسية جػ 

 :اآلتي الشحػ 

 التقاريختداعج جػدة  إذتؤدي إلى كفاءة تخريز رأس الساس ل ستخجامات عالية الؿيسة _ 1
عغ الذخكات طمشافدضهع كً  مغ السجيخيغ طالسدتثسخيغ عمى تقضيع الفخص االستثسارية, طبالتالي 

 أس الساس الشقجي طالبذخي تجا  القصاعات ذات العػائج السختفعة الستػقعة.تذجيع تجف  ر 

 تداعج جػدة التقاريخ السالية عمى تخؽيس تكمفة رأس الساس مغ خ س شخيقضغ هسا:_  2

تخؽيس عجش تساثل السعمػمات بضغ كبار طصغار السدتثسخيغ مسا يقػد إلى تخؽيس مخاشخ  _ أ
االستثسارات شػيمة األجل التي تتدع بانخفاض الدضػلة بجطص  الدضػلة طزيادة إمكانية تسػيل

مصالبة السدتثسخيغ باالستغشاء عغ أمػالهع عمى االمج الصػيل عمى أساس أص جػدة السعمػمات 
تخفس مغ مخاشخ الخدارة طصغار السدتثسخيغ مغ االتجار مع السعارضضغ مسا يؤدي لجحب 

 السديج مغ رؤطس األمػاس إلى الدػر.

خؽيس عجش تساثل السعمػمات بضغ السجيخيغ طالسدتثسخيغ مسا يشتج عشه تخؽيس تعارض ت _ ب
السرالح طتكاليف الػكالة عمى أساس اص السعمػمات التي تتع بالسػضػعية طالقابمية لمتحق  تدهل 

 مغ فعالية مسارسة السداهسضغ لحقػقهع طرغباتهع لمسجيخيغ.

الية الجػدة عمى تػقع حجطث األزمات السالية مغ يداعج في تػفضخ السعمػمات طالحقائ  ع _ 3
خ س حرخ األخصار طاستقخائها طأيزًا تػفضخ الجهج طالػقت طسخعة األداء أثشاء األزمة السالية 

 في حالة حجطثها.
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تمعب جػدة السعمػمات السحاسبية  دطرا في تسكضغ أعزاء مجمذ اإلدارة مغ تحدضغ ؾيسة _ 4
عة مغ الستغضخات التعاقجية التي تحجد الشتائج طالعػائج السالية مغ السداهسضغ طتػفضخ سمدمة طاس

 الخصط التحفضدية السرسسة اللتقاء السرالح بضغ السجيخيغ طالسدتثسخيغ.

هع في تحدضغ األداء يد اً رقابي راً ة جػدة التقاريخ السالية تمعب دط مسا سب  تخى الباحثة أص أهسي
 (2011:181صػس. )الهاش سحمػس, عغ شخي  ضبط كفاءة إدارة السجيخيغ لأل

 خرائص جهدة التقارير السالية_ 2_2_2_3

تتزسغ الجػدة في هحا اإلشار عمى  جسمة مغ الخرائز التي تدعى الى تحقض  الهجذ 
 -األساس طهي عمى الشحػ اآلتي:

اط : بػية اص تكػص التقاريخ السالية ذات ججطى طاهسية,  يشبغي اص تكػص لجيها ارتبلسالءمة ا _1
محكع بضشها طبضغ الغخض التي الحي أنذات مغ اجمه, إذ تتستع التقاريخ السالية  بجػدة عالية عشج 

كػنها تداعج صانع القخار عمى تقجيخ نتيجة هحا القخار ط مجى م ءمته في لربصها بغاية معضشة 
ذات أهسيه حضشسا  اختيار   لمقخار مغ بضغ العجيج مغ البجائل اط الخيارات الستاحة طإعتبار التقخيخ

يكػص لإلفراح  له تاثضخ عمى قخار مدتخجش السعمػمات مغ بضغ الخيارات الستػافخة. طأعصى 
مغ بضغ السعايضخ  ار الس ءمة بانه السعيار األساسمجسع السحاسبضغ األمخيكضضغ  تفدضخا لسعي

 ( .191: 2003الخاصة بجػدة التقاريخ السالية )حشاص ,

عيار مرجاؾية التقاريخ السالية في ضػء إسشاد تمظ التقاريخ إلى أدلة : يبشى م لسرداقيةا_ 2
طبخاهضغ كاؼية طخالية مغ عجش الحيادية لمسدتخجمضغ , السيسا اذا كانت ذات مدتػى عاس  مغ 

 (202: 1990تخاذ القخار)الذضخازي,ااألمانة  يعتسج عمضها في 

ػيه اط تتزسشه مغ معمػمات محاسبية  : يتػقف تاثضخ التقاريخ السالية عمى ما تحت الدقة_ 3
تستاز بالجقة, فإذا كانت هشالظ معمػمات جخى  التػصل إلضها  مغ شخز معضغ  طباسالضب 
معضشة لمؿياس السحاسبي , ؼباستصاعة شخز أخخ إعصاء نتيجة مساثمة طلكغ بإتبا  مشهج أخخ 

جقة طتربح  التقاريخ سميسة فاص إعادة الشطخ في السعمػمات  لغخض السخاجعة طالتحق  يكدبها ال
 (.203: 1990,مرجر ساب طيعػس االعتساد عمضها )
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: يعّج التاريخ طالػقت عامً  مهسا مغ عػامل الشجاح في صشاعة القخار, لهحا التاريخ السالئم_ 4
 يشبغي اص ترل السعمػمات لمسدتخجمضغ في الدماص الس ئع .

خجمضغ في طقت متاخخ  يربح عجيع الججطى إذ اص طصػس السعمػمات السحاسبية   الى السدت
بدبب فقجانها مشفعتها. طيختبط التاريخ الس ئع بالقػائع السالية أي يسكغ تػفضخ هح  السعمػمات التي 

 (.195: 2003, مرجر ساب تتزسشها القػائع السالية لفتخات دطرية متقاربة )

جى استيعاب متخح القخارات : يتػقف تاثضخ التقاريخ السالية عمى مالفيم واالستيعاب_ 5
لمسعمػمات التي يتزسشها التقخيخ طليذ  باإلمكاص االنتفا  مغ السعمػمات اذا كانت عجيسة الفهع 

, إذ تتػقف إمكانية استيعاب السعمػمات عمى شبيعة البيانات التي تشصػي عمضها مبهسة اط 
جاد التقاريخ السالية  اص يكػص التقاريخ السالية طُأسمػب عخضها. فمهحا يتعضغ عمى مغ يزصمع بإع

عمى بخهاص أط يقضغ مغ قجرات مدتخجمضها عمى فهع طاستيعاب القػائع السالية التي يتزسشها  
 ( .133: 2004التقخيخ طحجطد تمظ القجرات . )الحيالي ,

 يبخز دطر التقاريخ السالية إذا تػافخت  الشدبية واإلفراح األمثل لمتقارير السالية:األىسية  _ 6
في السعمػمات التي تحتػيها تمظ التقاريخ األهسية الشدبية  الكاؼية , بسعشى أص تذكل السعمػمات 
السحاسبية مخجعا رئيدا طمهسًا في صشاعة القخار طإص إهساس تمظ السعمػمات  يؤدي إلى قرػر 

مػمات في صشع القخار, لحلظ فاص األهسية الشدبية طاإلفراح األمثل له صمة طثيقة بشداهة  السع
طإمكانية االعتساد عمضها طبشاء عمى ذلظ  يتعضغ إص يجخي اإلفراح عغ جسيع السعمػمات ذات 
األهسية الشدبية ,طالتعخذ الى ما يدتمدش السدتخجش مغ معمػمات ,لحلظ اص شصب أي معمػمة أط  
عجش اإلفراح عشها أط عخضها  برػرة غضخ صحيحة سػذ يؤثخ في تقجيخ السدتفضج لتمظ 

 ( .133: 2004, مرجر ساب مات في صشع القخار.) السعمػ 

تختهغ خاصية الكفاية في التقاريخ السالية عمى حجع السعمػمات طنػعضتها  الكفاية )السقدرة( :_ 7
تمبي السعمػمات السحاسبية  حاجة السدتخجمضغ طتعصي ايزا عائجًا كبضخًا  إنساطمجى ادراكها, 

 ( .134: 2004, مرجر ساب لمجػدة .)

مغاية لتعسل عمى الػصػس  ةتقاريخ السالية تستاز بدسات معضشص جػدة الأالباحثة مسا  سب   تخى 
السصمػبة, بحضث تكػص السعمػمات السحاسبية ذات قابمية عمى لمؿياس أط السقارنة طاص تت ءش مع 
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 رغبات  السدتخجمضغ  في الحاالت االعتيادية طعشج ضع  متغضخات جػهخية عمى األنذصة القائسة
 طكحلظ تحق  الدخعة في إرساس السعمػمة طتػقضتها طأهسضتها طدرجة مرجاقضتها طالػثػر بها.

 مقهمات جهدة التقارير السالية_ 2_2_2_4

تحؿيقه ,لكغ هشالظ ى لاتعّج جػدة التقاريخ السالية الهجذ الحي تدعى السؤسدات طالذخكات 
ت طتػصضمها طتػفضخ مقػمات الشطاش مجسػعة مغ العػامل التي تؤثخ في عسمية إنتاج السعمػما

مجسػعة  مغ السقػمات اط  إلىالسحاسبي  حضث يدتشج الشطاش السحاسبي في أساس طضائفه 
 (:87: 2011العػامل )القاضي ,

طتتزسغ جسيع العشاصخ السادية عمى سبضل السثاس أجهدة الحاسػب السقهمات السادية: -1
 ي ترشيع السعمػمات السحاسبية.طاآلالت السحاسبية الضجطية  التي تدتعسل ف

طتذكل جسمة مغ األفخاد القائسضغ عمى تذغضل الشطاش السحاسبي طالعاممضغ  السقهمات البذرية:-2
 ؼيه. كالسحاسبضغ العاممضغ في ذلظ الشطاش.

 : تغصي السبالغ السخصجة طالستاحة  التي تدتعسل لمؿياش بالسهاش طالػضائف. السقهمات السالية-3

: تتزسغ جسمة اإلجخاءات التصبيؿية طالبيانات الزخطرية ال زمة لتذغضل يانات قاعدة الب-4
 الشطاش طبمػغ  أهجافه.

 العهامل السؤثرة بجهدة التقارير السالية_ 2_2_2_5

 -: ما ياتيهشالظ عجة عػامل تؤثخ عمى جػدة التقاريخ السالية هي 

جتساعية طاالقترادية طالدياسية التي إص لمطخطذ االالعهامل البيئية ) بيئة السحاسبة ( : _ 1
تدكغ فضها السؤسدة تاثضخًا مباشخًا عمى جػدة التقاريخ السالية الػاجب تقجيسها طحجع االستفادة مشها 
,  بحضث تختمف السعمػمات السحاسبية التي يجخي عخضها في التقاريخ السالية السشذػرة مغ دطلة 

ي محتػى التقاريخ السالية هػ التشػ  طاالخت ذ في إلى أخخى, طإص الجافع الحي يحجث تفاطتا ف
: 2005البضئية مغ بمج الى آخخ طالحي يشعكذ بجطر  عمى جػدة السعمػمات)خمضل, الطخطذ
104 .) 
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تختمف أصشاذ البيانات ط السعمػمات السحاسبية التي تتزسشها العهامل االقترادية : _ 2
ئج ,  إذ تتستع التقاريخ في السجتسعات ذات التقاريخ السالية بحدب الشطاش االقترادي الدا

االقتراد الخأسسالي باهسية كبضخة اذ يكػص االهتساش ضخطرة تػافخ السعمػمات الس ئسة الحتياجات 
السدتخجمضغ التخاذ القخارات االقترادية في حضغ نجج في االقتراد االشتخاكي يكػص االهتساش 

الجطلة طلغخض أحكاش السخاؾبة السخكدية  , كسا اص بالسعمػمات السحاسبية السػجهة لمتخصيط في 
لجسيع القخارات السختبصة بالدياسات السحاسبية نتائج اقترادية , طاذا لع يشتج عغ تمظ القخارات  

الشتائج  صأهح  القخارات , طمع اإلشارة الى نتائج اقترادية فمغ يكػص هشاز سبب ألي مغ 
لسعمػمات الستاحة لمسدتثسخيغ طلمسدتخجمضغ اآلخخيغ هع  في تحدضغ ااالقترادية لمقخارات تد

 (64: 2009فز  عغ تخؽيس الشفقات الخاصة بجسع السعمػمات .)السجهمي,

مجى تػافقها  حضثتشطخ الجهات الحكػمية الى الدياسة السحاسبية مغ  العهامل الدياسية :_ 3
يعّج الدبب  الخئيذ بالتجخل مع األهجاذ القػمية أط مع األهجاذ السعشية لهح  الجهات , طهحا 

الدياسي في إعجاد الدياسات طاإلجخاءات السحاسبية , كسا أص العشاصخ الدياسية لبضئة السحاسبة 
لها تاثضخ كبضخ في العسميات السحاسبية ألنها  تحرخ االحتياجات مغ السعمػمات السحاسبية 

االقترادية ألي بمج مغ البمجاص لسدتخجمي التقاريخ السالية  الست ئسة مع األطضا  الدياسية ط 
 التي تدػد عمضها طجهة نطخ فئة معضشة مغ السدتخجمضغ في انتاج طنذخ السعمػمات .

يسكغ القػس اص إختيار الدياسة السحاسبية  يتزسغ آثارًا اقترادية طاجتساعية, ذلظ اص االعتقاد 
لػضع الدياسي ؼيسا الدائج مغ بعس األفخاد أنهع سػذ يربحػص في طضع أفزل,  عشج تغضخ ا

يعتقج غضخهع أنهع سػذ يكػنػص في طضع أسػأ نتيجة ذلظ التغضخ طما يشتج عشه مغ تغضخ 
 (.65: 2009,مرجر ساب لمدياسات السحاسبية )

تتاثخ السحاسبية بالقػانضغ طالتذخيعات  التي تشطع عسل السؤسدات, طمسا العهامل القانهنية : _ 4
ػنية رفعت مغ احتسالية مقجرة  السعمػمات السحاسبية  طمشفعتها. الشظ ؼيه  أص  التذخيعات القان

إص العػامل القانػنية التي تسثل مجسػعة األنطسة طالقػاعج القانػنية تؤثخ برػرة مباشخ طغضخ 
مباشخ عمى مهشة السحاسبة طمغ ثع يشعكذ هحا التاثضخ عمى جػدة التقاريخ السالية, طيسكغ القػس 

راغ في ضػئها تعجاد التذخيعات طالقػانضغ طالتي إمعشية مغ حضث االلتداش بقانػنية أص القػاعج ال
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السعمػمات السحاسبية  إذ تعّج العػامل القانػنية طاحجة مغ العػامل السؤثخة في التقاريخ السالية 
 (.41: 2019,   هضثع الذضبي)

سحاسبية في الػقت هشالظ عجة عػامل متعمقة بالسعمػمات الالعهامل الستعمقة بالسعمهمات :_ 5
 -( :41: 2019, مرجر ساب هي )تؤثخ في جػدة التقاريخ السالية  الحاضخ

 استعساس الحاسػب في إدخاس طتحمضل طمعالجة طعخض السعمػمات ._ أ 

 التجني الكبضخ طالسدتسخ في نفقات الحرػس عمى السعمػمات _ ب 

 دتخجمضغ .تدايج حجع السعمػمات التي تمبي احتياجات السؤسدة طالس_ ج 

 نذخ السعمػمات  عغ شخي  عخضها عمى عجد كبضخ مغ السدتخجمضغ في الػقت السشاسب_ د 

 صباغة البيانات السالية  باص تستج لسجة اشػس مغ سشة . _ ض 

مغ  اً تقخيخ مجق  الحدابات ركشًا أساس يعجّ تقرير مدقق الحدابات ) السراجع الخارجي ( : _ 6
سًا في زيادة الثقة بالسعمػمات الػاردة فضها ,  فزً  عغ السجق  أركاص الجػدة  , طعامً  مه

الخارجي  يقػش بالتحق  مغ صشاعة طنذخ التقاريخ السالية طأنها  نطست شبقا السعايضخ السحاسبة 
 (. 66 ,2009, مرجر ساب السعتسجة طالذخطط القانػنية السعسػس بها , )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :::::::::::::::::::::::::: أثر جائحة لوروكا طذ جو ة التؼارير ادالقة    ::::::::::::::::::: /ادإحو الثالو  الػال  الثاا

 
7; 

 

 السبحث الثالث

 عمى جهدة التقارير السالية  جائحة كهرونااثر 

 تسييد

 -يػاجددددده العدددددالع حاليدددددا تصدددددػرات متددددددارعة تتعمددددد  بتفذدددددي فضدددددخطس كػرطندددددا السددددددتجج ) كػفضدددددج  
(, طتدددددعى دطس العددددالع مجتسعددددة إلددددى اتخدددداذ إجددددخاءات احتخازيددددة ططقائيددددة لمحددددج مددددغ انتذددددار  19

هددددددا قددددددج ألقددددددت الفضددددددخطس طالتخؽيددددددف مددددددغ آثددددددار  . إص مثددددددل تمددددددظ اإلجددددددخاءات طغضخهددددددا عمددددددى أهسضت
بتاثضخهدددددددا عمدددددددى بضئدددددددة األعسددددددداس فدددددددي جسيدددددددع دطس السشصقدددددددة , بحضدددددددث لدددددددع يقتردددددددخ تددددددداثضخ طبددددددداء 
فضددددددخطس كػرطنددددددا عمددددددى البذددددددخ فحدددددددب , طانسددددددا هددددددػ أيزددددددا طبدددددداء عمددددددى الشطدددددداش االقترددددددادي 
العدددددالسي بخمتددددده , األمدددددخ الدددددحي اسدددددتجعى العجيدددددج مدددددغ السشطسدددددات السهشيدددددة طالذدددددخكات العالسيدددددة 

لسددددالي العددددالسي لهددددحا الفضدددددخطس عمددددى اقتردددداديات تمددددظ الدددددجطس . اص الددددى ؾيدددداس طدراسددددة األثدددددخ ا
طاقدددددددع تددددددداثضخ هدددددددحا الػبددددددداء عمدددددددى الذدددددددخكات طبضئدددددددة األعسددددددداس اسدددددددتجعى أيزدددددددا معطدددددددع شدددددددخكات 

 Big 4 - Deloitte, PricewaterhouseCoopersالسحاسددبة طالتددجقض  العالسيددة
( PwC ) , Ernst & Young ( EY ) and KPMG ع , الدى االلتفدات الدى طاقدد

السعدددددددايضخ السحاسدددددددبية الجطليدددددددة إلعدددددددجاد التقددددددداريخ الساليدددددددة فدددددددي ضدددددددل تفذدددددددي فضدددددددخطس كػرطندددددددا , 
باعتبدددددددار أص مهشدددددددة السحاسدددددددبة طالتدددددددجقض  هدددددددي الستدددددددخجع الفعمدددددددي لألزمدددددددات الساليدددددددة عبدددددددخ سدددددددغ 
التحددددددجيثات لمقددددددػانضغ طالسعددددددايضخ الجطليددددددة فددددددي عمددددددع السحاسددددددبة طالبيانددددددات الساليددددددة , فددددددي سددددددبضل 

ات عسػمدددددا الدددددى التػجيددددده الردددددحيح طالدددددجقض  لمسعالجدددددات السحاسدددددبية تػجيددددده الذدددددخكات طالسؤسدددددد
 الحالية طالسدتقبمية في ضل األزمات السالية التي تخمي بط لها عمى الػاقع طالسدتقبل.

 ماهية اآلزمة السالية_ 2_3_1

؟ طما السفاـيع التي قج تتجاخل  بػصفها مفهػماً ماذا تعشي االزمة  معخفةفي البجء ال بج مغ 
حجطد مداحات الترػر لكضشػنتها طدطافع حجطثها ؟ طاالزمة قج تكػص قخيبة مغ مفهػش ضسغ 

في اعصاء حجطد كل مغ هح   بعزهعالسذكمة طكحلظ قخيشة لمكارثة طقج ال يخى أط ال يخيج 
 العشاية ال زمة لسػاجهتها. اعصائهاالسفاـيع طذلظ اما لغخض التهػيغ مغ امخها أط لعجش 
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تيجة لحرػس خمل مفاجئ يؤثخ تاثضخا مباشخا عمى العشاصخ لمشطاش السقرػد بل فاألزمة تسثل الش 
 ( . 2001:  22تذكل تهجيجا حخبيا طمعمشا لحالة الشطاش الحي يحكسه. ) البداز 

لمكػارث طاألزمات الحالة التي تحجث  فالسذكمة التي تبقى دطص حدع فتخة شػيمة قج تكػص مجخ ً 
هسا طاسباب الكػارث تكػص ضالسػارد السادية طالبذخية أط كم خ فيفع  طتؤدي الى تجمضخ طخدائ

دائسا مباشخة طيسكغ حرخها خ س مجة زمشية محجدة. مغ هحا السجخل نجج أص الشطاش االقترادي 
طالسالي غالبا ما يتعخض بحكع حخكته طاحجاثه الى ازمات طمذاكل طكػارث طلكغ قج تختمف مغ 

سباب طالتجاعيات طلكغ عشجما نحجد السعشى العمسي الجقض  ل زمة حضث الشػ  طالكع طالطخطذ طاال
في عمع االقتراد نجج انها تختبط بالجطرات االقترادية التي تختبط بحادث معضغ طبقػة بحضث اذا 
ما حرل انهيار عشيف أط حاد تاثخ الشطاش السالي طاالقترادي طمغ ثع طقػ  األزمة االقترادية 

. ) الكيالي  1929ار السالية في الػاليات الستحجة التي انجبت ازمة كسا حرل في بػرصة االطر 
 :2009  :158 ) 

متطمبات السسارسات السحاسبية في ظل ازمة فيروس كهرونا  _2_3_2
COVID- 19 

 السحاسبية سياساتها تشفضح خ لها مغ يتع التي الصخيقة إلى لمذخكات السحاسبية السسارسات تذضخ
 الستخررضغ مغ فخي  أط الحدابات مخاجع أط محاسب قبل مغ رطتضشي ساسأ عمى بها طاإللتداش

 التي السخاجعة أط ةيالسحاسب لدياسات طالعسمي الصبيعي التصبض  إلى تذضخ كسا.  السحاسبة في
 طمع.  لمذخكة السحاسبية طالدياسات التػجضهية السبادئ تصبض  إلى طتهجذ.  الذخكة داخل تحجث
 أط تقضضج الذخكات عمى البمجاص مغ العجيج فخضت , COVID-19 كػرطنا لجائحة الدخيع التفذي
 التجابضخ هح  أدت طقج.  الرحي الحجخ طتجابضخ الدفخ قضػد طتشفضح التجارية العسميات تعمض 

 الرشاعات بعس مع طضػحا أكثخ بذكل االضصخابات طتطهخ.  أنذصتها تعصضل إلى طالدياسات
 القصاعات عمى الستػقعة التاثضخات عغ فز  , طالتخؼيه لتجدئةطا طالشقل طالزيافة الدياحة مثل

 بسجا   التشبؤ الرعب مغ فإنه طتصػر  تفذيه استسخار طمع.  السالي طالقصا  الترشيع مثل األخخى 
 عشج تحجيات الطخطذ هح  ضل في الذخكات تػاجه قج , ثع طمغ.  االقترادي طتاثضخ  مجته أط

 أص طاضحا طبات ,(  EY,  2020. )  الجطلية السحاسبية لمسعايضخ طفقا السالية التقاريخ إعجاد
       الذخكات طلسعطع األعساس طبضئة االقتراد في تاثضخ  العالع أنحاء جسيع في الدخيع إلنتذار 
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 (2020  ,Delalio  ), عمى طتاثضخ  تصػر  كيؽية حػس طاحجة نطخ طجهة تػجج ال ذلظ طمع 
 إلى الحاجة بزخطرة يفخض الشطخ طجهات في االتفار هحا مثل دطجػ  عجش فإص لحا , االقتراد
           السعتاد مغ أهسية أكثخ بذكل الحداسة طالتقجيخات طاالفتخاضات األحكاش عغ الكامل اإلفراح

 (2020  ,Danyluk . ) 

 ( عمى التقارير الساليةCOVID_19اثر جائحة فايروس كهرونا ) 3_3_2

عج حاليا شانا دطليا , قج طضع اطزار  في شتى ت( COVID_19)ص جائحة فايخطس كػرطنا إ
مجاالت الحياة ال سيسا الػضع االقترادي العالسي , طاص العخار ليذ ببعضج عغ األضخار 
طالتجاعيات التي الحقها هحا الفايخطس عمى جسيع األصعجة السيسا االقترادية لحا عمى جسيع 

ضيسات طالكذف طاالفراح عغ تاثضخ تمظ الجائحة عمى الػحجات االقترادية اجخاء جسمة مغ التق
القػائع السالية , طاالجخاءات الػاجب الؿياش بها مغ قبل مخاقب الحدابات طما يشبغي االفراح عشه 

بهجذ اعصاء  ( ,COVID_19مغ معمػمات في القػائع السالية عغ التجاعيات التي الحقها )
 عمى نتائج طاطضا  الػحجة االقترادية . صػرة حؿيؿية ططاضحة عغ اثار هحا الفايخطس

 عمى الفروض السحاسبية COVID-19تأثير فيروس كهرونا  4_3_2

 الستخررضغ السحاسبضغ عسل أسمػب في كبضخة تغضضخات إحجاث عمى القجرة كػرطنا جائحةل
 طفي,  سػاء حج عمى الخارجضضغ الحدابات مجققي عغ فز  , لمذخكات السالية التقاريخ بإعجاد
 ذلظ في بسا , السشدلي العسل أسمػب مػضفضها مع تشتهج بجأت الذخكات أغمب فإص انتذارها ضل

 بحساية السحاسبػص  يهتع أص ضخطرة إلى Deloitte شخكة أشارت إذ , طالتجقض  السحاسبة شخكات
 اسمػب تغضضخ في التفكضخ عمضهع طيجب.  السشطػر السدتقبل في آثارها مغ طأعسالهع صحتهع
 طااللتقاء , الذخرية حاسباتهع خ س مغ الدحابة عمى القائسة البخامج الى اإلنتقاسب العسل

 السحاسبضغ عمى يجب كسا.  الذخري الحزػر مغ بجال , االنتخنت أط الهػاتف عبخ بالعس ء
)ابػ يػسف طسخاج ,  . احتياجاتهع حػس العس ء مع طالحػار التػاصل في مهاراتهع صقل أيزا
12 :2021 ) 
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وجهدة عمى االفراح السحاسبي  COVID-19اثار فيروس كهرونا  5_3_2
 التقارير السالية

 مدتػى  عمى طاالجتساعية طالتجارية االقترادية السفاصل جسيع أصابت التي الذمل حالة إص
 هحا طلضشدحب , طأدائها الذخكات عسل عمى بجطرها انعكدت كػرطنا جائحة أزمة نتيجة العالع
)  طيذضخ , السالية لمتقاريخ السعمػماتي السحتػى  سيسا ال السحاسبي العسل مجخيات عمى األثخ

2020  ,Davies  )الستػقعة الخدارة محاسبة إلى انتقل العالسي السرخفي الشطاش أص إلى 
Expected Loss عمى القائسة السعايضخ ضج الدياسية الفعل ردة بدبب , األخضخة الدشػات في 

 قج الستحجة طالػاليات األطربية البمجاص مغ ك  اص طيؤكج Incurred Losses الستكبجة الخدائخ
.  كػرطنا أزمة خ س الستػقعة الخدائخ عمى السبشية السحاسبية السعايضخ اعتساد في أخفقػا

 طمجى , خرػصضتها عغ يشفرل ال بذكل ضخطفها في بعشاية الشطخ الذخكات عمى فالػاجب
 طبالتحجيج السالية تقاريخها عمى األخضخة األحجاث ثضختا كيؽية تحمضل عشج لمسخاشخ التعخض
,  2020)  لمجائحة الجػهخية اآلثار نقل إلى تقاريخها ضسغ اإلفراح عسميات ستحتاج

Danyluk . ) 

 مرمحة مغ لمصمب(  AICPA)  السعتسجيغ القانػنضضغ لمسحاسبضغ األمخيكي السعهج دفع ما طهػ
 الذخكات أط األفخاد سػاء الزخائب دافعي لكل الشصار ةطاسع مداعجة تقجيع في الشطخ الزخائب
 األمخيكية الستحجة الػاليات في الزخائب مرمحة أكجت طقج , كػرطنا جائحة انتذار بدبب
          السالية السحاسبة معايضخ مجمذ عزػ صخح طقج الزخائب دافعي جسيع بخفاـية التدامها

 (FASB  )احتداب عشج التفكضخ طالسحاسبضغ كاتالذخ  عمى يجب بانه شخطدر هارطلج 
 , CECL الستػقعة االئتسانية الخدائخ معيار لجشة تقػله ما كل في طالسخررات االحتياشيات

 نخصط نكغ لع عشجما شهخيغ أط شهخ قبل عميه كانت مسا أعمى الستػقعة الخدائخ تكػص  فخبسا
 ( 2021: 20)ابػ يػسف طسخاج , . عالسياً  شيء كل إلغ ر

 مدتخجمي سكغت التي السعمػمات عغ اإلفراح ضخطرة عمى(  KPMG,  2020)  جطيؤك 
 إصجار طقت حتى طأدائهع السالي طضعهع عمى الجائحة تفذي تاثضخ فهع مغ السالية التقاريخ
 . بها السرخح البيانات
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 افةباإلض , السالية التقاريخ جػدة تقضيع لشساذج طجهت التي االنتقادات مغ العجيج شازكسا اص ه
 تمظ عمى لمحكع بسفخدها الشساذج تمظ فعالية مغ يحج الحي األمخ , ذاتها الجػدة أبعاد تعجد إلى

 هحا طفي.  الشساذج لتمظ مكسمة أط بجيمة أسالضب عغ البحث إلى الحاجة تبجط طلحلظ , الجػدة
 جػدة عمى االستجالس خ لها مغ يسكغ التي السؤشخات مغ العجيج السحاسبي األدب قجش الرجد
)ابػ يػسف  : السالية التقاريخ جػدة لؿياس السؤشخات تمظ أهع مباشخة غضخ برػرة السالية التقاريخ

  ( 2021: 26طسخاج , 

  األرباح جهدة

  األرباح إدارة

  السحممين تشبؤات

  السعمهمات تساثل عدـ

 : التالي الشحػ عمى السالية التقاريخ جػدة لشساذج تفرضمي شخح يمي طؼيسا طمغ

 :  األرباح جهدة:  أوال 

 استخجامة طأكثخها السقاييذ تمظ أهع مازاس حالخب أص إال , األداء مقاييذ مغ العجيج ضهػر رغع
 األرباح جػدة مػضػ  طجج طلحلظ , الذخكات أداء بتقضيع السهتسة الفئات جانب مغ طقبػال

 االهتساش لهحا نتيجة شبيعياً  صكا طقج , طالسهشية األكاديسية الجهات مغ ممحػضا اهتساما السحاسبية
 . األرباح بجػدة الخاصة التعاريف تتعجد أص

 ث ثة حػس تجطر أنها إال , األرباح جػدة مفهػش بذاص الباحثضغ آراء تعجاد مغ الخغع طعمى 
 ( . ۹۱۰۰ , ه لی جساس أحسج أسامة: )  هي اتجاهات

 قجرتها تعشي السحاسبية األرباح جػدة صأ أنرار  يخى  حضث , التشبؤ عمى طيخكد:  األطس االتجا  
 Cohen , D. , 2003- Mikhail , M. et) التذغضل أنذصة عغ الشقجية بالتجفقات التشبؤ عمى

) ( 2003 , .al السدتقبمية باألرباح التشبؤ إلى باإلضافة  (2003 . ,Lev , B  ) 

 السحاسبية األرباح جػدة أص أنرار  يخى  حضث , التعبضخ في الرجر عمى طيخكد:  الثاني االتجا 
  ,  Schippre , K. and) لمذخكة السالية األحجاث عغ برجر األرباح تعبضخ مجى إلى تذضخ
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Vincent , L, 2003)  ,مغ السالية القػائع في عشها اإلفراح يتع التي األرباح اقتخاب مجى أي 
 (.  .Hodge , F, 2003)  الحؿيؿية األرباح

عمى استسخارية الخبح , حضث يخى انرار  اص جػدة االرباح السحاسبية  االتجاة الثالث : طيخكد
 ( Richardson , S , 2003يقرج بها استقخار االرباح طاستسخارها ) 
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دراسة وتحليل مستوى االفصاح المحاسبي 

وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وتأثيره 

 لماليةعلى جودة التقارير ا

 

 . المبحث االول: وصف مجتمع البحث وعينته 

  :قياس مستوى االفصاح وفقا المبحث الثاني

 للمعايير المحاسبية الدولية .

 :التحليل االحصائي المبحث الثالث. 
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 السبحث االوؿ

 وصف مجتسع البحث وعيشتو

 وراؽ الساليةلأل نبذة عن سهؽ العراؽ  1_1_3

 بدػر بغجاد 2003طلغاية  1991ية في الفتخة مغ عاش عخذ سػر العخار لألطرار السال
            استصا  في حضشها ادراج  إذ 1991( لدشة 34لألطرار السالية تاسذ بسػجب القانػص رقع )

( شخكة عخاؾية مداهسة خاصة طمختمصة, طاستصا  أص يدتقصب معجالت تجاطس سشػية 113)
مغ مجمذ ادارته بتاريخ اغم  هحا الدػر بقخار عذخ ممضػص دطالر طنرف بقمضل ,  ةتجاطزت سبع

 (  81:  2009. ) التسيسي , 2003/3/19

( في  1991( لدشة )  24طقج تاسذ سػر بغجاد لألطرار السالية بسػجب القانػص رقع )  
( , طقج انذئ عمى انه هضئة مدتقمة ذات شخرية معشػية يتستع باالستق س  1991/8/6تاريخ ) 

طضيفته تشطيع طتخشضج تجف  السجخخات السالية طتدهضل حخكتها بسا يكفل تحقض   السالي طاإلداري 
بعج ذلظ   ( 1991لدشة  24متصمبات اإلدارة السالية الدميسة ل قتراد . ) قانػص سػر بغجاد , 

               ( بتاريخ  2004( لدشة )  74صجر القانػص السؤقت ألسػار األطرار السالية ذي العجد ) 
( الرادر عغ سمصة االئت ذ السؤقتة , لضتع بسػجبه تاسيذ مؤسدتضغ مهستضغ  2004/4/18) 

 هسا :

 (Iraq Stock Exchange)سػر العخار لألطرار السالية  -1

 (Iraq Securities Commission)هضئة األطرار السالية العخاؾية  -2

ط استق س مالي طأداري غضخ طعخذ سػر العخار لألطرار السالية بانه سػر أط كياص اقترادي ذ
مختبط بجهة معضشة , طتتع إدارته مغ خ س مجمذ مكػص مغ تدعة أعزاء يسثمػص مختمف 

 74الذخائح االقترادية لمقصا  االستثساري يدسى ) مجمذ السحافطضغ ( ) القانػص السؤقت , 
 ( .  2004لدشة 

 :يدعى سػر العخار لألطرار السالية إلى تحق  األهجاذ اآلتية 
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تشطيع الذخكات السجرجة في الدػر طتجريب أعزائه بصخيقة تتشاسب مع هجذ حساية  -1 
 السدتثسخيغ طتعديد الثقة لمسدتثسخ الجاخمي طالخارجي . 

تدهضل طتشطيع تعام ت األطرار السالية بالكيؽية التي تكػص بها ذات عجالة طفاعمية طانتطاش  -2
 طكحلظ ترؽية ط تدػية هح  التعام ت . 

 مػثػقة طاالمضشة طالتشافدية طذات شفاؼية .ط تعديد مرالح السدتثسخيغ بدػر حخة  -3

تشطيع تعام ت أعزائه ذات الرمة ببيع طشخاء األطرار السالية طتحجيج الحقػر طالتدامات  -4
 شخاذ ططسائل حسايتهع .لأل

طس االمػاس تصػيخ سػر الساس مغ خ س مداعجة الذخكات السجرجة في الدػر ببشاء رؤ  -5
 ال زمة ل ستثسار.

 تػعيه السدتثسخ الجاخمي طالخارجي بذاص فخص االستثسار في الدػر. -6

 التػاصل مع اسػار مالية في العالع العخبي طالعالسي بهجذ تصػيخ الدػر. -7

جسع االحراءات طالسعمػمات الزخطرية طتحمضمها طمغ ثع نذخها لتحقض  االهجاذ  -8
 لقانػص , طغضخها مغ الخجمات لجعع اهجافه طفعالياته .السشرػص عمضها في ا

 نبذة عن الذركات السداىسة السدرجة 2_1_3

عجد مغ الذخكات السداهسة طالسجرجة في سػر العخار ل طرار السالية , طسضتع  تلقج اختضخ 
 تشاطس نبحة تاريخية عغ الذخكات طكاالتي :

 _ مررؼ السشرهر لالستثسار1

( 2005تعسل ضسغ القصا  السرخفي تاسدت في عاش ) خاصةاهسة طهي شخكة عخاؾية مد
( مميار ديشار , طتع ادراجها في سػر العخار لألطرار السالية في سشة 55بخأس ماس اسسي قجرة )

( مميار ديشار , طتبمغ ندبة القصا  الخاص 55( طكاص رأسسالها في تاريخ االدراج )2008)
(100. )% 
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 _مررؼ بغداد2

( 1992خاؾية مداهسة خاصة تعسل ضسغ القصا  السرخفي تاسدت في عاش )طهي شخكة ع
( ممضػص ديشار , طتع ادراجها في سػر العخار لألطرار السالية في 100بخأس ماس اسسي قجرة )

( مميار ديشار , طتبمغ ندبة القصا  5.280(( طكاص رأسسالها في تاريخ االدراج 2004سشة )
 %(  .100الخاص )

 ثسار العراقي_مررؼ االست3

طهي شخكة عخاؾية مداهسة خاصة تعسل ضسغ القصا  السرخفي تاسدت في عاش     
( ممضػص ديشار , طتع ادراجها في سػر العخار لألطرار 100( بخأس ماس اسسي قجرة )1993)

( مميار ديشار , طتبمغ ندبة 5.760(( طكاص رأسسالها في تاريخ االدراج 2004السالية في سشة )
 %( .100لخاص )القصا  ا

 _ مررؼ الطيف االسالمي4

( 2006طهي شخكة عخاؾية مداهسة خاصة تعسل ضسغ القصا  السرخفي تاسدت في عاش )
( ممضػص ديشار , طتع ادراجه في سػر العخار ل طرار السالية في سشة 100بخأس ماس قجر  )

قصا  الخاص ( ممضػص , طتبمغ ندبه ال100(  طكاص رأسساله في تاريخ االدراج )2015)
(100. )% 
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 السبحث الثاني

في ظل جائحة  وفقا لمسعايير السحاسبية الدولية السحاسبي قياس مدتهى االفراح
  كهرونا

نة بدددالسشهج التصبيقدددي طالتحمضمدددي يتشددداطس هدددحا السبحدددث الجاندددب العسمدددي لمبحدددث اذ سدددضتع االسدددتعا   
مددغ اجددل معخفددة مددجى تصبيقهددا لمسعددايضخ الجطليددة جددخاء تحمضددل لمتقدداريخ الساليددة لمسرددارذ العخاؾيددة إل

( لمبشددج 0( لمبشددج السفرددح عشدده ط )1( اذ سددضتع اعصدداء )0,1باالسددتعانة بددانسػذج تحمضددل السحتددػى )
غضدددخ السفردددح عشددده فدددي التقددداريخ الساليدددة فزددد  عدددغ اسدددتخخاج الشددددب الساليدددة طؾياسدددها بالددددشػات 

 .الدابقة 

  في ظل جائحة كهرونا لسرارؼ العراقيةبا السحاسبي اوال: قياس مدتهى االفراح
 ( قياس االفراح وفقا لمسعايير الدولية لسررؼ السشرهر لالستثسار1جدوؿ )

 انربغ االول IFRS  9109 9191 9190 انًؼاَُر  رلى انًؼُار

 0 0 0 ػرض انمىائى انًانُت 1

 0 0 0 االدواث انًانُت : االفصاصاث 7

فٍ انتمذَراث  انضُاصاث انًضاصبُت وانتغُراث 8

 انًضاصبُت واالخطاء

0 0 0 

 1 0 0 االصذاث انالصمت نتارَخ انًُزاَُت انؼًىيُت 11

 1 1 0 يُافغ انًىظفٍُ ) انتماػذ ( 19

 1 0 0 ػمىد االَزار 17

 3 5 6 ػذد انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث

%51 %61 َضبت انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث  31%  

%83 %011 َضبت االفصاس  51%  

مرخذ السشرػر ( اع   عسمية تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية في 1حظ مغ ججطس )ي 
حظ طجػد تبايغ بضغ الدشػات في عسمية تصبض  السعايضخ السحاسبية السختبصة , اذ ي ل ستثسار

        ة بتقجيع السعمػمات السحاسبية ذات االستخجاش االكثخ مغ قبل السدتخجمضغ , فمػحظ اص سش
( , طيخجع (IFRS%( مغ تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية 60) ندبة ( قج احتمت 2019 )

ذلظ الى الزغط الستػاصل مغ قبل الهضئات طالشقابات طالسدتخجمضغ االخخيغ ألجل االفراح عغ 
ى بعس القصاعات االخخ  هتقػش عميالسديج مغ السعمػمات طفقا لمسعايضخ الجطلية بالذكل الحي 
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( ضهخت ندبة 2020, بضشسا سشة )كالسرارذ طالحي يحق  تساثل السعمػمات السحاسبية معها
%( طيخجع ذلظ لألزمة التي حجثت بدبب فايخطس كػرطنا طالحي عخقل سضخ 50تصبض  السعايضخ )

( 2021العسميات السرخؼية طالسالية في السرارذ , طقج ضهخت ندبة الخبع االطس لدشة )
خة مخحمية طقرضخة لمسرخذ لتصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية  مقارنة مع %( لكػنها فت30)

 .الدشػات الدابقة 

 وفقا لمسعايير الدولية لسررؼ بغداد السحاسبي قياس االفراح( 2جدوؿ )

 انربغ االول IFRS  9109 9191 9190 انًؼاَُر  رلى انًؼُار

 0 0 0 ػرض انمىائى انًانُت 1

 0 1 0 االفصاصاث االدواث انًانُت : 7

انضُاصاث انًضاصبُت وانتغُراث فٍ انتمذَراث  8

 انًضاصبُت واالخطاء

0 0 0 

 0 0 0 االصذاث انالصمت نتارَخ انًُزاَُت انؼًىيُت 11

 1 1 0 يُافغ انًىظفٍُ ) انتماػذ ( 19

 0 1 0 ػمىد االَزار 17

 5 3 6 ػذد انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث

%31 %61 نًطبمت خالل انضُىاثَضبت انًؼاَُر ا  51%  

%51 %011 َضبت االفصاس  83%  

, اذ مرخذ بغجاد ( اع   عسمية تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية في 2حظ مغ ججطس )ي 
حظ طجػد تبايغ بضغ الدشػات في عسمية تصبض  السعايضخ السحاسبية السختبصة بتقجيع السعمػمات ي 

( قج احتمت  2019 حظ اص سشة )ػ مالكثخ مغ قبل السدتخجمضغ , فالسحاسبية ذات االستخجاش ا
( , طيخجع ذلظ الى الزغط الستػاصل IFRS)%( مغ تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية 60)

ا مغ قبل الهضئات طالشقابات طالسدتخجمضغ االخخيغ ألجل االفراح عغ السديج مغ السعمػمات طفق
تساثل  بعس القصاعات االخخى كالسرارذ طالحي يحق  هعمي لمسعايضخ الجطلية بالذكل الحي تقػش

( ضهخت ندبة تصبض  السعايضخ السحاسبية 2020, بضشسا سشة )السعمػمات السحاسبية معها
%( طقج لػحظ تبايضغ في تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية بدبب االزمة السالية 30)

(  كانت 2021ا , طالخبع االطس لدشة )طاالقترادية التي اجتاحت العالع بدبب فمضخطس كػرطن
%( حضث انخفطت الشدبة عغ الدشػات الدابقة لتصبض  50ندبة تصبض  السعايضخ الجطلية )

 .السعايضخ الجطلية 
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 وفقا لمسعايير الدولية لسررؼ االستثسار العراقي السحاسبي قياس االفراح( 3جدوؿ )
 غ االولانرب IFRS  9109 9191 9190 انًؼاَُر  رلى انًؼُار

 0 0 0 ػرض انمىائى انًانُت 1

 1 0 1 االدواث انًانُت : االفصاصاث 7

انضُاصاث انًضاصبُت وانتغُراث فٍ انتمذَراث  8

 انًضاصبُت واالخطاء

0 0 0 

 1 0 1 االصذاث انالصمت نتارَخ انًُزاَُت انؼًىيُت 11

 0 1 0 يُافغ انًىظفٍُ ) انتماػذ ( 19

 1 1 0 ػمىد االَزار 17

 3 4 4 ػذد انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث

%41 %41 َضبت انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث  31%  

%67 %67 َضبت االفصاس  51%  

مرخذ االستثسار ( اع   عسمية تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية في 3حظ مغ ججطس )ي 
ايضخ السحاسبية السختبصة بتقجيع طجػد تبايغ بضغ الدشػات في عسمية تصبض  السع اص هشاز, العخاقي

(  2019 السعمػمات السحاسبية ذات االستخجاش االكثخ مغ قبل السدتخجمضغ , فمػحظ اص سشة )
( , طيخجع ذلظ الى الزغط (IFRS%( مغ تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية 40قج احتمت )

فراح عغ السديج مغ الستػاصل مغ قبل الهضئات طالشقابات طالسدتخجمضغ االخخيغ ألجل اال
بعس القصاعات االخخى كالسرارذ  ها لمسعايضخ الجطلية بالذكل الحي تقػش عميالسعمػمات طفق
( اضهخت نفذ الشدبة لدشة 2020, طسشة )تساثل السعمػمات السحاسبية معها طالحي يحق  

%( طن حظ مغ خ س ذلظ اص السرخذ شب  نفذ معايضخ الدشة الدابقة , 40( طهي )2019)
ما يعشي اص السرخذ شب  تقخيبا جدء مغ %( 30( ضهخت ندبة )2021طالخبع االطس لدشة )

   السعايضخ السفخطضة عميه .
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 وفما نهًؼاَُر انذونُت نًصرف انطُف االصاليٍ انًضاصبٍ لُاس االفصاس( 4رذول )

 انربع االول IFRS  9119 9191 9191 انًعاٌٍر  رقى انًعٍار

 0 0 0 انًانُتػرض انمىائى  1

 1 0 0 االدواث انًانُت : االفصاصاث 7

انضُاصاث انًضاصبُت وانتغُراث فٍ انتمذَراث  8

 انًضاصبُت واالخطاء

0 0 0 

 1 1 1 االصذاث انالصمت نتارَخ انًُزاَُت انؼًىيُت 11

 0 1 0 يُافغ انًىظفٍُ ) انتماػذ ( 19

 1 0 0 ػمىد االَزار 17

الل انضُىاثػذد انًؼاَُر انًطبمت خ  5 4 3 

%41 %51 َضبت انًؼاَُر انًطبمت خالل انضُىاث  31%  

%67 %83 َضبت االفصاس  51%  

 

مرخذ الصيف تصبض  السعايضخ السحاسبية الجطلية في ن حظ اص  ( اع  4ججطس )خ س مغ 
%( مغ تصبض  50( قج احتمت ) 2019 بضغ الدشػات , فمػحظ اص سشة)متبايشة  االس مي
( ضهخت ندبة تصبض  السعايضخ 2020بضشسا سشة ) ( ,(IFRSخ السحاسبية الجطلية السعايض

%( ن حظ مغ خ س ذلظ اص الشدبة ارتفعت عغ الدشة الدابقة , اما في الخبع 40السحاسبية )
 %( الص السجة قمضمة بالشدبة لمدشػات الدابقة .30( انخفزت الشدبة الى )2021االطس مغ سشة )
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 قياس جهدة التقارير السالية ثانيا : 

سضتع االستعانة بعج  مؤشخات لؿياس جػدة التقاريخ السالية مشها االداء طعجد البشػد طالشدب 
 السقارنة مع الدشػات الدابقة فز  عغ شسػلها لكافة انذصة السرخذ طكسا ياتي :

 ( قياس جهدة التقارير السالية لسررؼ السشرهر لالستثسار5جدوؿ )

 انربغ االول 9190 9191 9109 يؤشر لُاس انزىدة رَر َىع انتم

َضبت  %41َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انًُزاَُت انؼًىيُت

31%  
%01َضبت   

%90َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انذخم َضبت  

09%  
%05َضبت   

%3َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انتغُر فٍ صمىق انًهكُت %3َضبت   % 7َضبت    

%90َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر ذَتانتذفماث انُم َضبت  

99%  
%05َضبت   

خ س الججطس اع   ن حظ اص ندب جػدة التقاريخ السالية  لسرخذ السشرػر ل ستثسار مغ  
%( طقائسة الجخل بمغت 40( بمغت )2019السضدانية العسػمية لدشة ) تختمف بضغ الدشػات فشدبة

طهي ندب قمضمة نػعا %( 21%( طالتجفقات الشقجية )3)%( طقائسة التغضضخ في حقػر السمكية 21)
%( 30( انخفزت الشدبة عغ الدشة الدابقة طبمغت السضدانية العسػمية )2020ما , اما سشة )
%( , اما الخبع 22%( طالتجفقات الشقجية )3%( طالتغضضخ في حقػر السمكية )19طقائسة الجخل )
 شػات الدابقة .( فقط انخفس اكثخ مغ الد2021االطس مغ سشة )

 ( قياس جهدة التقارير السالية لسررؼ بغداد6جدوؿ )

 انربغ االول 9190 9191 9109 يؤشر لُاس انزىدة َىع انتمرَر 

َضبت  %51َضبت  انخباث ػهً انضُاصاث انًُزاَُت انؼًىيُت

91 %  
%41َضبت   

%91َضبت  انخباث ػهً انضُاصاث انذخم َضبت  

90%  
%91َضبت   

% 4َضبت  انخباث ػهً انضُاصاث ق انًهكُتانتغُر فٍ صمى %3َضبت   %3َضبت    

%99َضبت  انخباث ػهً انضُاصاث انتذفماث انُمذَت َضبت  

91%  
%09َضبت   

 لسرخذ بغجاد ن حظ اص هشاز تبايغ في مؤشخات الجػدة لمقػائع السالية اع   مغ خ س الججطس
%( طقائسة التغضخ 20طقائسة الجخل )  %(50( كانت ندبة السضدانية العسػمية )2019ففي سشة )

ضهخت ندب الجػدة ( 2020اما سشة ) %(22%( طقائسة التجفقات الشقجية )4في حقػر السمكية )
%( 3%( التغضضخ في حقػر السمكية )21%( الجخل )20لمقػائع السالية , السضدانية العسػمية )
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بمغت ندب الجػدة لمسضدانية ( 2021%( , اما الخبع االطس مغ سشة )20التجفقات الشقجية )
%( 19%( طالتجفقات الشقجية )3%( طالتغضضخ في حقػر السمكية )20%( طالجخل )40العسػمية )

مسا سب  ن حظ اص هشاز تبايغ كبضخ بضغ الشدب لمدشػات لجػدة التقاريخ السالية طيعػد الدبب 
لتي سببها فايخطس في ذلظ الى ما تعخض له العالع مغ ضخطذ طمغ ضسشها االزمة الرحية ا

 كػرطنا .

 ( قياس جهدة التقارير السالية لسررؼ االستثسار العراقي7جدوؿ )

 انربغ االول 9190 9191 9109 يؤشر لُاس انزىدة َىع انتمرَر 

َضبت  %41َضبت  انخباث فٍ تطبُك انًؼاَُر انذونُت انًُزاَُت انؼًىيُت

91%  
%91َضبت   

نذونُتانخباث فٍ تطبُك انًؼاَُر ا انذخم %31َضبت   َضبت  

41 %  
%41َضبت   

% 51َضبت  انخباث فٍ تطبُك انًؼاَُر انذونُت انتغُر فٍ صمىق انًهكُت َضبت  

31%  
%41َضبت   

%91َضبت  انخباث فٍ تطبُك انًؼاَُر انذونُت انتذفماث انُمذَت َضبت  

51%  
%41َضبت   

سرخذ االستثسار العخاقي تتبايغ مغ خ س الججطس اع   ن حظ اص ندب جػدة التقاريخ السالية ل
%( 30سة الجخل )%( طقائ40ية العسػمية )( بمغت ندبة السضدان2019بضغ الدشػات ففي سشة )

( بمغت ندبة 2020%( ,اما سشة )20%( طالتجفقات الشقجية )50طالتغضخ في حقػر السمكية )
%( طالتجفقات الشقجية 30%( طالتغضخ في حقػر السمكية )40%( طالجخل )20السضدانية العسػمية )

%( 40%( طالجخل )20( بمغت ندبة السضدانية العسػمية ) 2021%( , طالخبع االطس لدشة )50)
طنفذ الشدبة بالشدبة لقائسة التغضخ في حقػر السمكية طالتجفقات الشقجية طيعػد سبب تبايغ الشدب 

 2020طسشة  2019في القػائع السالية لمطخطذ التي يتعخض لها السرخذ ططفي نهاية سشة 
 ضهخ فايخطس كػرطنا طالحي حجث بدببه ازمة مالية طاقترادية عالسية .
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 ( قياس جهدة التقارير السالية لسررؼ الطيف االسالمي 8جدوؿ )
 انربغ االول 9190 9191 9109 يؤشر لُاس انزىدة َىع انتمرَر 

َضبت  %31َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انًُزاَُت انؼًىيُت

91%  
%91َضبت   

% 7َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انذخم َضبت  

09%  
%9َضبت   

%0َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انتغُر فٍ صمىق انًهكُت %4َضبت   %1َضبت    

%09َضبت  انشًىل نكافت انؼُاصر انتذفماث انُمذَت َضبت  

05%  
%03َضبت   

ة لمقػائع السالية لسرخذ الصيف جػدة التقاريخ السالي ندبمغ خ س الججطس اع   ن حظ اص 

%( اعمى 30( كانت ندبة السضدانية العسػمية )2019االس مي متفاطتة بضغ الدشػات ففي سشة )

( بشدبة 2019( , اما قامة الجخل كانت لدشة )2021( طالخبع االطس مغ سشة )2020مغ سشة )

سة التغضخ في حقػر ( , طقائ2021( طاقل مغ الخبع االطس لدشة )2020%( اقل مغ سشة )7)

%( طعجش طجػد جػدة لمتقاريخ السالية في 4( بمغت )202السمكية كانت اعمى ندبة في سشة )

( 2020( , طاخضخًا قائسة التجفقات الشقجية كانت الشدبة االعمى لدشة )2021الخبع االطس لدشة )

 %( .12%( طاالقل في سشة )15)بمغت 
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 السبحث الثالث

 حرائيالتحميل اال

 مقدمة وعيشة البحث

لغخض الحرػس عمى نتائج التحمضل  (SPSS vr. 24)استخجمت الباحثة البخنامج االحرائي 
االحرائي بذؿيه الػصفي الستسثل بإيجاد االطساط الحدابية طاالنحخافات السعيارية إضافة الى 

ضمي الستسثل بع قات مجسػعة مغ الخسػش البيانية لغخض بياص شبيعة البيانات طخرائرها. طالتحم
 االرتباط طع قات االثخ.

 

 اإلحراءات العامة

ؾيع الستغضخات الجنيا طالعميا إضافة الى الػسط الحدابي طاالنحخاذ  تييتزسغ الججطس اآل
 السعياري لسجسػعة الستغضخات السجرطسة:

 (9جدوؿ رقم )

 اإلحراءات العامة لسجسهعة الستغيرات   
Descriptive Statistics 

 االَضراف انًؼُارٌ انىصظ انضضابٍ اػهً لًُت ادًَ لًُت ػذد انًشاهذاث انًتغُر

 10.900 22.58 50 14 12 االفصاح

 11.934 28.33 50 10 12 انعًىيٍة انًٍزاٍَة

 10.727 21.17 40 7 12 انذخم

 17.301 12.33 50 0 12 انًهكٍة دقىق فً انحغٍر

 11.293 22.42 50 12 12 انُقذٌة انحذفقات

 

طاعمى ؾيسة بمغت  14يتزح مغ خ س الشتائج في الججطس اع   اص ادنى ؾيسة ل فراح بمغت 
. طادنى ؾيسة لمسضدانية 10.900بانحخاذ معياري بمغ  22.58بػسط الحدابي مقجار   50

بانحخاذ معياري  28.33طالػسط الحدابي له هػ  50طاعمى ؾيسة بمغت  10العسػمية بمغت 
 21.17طالػسط الحدابي بمغ  40طاعمى ؾيسة بمغت  7ادنى ؾيسة لمجخل بمغت  . بضشسا11.934

طاعمى ؾيسة بمغت  0. طادنى ؾيسة لمتغضخ في حقػر السمكية بمغت 10.727بانحخاذ معياري بمغ 
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. طادنى ؾيسة لمتجفقات الشقجية بمغت 17.301بانحخاذ معياري  12.33طاص الػسط الحدابي  50
 . 11.293بانحخاذ معياري بمغ  22.42طالػسط الحدابي  50طاعمى ؾيسة بمغت  12

 يػضح ؾيع اإلحراءات العامة لكل متغضخ مغ متغضخات جػدة الحػكسة: تياآل طالذكل البياني
 

 

 (1) شكل رقم 

 اإلحراءات العامة لمستغيرات

 

كانت  مغ خ س الذكل طالججطس أع   طاعتسادا عمى ؾيع األطساط الحدابية يتبضغ اص اعمى ؾيسة
عشج السضدانية العسػمية ياتي ثانيا اإلفراح طثالثا التجفقات الشقجية طرابعا الجخل طأخضخا جاء متغضخ 
التغضخ في حقػر السمكية. طتذضخ ؾيع االنحخافات السعيارية الى اص الستغضخات كانت متقاربة في 

 االتدار ؼيسا بضشها استشادا الى قخب الؿيع مغ الػسط الحدابي. 

 معشهية االرتباطات  اختبار

ت, طالشتدددائج ضدددسشت فدددي تدددع هشدددا اختبدددار معشػيدددة اط عدددجش معشػيدددة ع قدددات االرتبددداط بدددضغ الستغضدددخا
 :تي اآل الججطس
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 (10ججطس رقع )

 االرتباشات طمعشػيتها بضغ متغضخات البحث

 انًهكٍة دقىق فً انحغٍر انذخم انعًىيٍة انًٍزاٍَة االفصاح 

 انحذفقات

 انُقذٌة

 *Pearson Correlation 1 -.027 .714** .715** .679 االفصاح

Sig. (2-tailed)  .934 .009 .009 .015 

N 12 12 12 12 12 

 Pearson Correlation -.027 1 .009 -.010 -.129 انعًىيٍة انًٍزاٍَة

Sig. (2-tailed) .934  .977 .975 .689 

N 12 12 12 12 12 

 **Pearson Correlation .714** .009 1 .808** .909 انذخم

Sig. (2-tailed) .009 .977  .001 .000 

N 12 12 12 12 12 

 *Pearson Correlation .715** -.010 .808** 1 .602 انًهكٍة دقىق فً انحغٍر

Sig. (2-tailed) .009 .975 .001  .038 

N 12 12 12 12 12 

 Pearson Correlation .679* -.129 .909** .602* 1 انُقذٌة انحذفقات

Sig. (2-tailed) .015 .689 .000 .038  

N 12 12 12 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

قة االرتباط بضغ االفراح مغ جهة طالسضدانية لقج تع طضع الفخضيات الرفخية التالية الستعمقة بع 
 العسػمية طالجخل طالتغضخ في حقػر السمكية طالتجفقات الشقجية مغ جهة أخخى.

 الفرضية األولى )اختبار االرتباط بين اإلفراح والسيزانية العسهمية(:

 لقج طضعت الباحثة الفخضية الرفخية التالية لغخض اختبار صحتها:

H0 ة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالسضدانية العسػمية.: ال تػجج ع ق 

 :تية اآل مقابل الفخضية البجيمة

 H1.تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالسضدانية العسػمية : 
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ضغ الستغضخيغ اص ؾيسة االرتباط ب إلى تذضخ الشتائج في الججطس أع   طلمدشػات الث ثة السجرطسة
%, فحلظ 5طلكػص هح  الؿيسة اكبخ مغ  sig.=0.934طاص ؾيسة السعشػية لها  0.027-بمغت 

يذضخ الى اص االرتباط بضغ اإلفراح طالسضدانية العسػمية هػ ارتباط غضخ معشػي تحت مدتػى 
يسكغ  % استشادا لمبيانات السجرطسة طذلظ ال يعشي انعجاش الع قة مصمقا طلكغ5داللة احرائية 

 اص تطهخ ع قة بضشهسا ؼيسا لػ تع دراسة بيانات لدشػات أخخى.

 

 الفرضية الثانية )اختبار االرتباط بين اإلفراح والدخل(:

 لغخض اختبار صحتها: تيةاآللقج طضعت الباحثة الفخضية الرفخية 

H0 .ال تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالجخل : 

 :تية اآل لفخضية البجيمةمقابل ا

 H1.تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالجخل : 

تذضخ الشتائج في الججطس أع   طلمدشػات الث ثة السجرطسة اص ؾيسة االرتباط بضغ الستغضخيغ بمغت 
ذضخ الى %, فحلظ ي5طلكػص هح  الؿيسة اقل مغ  sig.=0.009طاص ؾيسة السعشػية لها  0.714

% 5اص االرتباط بضغ اإلفراح طالجخل هػ ارتباط شخدي معشػي تحت مدتػى داللة احرائية 
 بسعشى اخخ اص ارتفا  ؾيسة اإلفراح تؤدي الى ارتفا  في ؾيسة الجخل.

 

 الفرضية الثالثة )اختبار االرتباط بين اإلفراح والتغير في حقهؽ السمكية(:

 لغخض اختبار صحتها: تيةاآللقج طضعت الباحثة الفخضية الرفخية 

H0  ال تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالتغضخ في حقػر :
 السمكية.

 :تية اآل مقابل الفخضية البجيمة

 H1.تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالتغضخ في حقػر السمكية : 
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  طلمدشػات الث ثة السجرطسة اص ؾيسة االرتباط بضغ الستغضخيغ بمغت تذضخ الشتائج في الججطس أع 
%, فحلظ يذضخ الى 5طلكػص هح  الؿيسة اقل مغ  sig.=0.009طاص ؾيسة السعشػية لها  0.715

اص االرتباط بضغ اإلفراح طالتغضخ في حقػر السمكية هػ ارتباط شخدي معشػي تحت مدتػى داللة 
رتفا  ؾيسة اإلفراح تؤدي الى ارتفا  في ؾيسة التغضخ في حقػر % بسعشى اخخ اص ا5احرائية 
 السمكية.

 

 الفرضية الرابعة )اختبار االرتباط بين اإلفراح والتدفقات الشقدية(:

 لغخض اختبار صحتها: تيةاآللقج طضعت الباحثة الفخضية الرفخية 

H0  التجفقات الشقجية.: ال تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح ط 

 :تية اآل مقابل الفخضية البجيمة

 H1.تػجج ع قة ارتباط ذات داللة إحرائية معشػية بضغ اإلفراح طالتجفقات الشقجية : 

اص ؾيسة االرتباط بضغ الستغضخيغ  إلى تذضخ الشتائج في الججطس أع   طلمدشػات الث ثة السجرطسة
%, فحلظ يذضخ 5طلكػص هح  الؿيسة اقل مغ  sig.=0.015طاص ؾيسة السعشػية لها  0.679بمغت 

الى اص االرتباط بضغ اإلفراح طالتجفقات الشقجية هػ ارتباط شخدي معشػي تحت مدتػى داللة 
 % بسعشى اخخ اص ارتفا  ؾيسة اإلفراح تؤدي الى ارتفا  في ؾيسة التجفقات الشقجية.5احرائية 

متغضخ اإلفراح لغخض تػضيح الرػرة حػس  يبضغ ؾيع االرتباشات مع تياآلطالذكل البياني 
 شبيعة الع قات بضغ الستغضخات:
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 (2شكل رقم )

 االرتباطات بين الستغيرات 

 

مغ الذكل أع   يتبضغ اص االرتباط بضغ اإلفراح طالتغضخ في حقػر السمكية كاص األعمى ياتي 
اط طاالرتباط الداب , طثالثا بعج  االرتباط بضغ اإلفراح طالجخل رغع طجػد تقارب بضغ هحا االرتب

مية جاء االرتباط بضغ اإلفراح طالتجفقات الشقجية طأخضخا االرتباط بضغ اإلفراح طالسضدانية العسػ 
 طالحي كاص ارتباشا غضخ معشػي 

 بحث عالقات األثر

استخجمت الباحثة تحمضل االنحجار لغخض اختبار الفخضيات الستعمقة باثخ اإلفراح الحي يسثل 
 حقػر  في العسػمية , الجخل, التغضخ السدتقل في بؿية الستغضخات الستسثمة بد )السضدانيةالستغضخ 

الشقجية( التي تسثل الستغضخات السعتسجة طقج تع صياغة مجسػعة مغ الفخضيات  السمكية ط التجفقات
 لهحا الغخض طكاالتي:

 

 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التحؾق  اَّلحالائي::::::::::::::: الثالو الػال  الثالو / ادإحو

 
:4 

 

 الفرضية األولى: اختبار أثر اإلفراح في السيزانية العسهمية

 باالتي: H0غت الفخضية الرفخية لقج صي

H0 .ال يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في السضدانية العسػمية : 

 مقابل الفخضية البجيمة:

H1.يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في السضدانية العسػمية : 

س عمى الشتائج التي طتع الحرػ  SPSSلقج تع تحمضل البيانات باستخجاش البخنامج االحرائي 
يتزسغ االرتباط طمعامل التحجيج طمعامل التحجيج السرحح  تياآلتتشاطس ع قة األثخ فالججطس 

 طالخصا السعياري:
 (00رذول رلى )

 ويؼايم انتضذَذ انًصضش نًُىرد االَضذار انًضتخذويؼايم انتضذَذ يؼايم االرتباط و

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .027a .001 -.099 12.512 

a. Predictors: (Constant), االفصاح 

 

طمعامل التحجيج السرحح  0.001مغ خ س الججطس أع   ن حظ اص ؾيسة معامل التحجيج بمغت 
 طهي ؾيسة تفدضخ ضعيفة ججا طاص هحا الزعف في التفدضخ نتيجة عجش طجػد 0.099-بمغت 

ع قة اثخ بضغ الستغضخيغ لمدشػات السجرطسة طلكغ هحا ال يعشي انعجاش الع قة كميا بضشهسا فقج 
 دراسة عضشة لدشػات اخخى. تتطهخ الع قة بضشهسا ؼيسا لػ تس

 لمشسػذج طكسا في الججطس ANOVAإضافة الى ذلظ فقج اطججت الباحثة ججطس تحمضل التبايغ 
 :تي اآل

 

 

 

 



 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::التحؾق  اَّلحالائي::::::::::::::: الثالو الػال  الثالو / ادإحو

 
:5 

 

 (12جدوؿ رقم )

 تحميل التباين لشسهذج االنحدار السدتخدـ جدوؿ

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.124 1 1.124 .007 .934b 

Residual 1565.542 10 156.554   

Total 1566.667 11    

a. Dependent Variable: انعًىيٍة انًٍزاٍَة 

b. Predictors: (Constant), االفصاح 

داللة معشػية تحت  انسػذج ليذ ذػ اص الشتائج في الججطس اع   تبضغ اص نسػذج االنحجار ه
طهي  0.934مداطية الى  sigطبؿيسة معشػية  F 0.007بمغت ؾيسة اختبار  فقج%  5مدتػى 

 % طتذضخ أيزا الى انعجاش األثخ بضغ الستغضخيغ.5ؾيسة اكبخ مغ مدتػى الجاللة 

ؾيع معمسات االنحجار )األثخ( ل فراح في السضدانية العسػمية إضافة الى ؾيسة  طقج تع إيجاد
 :تي اآل طمعشػيتها طكسا في الججطس tاختبار 

 (13جدوؿ رقم )

 ومعشهيتيا لإلفراح في السيزانية العسهمية tمعمسات االنحدار )األثر( وقيم اختبار 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 28.996 8.610  3.368 .007 

 934. 085.- 027.- 346. 029.- االفصاح

a. Dependent Variable: انعًىيٍة انًٍزاٍَة 

 

ة )ال يػجدددج اثدددخ ذط داللدددة إحردددائي ىعددد   قبدددػس الفخضدددية الردددفخية األطلددديتزدددح مدددغ الشتدددائج ا 
لددددديذ ل فرددددداح اثددددخ معشدددددػي فدددددي  أنددددهالسضدانيدددددة العسػميدددددة(, هددددحا يعشدددددي معشػيددددة ل فرددددداح فددددي 

السحتددددددبة التدددددي  t% طذلدددددظ لكدددددػص ؾيسدددددة 5السضدانيدددددة العسػميدددددة تحدددددت مددددددتػى داللدددددة احردددددائية 
طهددددددح  الؿيسددددددة اكبددددددخ مددددددغ  0.934لهددددددا مددددددداطية الددددددى  .sig, طؾيسددددددة السعشػيددددددة 0.085-بمغددددددت 
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 0.027-اص ؾيسددددددة معمسددددددة االنحددددددجار كانددددددت مددددددداطية الددددددى  %. كددددددحلظ نجددددددج5مدددددددتػى الجاللددددددة 
 طهي ؾيسة غضخ دالة احرائيا.

طلغددددددددددخض تػضدددددددددديح الرددددددددددػرة بذددددددددددكل اكبددددددددددخ عددددددددددغ مقددددددددددجار اثددددددددددخ اإلفردددددددددداح فددددددددددي السضدانيددددددددددة 
 :تي اآل العسػمية فقج قامت الباحثة بخسع انتذار ؾيسهسا طكسا في الذكل

 

 (3شكل رقم )

 سهميةانتذار قيم اإلفراح مقابل السيزانية الع

 

يتزددح مددغ شددكل االنتذددار أعدد   اص خددط االنحددجار كدداص بسددػازاة السحددػر االفقددي طهددػ دلضددل عمددى 
 انعجاش الع قة بضغ الستغضخيغ.
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 الفرضية الثانية: اختبار أثر اإلفراح في الدخل

 باالتي: H0لقج صيغت الفخضية الرفخية 

H0 خل.: ال يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في الج 

 مقابل الفخضية البجيمة:

H1.يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في الجخل : 

طتع الحرػس عمى الشتائج التي  SPSSلقج تع تحمضل البيانات باستخجاش البخنامج االحرائي 
يتزسغ االرتباط طمعامل التحجيج طمعامل التحجيج السرحح  تياآل تتشاطس ع قة األثخ فالججطس

 السعياري:طالخصا 

 (14جدوؿ رقم )

 عامل التحديد السرحح لشسهذج االنحدار السدتخدـ+معامل االرتباط ومعامل التحديد ـو

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .714a .510 .461 7.872 

a. Predictors: (Constant), االفصاح 

طمعامل التحجيج السرحح  0.51أع   ن حظ اص ؾيسة معامل التحجيج بمغت مغ خ س الججطس 
% 51بسعشى اخخ اص نسػذج االنحجار الستزسغ اثخ اإلفراح في الجخل قج فدخ  0.46بمغت 

إضافة الى ذلظ فقج اطججت , ط مغ االنحخافات الكمية طالستبقي يتع تفدضخ  مغ خ س متغضخات
 :تي اآل لمشسػذج طكسا في الججطس ANOVAالباحثة ججطس تحمضل التبايغ 

 (05رذول رلى )

 رذول تضهُم انتباٍَ نًُىرد االَضذار انًضتخذو

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 645.990 1 645.990 10.425 .009b 

Residual 619.677 10 61.968   

Total 1265.667 11    

a. Dependent Variable: انذخم 

b. Predictors: (Constant), االفصاح 
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نسػذج ذط داللة معشػية تحت مدتػى ػ اص الشتائج في الججطس اع   تبضغ اص نسػذج االنحجار ه

طهي ؾيسة اقل  0.009مداطية الى  sigطبؿيسة معشػية  F 10.425بمغت ؾيسة اختبار  إذ%  5

 %.5مغ مدتػى الجاللة 

 tع معمسات االنحجار )األثخ( ل فراح في الجخل إضافة الى ؾيسة اختبار طقج تع إيجاد ؾي

 :تي اآل طمعشػيتها طكسا في الججطس

 

 (06رذول رلى )

 انذخمويؼُىَتها نإلفصاس فٍ  tيؼهًاث االَضذار )األحر( ولُى اختبار 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.289 5.417  .976 .352 

 009. 3.229 714. 218. 703. االفصاح

a. Dependent Variable: انذخم 

 

)يػجج اثخ ذط  يتزح مغ الشتائج اع   رفس الفخضية الرفخية طقبػس الفخضية البجيمة األطلى
في إثخًا شخديًا ط معشػيًا هحا يعشي اص ل فراح  داللة إحرائية معشػية ل فراح في الجخل(,

, 3.229السحتدبة التي بمغت  t% طذلظ لكػص ؾيسة 5الجخل تحت مدتػى داللة احرائية 
%. كحلظ نجج اص 5طهح  الؿيسة اقل مغ مدتػى الجاللة  0.009لها مداطية  .sigطؾيسة السعشػية 

ذضخ الى اص ارتفا  اإلفراح بسقجار طحجة , مسا ي0.71ؾيسة معمسة االنحجار كانت مداطية الى 
 .0.71طاحجة يؤدي الى ارتفا  الجخل بسقجار 

طلغخض تػضيح الرػرة بذكل اكبخ عغ مقجار اثخ اإلفراح في الجخل فقج قامت الباحثة بخسع 
 :تي اآل انتذار ؾيسهسا طكسا في الذكل
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 (4شكم رلى )

 اَتشار لُى اإلفصاس يمابم انذخم

 

الَحشار أعالِ اٌ خظ االَذذار رو يٍم جصاعذي يًا ٌشٍر انى وجىد عالقة ٌحضخ يٍ شكم ا

 األثر انطردٌة نالفصاح فً انذخم.

 انخانخت: اختبار أحر اإلفصاس فٍ انتغُر فٍ صمىق انًهكُت انفرضُت

 :باالجً H0انصفرٌة انفرضٍة نقذ صٍغث 

H0  فً دقىق انًهكٍة.نالفصاح فً انحغٍر يعُىٌة إدصائٍة : ال ٌىجذ اثر رو دالنة 

 انفرضٍة انبذٌهة: يقابم

H1 نالفصاح فً انحغٍر فً دقىق انًهكٍة.يعُىٌة إدصائٍة : ٌىجذ اثر رو دالنة 

وجى انذصىل عهى انُحائج انحً جحُاول  SPSSنقذ جى جذهٍم انبٍاَات باسحخذاو انبرَايج االدصائً 

ويعايم انحذذٌذ انًصذخ وانخطأ  ٌحضًٍ االرجباط ويعايم انحذذٌذ تياآلعالقة األثر فانجذول 

 انًعٍاري:
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 (07رذول رلى )

 ويؼايم انتضذَذ انًصضش نًُىرد االَضذار انًضتخذويؼايم انتضذَذ يؼايم االرتباط و

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .715a .511 .462 12.691 

a. Predictors: (Constant), االفصاح 

طمعامل التحجيج السرحح  0.51مغ خ س الججطس أع   ن حظ اص ؾيسة معامل التحجيج بمغت 
بسعشى اخخ اص نسػذج االنحجار الستزسغ اثخ اإلفراح في التغضخ في حقػر  0.46بمغت 

 % مغ االنحخافات الكمية طالستبقي يتع تفدضخ  مغ خ س متغضخات.51السمكية قج فدخ 

 لمشسػذج طكسا في الججطس ANOVAالى ذلظ فقج اطججت الباحثة ججطس تحمضل التبايغ إضافة 
 :تي اآل

 (08رذول رلى )

 رذول تضهُم انتباٍَ نًُىرد االَضذار انًضتخذو

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1682.051 1 1682.051 10.444 .009b 

Residual 1610.616 10 161.062   

Total 3292.667 11    

a. Dependent Variable: انًهكٍة دقىق فً انحغٍر 

b. Predictors: (Constant), االفصاح 

 

نسػذج ذط داللة معشػية تحت مدتػى ػ اص الشتائج في الججطس اع   تبضغ اص نسػذج االنحجار ه
طهي ؾيسة اقل  0.009مداطية الى  sigطبؿيسة معشػية  F 10.444بمغت ؾيسة اختبار  إذ%  5

 %.5مغ مدتػى الجاللة 

طقج تع إيجاد ؾيع معمسات االنحجار )األثخ( ل فراح في التغضخ في حقػر السمكية إضافة الى 
 :تي اآل طمعشػيتها طكسا في الججطس tؾيسة اختبار 
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 (09رذول رلى )

 انتغُر فٍ صمىق انًهكُتاس فٍ ويؼُىَتها نإلفص tيؼهًاث االَضذار )األحر( ولُى اختبار 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13.287 8.733  -1.521 .159 

 009. 3.232 715. 351. 1.134 االفصاح

a. Dependent Variable: ةانًهكٍ دقىق فً انحغٍر 

 

)يػجج اثخ ذط  يتزح مغ الشتائج اع   رفس الفخضية الرفخية طقبػس الفخضية البجيمة األطلى
أثخًا داللة إحرائية معشػية ل فراح في التغضخ في حقػر السمكية(, هحا يعشي اص ل فراح 

 t% طذلظ لكػص ؾيسة 5في التغضخ في حقػر السمكية تحت مدتػى داللة احرائية شخديًا طمعشػيًا 
طهح  الؿيسة اقل مغ  0.009لها مداطية  .sig, طؾيسة السعشػية 3.232السحتدبة التي بمغت 

, مسا يذضخ 0.71%. كحلظ نجج اص ؾيسة معمسة االنحجار كانت مداطية الى 5مدتػى الجاللة 
الى اص ارتفا  اإلفراح بسقجار طحجة طاحجة يؤدي الى ارتفا  التغضخ في حقػر السمكية بسقجار 

0.71. 

طلغخض تػضيح الرػرة بذكل اكبخ عغ مقجار اثخ اإلفراح في التغضخ في حقػر السمكية 
 :تي اآل فقج قامت الباحثة بخسع انتذار ؾيسهسا طكسا في الذكل
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 (5شكم رلى )

 اَتشار لُى اإلفصاس يمابم انتغُر فٍ صمىق انًهكُت

 

يذضخ الى طجػد ع قة  يتزح مغ شكل االنتذار أع   اص خط االنحجار ذط مضل تراعجي مسا
 األثخ الصخدية ل فراح في التغضخ في حقػر السمكية.

 

 الفرضية الرابعة: اختبار أثر اإلفراح في التدفقات الشقدية

 باالتي: H0لقج صيغت الفخضية الرفخية 

H0 .ال يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في التجفقات الشقجية : 

 مقابل الفخضية البجيمة:

H1.يػجج اثخ ذط داللة إحرائية معشػية ل فراح في التجفقات الشقجية : 
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طتع الحرػس عمى الشتائج التي  SPSSلقج تع تحمضل البيانات باستخجاش البخنامج االحرائي 
يتزسغ االرتباط طمعامل التحجيج طمعامل التحجيج السرحح  تياآلتتشاطس ع قة األثخ فالججطس 

 طالخصا السعياري:
 (91لى )رذول ر

 ويؼايم انتضذَذ انًصضش نًُىرد االَضذار انًضتخذويؼايم انتضذَذ يؼايم االرتباط و

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .679a .461 .407 8.698 

a. Predictors: (Constant), االفصاح 

 

 

طمعامل التحجيج السرحح  0.46ؾيسة معامل التحجيج بمغت مغ خ س الججطس أع   ن حظ اص 
بسعشى اخخ اص نسػذج االنحجار الستزسغ اثخ اإلفراح في التجفقات الشقجية قج  0.41بمغت 
 % مغ االنحخافات الكمية طالستبقي يتع تفدضخ  مغ خ س متغضخات.46فدخ 

 مشسػذج طكسا في الججطسل ANOVAإضافة الى ذلظ فقج اطججت الباحثة ججطس تحمضل التبايغ 
 :تي اآل

 (90رذول رلى )

 رذول تضهُم انتباٍَ نًُىرد االَضذار انًضتخذو

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 646.341 1 646.341 8.543 .015b 

Residual 756.575 10 75.658   

Total 1402.917 11    

a. Dependent Variable: انُقذٌة انحذفقات 

b. Predictors: (Constant), االفصاح 
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نسػذج ذط داللة معشػية تحت مدتػى ػ اص الشتائج في الججطس اع   تبضغ اص نسػذج االنحجار ه
طهي ؾيسة اقل  0.015مداطية الى  sigطبؿيسة معشػية  F 8.543بمغت ؾيسة اختبار  إذ%  5

 %.5مغ مدتػى الجاللة 
 tجاد قٍى يعهًات االَذذار )األثر( نالفصاح فً انحذفقات انُقذٌة إضافة انى قًٍة اخحبار وقذ جى إٌ

 : تياآلويعُىٌحها وكًا فً انجذول 

 (99رذول رلى )

 انتذفماث انُمذَتويؼُىَتها نإلفصاس فٍ  tيؼهًاث االَضذار )األحر( ولُى اختبار 

Coefficients
a

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.535 5.986  1.092 .301 

 015. 2.923 679. 241. 703. االفصاح

a. Dependent Variable: انُقذٌة انحذفقات 

 

 

 )يػجج اثخ ذط يتزح مغ الشتائج اع   رفس الفخضية الرفخية طقبػس الفخضية البجيمة األطلى
أثخًا شخديًا طمعشػيًا داللة إحرائية معشػية ل فراح في التجفقات الشقجية(, هحا يعشي اص ل فراح 

السحتدبة التي بمغت  t% طذلظ لكػص ؾيسة 5في التجفقات الشقجية تحت مدتػى داللة احرائية 
. %5طهح  الؿيسة اقل مغ مدتػى الجاللة  0.015لها مداطية  .sig, طؾيسة السعشػية 2.923

, مسا يذضخ الى اص ارتفا  اإلفراح 0.68كحلظ نجج اص ؾيسة معمسة االنحجار كانت مداطية الى 
 .0.68بسقجار طحجة طاحجة يؤدي الى ارتفا  التجفقات الشقجية بسقجار 

طلغخض تػضيح الرػرة بذكل اكبخ عغ مقجار اثخ اإلفراح في التغضخ في حقػر السمكية فقج 
 :تي اآل ؾيسهسا طكسا في الذكلقامت الباحثة بخسع انتذار 
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 (6شكل رقم )

 انتذار قيم اإلفراح مقابل التدفقات الشقدية

 

يتزح مغ شكل االنتذار أع   اص خط االنحجار ذط مضل تراعجي مسا يذضخ الى طجػد ع قة 
 األثخ الصخدية ل فراح في التجفقات الشقجية.

التغضخ في حقػر السمكية طبالجرجة  مغ خ س ما تقجش يتزح اص اقػى اثخ ل فراح كاص في
الثانية جاء اثخ اإلفراح في الجخل ثع اثخ اإلفراح في التجفقات الشقجية ثالثا اذ كاص األثخ في 
الستغضخات الث ثة الدابقة شخديا طمعشػيا طأخضخا جاء اثخ اإلفراح في السضدانية العسػمية الحي 

 كاص اثخ  غضخ معشػي.
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 (7شكم رلى )

اإلفصاس فٍ يتغُراث انتغُر فٍ صمىق انًهكُت وانذخم وانتذفماث انُمذَت وانًُزاَُت لىة احر 

 انؼًىيُت
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 انًبضج االول

 االصتُتاراث

 جات االتية :الى االستشتا ةالباحث تمغ خ س الجانب العسمي تػصم

_ يسثددددل مبددددجأ االفردددداح السحاسددددبي مددددغ السبددددادئ السحاسددددبية السهسددددة اذ نذددددات هددددح  االهسيددددة 1

مدددددغ حؿيقدددددة كدددددػص الغالبيدددددة العطسدددددى مدددددغ قدددددخاء القدددددػائع الساليدددددة لددددديذ لهدددددع الحددددد  فدددددي االشددددد   

عمدددى دفدددداتخ طسددددج ت اي شددددخكة , طهددددع مددددغ اجددددل ذلددددظ يعتسددددجطص عمددددى حددددج كبضددددخ فددددي التعددددخذ 

 ة طالػقػذ عمى ادائها مغ خ س قػائسها السالية .عمى اطضا  السشذا

_ تعدددددج السعدددددايضخ السحاسدددددبية الجطليدددددة مدددددغ اهدددددع القػاعدددددج التدددددي يتصمدددددب االلتدددددداش بهدددددا مدددددغ قبدددددل 2

العخاؾيددددددة لغددددددخض تحقضدددددد  الذددددددفاؼية بعسميددددددة االفردددددداح عددددددغ السعمػمددددددات السؤسدددددددات السرددددددخؼية 

 السحاسبية .

خؼية مدددددغ اهددددددع التدددددجاعيات السحاسددددددبية اص االخصدددددار التدددددي تعخضددددددت لهدددددا السؤسدددددددات السرددددد _3

 بدبب جائحة كػرطنا مسا انعكذ سمبًا عمى االفراح طجػدة التقاريخ السالية .

_ بالشدددددددبة النتذددددددار فددددددايخطس كػرطنددددددا عمددددددى القددددددػائع الساليددددددة , لددددددع يددددددتع التػصددددددل الددددددى دلضددددددل 4

ي يػضددددددح اثددددددخ انتذددددددار فددددددايخطس كػرطنددددددا عمددددددى القددددددػائع الساليددددددة . طتحجيددددددجًا يػجددددددج أثددددددخا معشددددددػ 

 عمى حيادية السعمػمات الػاردة في التقاريخ السالية .ألنتذار فايخطس كػرطنا 

_اعتسددددددددادا عمددددددددى ؾدددددددديع األطسدددددددداط الحدددددددددابية يتبددددددددضغ اص اعمددددددددى ؾيسددددددددة كانددددددددت عشددددددددج السضدانيددددددددة 5

العسػميددددددة يدددددداتي ثانيددددددا اإلفردددددداح طثالثددددددا التددددددجفقات الشقجيددددددة طرابعددددددا الددددددجخل طأخضددددددخا جدددددداء متغضددددددخ 

 التغضخ في حقػر السمكية.
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تذددددددضخ ؾدددددديع االنحخافددددددات السعياريددددددة الددددددى اص الستغضددددددخات كانددددددت متقاربددددددة فددددددي االتدددددددار ؼيسددددددا  _6

 بضشها استشادا الى قخب الؿيع مغ الػسط الحدابي.

_ اص االرتبددددداط بدددددضغ اإلفرددددداح طالسضدانيدددددة العسػميدددددة هدددددػ ارتبددددداط غضدددددخ معشدددددػي تحدددددت مددددددتػى 7

 % استشادا لمبيانات السجرطسة.5داللة احرائية 

اط بددددددضغ اإلفردددددداح طالددددددجخل هددددددػ ارتبدددددداط شددددددخدي معشددددددػي تحددددددت مدددددددتػى داللددددددة _ اص االرتبدددددد8

 %5احرائية 

_ اص االرتبدددداط بددددضغ اإلفردددداح طالتغضددددخ فددددي حقددددػر السمكيددددة هددددػ ارتبدددداط شددددخدي معشددددػي تحددددت 9

 %.5مدتػى داللة احرائية 

_ اص االرتبدددددددداط بددددددددضغ اإلفردددددددداح طالتددددددددجفقات الشقجيددددددددة هددددددددػ ارتبدددددددداط شددددددددخدي معشددددددددػي تحددددددددت 10

 %.5ائية مدتػى داللة احر

_ اص االرتبددددددداط بدددددددضغ اإلفرددددددداح طالتغضدددددددخ فدددددددي حقدددددددػر السمكيدددددددة كددددددداص األعمدددددددى يددددددداتي ثانيدددددددا 11

االرتبدددداط مددددع الددددجخل طثالثددددا جدددداء االرتبدددداط مددددع التددددجفقات الشقجيددددة طأخضددددخا االرتبدددداط مددددع السضدانيددددة 

 العسػمية.

_ لددددع يطهددددخ ل فردددداح اثددددخ معشددددػي فددددي السضدانيددددة العسػميددددة تحددددت مدددددتػى داللددددة احرددددائية 12

5.% 

% اذ 5فدددددي الدددددجخل تحدددددت مددددددتػى داللدددددة احردددددائية أثدددددخًا شخديدددددًا ط معشػيدددددًا _ اص ل فرددددداح 13

 . 0.71اص ارتفا  اإلفراح بسقجار طحجة طاحجة يؤدي الى ارتفا  الجخل بسقجار 
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فددددي التغضددددخ فددددي حقددددػر السمكيددددة تحددددت مدددددتػى داللددددة أثددددخًا شخديددددًا ط معشػيددددًا _ اص ل فردددداح 14

اإلفرددددداح بسقدددددجار طحدددددجة طاحدددددجة يدددددؤدي الدددددى ارتفدددددا  التغضدددددخ فدددددي  % اذ اص ارتفدددددا 5احردددددائية 

 . 0.71حقػر السمكية بسقجار 

فدددددددددي التدددددددددجفقات الشقجيدددددددددة تحدددددددددت مددددددددددتػى داللدددددددددة أثدددددددددخًا شخديدددددددددًا ط معشػيدددددددددًا _ اص ل فرددددددددداح 15

% اذ اص ارتفدددددددا  اإلفردددددداح بسقدددددددجار طحددددددجة طاحدددددددجة يددددددؤدي الدددددددى ارتفددددددا  التدددددددجفقات 5احرددددددائية 

 . 0.68الشقجية بسقجار 

ص اقددددػى اثددددخ ل فردددداح كدددداص فددددي التغضددددخ فددددي حقددددػر السمكيددددة طبالجرجددددة الثانيددددة جدددداء اثددددخ _ ا16

فددددي الددددجخل ثددددع فددددي التددددجفقات الشقجيددددة ثالثددددا طأخضددددخا جدددداء اثددددخ اإلفردددداح فددددي السضدانيددددة العسػميددددة 

 الحي كاص اثخ  غضخ معشػي.
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 السبحث الثاني

 التهصيات

 باالتي : مغ خ س االستشتاجات اع   تػصي الباحثة 

_ االهتسدددددداش باالفردددددداح عددددددغ السعمػمددددددات الددددددػاردة بددددددالقػائع الساليددددددة الددددددحي يددددددؤدي الددددددى تصددددددػيخ 1

 .طاعصاء التقاريخ السالية مديجًا مغ الذفاؼية الشطاش السحاسبي القائع طيديج مغ كفاءته 

ضدددددددخطرة اص تتزدددددددسغ التقددددددداريخ طالقدددددددػائع الساليدددددددة كافدددددددة السعمػمدددددددات الساليدددددددة طغضدددددددخ الساليدددددددة _ 2

ي تعكددددددددذ اداء ادارة السؤسدددددددددات السرددددددددخؼية طسياسدددددددداتها طمددددددددجى تاثخهددددددددا بحددددددددجث جائحددددددددة التدددددددد

 كػرطنا .

الجطليددددددة فدددددددي اهسيددددددة لمسعدددددددايضخ السحاسددددددبية  تددددددػلياص  السؤسدددددددات السردددددددخؼية_ يتعددددددضغ عمددددددى 3

طضدددددخطرة  ا السحاسدددددبية بالذدددددكل الدددددحي يقدددددػي مدددددغ التقددددداريخ الفردددددمية طالددددددشػيةانطستهدددددامختمدددددف 

 . تصبض  السعايضخ السحاسبية

 يجدددددددب اص تتزدددددددسغ القدددددددػائع الساليدددددددة كافدددددددة االفرددددددداحات ال زمدددددددة طالسعمػمدددددددات الزدددددددخطرية _4

التدددددددي تعكدددددددذ اداء ادارة السؤسددددددددات السردددددددخؼية طالدياسدددددددات الستبعدددددددة طمدددددددجى تاثضخهدددددددا بجائحدددددددة 

 كػرطنا طالتجابضخ الستخحة لسػاجهة خصخ الفايخطس .

طفدددددد  السعددددددايضخ السحاسددددددبية  بتػحضددددددج القددددددػائع الساليددددددةالسؤسدددددددات السرددددددخؼية _ ضددددددخطرة ؾيدددددداش 5

 الجطلية طالتي تقجش الى االشخاذ السدتخجمة لها .
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_ دراسددددددة متصمبددددددات تصبضددددددد  السعددددددايضخ السحاسدددددددبية الجطليددددددة طاالسددددددتفادة مدددددددغ الددددددجطس السصبقدددددددة 6

 لتمظ السعايضخ طتبادس الخبخات معها .

سعددددددايضخ مددددددع ال_ ؾيدددددداش الجهددددددات الساليددددددة الخسددددددسية عمددددددى تصددددددػيخ القددددددػائع الساليددددددة بسددددددا يتفدددددد  7

 عصاء صػرة طاضحة عغ السخكد السالي لمذخكة .السحاسبية الجطلية إل

ضددددخطرة االلتددددداش بالتػقضددددت السشاسددددب ل فردددداح , لسددددا لهددددحا التػقضددددت ضددددخطرة مددددغ اثددددخ بددددالغ _ 8

 ضسغ الػقت السشاسب .تكػص السعمػمات الستعمقة بالذخكة  ألصاالهسية 

طمعدددددايضخ معتسدددددجة طمعخطفدددددة تردددددجر مدددددغ  _ اهسيدددددة اعدددددجاد التقددددداريخ الساليدددددة عمدددددى طفددددد  اسدددددذ9

جهددددددددات مهشيددددددددة متخررددددددددة ألجددددددددل تحقضدددددددد  الذددددددددفاؼية فددددددددي العسددددددددل السحاسددددددددبي , طاص عسايددددددددة 

السرددددددجاؾية طالقبددددددػس العدددددداش  مشهدددددداتصبضدددددد  السعددددددايضخ السحاسددددددبية طالقػاعددددددج تحقدددددد  عددددددجة سددددددسات 

 طالقابمية طالسقارنة .

الساليددددددة بذددددددكل ندددددداقز _ ضددددددخطرة ؾيدددددداش الدددددددػر باسددددددتبعاد الذددددددخكات التددددددي تقددددددجش بياناتهددددددا 10

طالذدددددخكات التدددددي ال تقدددددجش بياناتهدددددا نهائيدددددا طفدددددخض غخامدددددات طعقػبدددددات بحددددد  الذدددددخكات السقردددددخة 

طالسجرجددددددة فددددددي سددددددػر العددددددخار لدددددد طرار الساليددددددة طاالخددددددح باالعتبددددددار التدددددددامهع بستصمبددددددات اعددددددجاد 

 التقاريخ السالية .

ات السحاسدددددددبية _ ضددددددخطرة اص تقددددددػش السؤسددددددددات السرددددددخؼية باصددددددجار التػجضهدددددددات طاالرشدددددداد11

التدددددي تدددددداهع فدددددي الحدددددج مدددددغ اثدددددخ التدددددجاعيات السحاسدددددبية لحدددددجث فدددددايخطس كػرطندددددا عمدددددى القدددددػائع 

 السالية .
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::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Abstract 
 

 

Abstract 
This study aims to know the extent of the impact of accounting disclosure in 

accordance with international accounting standards on the quality of financial 

reports in light of the Corona pandemic 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  Examine the records of companies 

whose financial reports they want to see.  There has been great interest in the 

recent period in the quality of financial reports, and the concept of the quality 

of financial reports focused on preparing those financial reports in accordance 

with the financial reporting framework and delivering the content of the reports 

to their users in a timely manner without the existence of fundamental 

distortions in this content to honestly reflect the economic situation of the 

company during the specified period.  To achieve the goal of the thesis, the 

level of accounting disclosure was measured in accordance with international 

accounting standards and the quality indicators of financial reports for joint 

stock companies, the research sample, were measured by conducting an 

analysis of the annual and interim reports and lists using the content analysis 

model for a sample of Iraqi companies listed in the Iraq Stock Exchange.  The 

researcher reached several conclusions, the most prominent of which was that 

the risks to which banking institutions were exposed are among the most 

important accounting repercussions due to the Corona pandemic, which 

negatively affected disclosure and the quality of financial reports.  Based on the 

results, the researcher recommends that the financial statements should include 

all the necessary disclosures and necessary information that reflects the 

performance of the management of banking institutions, the policies followed, 

the extent of their impact on the Corona pandemic, and the measures taken to 

confront the threat of the virus. 
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