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 شكر وامتنان
 االشػكر الحهػد لػؾ ااألرض، السػهااات همػ  فيػً هباركػا   طيبػا   كثيرا   حهدا   العالهيف رب هلل الحهد   
 لػًآ اعمػ  دمحم سػيدىا عمػ  االسػبلـ االصبلة هكاىؾ اعما سمطاىؾ اعظيـ اجٍؾ لجبلؿ يىبغي كها

 . الطاٌريف الطيبيف

األستاذ الهساعد  الفاضل استاذي ال  اجل عز هللا بعد اهتىاىي اعظيـ شكربال أتقدـ أف يسرىي   
 اهتابعتػً القيهػ  التاجيٍػات اتقػديـ الرسػال  ٌػذي عمػ  باألشػراؼ لتفضمً حيدر عادة كاظـ السعدي

 بأخبلقػػً اقػػداة اهاجٍػػا   اهرشػػدا   عاىػػا   فكػػاف ااجٍتىػػي، التػػي الهصػػاعب أثىػػا  اهسػػاىدتي الهسػػتهرة
خراجٍا الرسال  ٌذي أىضاج ال  بٍا قادىي التي الرصيى  العمهي  تًاهتابع الىبيم   الحالي، بشكمٍا اا 
 يافقػً أف القػدير العمي هللا سائبل   اصف ، عىد اتقف أهاهً تعجز ااالهتىاف االتقدير الشكر فكمهات

 . الجزا  خير عىي هللا فجزاي كمٍا خطااتً في

 االػػ  ااالقتصػػاد االدارة كميػػ  عهػػادة الػػ  ااهتىػػاىي بشػػكري  أتقػػدـ أف االافػػا  العرفػػاف ااجػػب هػػف   
 تعمهىػا ـبفضػمٍ الػذيف العميػا الدراسػات اهرحمػ  البكػالارياس هرحمػ  فػي الهحاسػب  قسػـ فػي أساتذتي

 يغرسػٍا هػف الػ  تحتػاج الهمٍهػ  األفكػار ااف بعهمىػا يتحقػ  الهسػتحيل ااف اهعىػ  قيه  لمىجاح اف
ل فإىٍـ فيىا  . ااالهتىاف لمشكر ٌأ

 لتفضػػمٍـ الهىاقشػػ  لجىػػ  اأعضػػا  رئػػيس األفاضػػل السػػادة الػػ  اهتىػػاىي أسػػجل أف يشػػرفىي كهػػا   
 اتقػػديرا   لمعمػػـ خدهػػ  القيهػػ  هبلحظػػاتٍـ اتقػػديـ الرسػػال  ٌػػذي هىاقشػػ  فػػي االشػػتراؾ بقبػػاؿ هشػػكاريف
 . ، كها ااسجل شكري ااهتىاىي لمسادة الهقاهيف العمهي االمغاي لمهعرف 

 لٍػػػـ داعيػػػا   الهاجسػػػتير هرحمػػػ  فػػػي الدراسػػػ  زهػػػبل  جهيػػػ  الػػػ  بػػػالتافي  ئيادعػػػا شػػػكري  ااسػػػجل   
 لٍػـ ااهتىػاىي شػكري  تقػديـ فػي الذاكرة تسعفىي لـ لها العذر االتهس، حياتٍـ في االسبله  بالتافي 

 . االتقدير ااالحتراـ الشكر كل هىي فمٍـ

ػػا    ىػػًا  هعػػيف خيػػر إىػػً التافيػػ ، هللا أسػػأؿ اف اال  يسػػعىي ال اختاه  ، الىصػػير اىعػػـ الهػػال  ىعػػـ ا 
ىػً ىعػـ الهػال  اىعػـ الىصػير، االحهػد  اختاها  ال يسعىي إال أف أسأؿ هللا التافي ، إىً خير هعيف اا 

    اآلً الطيبيف الطاٌريف . () العالهيف االصبلة االسبلـ عم  سيدىا دمحم هلل رب  

 
 ... الباحث                                                                   
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 اُضبثزخ 

Properties, Plants and 

Equipments 

PPE 11 

 Total Assets TA 12 إعٔب٢ُ األطٍٞ

 
            

 



  .......................................املالحق   ثبج .......................................
 

 د

 

 المالحق ثبت
ههْ 

 اُظلؾخ ػ٘ٞإ أُِؾن أُِؾن
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 المستخمص :ـ 

ابيػاف هػد   (12رقػـ )الهحاسػبي الػدالي  اريػلمهع الهعرفيػ  الهرتكػزاتدراس   إل  البحث يٍدؼ   
 الهػالي االبػبلغ لجػادة الهعرفيػ  دراس  الهرتكزاتطبيقً في بيئ  األعهاؿ العراقي ، اكذلؾ اهكاىي  ت

ػػـ الهقػػاييس التػػي يهكػػف هػػف خبللٍػػا قيػػاس ٌػػذي الجػػادة هػػ  تحديػػد أيٍػػا أكثػػر  هػػ ئهبل هػػ  عػػرض ٌأ
يػاف الػدار الػذي يهكػف أف يمعبػً تطبيػ  الهعيػار بلبيئ  األعهاؿ العراقيػ ، كهػا ايٍػدؼ البحػث الػ  

بالشػػػكل الػػػذي يػػؤدي الػػػ  ترشػػػيد  الهػػالي االبػػػبلغ فػػػي تحسػػػيف جػػادة (12) رقػػـ الهحاسػػبي الػػػدالي
 قرارات الهستخدهيف ساا   أكاىاا الداخمييف أـ الخارجييف . 

ػػي اتػػـ تطبيػػ  البحػػث عمػػ  عيىػػ  هػػف الهصػػارؼ الهدرجػػ  فػػي سػػاؽ العػػراؽ لػػؤلاراؽ الهاليػػ     ٌا
 الشػرؽ  اهصػرؼ التجػاري  الخمػي  اهصرؼ العراقي االستثهار اهصرؼ لبلستثهار آشار هصرؼ
 بغػػػداد اهصػػػرؼ االسػػػبلهي ايػػػبلؼ اهصػػػرؼ الهاصػػػل اهصػػػرؼ الهىصػػػار اهصػػػرؼ  األاسػػػ 
تػػػـ تطبيػػػ  (، إذ 2020-2017التجػػػاري لمفتػػػرة ) سػػػاهر اهصػػػرؼ لبلسػػػتثهار جيٍػػػاف اهصػػػرؼ

، ثػػـ تػػـ قيػػاس جػػادة االبػػبلغ الهػػالي هػػف ٌػػذي الهصػػارؼفػػي  (12الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )
خبلؿ قياس التدف  الىقدي الهستقبمي اقياس جادة الهستحقات الهعبػرة عػف جػادة االبػبلغ الهػالي، 
 كهػػا تػػـ اسػػتعهاؿ هجهاعػػ  هػػف األسػػاليب االحصػػائي  لتحديػػد طبيعػػ  العبلقػػ  بػػيف هتغيػػرات البحػػث

 .  الهستقم  االتابع 

هٍػػػا  اتاصػػػل البحػػػث    ف ٌىػػػاؾ اهكاىيػػػ  لتطبيػػػ  أالػػػ  هجهاعػػػ  هػػػف االسػػػتىتاجات كػػػاف هػػػف ٌأ
( فػػي الهصػػارؼ الهدرجػػ  فػػي سػػاؽ العػػراؽ لػػؤلاراؽ الهاليػػ ، 12الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )

 فأفضػبل  عػػف اهكاىيػػ  قيػػاس جػادة االبػػبلغ الهػػالي فػػي ٌػػذي الهصػارؼ، كهػػا اتاصػػل البحػػث الػػ  
 فػػػي يسػػػاعد أف يهكػػػف البحػػػث عيىػػػ  الهصػػػارؼ فػػػي( 12)رقػػػـ  الػػػدالي الهحاسػػػبي الهعيػػػار تطبيػػػ 
 ٌػػػذا يقػػػاـ إذ عىٍػػا، ااالفصػػػاح الػػػدخل ضػػرائب بقيػػػاس يتعمػػ  فيهػػػا الهػػػالي االبػػبلغ جػػػادة تحسػػيف
 فػي الكػافي الاقػت تػافر عػف فضػبل  ، الػدخل لضػرائب الهحاسػبي  الهعالجػ  اتاضػي  بشرح الهعيار
ىػاؾ الهىاسػب، بالاقػت الهبلئهػ  الهعماهػات يراتػاف الهػالي االبػبلغ جػادة لقياس الهصارؼ ٌذي  ٌا

 اتخػػػاذ فػػػي الهسػػػاعدة أجػػػل هػػػف اإلدارة الػػػ  الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادة قيػػػاس ىتػػػائ  إليصػػػاؿ اهكاىيػػػ 
 . الهىاسب  التاقيتات في القرارات
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 ـالمقدمة :

عىػػػً  تالهحاسػػػبي  ىتجػػػ إف االخػػػتبلؼ بػػػيف القػػػااىيف االتشػػػريعات الضػػػريبي  االقػػػااىيف ااألىظهػػػ    
 ااألىظهػػ  القػػااىيفهشػػكم  عػػدـ التهاثػػل بػػيف كػػل هػػف صػػافي الػػرب  الهحاسػػبي )الهحسػػاب بهاجػػب

ف ٌػػذا أ(، عمهػػا  الضػػريبي  االتشػػريعات القػػااىيف( االػػرب  الضػػريبي )الهحسػػاب بهاجػػبالهحاسػػبي 
ا التزاهػػػات أ أصػػػاال    عػػػف ذلػػػؾ فػػػراؽ هؤقتػػػ  قػػػد تكػػػاف يىػػػت ااالخػػػتبلؼ يتبػػػايف هػػػف بمػػػد  خػػػر، 

ا عمػػػ  صػػػافي الػػػرب  بالزيػػػادة أا االىخفػػػاض، كهػػػا إف ٌػػػذي  ضػػػريبي  االتػػػي يهكػػػف أف تػػػؤثر بػػػداٌر
ػا الػػ  سػػى  هاليػػ  الحقػ ، لػػذلؾ فكػػاف هػػف  الفراقػات الهؤقتػػ  تىشػػأ فػػي سػى  هاليػػ  هعيىػػ  ايىتقػػل أثٌر

االقتصػادي   الضراري االفصاح عف ٌذي الفراؽ في القاائـ االكشافات الهاليػ  التػي تعػدٌا الاحػدة
ف ٌػػذي  ٌػػذي الفراقػػات أصػػاال   أعتبػػاراذلػػؾ بسػػب  لمهكمػػف بػػدف  الضػػريب  أا التزاهػػات عميػػً، كهػػا اا 

الفراقػػػػات يهكػػػػف أف تػػػػؤثر بشػػػػكل هباشػػػػر أا  يػػػػر هباشػػػػر عمػػػػ  قػػػػرارات هسػػػػتخدهي الهعماهػػػػات 
 الهحاسبي  ساا   أكاىاا الداخمييف أـ الخارجييف . 

 International Accounting Standardsلػػدالي لػذلؾ فػػإف هجمػػس هعػػايير الهحاسػب  ا   

Board (IASB) ( 12قاـ بإصدار الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ ) اذلػؾ هػف أجػل هعالجػ  عػدـ
، اكػػذلؾ االٌتهػػاـ بعهميػػ  التحاسػػب الضػػريبي الضػػريبي الػػرب هػػ   الهحاسػػبي الػػرب  صػػافيتهاثػػل 

هؤجمػػػ  اتاضػػػي  كيفيػػػ  االفصػػػاح باإلضػػػاف  الػػػ  احتسػػػاب كػػػل هػػػف الضػػػريب  الجاريػػػ  االضػػػريب  ال
 الهػػػدةعىٍهػػػا فػػػي القػػػاائـ االكشػػػافات الهاليػػػ  التػػػي تقػػػـا الاحػػػدة االقتصػػػادي  بإعػػػدادٌا فػػػي ىٍايػػػ  

الهحاسػػػبي ، األهػػػر الػػػذي يهكػػػف أف يسػػػاعد فػػػي ترشػػػيد قػػػرارات الهسػػػتخدهيف الػػػداخمييف االخػػػارجييف 
تالي الهساعدة في تهايل الهاازى  لمهعماهات الهحاسبي  فضبل  عف تحسيف اإليرادات الضريبي  ابال

 العاه  لمدال  .

( الخاصػػػ  13اهػػػا تجػػػدر االشػػػارة إليػػػً، إىػػػً فػػػي العػػػراؽ يػػػتـ اعتهػػػاد القاعػػػدة الهحاسػػػبي  رقػػػـ )   
تٍػػػػدؼ ٌػػػػذي القاعػػػػدة الػػػػ  تحديػػػػد الاعػػػػا  الضػػػػريبي ااصػػػػف  إذ بالهحاسػػػػب  عػػػػف ضػػػػريب  الػػػػدخل،

ااالسترداد اكيفيػ  عػرض ٌػذي البياىػات فػي الهعالجات الهحاسبي  لضريب  الدخل هف حيث السداد 
القػػػاائـ الهاليػػػ  لماحػػػدة االقتصػػػادي ، هػػػف داف التطػػػرؽ الػػػ  كيفيػػػ  الهعالجػػػ  الهحاسػػػبي  لمفراقػػػات 

 الضريبي  الدائه  االهؤقت  .
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 عيىػ  فػي( 12رقػـ ) الػدالي الهحاسػبي الهعيػار تطبيػ  إهكاىيػ اقد جا  البحػث الحػالي لدراسػ     
جػػادة االبػػبلغ  تحسػػيف فػػي داريبيػػاف ا الهاليػػ   لػػؤلاراؽ العػػراؽ سػػاؽ  فػػي  الهدرجػػ الهصػػارؼ هػػف

هػػػف خػػػبلؿ تحسػػػيف التػػػدفقات الىقديػػػ  الهسػػػتقبمي  لٍػػػذي الهصػػػارؼ، اكػػػذلؾ تحسػػػيف جػػػادة  الهػػػالي
 الهستحقات الهعبرة عف جادة االببلغ الهالي . 

ـ   فقػد اعميػً،    ػي فصػاؿ، أربعػ  عمػػ  الحػالي البحػث تقسػػيـ تػ  األاؿ الفصػػل تىػااؿ:  يػأتي هػػا ٌا
 الهبحػث هاأ البحث، هىٍجي  تىااؿ األاؿ الهبحث هبحثيف، تضه ف اقد سابق ، ادراسات الهىٍجي 
 لبيػاف تحميمٍػػا هػ  بهاضػاعً الهتعم قػ  ااألجىبي  العربي  السابق  الدراسات هف بعضا   فتىااؿ الثاىي
 الفصػل هػاأ . الدراسػات ٌػذي هػف ةاإلفػاد اهد  الحالي البحث ابيف بيىٍا ااالختبلؼ التشابً أاجً
الجاىػب التطبيقػي  تىػااؿ الػذي الثالػث الفصل أت  ذلؾ ابعدالجاىب الىظري لمبحث،  فتىااؿ الثاىي
ص فقد اأخيرا ،. لمبحث   الهبحػث هبحثػيف، اتضػه ف االتاصػيات، لبلستىتاجات الراب  الفصل ُخص 
ػػص األاؿ ػػل التػػي االتطبيقػػي الىظػػري  الجػػاىبيف السػػتىتاجات ُخص   الهبحػػث هػػاأ البحػػث، إليػػػٍا تاص 
ص الثػاىي زة لمتاصيات فُخص        .       االستىتاجات لتمؾ الهعز 
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 المبحث األول/ منيجية البحث

 سػيقاـ لػذلؾ عمهيػ ، أسس عم  الهبىي البحث عدادإل األال  الخطاة الهىٍجي  إعداد عهمي  تعد  
 ااألٌهيػػػػ  ااألٌػػػػداؼ بالهشػػػػكم  الهتهثمػػػػ  البحػػػػث هىٍجيػػػػ  باسػػػػتعراض الهبحػػػػث ٌػػػػذا فػػػػي الباحػػػػػث
 لمبحػث، االفتراضػي ااألىهػاذج البياىػات جهػ  اهصػادر االزهاىي  الهكاىي  بحثال احداد االفرضي 

       ػ: ا تي  الفقرات في هاض  اكها

 

 ـ مشكمة البحث :ـ 1ـ1ـ1

 هعػايير افػ  عم  العراؽ في الدخل ضريب  تقدير بيف التبايف حاؿ تهحارت البحث إف هشكم    
ػػذا الضػػريبي ، االتشػػريعات القػػااىيف افػػ  عمػػ  خلالػػد ضػػريب  اتقػػدير الهػػالي ااإلبػػبلغ الهحاسػػب   ٌا
( دائهػػ  افػػراؽ  هؤقتػػ  فػػراؽ ) الضػريبي االػػرب  الهحاسػػبي الػػرب  بػيف فػػراؽ  ىشػػا  إلػػ  أد  التبػايف
ػػذي ػػي البلحقػػ  السػػىاات فػػي الضػػريب  تقػػدير عمػػ  يػػؤثر هػػا هىٍػػا الفػػراؽ  ٌا  أهػػا الهؤقتػػ  الفػػراؽ  ٌا
ػا فػإف الدائهػ  الفراؽ  ػا سػى  عمػ  يقتصػر تأثيٌر ، هؤجمػ  ضػريبي  تبعػات لٍػا كػاف ت أف داف  ظٍاٌر

 عػػف االفصػػاح الضػػراري  هػػف فكػػاف األهػػر الػػذي يهكػػف أف يػػؤثر عمػػ  جػػادة االبػػبلغ الهػػالي، لػػذلؾ
 أا الضػريب  بػدف  لمهكمػف أصػاال   الفراقػات ٌػذي عتبػارأ  بسػب اذلػؾ الهالي  القاائـ في الفراؽ  ٌذي

ف كهػا عميً، التزاهات  قػرارات عمػ  هباشػر  يػر أا هباشػر بشػكل تػؤثر فأ يهكػف الفراقػات ٌػذي اا 
الخػارجييف، ايهكػف التعبيػر عػف هشػكم   أـ الػداخمييف أكػاىاا ساا    الهحاسبي  الهعماهات هستخدهي

 البحث عبر التساؤالت الفكري  ا تي  :ػ 

الهصػػارؼ الهدرجػػ  ( فػػي 12رقػػـ ) الػػدالي الهحاسػػبي ٌػػل ٌىػػاؾ اهكاىيػػ  لتطبيػػ  الهعيػػار .1
 ؟  ؽ لؤلاراؽ الهالي في ساؽ العرا

 ٌل ٌىاؾ اهكاىي  لقياس جادة االببلغ الهالي باستعهاؿ الهعادالت االىهاذج الرياضي  في .2
   ؟ الهالي  لؤلاراؽ العراؽ ساؽ  في الهدرج  الهصارؼ

 االبػػػبلغ جػػػادة يسػػاعد فػػػي تحسػػيف( 12) رقػػػـ الػػدالي الهحاسػػػبي ٌػػل إف تطبيػػػ  الهعيػػار .3
 شيد قرارات الهستخدهيف ؟ في تر بالشكل الذي يساعد  الهالي
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 ـ أىمية البحث :ـ2ـ1ـ1

ػػػي الهعيػػػار الهحاسػػػبي الػػػدالي رقػػػـ    هيػػػ  هتغيراتػػػً الرئيسػػػ ، ٌا هيػػػ  البحػػػث هػػػف ٌأ ( 12) تػػػأتي ٌأ
 اصػػػف إلػػػ  فإىػػػً يٍػػػدؼ( 12) الهػػػالي، فبالىسػػػب  لمهعيػػػار الهحاسػػػبي الػػػدالي رقػػػـ االبػػػبلغ اجػػػادة

 عػػف الهحاسػػب  تػػتـ كيػػف ٌػػي ذلػػؾ فػػي األساسػػي  االهسػػأل  الػػدخل، لضػػرائب الهحاسػػبي  الهعالجػػ 
باصػػػفٍا  الهسػػػجم  لمهبػػػال  الهسػػػتقبمي( السػػػداد) لبلسػػػترداد لمضػػػريب  االهسػػػتقبمي  الجاريػػػ  التبعػػػات
 ااألحػػداث االعهميػػات لماحػػدة االقتصػػادي ، العهاهيػػ  الهيزاىيػػ  فػػي بٍػػا هعتػػرؼ( هطمابػػات) أصػػاؿ
الهػالي،  االبػبلغ ابالىسب  لجػادة .لٍذي الاحدة  لهالي ا لمبياىات بٍا الهعترؼ الجاري  لمفترة األخر  
 الهحاسػػبي  الهعماهػػات لهسػػتخدهي الهاليػػ  بػػالقاائـ الهحاسػػبي  الهعماهػػات فػػي الجػػادة ألٌهيػػ  فىظػػرا  

ػػػػػا، اضػػػػػرارة  الهعماهػػػػػات اتاصػػػػػيل ااعػػػػػداد اىتػػػػػاج أعبػػػػػا  االقتصػػػػػادي  الاحػػػػػدات تتحهػػػػػل إذ تاافٌر
هيػ  تػػأتي لػذلؾ الهحاسػبي ،  ىاعيػػ  بخصػائص اتهتعٍػا الهطمابػػ  بػالجادة الهعماهػات ذيٌػػ تػافير ٌأ

    .التىافسي   الاحدة هكاى  رف  في ابالتالي القرارات اتخاذ لغرض هبلئه  تجعمٍا
 

 ـ أىداف البحث :ـ3ـ1ـ1

هي  هد  تاضي  إل  البحث يٍدؼ     أداة باصػفً( 12) رقػـ الدالي الهحاسبي الهعيار اعتهاد ٌأ
الهاليػ ، ابيػاف دار ذلػؾ فػي تحسػيف  القػاائـ فػي الػدخل ضػرائب حاسػبي عػفاله ااإلفصػاح لمقيػاس

جػػادة االبػػبلغ الهػػالي فيهػػا يتعمػػ  بالتػػدفقات الىقديػػ  الهسػػتقبمي  اجػػادة الهسػػتحقات، ابػػذلؾ فػػيهكف 
ي  داؼ البحث هف خبلؿ هجهاع  هف الىقاط، ٌا  :ػ  ها يأتيتاضي  ٌأ

( ابيػػػػاف هػػػػد  اهكاىيػػػػ  12لػػػػدالي رقػػػػـ )لمهعيػػػػار الهحاسػػػػبي ا الهعرفيػػػػ  دراسػػػػ  الهرتكػػػػزات .1
 تطبيقً في بيئ  األعهاؿ العراقي  . 

ػـ الهقػاييس التػي يهكػف هػف  الهالي االببلغ لجادة الهعرفي  دراس  الهرتكزات .2 هػ  عػرض ٌأ
 ه  لبيئ  األعهاؿ العراقي  . خبللٍا قياس ٌذي الجادة ه  تحديد أيٍا أكثر هبل

( فػػػي تحسػػػيف 12الهعيػػػار الهحاسػػػبي الػػػدالي ) بيػػػاف الػػػدار الػػػذي يهكػػػف أف يمعبػػػً تطبيػػػ  .3
بالشػػػكل الػػػذي يػػػؤدي الػػػ  ترشػػػيد قػػػرارات الهسػػػتخدهيف سػػػاا   أكػػػاىاا  الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادة

 الداخمييف أـ الخارجييف .  
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 ـ فرضيات البحث :ـ 4ـ1ـ1

 الفرضيات ا تي  :ػ إل يستىد البحث    

 فػػي الهدرجػػ  الهصػػارؼ فػػي( 12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار لتطبيػػ  إهكاىيػػ  ٌىػػاؾ .1
 . الهالي  لؤلاراؽ العراؽ ساؽ 

 العػػػراؽ سػػػاؽ  فػػػي الهدرجػػػ  الهصػػػارؼ فػػػي الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادة لقيػػػاس إهكاىيػػػ   ٌىػػػاؾ .2
 .  الهالي  لؤلاراؽ

 الهػالي االبػبلغ جػادة تحسػيف فػي يسػاعد( 12) رقػـ الػدالي الهحاسػبي الهعيار تطبي  إف .3
بالشػكل الػػذي يسػػاعد فػػي ترشػػيد  الهاليػػ  لػػؤلاراؽ العػػراؽ سػاؽ  فػػي الهدرجػػ  الهصػػارؼ فػي

 .قرارات الهستخدهيف 
 

 ـ الحدود المكانية والزمانية لمبحث :ـ5ـ1ـ1

 يهكف تاضي  الحداد الهكاىي  االزهاىي  لمبحث، اكها هاض  با تي :ػ    

 ٌػي هصػارؼ، إف الحػداد الهكاىيػ  لمبحػث تػـ تحديػدٌا بعشػرة الحدود المكانيـة لمبحـث :ــ .1
 التجػػػػػاري  الخمػػػػػي  اهصػػػػػرؼ العراقػػػػػي االسػػػػػتثهار اهصػػػػػرؼ لبلسػػػػػتثهار آشػػػػػار هصػػػػػرؼ
 لمتىهيػػػػ  الهاصػػػل اهصػػػػرؼ لبلسػػػتثهار الهىصػػػػار اهصػػػرؼ  األاسػػػػ  الشػػػرؽ  اهصػػػرؼ
 سػاهر اهصػرؼ لبلسػتثهار جيٍػاف اهصػرؼ بغػداد اهصػرؼ االسبلهي ايبلؼ اهصرؼ

هطمابػػ  إلجػػرا  التجػػاري، اقػػد تػػـ اختيػػار ٌػػذي الهصػػارؼ بسػػبب تػػافر البياىػػات الهاليػػ  ال
الجاىػػػػب التطبيقػػػػي خػػػػبلؿ سػػػػىاات البحػػػػث، فضػػػػبل  عػػػػف تقػػػػارب أدا  ٌػػػػذي الهصػػػػارؼ هػػػػ  

 الهصارؼ األخر   ير الهدرج  في عيى  البحث . 
( إلجػػرا  2020-2017سػػىاات تهتػػد لمفتػػرة ) ـ اختيػػار أربػػ تػػ الحــدود الزمانيــة لمبحــث :ـــ .2

حداثػ  ٌػذي السػىاات فضػبل  الجاىب التطبيقي لمبحث عم  الهصارؼ عيى  البحػث، اذلػؾ ل
ػا هػف السػىاات األخػر ، لبيػاف دار  عف تهثيمٍا ألدا  عيى  البحث بشكل أفضػل هػف  يٌر

( في تحسػيف جػادة االبػبلغ الهػالي فيهػا يتعمػ  12تطبي  الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ )
 بتحسيف التدفقات الىقدي  الهستقبمي  اتحسيف جادة الهستحقات .
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 ومصادر جمع البيانات :ـ ـ منيج البحث6ـ1ـ1

 االسػتىباطي فػالهىٍ  االسػتقرائي، االهػىٍ  االسػتىباطي الهػىٍ  إت بػاع تػـ البحػث ألٌداؼ تحقيقا     
ـ   ـ   االسػػتقرائي الهػػىٍ  إهػػا الىظػػري، الجاىػػب فػػي إت باعػػً تػػ  ٌػػذا هػػف التطبيقػػي الجاىػػب فػػي إت باعػػً فػػت

يف الهتبعػػيف فػػي ٌػػذا البحػػث، اكهػػا لمهىٍجػػ افقػػا   البياىػػات جهػػ  هصػػادر تاضػػي  ايهكػػف البحػػث،
  ػ: هاض  با تي

ـ   ػػ:االستنباطي  المنيج .1  الهكتبػات، فػي الهتػاف رة ااألجىبيػ  العربيػ  الكتػب عمػ  االعتهػاد تػ
 الدراسػػػػػات إلػػػػػ  باإلضػػػػػاف  الجاهعيػػػػػ ، ااألطػػػػػاري  االرسػػػػػائل االػػػػػداريات البحػػػػػاث اكػػػػػذلؾ

 . الدالي   الهعماهاتي الشبك  عم  الهىشارة االكتابات االهقاالت
ــ: االســتقرا ي المــنيج .2 ـ   ـ  البياىػػات عمػػ  لمحصػػاؿ الاسػػائل هػػف هجهاعػػ  عمػػ  االعتهػػاد تػػ

داؼ لتحقي  الهطماب  ذي البحث، ٌأ   ػ: تيها يأ ٌي الاسائل ٌا
 الهعايشػػػػ  إف ػػػػػ: البحػػػػث عيىػػػػ  فػػػػي الهسػػػػؤاليف هػػػػ  االهقػػػػاببلت الهيداىيػػػػ  الهعايشػػػػ . أ

   ػ: ا تي في ساعدت قد البحث ى عي في الهسؤاليف ه  االهقاببلت الهيداىي 
 ػػػـ عمػػػ  قػػػرب عػػػف االط ػػػبلع اخاصػػػ  تمػػػؾ الهشػػػكبلت الهتعمقػػػ   الهشػػػكبلت ٌأ

 .  بجادة االببلغ الهالي في عيى  البحث
 الػػػػىظـ الهحاسػػػػبي  الهتبعػػػػ  فػػػػي عيىػػػػ  البحػػػػث اتحديػػػػد  طبيعػػػػ  عمػػػػ  التعػػػػر ؼ

  . (12) اهكاىي  تطبي  الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ
ـ   ػػػػػ: هي الرسػػػػ الهصػػػػادر. ب  الهاليػػػػ  االتقػػػػارير االسػػػػجبلت الهسػػػػتىدات عمػػػػ  االعتهػػػػاد تػػػػ

بالهصػارؼ الهدرجػ  فػي  الخاصػ  االتعميهػات ااألىظهػ  الختاهي  االقػااىيف االحسابات
 . ساؽ العراؽ لؤلاراؽ الهالي 

 

 :ـ ومخططو الفرضيـ متغيرات البحث 7ـ1ـ1

 بشػػكل البحػػث هتغي ػػرات تحديػػد تطم ػػبي األهػػر فػػإف لمبحػػث، االفتراضػػي األىهػػاذج إعػػداد لغػػرض   
 تقسػػػػيـ اُيهك ػػػػف الهػػػػالي، االبػػػػبلغ اجػػػػادة( 12) رقػػػػـ الػػػػدالي الهحاسػػػػبي بالهعيػػػػار االهتهث مػػػػ  دقيػػػػ 

ها ىاعيف، عم  البحث هتغي رات    ػ: تيها يأ ٌا
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، (12) رقػـ الػدالي الهحاسػبي بالهعيػارٌا الهتغير الهستقل الهتهثػل ـ: التفسيري  المتغير .1
بيقػػػً فػػػي بيئػػػ  األعهػػػاؿ العراقيػػػ  عهاهػػػا  االاحػػػدات الهصػػػرفي  عمػػػ  اجػػػً ابيػػػاف هػػػد  تط
 الخصاص .

الهالي، ابيػاف هػد  تػأثري  ٌا الهتغير التاب  الهتهثل بجادة االببلغ ـ: اإلستجابي المتغير .2
 االاحػدات عهاهػا  فػي بيئػ  األعهػاؿ العراقيػ ( 12) بتطبي  الهعيار الهحاسػبي الػدالي رقػـ

لخصػاص، إذ يػتـ التركيػز عمػ  عىصػري التػدف  الىقػدي الهسػتقبمي ا اجػً عم  الهصرفي 
 اجادة الهستحقات لتحسيف جادة االببلغ الهالي .  

    هف خبلؿ الشكل ا تي :ػ  لمبحث الهخط  الفرضي تاضي  اُيهك ف   

 (1شكل )

 لمبحث الفرضي الهخط 

 

 

 

 

 

 

 

 : إعداد الباحث . الهصدر

 

 (12) ههْأُؼ٤به أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 رؾ٤َٖ عٞكح االثالؽ أُب٢ُ

 أُؼ٤به رطج٤ن

 رؾ٤َٖ عٞكح أَُزؾوبد  رؾ٤َٖ اُزلكن اُ٘ول١ أَُزوج٢ِ 

المتغير 

 المستقل

المتغير 

 التابع
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 رض وتحميل بعض الدراسات السابقةع /المبحث الثاني

يهكف عرض بعض الدراسات السابق  العربيػ  ااالجىبيػ  ذات العبلقػ  بهاضػاع البحػث الحػالي،    
 هف خبلؿ ا تي :ػ 

 

 ـ دراسات عربية :ـ 1ـ2ـ1

يهكف عرض بعض الدراسات السابق  العربي  ذات العبلق  بهاضاع البحث الحػالي، هػف خػبلؿ    
 الجداؿ ا تي :ػ

 (1جداؿ )

 دراسات سابق  بالمغ  العربي 

 اُزلبط٤َ د

 ( :2008كهاٍخ )كهؿبّ، 1

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

ٓلٟ اُزياّ اُشوًبد اُظ٘بػ٤خ أَُبٛٔخ اُؼبِٓخ كا٢ هطابع ؿايح ثزطج٤ان ٓؼ٤ابه 

 ( اُقبص ثؼوائت اُلفَ .12أُؾبٍجخ اُل٢ُٝ )

ؿاايح /  هطاابع كاا٢ اُؼبِٓااخ أَُاابٛٔخ اُظاا٘بػ٤خ كهاٍااخ رطج٤و٤ااخ كاا٢ اُشااوًبد اُلهاٍخ ٗٞع

 كَِط٤ٖ . 

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 كا٢ اُؼبِٓاخ أَُابٛٔخ اُظا٘بػ٤خ اُشاوًبد اُزياّ رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ  ٓلٟ

اُالفَ، ٝمُاي  ثؼاوائت اُقبص( 12) اُل٢ُٝ أُؾبٍجخ ٓؼ٤به ثزطج٤ن ؿيح هطبع

 ٓاخِٞٓبد أُؾبٍج٤خ ٝعؼِٜب أًضاو ٓالءٖٓ أعَ أَُبػلح ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح أُؼ

َُٔزقل٢ٓ ٛنٙ أُؼِٞٓابد ٍاٞاء  أًابٗٞا اُالاف٤٤ِٖ أّ اُقابهع٤٤ٖ ثٜالف روشا٤ل 

 هواهارْٜ االكاه٣خ . 

 أْٛ اٍز٘زبعبد

 اُلهاٍخ

رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد ًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب إٕ ؿبُج٤ااخ  

 ٓؼ٤اابه ؿاايح ال رِزاايّ ثزطج٤اان هطاابع كاا٢ اُؼبِٓااخ أَُاابٛٔخ اُظاا٘بػ٤خ اُشااوًبد

اُاالفَ، ٣ٝوعااغ اَُااجت كاا٢ مُااي اُاا٠  ثؼااوائت اُقاابص( 12) اُاال٢ُٝ أُؾبٍااجخ

اُزااياّ ٛاانٙ اُشااوًبد ثزطج٤اان اُوااٞا٤ٖٗ ٝاُوٞاػاال أُؾبٍااج٤خ أُؾ٤ِااخ اُقبطااخ 

 ثبؽزَبة ٝه٤بً ػوائت اُلفَ . 

رطج٤ان  ٓٞػاٞع ػِا٠ اُزو٤ًاي ؽ٤اش ٓاٖ اُؾاب٢ُ اُجؾاش ٓغ اُلهاٍخ ٛنٙ رزشبثٚ اُزشبثٚ ٗوبؽ

 أعاَ ٝث٤ابٕ أ٤ٔٛزاٚ ُِٞؽالاد االهزظابك٣خ ٓاٖ ٢ُ12 ههاْ أُؼ٤به أُؾبٍج٢ اُالٝ

 ٓالءٓاااخ أًضاااو ٝعؼِٜاااب أُؾبٍاااج٤خ أُؼِٞٓااابد عاااٞكح رؾَااا٤ٖ كااا٢ أَُااابػلح

ٝمُااي ثٜاالف  اُقاابهع٤٤ٖ أّ اُاالاف٤٤ِٖ أًاابٗٞا ٍااٞاء   أُؼِٞٓاابد ٛاانٙ َُٔاازقل٢ٓ

 روش٤ل هواهارْٜ أُقزِلخ . 

 اُؼبِٓاخ أَُابٛٔخ اُظا٘بػ٤خ اُشاوًبد اّاُزاي هًيد اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػِا٠ ٓالٟ االفزالف ٗوبؽ

، ث٤٘ٔاب هًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ (12) اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ ٓؼ٤به ثزطج٤ن ؿيح هطبع ك٢

ػِاا٠ ث٤اابٕ كٝه رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ اُقاابص ثؼااوائت اُاالفَ كاا٢ 

 رؾ٤َٖ عٞكح االثالؽ أُب٢ُ ك٢ اُوطبع أُظوك٢ اُؼواه٢ .  
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 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 ثبإلػابكخ اُؾاب٢ُ، ُِجؾش اُ٘ظو١ اُغبٗت كػْ ك٢ اُلهاٍخ ٛنٙ ٖٓ رْ االٍزلبكح 

 ٓاغ ٣ز٘بٍات اُان١ ثبُشاٌَ اُزطج٤وا٢ اُغبٗات ثٌزبثاخ ُالٗطاالم اُجبؽاش رٞع٤ٚ ا٠ُ

 . اُؼواه٤خ األػٔبٍ ث٤ئخ ٓغ ٣زالءّ ٝثٔب اُجؾش أٛلاف

 ( :2013كهاٍخ )اُؼغ٢ِ٤،  2

 ( ػوائت اُلفَ ػ٠ِ اُوٞائْ أُب٤ُخ .12أُؾبٍجخ اُل٢ُٝ ) أصو ػلّ رج٢٘ ٓؼ٤به اُلهاٍخ ػ٘ٞإ 

 كهاٍخ افزجبه٣خ ك٢ اُوطبع أُظوك٢ اُؼواه٢ .  اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 12  اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ ٓؼ٤ابه رج٢٘ ػلّ اصو ػ٠ِ اُزؼوف ا٠ُ اُلهاٍخ ٛنٙ ٛلكذ

  2011َُا٘خ  هُالٍازضٔب اُؼواها٢ االٍٝاؾ اُشاوم ُٔظاوف أُب٤ُاخ اُواٞائْ ػ٠ِ

 ٛانٙ لٝرؼا اُ٘ول٣اخ، ٝاُزالكوبد ٝاُالفَ أُاب٢ُ أُوًاي ث٤بٗابد ٓاٖ ٝأٌُٞٗاخ

 . اُ٘ٞػ٢ أُٜ٘ظ ػ٠ِ ٝرؼزٔل اُؾبُخ كهاٍبد ٖٓ اُلهاٍخ

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 أُب٤ُاخ اُوٞائْ رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ االٍز٘زبعبد ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب إٕ

 ثااا٤ٖ اُاااوثؼ اُلائٔاااخ اُلوٝهااابد ٓاااٖ ػاااخأظٜاااود ٓغٔٞ 2011 ُؼااابّ ُِٔظاااوف

 ٍاا٘خ ػِاا٠ ٣وزظااو اُلوٝهاابد رِااي اصااو ثاابٕ ػِٔااب اُؼااو٣ج٢، ٝاُااوثؼ أُؾبٍااج٢

 اُلهاٍابد اظٜاود ًانُي ٓؤعِاخ، ػاو٣ج٤خ رجؼابد ا١ ُٜب ٣ٌٕٞ كٕٝ إ ظٜٞهٛب

 ػاو٣ج٤خ كوٝهابد ا١ ٣ظٜاو ُاْ 2011 ُؼابّ أُب٢ُ ُِٔظاوف أُوًي إ اُزؼل٤ِ٣خ

 ًٔااب ُِٔظااوف، أُب٤ُااخ اُوااٞائْ ػااوع ػلاُااخ ِاا٠ػ ٣ااؤصو ٓٔااب ٓؤهزااخ، ٓؤعِااخ

 ػاااٖ اُ٘بعٔاااخ أُؤعِاااخ اُؼاااو٣ج٤خ ٝاألطاااٍٞ ثبالُزيآااابد االػزاااواف زٞاكااانر

 اٍااازوالٍ ٝٓجااالأ ٝأُظاااوٝكبد اال٣اااواكاد ٓوبثِاااخ ٓجااالأ ٓاااغ أُؤهزاااخ اُلوٝهااابد

 أُؤعِاخ اُؼو٣ج٤خ ٝاالُزيآبد ثبألطٍٞ االػزواف رغبَٛ ٝإ أُب٤ُخ، اَُ٘ٞاد

 روبثااَ إ ٣غاات كزااوح ًااَ ا٣ااواكاد إ ٓ٘طِاان ٓااٖ أُجاالأ٣ٖ ٝٛاان٣ٖ رؼبهػااب ٣ؼاال

 . اَُلاك ك٤ٜب ٣زْ اُز٢ اُلزوح ػٖ اُ٘ظو ثـغ ثٜب اُقبص اُؼو٣جخ ثؼتء

رزشابثٚ ٛاانٙ اُلهاٍااخ ٓااغ اُجؾاش اُؾااب٢ُ ٓااٖ ؽ٤ااش اُزو٤ًاي ػِاا٠ رطج٤اان أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

ؽاالاد االهزظاابك٣خ أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ اُقاابص ثؼااو٣جخ اُاالفَ ٝث٤اابٕ أ٤ٔٛزااٚ ُِٞ

ثبُشٌَ اُن١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َبػل ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح اُوٞائْ أُب٤ُاخ ٝعؼاَ أُؼِٞٓابد 

 اُز٢ رولٜٓب ٛنٙ اُوٞائْ ٓالئٔخ الؽز٤بعبد أَُزقل٤ٖٓ . 

٣ٌٖٔ االفزالف ث٤ٖ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾاش اُؾاب٢ُ كا٢ أُزـ٤او اُزابثغ، ؽ٤اش هًاي  االفزالف ٗوبؽ

ؽ أُب٢ُ ٖٓ فاالٍ ث٤ابٕ كٝه أُؼ٤ابه اُال٢ُٝ ههاْ اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ عٞكح االثال

ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح ٛنا االثالؽ، إٓب اُلهاٍخ اَُبثوخ كول هًيد ػِا٠ ث٤ابٕ أصاو  12

 ٛنا أُؼ٤به ػ٠ِ اُوٞائْ أُب٤ُخ .  

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 اُؾااب٢ُ، ُِجؾااش اُ٘ظااو١ اُغبٗاات كػااْ كاا٢ اُلهاٍااخ ٛاانٙ ٓااٖ االٍاازلبكح ذرٔاا 

 اُاان١ ثبُشااٌَ اُزطج٤واا٢ اُغبٗاات ثٌزبثااخ ُالٗطااالم اُجبؽااش رٞع٤ااٚ اُاا٠ ثبإلػاابكخ

 ؽج٤ؼااخ اُوطاابع أُظااوك٢ اُؼواهاا٢ ٓااغ ٣اازالءّ ٝثٔااب اُجؾااش أٛاالاف ٓااغ ٣ز٘بٍاات

 .ػٖٔ ث٤ئخ األػٔبٍ اُؼواه٤خ 

 ( :2014كهاٍخ )َٓؼٞك،  3

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

ٔب٤ُاخ كا٢ ٝأصاوٙ ػِا٠ عاٞكح اُواٞائْ اُ 12رطج٤ن اُؼوائت أُؤعِاخ ٝكان ٓؼ٤ابه 

 اُغيائو .

 كهاٍخ اٍزطالػ٤خ ُؼ٤٘خ ٖٓ أُؾبٍج٤ٖ ك٢ اُغ٘ٞة اُشوه٢ / اُغيائو .  اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 عابء اُزا٢ أَُزغلاد ث٤ٖ ٖٓ أُؤعِخ اُز٢ رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ رطج٤ن اُؼوائت

 ث٤ئااخ ػاأٖ إشااٌبالد ػاالح رطااوػ ٓاابرياٍ ٝاُزاا٢ أُااب٢ُ أُؾبٍااج٢ اُ٘ظاابّ ثٜااب

 ػِا٠ أُؤعِاخ اُؼاوائت ػاٖ اإلكظابػ راؤص٤و ث٤ٜ٘ب ٖٓ ٝاُز٢ اُغيائو٣خ، ٍاألػٔب

 ٛاااانا ٣ااااياٍ ال إم اُغيائو٣ااااخ، االهزظاااابك٣خ ُِٔؤٍَاااابد أُب٤ُااااخ اُوااااٞائْ عااااٞكح

 اُغجبئ٤ااخ اإلكاهح ًٝاانا ا٤ُٜ٘ٔاا٤ٖ أُٔبهٍاا٤ٖ ٓااٖ اٌُض٤ااو ُاالٟ ؿبٓؼااب أُٞػااٞع

 ٛاانٙ ٝرٜاالف أُااب٢ُ، أُؾبٍااج٢ اُ٘ظاابّ عاابء اُزاا٢ أَُاازغلاد ثاا٤ٖ ٓااٖ ًٞٗااٚ

 أُؤٍَاابد ؽااوف ٓااٖ أُؤعِااخ اُؼااوائت ػااٖ اإلكظاابػ أصااو الفزجاابه اُلهاٍااخ

 أُب٤ُخ .  اُوٞائْ عٞكح ػ٠ِ اُغيائو٣خ االهزظبك٣خ
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 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 أُؤعِاخ، اُؼاوائت ػاٖ رلظاؼ اُلهاٍاخ ٓؾاَ اُشاوًخ إٔ إُا٠ اُزٞطاَ رْ ؽ٤ش

 ٣َابػل ٓٔاب ػٜ٘اب أُلظاؼ أُؾبٍاج٤خ أُؼِٞٓابد عاٞكح ك٢ االكظبػ ٛنا ٣ٝؤصو

 اُؼالهاخ، ٝػ٤ِاٚ كائٕ رطج٤ان ماد األؽواف ًَ ؽوف ٖٓ هش٤لح هواهاد ارقبم ك٢

 عااٞكح ػِاا٠ ٣ٌٔااٖ إٔ ٣ااؤصو ثشااٌَ ا٣غاابث٢ 12 ٓؼ٤اابه ٝكاان أُؤعِااخ اُؼااوائت

 أُب٤ُخ . اُوٞائْ

٤ابه إٕ ٛنٙ اُلهاٍخ رزشبثٚ ٓغ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ فالٍ اُزو٤ًاي ػِا٠ رطج٤ان أُؼ اُزشبثٚ ٗوبؽ

ثؼو٣جخ اُلفَ ٝث٤بٕ أ٤ٔٛزٚ ُِٞؽالاد االهزظابك٣خ ثبُشاٌَ  12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

اُن١ ٣زالءّ ٓغ ٓزطِجابد ث٤ئاخ االػٔابٍ اُؾل٣ضاخ ٝٓاب هاكوٜاب ٓاٖ رـ٤اواد ٍاو٣ؼخ 

 ٝٓزالؽوخ . 

٣ٌٖٔ االفزالف ث٤ٖ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾش اُؾاب٢ُ كا٢ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ ػِا٠  االفزالف ٗوبؽ

أُب٢ُ، إٓب اُلهاٍخ اَُبثوخ كول هًيد ػ٠ِ عٞكح اُواٞائْ أُب٤ُاخ،  عٞكح االثالؽ

ؽجان اُجؾاش اُؾاب٢ُ كا٢ ث٤ئاخ االػٔابٍ  كولكؼال  ػٖ االفزالف ك٢ ث٤ئخ اُزطج٤ن، 

 اُؼواه٤خ، ث٤٘ٔب ؽجوذ اُلهاٍخ اَُبثوخ ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُغيائو٣خ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

كؼاال   اُؾاب٢ُ، ُِجؾاش اُ٘ظاو١ اُغبٗات كػاْ كا٢ هاٍخاُل ٛنٙ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

، ثبُشااٌَ اُاان١ 12 ٓؼ٤اابه ٝكاان أُؤعِااخ اُؼااوائت ػااٖ أَُاابػلح كاا٢ رطج٤اان

 ٣ز٘بٍت ٓغ ٓزطِجبد ث٤ئخ األػٔبٍ .

 ( :2015كهاٍخ )ػجل اُوؽٖٔ، 4

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

 أكاح ٓاٖ أكٝاد( ثٞطالٜب 12ٝكن ٓؼ٤به أُؾبٍجخ اُال٢ُٝ )أُوٝٗبد اُؼو٣ج٤خ 

 ا٤َُبٍخ اُؼو٣ج٤خ . 

 كهاٍخ رطج٤و٤خ ك٢ ػ٤٘خ ٖٓ اُشوًبد أَُبٛٔخ اَُٞكا٤ٗخ .   اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ٓؼ٤ابه ٝكان اُؼاو٣ج٤خ رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ ر٘ابٍٝ أُورٌاياد أُؼوك٤اخ ُِٔوٝٗابد

 اُٜبٓاااخ ٤َُِبٍاااخ ٝاؽااالح ٓاااٖ األكٝاد ٓاااٖ ثٞطااالٜب( 12) اُااال٢ُٝ أُؾبٍاااجخ

 اُز٤ٔ٘اااخ ػ٤ِٔاااخ أص٘ااابء ا٤ٌُِٜااا٢ اُزـ٤اااو أصوٛاااب ػِااا٠ ػ٤ِٔاااخاُؼاااو٣ج٤خ، ٝث٤ااابٕ 

 ا٤ٌُٜاااَ رطااا٣ٞو ٝ رـ٤٤اااو ثؼ٤ِٔاااخ االهزظااابك٤٣ٖ اٛزٔااابّ االهزظااابك٣خ اُزااا٢ أصااابهد

 كاا٢ اُ٘ب٤ٓااخ اُاالٍٝ ٓؼظااْ ثاالأرٜب اُزاا٢ اُز٤ٔ٘ااخ ػ٤ِٔااخ أص٘اابء رؾل٣االا   اُؼااو٣ج٢،

ٙ أُبػاا٢، ًٔااب ٝرٜاالف اُلهاٍااخ اُاا٠ ث٤اابٕ أ٤ٔٛااخ ٛاان اُوااوٕ ٓااٖ اُضااب٢ٗ اُ٘ظااق

 ػ٤٘اخ أُوٝٗبد ك٢ رؾَا٤ٖ اُٞػابء ٝاُؾظا٤ِخ اُؼاو٣ج٤خ ٝرؾَا٤ٖ ًلبءرٜاب كا٢

 اَُٞكا٤ٗخ .   أَُبٛٔخ اُشوًبد ٖٓ

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ االٍز٘زبعبد ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب إٕ رغالك االٛزٔابّ

 ٚ ٓاٖ هالهحُٔاب ُا اُؼاو٣ج٢، ا٤ٌُٜاَ أكٟ ا٠ُ ريا٣ل ثٔٞػٞع أُوٝٗبد اُؼو٣ج٤خ

 ٓاالٟ أ١ أُؾِاا٢، اُز٣ٞٔااَ ٓزطِجاابد ٝرِج٤ااخ اُز٤ٔ٘ااخ ُٔزطِجاابد االٍاازغبثخ ػِاا٠

 إم آصاابه أُزولٓااخ، ثبُاالٍٝ ٓوبهٗااخ اُ٘ب٤ٓااخ اُاالٍٝ كاا٢ اُؼااو٣ج٢ ا٤ٌُٜااَ ٓوٝٗااخ

 ٍاٞاء ػل٣الح، ٗوبشبد( ٝاالهزظبك٣خ اُو٣بػ٤خ) أُقزِلخ ثؤثؼبكٙ أُوٝٗخ ٓلّٜٞ

 رؾل٣ال ؽاٍٞ أٝ ٤ًٔب ، رؾل٣لٛب ٝ ُٔوٝٗخا ُو٤بً األكؼَ اُو٣بػ٢ األٍِٞة ؽٍٞ

 ثؾزااخ، ٝػ٤ِااٚ كاائٕ أُوٝٗاابد اهزظاابك٣خ ىا٣ٝااخ ٓااٖ اُؼااو٣ج٤خ أُوٝٗااخ ٓلٜااّٞ

 ا٤َُبٍاخ أكٝاد ٓاٖ كاحثٞطالٜب أ( 12) اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ ٓؼ٤ابه ٝكن اُؼو٣ج٤خ

  . اُؼو٣ج٤خ ٣ٌٖٔ إٔ رَبػل ك٢ رؾ٤َٖ األكاء أُب٢ُ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ

 أُؼ٤ابه رطج٤ان ػِا٠ اُزو٤ًاي فالٍ ٖٓ اُؾب٢ُ اُجؾش ٓغ رزشبثٚ اُلهاٍخ ٛنٙ ٕإ اُزشبثٚ ٗوبؽ

اُاالفَ، إم إٕ ٛاانا أُؼ٤اابه ٣زٞاكاان ٓااغ ٓزطِجاابد  ثؼااو٣جخ 12 اُاال٢ُٝ أُؾبٍااج٢

 إٔ ٣ٌٔاااٖ اُؼاااو٣ج٤خ ا٤َُبٍاااخ أكٝاد ٓاااٖ كاحأ ٞطااالٜبث٤ئاااخ األػٔااابٍ اُؾل٣ضاااخ ث

  . االهزظبك٣خ ُِٞؽلاد أُب٢ُ األكاء رؾ٤َٖ ك٢ رَبػل

 اُزطج٤ان، ث٤ئخ ك٢ االفزالف ك٢ اُؾب٢ُ ٝاُجؾش اُلهاٍخ ٛنٙ ث٤ٖ االفزالف ٣ٌٖٔ االفزالف ٗوبؽ

 اَُابثوخ اُلهاٍخ ؽجوذ ث٤٘ٔب اُؼواه٤خ، االػٔبٍ ث٤ئخ ك٢ اُؾب٢ُ اُجؾش ؽجن ؽ٤ش

اَُٞكا٤ٗخ، ٝهل هًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ ػِا٠ رطج٤ان أُؼ٤ابه، ث٤٘ٔاب  األػٔبٍ ث٤ئخ ك٢

 وخ ػ٠ِ أُوٝٗبد اُؼو٣ج٤خ .هًيد اُلهاٍخ اَُبث
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 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 اُؾااب٢ُ، ُِجؾااش اُ٘ظااو١ اُغبٗاات كػااْ كاا٢ اُؾب٤ُااخ اُلهاٍااخ ٓااٖ االٍاازلبكح ذرٔاا

 ٓااغ ٣ز٘بٍاات اُاان١ ثبُشااٌَ اُزطج٤واا٢ اُغبٗاات ثٌزبثااخ ُالٗطااالم اُجبؽااش ٝرٞع٤ااٚ

 اُجؾش .  أٛلاف

 ( :2018كهاٍخ )اُؼ٘ج٢ٌ، 5

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

( ػاوائت اُالفَ ػِا٠ ًلابءح اُزؾبٍات 12ن أُؼ٤به أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ )أصو رطج٤

 ٝاُزقط٤ؾ اُؼو٣ج٢ ٌُِٔل٢ اُؼو٣جخ . 

 ُااألٝهام اُؼااوام ٍااٞم كاا٢ أُلهعااخ اُشااوًبد ٓااٖ ػ٤٘ااخ ػِاا٠ رطج٤و٤ااخ كهاٍااخ اُلهاٍخ ٗٞع

 . أُب٤ُخ

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ٓاااٖ ٤٘اااخػ كااا٢( 12) اُااال٢ُٝ أُؾبٍاااج٢ أُؼ٤ااابه رٜااالف اُلهاٍاااخ اُااا٠ رطج٤ااان

 ًلاابءح أُب٤ُااخ ٝث٤اابٕ أصااوٙ ػِاا٠ ُااألٝهام اُؼااوام ٍااٞم كاا٢ أُلهعااخ اُشااوًبد

اُؼاو٣جخ، ثبُشاٌَ اُان١ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣َابػل  ٌُِٔلا٢ اُؼاو٣ج٢ ٝاُزقطا٤ؾ اُزؾبٍات

 ك٢ ى٣بكح اُؾظ٤ِخ اُؼو٣ج٤خ ٝرؾ٤َٖ األكاء أُب٢ُ ثشٌَ ػبّ .

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

ٕ أُجِاااؾ أ٘زبعبد ًاابٕ ٓاااٖ أٜٛٔااب رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُااا٠ ٓغٔٞػااخ ٓاااٖ االٍااز

 اُؼاااو٣ج٤خ هبػااالرٜب ٓاااٖ اُٞؽااالح االهزظااابك٣خ رزؾِٔاااٚ اُااان١ ُِؼاااو٣جخ اُقبػاااغ

 ُٜانٙ اُٞؽالح اُؼاو٣ج٢ األٍابً ٍا٤ٌٕٞ اُظاِخ م١ اُؼو٣جخ ٓؼلٍ ك٢ ٓؼوٝثخ

 أٝ ىائاال اُقَاابهح أٝ اُااوثؼ ث٤اابٕ كاا٢ ػ٘ااٚ أُجِااؾ اُٜ٘اابئ٢ أُجِااؾ ٛااٞ ػاابّ ثشااٌَ

 اُاوثؼ ك٤ٜاب ٣قزِاق هال ؽابالد ٛ٘بى مُي، ٝٓغ. خشبِٓ فَبهح أٝ كفَ أ١ ٗبهض

 األهعاؼ ػِا٠ ٣٘شاؤ اُان١ االفازالف ٛانا. ُِؼاو٣جخ اُقبػاغ اُوثؼ ػٖ أُؾبٍج٢

 ا٤ُٔيا٤ٗااخ كاا٢ ثاابُلوم االػزااواف ٣غاات ُاانُي َٓاازوج٤ِخ، كزااوح كاا٢ رَاا٣ٞزٚ ٣غاات

 إال اُؼاو٣ج٢ األطاَ ػِا٠ اُزؼاوف ٣ٌٔاٖ ػو٣ج٢، إم ال اُزياّ أٝ ًؤطَ اُؼ٤ٓٞٔخ

اب ٣ِايّ ؽ٤اش ، أَُازوجَ كا٢ اٍزوكاكٙ أُؾزَٔ ٖٓ اُن١ لاُؾ إ٠ُ  ٔ  االػزاواف كائ

( 12) اُال٢ُٝ أُؾبٍاج٢ أُؼ٤ابه ثبٌُبَٓ، ٝثبُزب٢ُ كئٕ رطج٤ن اُؼو٣ج٢ ثبالُزياّ

 اُؼاو٣ج٢ ٝاُزقطا٤ؾ اُزؾبٍات ًلابءح ٍا٤ؤصو ثشاٌَ ا٣غابث٢ ػِا٠ اُلفَ ػوائت

 اُؼو٣جخ . ٌُِٔل٢

رطج٤ان  ٓٞػاٞع ػِا٠ اُزو٤ًاي ؽ٤اش ٓاٖ اُؾاب٢ُ اُجؾاش ٓغ اُلهاٍخ ٛنٙ رزشبثٚ اُزشبثٚ ٗوبؽ

ٝث٤اابٕ أ٤ٔٛزااٚ ُِٞؽاالاد االهزظاابك٣خ ثبُشااٌَ  12أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 .  اُن١ ٣زٞاكن ٖٓ اُزـ٤واد اُج٤ئ٤خ أُقزِلخ

 ػاوائت( 12) اُال٢ُٝ أُؾبٍاج٢ أُؼ٤به رطج٤ن هًيد اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ أصو االفزالف ٗوبؽ

اُؼااو٣جخ، ث٤٘ٔااب هًااي  ٌُِٔلاا٢ اُؼااو٣ج٢ ٝاُزقطاا٤ؾ اُزؾبٍاات ًلاابءح ٠ػِاا اُاالفَ

اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ ث٤بٕ كٝه رطج٤ن أُؼ٤به أُؾبٍاج٢ اُال٢ُٝ اُقابص ثؼاوائت 

 اُلفَ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح االثالؽ أُب٢ُ ك٢ اُوطبع أُظوك٢ اُؼواه٢ .  

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

ك٤ٔاب  اُؾاب٢ُ، ُِجؾاش اُ٘ظو١ اُغبٗت كػْ ك٢ اُؾب٤ُخ اُلهاٍخ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

 كاا٢ أُظاابهف ػ٤٘ااخ اُجؾااش ٣12زؼِاان ثزطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 ُج٤بٕ كٝهٙ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح االثالؽ أُب٢ُ . 

 ( :2019كهاٍخ )اُج٤ال١ٝ، 6

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

 ٢12 أصااو اُزااياّ اُشااوًبد أَُاابٛٔخ اُؼواه٤ااخ ثزطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاالُٝ

)ػاااوائت اُااالفَ( ػِااا٠ ه٤ااابً ٝرؾل٣ااال اُٞػااابء اُؼاااو٣ج٢ ٝى٣ااابكح اُؾظ٤ـاااـِخ 

 اُؼو٣ج٤خ .

كهاٍااخ ٤ٓلا٤ٗااخ ػِاا٠ ػ٤٘ااخ ٓااٖ اُشااوًبد أُلهعااخ كاا٢ ٍااٞم اُؼااوام ُااألٝهام  اُلهاٍخ ٗٞع

 أُب٤ُخ . 

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ثزطج٤اان اُؼواه٤ااخ أَُاابٛٔخ اُشااوًبد اُزااياّ أصااوإُاا٠ ث٤اابٕ  اُلهاٍااخ ٛاانٙ رٜاالف

 اُٞػابء ٝرؾل٣ال ه٤بً ػ٠ِ( اُلفَ ػوائت( )12) ههْ اُل٢ُٝ أُؾبٍجخ ؼ٤بهأُ

 اػزٔابك كا٢ اُلهاٍاخ ٓشاٌِخ رٔضِاذ ؽ٤اش.  اُؼاو٣ج٤خ اُؾظا٤ِخ ٝى٣بكح اُؼو٣ج٢

 كا٢ اُزو٤ِل٣اخ) أُؾبٍاج٤خ األٍاٌ ٓاٖ اُؼل٣ال ػِا٠ اُؼواه٤اخ أَُابٛٔخ اُشوًبد

 ػِاا٠ رؼزٔاال فااوٟاال ٛاا٢ اُؼااوام كاا٢ اُؼااو٣ج٤خ اَُااِطخ إ ًٔااب ،(اُاالفَ ه٤اابً
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 اٗقلاابع ػِاا٠ اٗؼٌااٌ ٓٔااب اُؼااو٣ج٢ اُٞػاابء رؾل٣اال كاا٢ اُشقظاا٤خ اُزواال٣واد

 مُاي ػ٠ِ ٝرورت اُؼو٣ج٢ اُزٜوة ؽبالد اؽزٔبالد ى٣بكح ٓغ اُؼو٣ج٤خ اُؾظ٤ِخ

 ٜٓ٘ااب ٓؾبُٝااخ كاا٢ اُلُٝااخ كبرغٜااذ.  أُب٤ُااخ أُااٞاهك ٓااٖ اٌُض٤ااو اُلُٝااخ كواالإ

 اُزٜاااوة ظااابٛوح ٓاااٖ اُؾااال كااا٢ حَُِٔااابػل اُل٤ُٝاااخ أُؾبٍاااجخ ٓؼاااب٤٣و ثزطج٤ااان

 اُزؼااوف اُاا٠ اُلهاٍااخ اُؼااو٣ج٤خ، ٝػ٤ِااٚ كواال ٛاالكذ اُؾظاا٤ِخ ٝى٣اابكح اُؼااو٣ج٢

 اُٞػابء ػِا٠ اُالفَ ػاوائت( 12) ههاْ اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ ٓؼ٤به رطج٤ن اصو ػ٠ِ

 اُؾظاا٤ِخ ػِاا٢ مُااي اصااو ػِاا٠ ٝاُٞهااٞف اُؼواه٤ااخ أَُاابٛٔخ ُِشااوًبد اُؼااو٣ج٢

 .  اُؼو٣ج٤خ

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 ُلهاٍخا

 ههااْ اُاال٢ُٝ أُؾبٍااج٢ أُؼ٤اابه ٕأ ٜٓ٘ااب اٍااز٘زبعبد ػاالح اُاا٠ اُلهاٍااخ رٞطااِذ

 اكؼاَ ٣ؼل ٖٓ اُؼو٣ج٢ اُزؾبٍت اعواءاد ك٢ ٝرطج٤وبرٚ( اُلفَ ػوائت( )12)

 رؾل٣اال كاا٢ ٓوٝٗااخ اًضااو اُؼااوام كاا٢ اُؼااو٣ج٢ اُ٘ظاابّ عؼااَ كاا٢ اُل٤٘ااخ اٍُٞاابئَ

 ًٔاب. اُؼاوائت ؽظا٤ِخ ٓاٖ ٣ي٣ال إ شاؤٗٚ ٓاٖ ٝاُان١ ٝه٤بٍاٚ اُؼاو٣ج٢ اُٞػبء

 اُؼبٓاخ ا٤ُٜئاخ ه٤ابّ ػاوٝهح: ٜٓ٘اب اُ٘زابئظ ػاٞء كا٢ ثزٞطا٤بد اُلهاٍاخ اٝطذ

 كااا٢ اُااالفَ ػاااوائت( 12) ههاااْ اُااال٢ُٝ أُؾبٍاااج٢ أُؼ٤ااابه ثبػزٔااابك ُِؼاااوائت

 ٛاانا اُاا٠ أَُااز٘لح االعااواءاد رِااي ثااٚ رزٔزااغ ُٔااب اُؼااو٣ج٢ اُزؾبٍاات إعااواءاد

 اُزاا٢ اُؼااو٣ج٢ اُزٜااوة ظاابٛوح ٓااٖ اُؾاال كاا٢ رَاابػل ػب٤ُااخ ٓوٝٗااخ ٓااٖ أُؼ٤اابه

 اُؼاوائت كٝه ٝرؼاؼق ُِلُٝخ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ر٣َٞٔ ػ٠ِ رؤصو ظبٛوح أطجؾذ

   . االهزظبك  رٞع٤ٚ ك٢

ك٤ٔااب ٣زؼِاان ثزطج٤اان أُؼ٤اابه  اُؾااب٢ُ اُجؾااش ٓااغ اُلهاٍااخ اَُاابثوخ رزشاابثٚ ًااال   إٕ اُزشبثٚ ٗوبؽ

زظاابك٣خ ثبُشااٌَ اُاان١ ٝث٤اابٕ أ٤ٔٛزااٚ ُِٞؽاالاد االه 12أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 .  ٣زٞاكن ٖٓ اُزـ٤واد اُج٤ئ٤خ أُقزِلخ

هًااي اُجؾااش اُؾااب٢ُ ػِاا٠ ث٤اابٕ كٝه رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ اُقاابص  االفزالف ٗوبؽ

ثؼوائت اُلفَ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح االثاالؽ أُاب٢ُ كا٢ اُوطابع أُظاوك٢ اُؼواها٢، 

 اُؼواه٤ااخ أَُاابٛٔخ بداُشااوً اُزااياّ ث٤٘ٔااب هًاايد اُلهاٍااخ اُؾب٤ُااخ ػِاا٠ أصااو

 ٝرؾل٣اال ه٤اابً ػِاا٠( اُاالفَ ػااوائت) 12 اُاال٢ُٝ أُؾبٍااج٢ أُؼ٤اابه ثزطج٤اان

 اُؼو٣ج٤خ . اُؾظ٤ــِخ ٝى٣بكح اُؼو٣ج٢ اُٞػبء

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

ثبإلػبكخ اُا٠  اُؾب٢ُ ثبالٍزلبكح ٖٓ ٛنٙ اُلهاٍخ، ُِجؾش اُ٘ظو١ اُغبٗت رْ كػْ

ٓزطِجابد  ٓاغ ٣ز٘بٍت اُن١ ثبُشٌَ اُؼ٢ِٔ اُغبٗت ثخثٌزب ُالٗطالم اُجبؽش رٞع٤ٚ

 اُوطبع أُظوك٢ ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُؼواه٤خ .

 (2020كهاٍخ )ؽ٤َٖ ٝآفوٕٝ، 7

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

كاااا٢ رؾَاااا٤ٖ اال٣ااااواكاد اُؼااااو٣ج٤خ ٓااااٖ  12كٝه أُؼ٤اااابه أُؾبٍااااج٢ اُاااال٢ُٝ 

 االٍزضٔبهاد االع٘ج٤خ ٝاٗؼٌبٍٚ ػ٠ِ أُٞاىٗخ اُؼبٓخ ُِلُٝخ .

 كهاٍخ رطج٤و٤خ ك٢ ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُِؼوائت اُؼواه٤خ . اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 كا٢ االفازالف ث٤ابٕ رَؼ٠ اُلهاٍخ ا٠ُ رؾو٤ن عِٔخ ٖٓ األٛلاف ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب

 رطج٤ان ث٤ٖ اُؼالهخ ٝاُل٤ُٝخ، ًٝنُي رٞػ٤ؼ أُؾ٤ِخ اُؼو٣ج٤خ أُؾبٍج٤خ اُ٘ظْ

ُِلُٝاخ، ًٔاب ٝرٜالف  االع٘ج٤اخ زضٔبهاداالٍ ٝعنة 12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢ أُؼ٤به

االع٘ج٤ااخ ػِاا٠  ا٣ااواكاد ػااوائت االٍاازضٔبهاد اٗؼٌاابً ٛاانٙ اُلهاٍااخ اُاا٠ ث٤اابٕ

 ُِلُٝخ . اُؼبٓخ أُٞاىٗخ

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 أُؼ٤اابه رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد ًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب إ

 اُزؾبٍاات ػ٤ِٔااخ رٞؽ٤اال ُـااوع ٝػااؼٚ رااْ اُاالفَ ػااوائت 12 ههااْ أُؾبٍااج٢

 اُقبػاغ ٝاُالفَ أُؾبٍاج٢ اُالفَ ثا٤ٖ اُلوٝهبد ٝٓؼبُغخ اُلفَ اُؼو٣ج٢ ػ٠ِ

 ػ٤٘ااخ ُِشااوًخ أُب٤ُااخ اُوااٞائْ رظٜااو ُِؼااو٣جخ، ًٔااب ٝرٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ُااْ

 ٝاالُزيآابد ػاٖ االطاٍٞ االكظابػ ػالّ ٝإ ٓؤهزاخ ػو٣ج٤خ كوٝهبد ا١ اُجؾش

ػِاا٠  ٣ااؤصو ٝٛاانا أُب٤ُااخ ثاابُوٞائْ ظاابػاالك كاا٢ ٗوظااب ٣ؼاال أُؤعِااخ اُؼااو٣ج٤خ

 اُغَ٘اا٤خ، ؽ٤ااش إٕ اػزٔاابك أُزؼاالكح ٝاُشااوًبد اُاال٤٤ُٖٝ هااواهاد أَُاازضٔو٣ٖ
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 ٓٔااب االع٘ج٤ااخ االٍاازضٔبهاد عاانة اُاا٠ ٍاا٤ؤك١ 12 اُاال٢ُٝ أُؾبٍااج٢ أُؼ٤اابه

 ر٣ٞٔاَ ٓظابكه ٖٓ ٓظلهثٞطلٜب  أُؼزٔلح اُؼوائت ػ٠ِ ا٣غبث٢ ٣٘ؼٌٌ ثشٌَ

 اُؼواه٤خ .  خُِلُٝ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ

هًيا ػ٠ِ أُؼ٤به أُؾبٍاج٢ اُال٢ُٝ  اُؾب٢ُ ٖٓ اُلهاٍخ اَُبثوخ ٝاُجؾش إٕ ًال   اُزشبثٚ ٗوبؽ

 اُلوٝهابد ٝٓؼبُغاخ اُالفَ ػ٠ِ اُؼو٣ج٢ اُزؾبٍت ػ٤ِٔخ رٞؽ٤ل ُـوع 12ههْ 

 ُاْ أٗاٚ ا٠ُ اُلهاٍخ رٞطِذ ًٔب ُِؼو٣جخ، اُقبػغ ٝاُلفَ أُؾبٍج٢ اُلفَ ث٤ٖ

 ػالّ ٝإ ٓؤهزاخ ػو٣ج٤خ كوٝهبد ا١ اُجؾش ػ٤٘خ ُِٞؽلاد ٔب٤ُخاُ اُوٞائْ رظٜو

 االكظاابػ كاا٢ ٗوظااب ٣ؼاال أُؤعِااخ اُؼااو٣ج٤خ ٝاالُزيآاابد االطااٍٞ ػااٖ االكظاابػ

 أُب٤ُخ .  ثبُوٞائْ

هًااي اُجؾااش اُؾااب٢ُ ػِاا٠ ث٤اابٕ كٝه رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ اُقاابص  االفزالف ٗوبؽ

الؽ أُاب٢ُ كا٢ اُوطابع أُظاوك٢ اُؼواها٢، ثؼوائت اُلفَ ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح االثا

 رؾَا٤ٖ كا٢ 12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢ أُؼ٤به ث٤٘ٔب هًيد اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ كٝه

 . اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ٝاٗؼٌبٍٚ ػ٠ِ االٍزضٔبهاد ٖٓ اُؼو٣ج٤خ اال٣واكاد

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

كؼاال   اُؾاب٢ُ، شُِجؾا اُ٘ظاو١ اُغبٗات كػاْ كا٢ اُلهاٍخ ٛنٙ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

 ٓاغ ٣ز٘بٍات اُان١ ثبُشاٌَ اُزطج٤و٢ اُغبٗت ثٌزبثخ ُالٗطالم اُجبؽش ػٖ َٓبػلح

 .ثٜلف ث٤بٕ ػالهخ اُزؤص٤و ث٤ٖ ٓزـ٤واد اُجؾش  اُجؾش أٛلاف

 : إعداد الباحث .الهصدر
 

 ـ دراسات اجنبية :ـ 2ـ2ـ1

البحػػث الحػػالي، هػػػف يهكػػف تاضػػي  بعػػض الدراسػػات السػػابق  األجىبيػػ  ذات العبلقػػ  بهاضػػاع    
 خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ

 (2جداؿ )

 دراسات سابق  بالمغ  االىكميزي 

 اُزلبط٤َ د

   : (Wong,2006)كهاٍخ  1

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

 Accounting for deferred taxes under NZ IAS 12 . 

 ٤ٗٞى٣ِ٘لا . ك٢ 12 ههْ اُل٢ُٝ أُؼ٤به أُؤعِخ ثٔٞعت أُؾبٍجخ ػٖ اُؼوائت

 كهاٍخ رطج٤و٤خ ك٢ ػ٤٘خ ٖٓ اُشوًبد أَُبٛٔخ ا٤ُ٘ٞىُ٘ل٣خ .  ُلهاٍخا ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ههاْ اُال٢ُٝ أُؾبٍاج٢ أُؼ٤ابه اػزٔابك أ٤ٔٛاخ ٓالٟ رٞػا٤ؼ إُا٠ رٜلف اُلهاٍخ

 ػاٖ ٝاإلكظابػ ُِو٤ابً أكاحثٞطلٜب  ثبُزو٤ًي ػ٠ِ ػوائت اُلفَ أُؤعِخ( 12)

 ٗز٤غاخ ر٘شاؤ اُز٢ اُلوٝهبد ٓغ اُزؼبَٓ ٤ًٝل٤خ أُب٤ُخ، اُوٞائْ ك٢ اُلفَ ػوائت

 ثا٤ٖ إم إٕ اُزجاب٣ٖ اُؼاو٣ج٢، اُاوثؼ طابك٢ ػاٖ أُؾبٍاج٢ اُاوثؼ طبك٢ افزالف

 أُاب٢ُ ٝاإلثاالؽ أُؾبٍاجخ ٓؼاب٤٣و ٝكان ػِا٠ ٤ٗٞى٣ِ٘الا كا٢ اُالفَ ػو٣جخ رول٣و

 اُزجااب٣ٖ ٝٛانا اُؼااو٣ج٤خ ٝاُزشاو٣ؼبد اُواٞا٤ٖٗ ٝكاان ػِا٠ اُاالفَ ػاو٣جخ ٝروال٣و

 ٓؤهزااخ كااوٝم) اُؼااو٣ج٢ ٝاُااوثؼ أُؾبٍااج٢ اُااوثؼ ثاا٤ٖ كااوٝم ٗشااٞء إُاا٠ أكٟ

 اَُا٘ٞاد كا٢ اُؼاو٣جخ روال٣و ػِا٠ ٣اؤصو ٓاب ٜٓ٘ب اُلوٝهبد ٝٛنٙ( كائٔخ ٝكوٝم

   أُؤهزخ . اُلوٝهبد ٢ٛٝ اُالؽوخ



 انسابقت انذراساث بعط وحتهيم عزض.......... / املبحث انثاوي .................. االول انفصم

14 
 

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 ثا٤ٖ أُوبطاخ إعاواء إٕ ٜٓ٘اب، االٍاز٘زبعبد ٓاٖ ٓغٔٞػاخ رٞطِذ اُلهاٍخ اُا٠

 عاابء اُلهاٍااخ ٓؾااَ أُؼ٤اابه ثااٚ ٍاأؼ ٓااب ٝكاان اُؼااو٣ج٤خ زيآاابدٝاالُ األطااٍٞ

 ُانُي كائٕ األٓاو ٣زطِات ػاوٝهح ثبُٔظوٝكبد، اإل٣واكاد ٓوبثِخ ٓجلأ ٓغ ٓزٞاكوب  

ٝأُؾ٤ِاخ،  اُل٤ُٝاخ أُؼاب٤٣و ٓزطِجابد ٓاغ ٣زٞاكن ٝعؼِٚ اُؼو٣ج٢ اُوبٕٗٞ رؼل٣َ

 ٤ٗٞى٣ِ٘الا كا٢ َاُالف ػاو٣جخ روال٣و ثا٤ٖ ٝمُي ٖٓ أعاَ رو٤ِاَ اُلوٝهابد ٝاُزجاب٣ٖ

 ٝكاان ػِاا٠ اُاالفَ ػااو٣جخ ٝرواال٣و أُااب٢ُ ٝاإلثااالؽ أُؾبٍااجخ ٓؼااب٤٣و ٝكاان ػِاا٠

 . اُؼو٣ج٤خ ٝاُزشو٣ؼبد اُوٞا٤ٖٗ

إٕ ٛاانٙ اُلهاٍااخ رزشاابثٚ ٓااغ اُجؾااش اُؾااب٢ُ ٓااٖ فااالٍ اُزو٤ًااي ػِاا٠ أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

 أعاَ خ ٖٓثؼو٣جخ اُلفَ ٝث٤بٕ أ٤ٔٛزٚ ُِٞؽلاد االهزظبك٣ 12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 ٓؼاب٤٣و ٝكان ػ٠ِ ٤ٗٞى٣ِ٘لا ك٢ اُلفَ ػو٣جخ رول٣و ث٤ٖ ٝاُزجب٣ٖ اُلوٝهبد رو٤َِ

 ٝاُزشاو٣ؼبد اُواٞا٤ٖٗ ٝكن ػ٠ِ اُلفَ ػو٣جخ ٝرول٣و أُب٢ُ ٝاإلثالؽ أُؾبٍجخ

 اُؼو٣ج٤خ . 

٣ٌٖٔ االفزالف ث٤ٖ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾش اُؾاب٢ُ كا٢ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ ػِا٠  االفزالف ٗوبؽ

كاا٢ رؾَاا٤ٖ عااٞكح االثااالؽ  12ٕ كٝه رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ ث٤ااب

 أُؤعِاخ اُؼاوائت ػاٖ ٓب اُلهاٍخ اَُابثوخ كوال هًايد ػِا٠ أُؾبٍاجخأأُب٢ُ، 

ثٔٞعت ٛنا أُؼ٤ابه، كؼاال  ػاٖ االفازالف كا٢ ث٤ئاخ اُزطج٤ان، ؽ٤اش ؽجان اُجؾاش 

َبثوخ كا٢ ث٤ئاخ األػٔابٍ اُؾب٢ُ ك٢ ث٤ئخ االػٔبٍ اُؼواه٤خ، ث٤٘ٔب ؽجوذ اُلهاٍخ اُ

 ا٤ُ٘ٞىُ٘ل٣خ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

اُؾاب٢ُ ُجؾاش  ُِجؾاش اُ٘ظاو١ اُغبٗات كػاْ كا٢ اُلهاٍاخ ٛانٙ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

 اُجبؽااش ٝرٞع٤ااٚ أُورٌااياد أُؼوك٤ااخ أُؼ٤اابه اُاال٢ُٝ اُقاابص ثؼااوائت اُاالفَ،

  . اُجؾش أٛلاف ٓغ ٣ز٘بٍت اُن١ ثبُشٌَ اُزطج٤و٢ اُغبٗت ثٌزبثخ ُالٗطالم

 : (Muthupandian,2008)كهاٍخ  2

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

IAS 12 Income Taxes - A Closer Look . 

 ٗظوح كبؽظخ . –ػوائت اُلفَ  12أُؼ٤به أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 كهاٍخ ٗظو٣خ . اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

ػاوائت  12 رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ اعواء ٗظاوح كبؽظاخ ُِٔؼ٤ابه أُؾبٍاج٢ اُال٢ُٝ

اُلفَ ٝث٤بٕ أ٤ٔٛزٚ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ ثٔقزِاق اُوطبػابد، إم إٕ ٛانا أُؼ٤ابه 

عاابء اٍاازغبثخ  ُٔزطِجاابد ث٤ئااخ االػٔاابٍ اُؾل٣ضااخ ٝٓااب هاكوٜااب ٓااٖ رـ٤ااواد ٍااو٣ؼخ 

 ٝٓزالؽوخ .

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

ٕ أُؼ٤اابه أرٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد ًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب 

 ٓااٖ اُؼاو٣ج٤خ اال٣ااواكاد ى٣ابكح كا٢ ْٜػااوائت اُالفَ ٣َاا 12بٍاج٢ اُال٢ُٝ ٔؾاُ

 اُؼبٓااخ أُٞاىٗااخ ر٣ٞٔااَ ٓظاابكه رؼظاا٤ْ اُاا٠ رااؤك١ ٝاُزاا٢ االٍاازضٔبهاد االع٘ج٤ااخ

 ٍأؼ ٓاب ٝكان اُؼاو٣ج٤خ ٝاالُزيآبد األطٍٞ ث٤ٖ أُوبطخ إعواء ُِلُٝخ، إم إٕ

ثبُٔظاوٝكبد،  ٣اواكاداإل ٓوبثِاخ ٓجالأ ٓاغ ٓزٞاكواخ عابء اُلهاٍخ ٓؾَ أُؼ٤به ثٚ

ٕ رطج٤ن ٛانا أُؼ٤ابه ٣ٌٔاٖ إٔ ٣َابػل كا٢ رؾَا٤ٖ عاٞكح أُؼِٞٓابد أكؼال  ػٖ 

كا٢  12 اُال٢ُٝ أُؾبٍاج٢ أُؾبٍج٤خ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ، ًٔب ٣َٝبػل أُؼ٤ابه

 رؾو٤ن اُؼلاُخ اُؼو٣ج٤خ . 

ُٔؼ٤ابه أُؾبٍاج٢ رزشبثٚ ٛنٙ اُلهاٍخ ٓغ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ فالٍ اُزو٤ًي ػِا٠ ا اُزشبثٚ ٗوبؽ

 االع٘ج٤اخ االٍازضٔبهاد ٓاٖ اُؼاو٣ج٤خ اال٣واكاد ٝٓب ُٚ ٖٓ كٝه ى٣بكح 12اُل٢ُٝ 

ُِلُٝاخ، ٝإٕ اُ٘زابئظ اُزا٢  اُؼبٓاخ أُٞاىٗخ ر٣َٞٔ ٓظبكه رؼظ٤ْ ا٠ُ رؤك١ ٝاُز٢

ٛابّ ٓاٖ أُجابكا أُؾبٍاج٤خ أُزؼابهف  ٓجالأ ٣زْ اُزٞطَ إ٤ُٜب رٌٕٞ ٓزٞاكوخ ٓغ

 ثبُٔظوٝكبد .  اإل٣واكاد ٓوبثِخػ٤ِٜب ٝٛٞ ٓجلأ 

٣ٌٖٔ االفزالف ث٤ٖ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾش اُؾب٢ُ ك٢ إٕ اُجؾاش اُؾاب٢ُ ٛاٞ ثؾاش  االفزالف ٗوبؽ

ٓاب أرطج٤و٢ رْ رطج٤وٚ ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُؼواه٤خ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُوطبع أُظاوك٢، 

 اُلهاٍخ اَُبثوخ كول ًبٗذ كهاٍخ ٗظو٣خ .   
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 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 اُؾااب٢ُ، ُِجؾااش اُ٘ظااو١ اُغبٗاات كػااْ كاا٢ اُلهاٍااخ ٛاانٙ ٓااٖ االٍاازلبكح ذرٔاا 

 اُاان١ ثبُشااٌَ اُزطج٤واا٢ اُغبٗاات ثٌزبثااخ ُالٗطااالم اُجبؽااش رٞع٤ااٚ اُاا٠ ثبإلػاابكخ

 .  اُؼواه٤خ األػٔبٍ ث٤ئخ ٓغ ٣زالءّ ٝثٔب اُجؾش أٛلاف ٓغ ٣ز٘بٍت

 : (Marcela,2010)كهاٍخ  3

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

Impact of IAS 12 on Deferred Taxes Regulation in the 

Czech Republic 

 عٜٔٞه٣اخ كا٢ أُؤعِاخ اُؼوائت الئؾخ ػ٠ِ 12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢ أُؼ٤به رؤص٤و

 اُزش٤ي .

 كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ اُشوًبد اُزش٤ٌ٤خ .  اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 الئؾاااخ ػِااا٠ 12 ٢اُااالُٝ أُؾبٍاااج٢ أُؼ٤ااابه رٜااالف اُلهاٍاااخ اُااا٠ ث٤ااابٕ راااؤص٤و

 اُااالفَ ػاااو٣جخ ٣ؼٌاااٌ ب  اُزيآااا أٝ ب  رظاااٞه٣ أطاااال   ٞطااالٜبث أُؤعِاااخ اُؼاااوائت

 أُؼبِٓااخ ٓااٖ ثبألهثاابػ ُالػزااواف ٓشاابثٜخ أٝ ٓٔبصِااخ أٜٗااب أٍاابً ػِاا٠ ُِشااوًخ

 أُزؾوواخ اُقَابهح ٗز٤غاخ أُؤعِاخ اُؼاو٣جخ أطٍٞ ر٘شؤ إٔ ٣ٌٖٔ. ... اُؼو٣ج٤خ

 كاا٢ األطااَ ٣َُاازقلّ إٔ ٓااٖ أكؼااَ أٗااٚ اػزُواال إما أطااال   ثظاالزٜب رَُااغَ ٝاُزاا٢

  .أَُزوج٤ِخ  أُب٤ُخ اُلزواد

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 اُ٘برغاخ ٕ ا٥صابهأرٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ االٍز٘زبعبد ًبٕ ٖٓ أٜٛٔب 

 اُلهاٍاخ االهزظبك٣خ ٣اؤر٢ ٓاٖ فاالٍ اُٞؽلاد ػ٠ِ أُؤعِخ اُؼوائت رطج٤ن ػٖ

 اُ٘بعٔاخ ٝاُلوٝهبد االفزالالد ُزؼبُظ عبءد اُز٢ أُؤعِخ ُِؼوائت اُزشق٤ظ٤خ

 ٝاُ٘ز٤غاااخ أُااب٢ُ أُؾبٍااج٢ اُ٘ظاابّ ٝكاان رؾاالك اُزاا٢ أُؾبٍااج٤خ اُ٘ز٤غااخ ػااٖ

 اُؼاوائتألٕ ، اُغجبئ٤اخ ٝهاٞا٤ٖٗ أؽٌابّ رطج٤ان ٝكان رؾل٣الٛب ٣ازْ اُزا٢ اُغجبئ٤خ

 اُؼاو٣ج٤خ ٓاٖ ر٘شاؤ مارٜاب، ثؾال ػاو٣ج٤خ ٤َُٝاذ ٓؾبٍاج٤خ رو٤٘اخ رٔضاَ أُؤعِخ

 أُؾبٍااج٤خ ٝاُلزااواد االٍاازوال٤ُخ ٓجاالأ إُاا٠ ثاالٝهٛب رقؼااغ ٝاُزاا٢ هثاابػاأل ػِاا٠

ثشااٌَ َٓاازوَ ػااٖ  ٝٗٞارغٜااب أػجبءٛااب رزؾٔااَ كٝهح ًااَ إٔ ػِاا٠ ٣اا٘ض اُاان١

 . اُلزواد األفوٟ

إٕ ٛاانٙ اُلهاٍااخ رزشاابثٚ ٓااغ اُجؾااش اُؾااب٢ُ ٓااٖ فااالٍ اُزو٤ًااي ػِاا٠ أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

 ُٔؼبُغااخ أُؤعِااخ ُِؼااوائت زشق٤ظاا٤خاُ ٝاعااواء كهاٍااخ 12أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ 

 اُ٘ظاابّ ٝكاان رؾاالك اُزاا٢ أُؾبٍااج٤خ اُ٘ز٤غااخ ػااٖ اُ٘بعٔااخ ٝاُلوٝهاابد االفاازالالد

رؾَااٖ  ٓؾبٍااج٤خ رو٤٘ااخ رٔضااَ أُؤعِااخ اُؼااوائت إٔ ثبػزجاابه أُااب٢ُ، أُؾبٍااج٢

 عٞكح أُؼِٞٓبد أُؾبٍج٤خ ك٢ اُوٞائْ أُب٤ُخ . 

لهاٍاخ ٝاُجؾاش اُؾاب٢ُ ٣ٌٔاٖ كا٢ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ إٕ االفازالف ثا٤ٖ ٛانٙ اُ االفزالف ٗوبؽ

ٝث٤اابٕ كٝهٙ كاا٢ رؾَاا٤ٖ عااٞكح  12ػِاا٠ رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 أُؾبٍااج٢ أُؼ٤اابه االثااالؽ أُااب٢ُ، إٓااب اُلهاٍااخ اَُاابثوخ كواال هًاايد ػِاا٠ رااؤص٤و

 أُؤعِخ، كؼال  ػٖ االفزالف ك٢ ث٤ئخ اُزطج٤ان، اُؼوائت الئؾخ ػ٠ِ 12 اُل٢ُٝ

ؽجن اُجؾش اُؾب٢ُ كا٢ ث٤ئاخ االػٔابٍ اُؼواه٤اخ، ث٤٘ٔاب ؽجواذ اُلهاٍاخ اَُابثوخ  إم

 ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُزش٤ٌ٤خ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 ثبإلػابكخ اُؾاب٢ُ ثبالٍازلبكح ٓاٖ ٛانٙ اُلهاٍاخ، ُِجؾاش اُ٘ظاو١ اُغبٗات كػْ رْ 

 ٓاغ ٣ز٘بٍات اُان١ ٌَثبُشا اُزطج٤وا٢ اُغبٗات ثٌزبثاخ ُالٗطاالم اُجبؽاش رٞع٤ٚ ا٠ُ

 .  12ُزطج٤ن أُؼ٤به اُل٢ُٝ ههْ  اُجؾش أٛلاف

 : (Yapa,et.al.,2015)كهاٍخ  4

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

 The adoption of „International Accounting Standard 

(IAS) 12 Income Taxes : Convergence or divergence with 

local accounting standards in selected ASEAN countries 

 االفازالف أٝ اُزوابهة: اُالفَ  ػوائت (IAS 12)اُل٢ُٝ  أُؾبٍجخ ٓؼ٤به رج٢٘

 أُؾ٤ِخ ُلٍٝ آ٣ٞ٤ٍخ ٓقزبهح . أُؾبٍجخ ٓغ ٓؼب٤٣و

 كهاٍخ ٗظو٣خ .   اُلهاٍخ ٗٞع
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 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ػاوائت (IAS12) اُال٢ُٝ أُؾبٍجخ ٓؼ٤به رٜلف اُلهاٍخ ا٠ُ ث٤بٕ أ٤ٔٛخ رج٢٘

 ُالٍٝ أُؾ٤ِاخ أُؾبٍاجخ ٓؼب٤٣و ٓغ االفزالف أٝ فالٍ كهاٍخ اُزوبهةٖٓ  اُلفَ

 أُب٤ُاخ اُزوابه٣و إلػالاك اُل٤ُٝاخ أُؼاب٤٣و ٝروابهة ٓقزبهح، إم إٕ اػزٔابك آ٣ٞ٤ٍخ

(IFRS )ٓقزابهح، ٝث٤ابٕ أ٤ٔٛاخ رطج٤ان ٛانا  آٍا٣ٞ٤خ ُالٍٝ أُؾ٤ِخ أُؼب٤٣و ٓغ

 أُؼ٤به ك٢ رؾ٤َٖ عٞكح اُزوبه٣و أُب٤ُخ . 

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 أَُازغ٤ج٤ٖ رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ االٍز٘زبعبد ًابٕ ٓاٖ أٜٛٔاب إٔ 

 اُزواابه٣و إلػاالاك اُل٤ُٝااخ أُؼااب٤٣و اػزٔاابك ٓيا٣ااب ؽااٍٞ رؾلظاابرْٜ ػااٖ أػوثااٞا

 ا٤ٌُِٔاخ  ؽواٞم رٌِلاخ ٝرقلا٤غ األع٘جا٢ االٍازضٔبه مُاي ى٣ابكح كا٢ ثٔاب أُب٤ُخ،

 اُو٤ٔاخ" ُٔزطِجابد أُؼوال اُزَ٘ا٤ن فاالٍ أُظاِؾخ ٓاٖ أطاؾبة صواخ رآًِذ ٝهل

 اُزواابه٣و إلػاالاك اُل٤ُٝااخ أُؼااب٤٣و إم إٕ رطج٤اان. أُجاابكا إُاا٠ أَُااز٘لح" اُؼبكُااخ

 أُؤٍَا٤خ ؽ٤ش راْ اٍازقلاّ اُ٘ظو٣اخ أُب٤ُخ األكٝاد ثٔؼب٤٣و ٣زؼِن ك٤ٔب أُب٤ُخ

اُشااوًبد  إُِٔزؾ٤ِااَ، ًٔااب ٝرٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠  أُظااِؾخ أطااؾبة ٝٗظو٣ااخ

َاابٛٔخ االٍاازوا٤ُخ رطج٤اان أُؼ٤اابه اُااال٢ُٝ اُقاابص ثؼااو٣جخ اُاالفَ ٝػِااا٠ أُ

اُؼٌٌ ٖٓ مُاي كائٕ اُشاوًبد أَُابٛٔخ أُب٤ُي٣اخ ٝاَُا٘ـبكٞه٣خ ال رِزايّ ثٜانا 

أُؼ٤ااابه ثاااَ رطجااان أُؼاااب٤٣و ٝاُوٞاػااال أُؾ٤ِاااخ، ؽ٤اااش إٕ رطج٤ااان ٛااانا أُؼ٤ااابه 

  أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ ٤ٍؤك١ ا٠ُ رؾ٤َٖ عٞكح اُزوبه٣و أُب٤ُخ .

إٕ ٛاانٙ اُلهاٍااخ رزشاابثٚ ٓااغ اُجؾااش اُؾااب٢ُ ٓااٖ فااالٍ اُزو٤ًااي ػِاا٠ أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

ٝث٤بٕ أ٤ٔٛخ رطج٤وٚ ك٢ اُٞؽلاد االهزظبك٣خ ألٗٚ ٣ؼل أًضاو  12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 اَٗغبٓب  ٓغ ٓزطِجبد ث٤ئخ األػٔبٍ اُؾل٣ضخ . 

ٍ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ رطج٤ان رقزِق ٛنٙ اُلهاٍاخ ػاٖ اُجؾاش اُؾاب٢ُ ٓاٖ فاال االفزالف ٗوبؽ

كاا٢ ث٤ئااخ األػٔاابٍ اُؼواه٤ااخ ٝث٤اابٕ كٝهٙ كاا٢  12أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 ٓب اُلهاٍخ اَُبثوخ كول هًيد ػ٠ِ ث٤بٕ أصاو رج٘ا٢أرؾ٤َٖ عٞكح االثالؽ أُب٢ُ، 

اُلفَ ػِا٠ اُواٞائْ أُب٤ُاخ، ًٝانُي  ػوائت( IAS 12) اُل٢ُٝ أُؾبٍجخ ٓؼ٤به

ٓقزابهح  آٍا٣ٞ٤خ ُالٍٝ أُؾ٤ِخ أُؾبٍجخ ٓؼب٤٣و ٓغ االفزالف أٝ اُزوبهة كهاٍخ

 رطجن ٛنا أُؼ٤به ػ٠ِ أهع اُٞاهغ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 اُؾاااب٢ُ، ُِجؾااش اُ٘ظااو١ اُغبٗاات كػااْ كااا٢ اُلهاٍااخ ٛاانٙ ٓااٖ االٍاازلبكح ذرٔاا

 اُاان١ ثبُشااٌَ اُزطج٤واا٢ اُغبٗاات ثٌزبثااخ ُالٗطااالم اُجبؽااش رٞع٤ااٚ اُاا٠ ثبإلػاابكخ

ػٔٞٓاب  ٝاُوطابع  اُؼواه٤خ األػٔبٍ ث٤ئخ ٓغ ٣زالءّ ٝثٔب اُجؾش أٛلاف ٓغ ٣ز٘بٍت

  . أُظوك٢ ػ٠ِ ٝعٚ اُقظٞص

 : (Purina,2016)كهاٍخ  5

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

Deferred taxes under IAS 12 in the chosen Czech and 

Russian companies .  

 رشاا٤ٌ٤خ شااوًبد كاا٢ 12 ل٢ُٝاُاا أُؾبٍااج٢ أُؼ٤اابه ثٔٞعاات أُؤعِااخ اُؼااوائت

 ٓقزبهح . ٝه٤ٍٝخ

 كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ ػ٤٘خ ٖٓ اُشوًبد اُزش٤ٌ٤خ ٝاُو٤ٍٝخ . اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 أُؼ٤اابه ثٔٞعاات أُؤعِااخ رٜاالف اُلهاٍااخ اُاا٠ كهاٍااخ ٓاالٟ رطج٤اان اُؼااوائت

ٓقزابهح ٝث٤ابٕ اٗؼٌابً مُاي  ٝهٍٝا٤خ رشا٤ٌ٤خ شوًبد ك٢ 12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢

ٓزٜاااب َُِٔااازقل٤ٖٓ كح أُؼِٞٓااابد أُؾبٍاااج٤خ ٝٓااالٟ ٓالءرؾَااا٤ٖ عاااٞػِااا٠ 

اُاالاف٤٤ِٖ ٝاُقااابهع٤٤ٖ ُٜاانٙ أُؼِٞٓااابد ٝٓاالٟ هااالهرٜب كاا٢ روشااا٤ل اُواااواهاد 

 ػِااا٠ اُؼاااٞء ٕ، كؼاااال  ػاااٖ رَااا٤ِؾاه٣اااخ اُزااا٢ ٣زقااانٛب اُٝئاااي أَُااازقلٓٞاالك

 ػِاا٠ اُلهاٍااخ اػزٔاالد ثبُغجب٣ااخ، ٝهاال  ٝهثطٜااب ثبُٔؾبٍااجخ أُزؼِوااخ أُلااب٤ْٛ

 اُزوابهة ٤ُ٥ابد اُزطاوم ػجو ٝمُي أُؾبٍج٢  ٝاُ٘ظبّ اُغجبئ٢ اُ٘ظبّ ث٤ٖ ُوثؾا

 اُغجبئ٤ااخ، ٝاُوااٞائْ أُؾبٍااج٤خ أُب٤ُااخ اُوااٞائْ إػاالاك كاا٢ االفاازالف فااالٍ ٓااٖ

 اُغجبئ٤ااخ ا٤ُٔيا٤ٗااخ ٓااغ ُِٔؾبٍااجخ اُزظااٞه١ اإلؽاابه ثاا٤ٖ االفاازالف ػااٖ ٝاُ٘اابرظ

 اُؼوائت . ُٔظِؾخ فظ٤ظب أُؼلح
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 عبداٍز٘زب أْٛ

 اُلهاٍخ

 اُؼااوائت رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد ًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب  إٔ

 اُالٝه إُا٠ ثبإلػابكخ ٝاُغجب٣اخ، أُؾبٍاجخ ثا٤ٖ اُلغاٞح ؽغاْ ٓاٖ هِظذ أُؤعِخ

 ٝاإل٣ااواكاد أَُاازوج٤ِخ ثبُ٘لواابد أُزؼِاان أُؾبٍااج٢ اإلكظاابػ كاا٢ رؤك٣ااٚ اُاان١

 ٓؤعِااخ ػااوائت) أَُاازوجَ كاا٢ فظاأٜب اُٞاعاات اُؼااوائت ٝٓ٘ااٚ أَُاازوج٤ِخ،

، ًٔاب (فظاّٞ ٓؤعِاخ ػاوائت) أَُازوجَ كا٢ اُالكغ اُٞاعجاخ ٝاُؼوائت( أطٍٞ

ٕ اُشااوًبد ػ٤٘ااخ اُلهاٍااخ هاال ؽجوااذ أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ أرٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ 

 أُؼِٞٓابد عاٞكح اُل٢ُٝ اُقبص ثؼاوائت اُالفَ، األٓاو اُان١ أكٟ اُا٠ رؾَا٤ٖ

 أُؼِٞٓابد ُٜانٙ ٝاُقبهع٤٤ٖ اُلاف٤٤ِٖ َُِٔزقل٤ٖٓ ٓزٜبٓالء ٝٓلٟ أُؾبٍج٤خ

 .   االكاه٣خ اُوواهاد روش٤ل ك٢ هلهرٜب ٝٓلٟ

إٕ ٛاانٙ اُلهاٍااخ رزشاابثٚ ٓااغ اُجؾااش اُؾااب٢ُ ٓااٖ فااالٍ اُزو٤ًااي ػِاا٠ أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

 ٝث٤اابٕ أ٤ٔٛااخ رطج٤وااٚ كا٢ اُٞؽاالاد االهزظاابك٣خ ٓااٖ فااالٍ 12أُؾبٍاج٢ اُاال٢ُٝ 

 اُاالاف٤٤ِٖ َُِٔاازقل٤ٖٓ ٓالئٔزٜااب ٝٓاالٟ ٤خأُؾبٍااج أُؼِٞٓاابد عااٞكح رؾَاا٤ٖ

 اُزا٢ االكاه٣اخ اُواواهاد روشا٤ل كا٢ هالهرٜب ٝٓالٟ أُؼِٞٓابد ُٜانٙ ٝاُقابهع٤٤ٖ

 ٕ . أَُزقلٓٞ اُٝئي ٣زقنٛب

إٕ ٛنٙ اُلهاٍخ رقزِق ػٖ اُجؾش اُؾاب٢ُ ٓاٖ فاالٍ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ ػِا٠  االفزالف ٗوبؽ

رؾَاا٤ٖ عااٞكح االثااالؽ أُااب٢ُ  12 اُااوثؾ ثاا٤ٖ أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ

ٓااب اُلهاٍااخ اَُاابثوخ كواال أثبُشااٌَ اُاان١ ٣اازالءّ ٓااغ اُزـ٤ااواد اُج٤ئ٤ااخ أُقزِلااخ، 

، كؼاال  ػاٖ 12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢ أُؼ٤به ثٔٞعت أُؤعِخ هًيد ػ٠ِ اُؼوائت

 ٝاُو٤ٍٝخ . اُزش٤ٌ٤خ اُشوًبد ٖٓ إٕ اُلهاٍخ اَُبثوخ رْ رطج٤وٜب ك٢ ػ٤٘خ

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 ٝرٞع٤اٚ اُؾب٢ُ، ُِجؾش اُ٘ظو١ اُغبٗت كػْ ك٢ اُلهاٍخ ٛنٙ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

اُجؾاش  أٛالاف ٓغ ٣ز٘بٍت اُن١ ثبُشٌَ اُزطج٤و٢ اُغبٗت ثٌزبثخ ُالٗطالم اُجبؽش

ك٢ ػ٤٘خ ٓاٖ أُظابهف اُؼواه٤اخ أُلهعاخ  ٝرطج٤ن أُؼ٤به اُل٢ُٝ ثشٌَ طؾ٤ؼ

 .ك٢ ٍٞم اُؼوام ُألٝهام أُب٤ُخ 

 : (Chiladze,2017)كهاٍخ  6

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

International Accounting Standard 12 “Income Tax” and 

Aspects for Discussion 

 عٞاٗت ُِٔ٘بهشخ . –"ػوائت اُلفَ"  12 اُل٢ُٝ أُؾبٍج٢ أُؼ٤به

 كهاٍخ ٗظو٣خ .  اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

٘بهشاااخ ثؼاااغ اُغٞاٗااات اُٜبٓاااخ ُِٔؼ٤ااابه إٕ ٛااانٙ اُلهاٍاااخ رٜااالف اُااا٠ اعاااواء ٓ

ػوائت اُلفَ ٝث٤بٕ أ٤ٔٛزٚ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ ثٔقزِاق  12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

اُوطبػبد، إم إٕ ٛنا أُؼ٤به عبء اٍازغبثخ  ُٔزطِجابد ث٤ئاخ االػٔابٍ اُؾل٣ضاخ ٝٓاب 

هاكوٜب ٖٓ رـ٤واد ٍو٣ؼخ ٝٓزالؽواخ ٓاٖ فاالٍ اُزو٤ًاي ػِا٠ اُلٞائال اُزا٢ ٣ٌٔاٖ 

 ػ٤ِٚ اُٞؽلاد االهزظبك٣خ عواء رطج٤ن ٛنا أُؼ٤به .إٔ رؾظَ 

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد ًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب إٕ أُؼ٤اابه 

ػاااوائت اُااالفَ ٣َااابػل كااا٢ رؾَااا٤ٖ عاااٞكح أُؼِٞٓااابد  12أُؾبٍاااج٢ اُااال٢ُٝ 

كا٢  12 ُال٢ُٝا أُؾبٍاج٢ أُؾبٍج٤خ ُِٞؽلاد االهزظابك٣خ، ًٔاب ٣َابػل أُؼ٤ابه

 ى٣اابكح ٝثشااٌَ ًج٤ااو كاا٢ ْٜاُؼااو٣ج٤خ، ًٔااب إٕ ٛاانا أُؼ٤اابه ٣َاارؾو٤اان اُؼلاُااخ 

 اُاا٠ رااؤك١ ٝاُزاا٢ االٍاازضٔبهاد االع٘ج٤ااخ ٓااٖ أُزؤر٤ااخ ٓااٖ اُؼااو٣ج٤خ اال٣ااواكاد

 األطاٍٞ ثا٤ٖ أُوبطخ إعواء ُِلُٝخ، إم إٕ اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ر٣َٞٔ ٓظبكه رؼظ٤ْ

 ٓاغ ٓزٞاكواخ عابء اُلهاٍاخ ٓؾاَ أُؼ٤ابه ٚث ٍٔؼ ٓب ٝكن اُؼو٣ج٤خ ٝاالُزيآبد

 .ثبُٔظوٝكبد  اإل٣واكاد ٓوبثِخ ٓجلأ

إٕ ٛاانٙ اُلهاٍااخ رزشاابثٚ ٓااغ اُجؾااش اُؾااب٢ُ ٓااٖ فااالٍ اُزو٤ًااي ػِاا٠ أُؼ٤اابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

 إٕ ًٔاب اُؼاو٣ج٤خ، اُؼلاُاخ ٝث٤بٕ أ٤ٔٛخ رطج٤وٚ ك٢ رؾو٤ان 12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 ٓااٖ أُزؤر٤ااخ ٓااٖ اُؼااو٣ج٤خ اال٣ااواكاد ٣اابكحى كاا٢ ًج٤ااو ثشااٌَ ٣َااْٜ أُؼ٤اابه ٛاانا

 ُِلُٝخ .  اُؼبٓخ أُٞاىٗخ ر٣َٞٔ ٓظبكه رؼظ٤ْ ا٠ُ رؤك١ ٝاُز٢ االٍزضٔبهاد
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رقزِق ٛنٙ اُلهاٍاخ ػاٖ اُجؾاش اُؾاب٢ُ ٓاٖ فاالٍ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ رطج٤ان  االفزالف ٗوبؽ

أُاب٢ُ  ٝث٤بٕ كٝهٙ كا٢ رؾَا٤ٖ عاٞكح االثاالؽ 12أُؼ٤به أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ ههْ 

ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اُؼواه٤خ ثبُزو٤ًي ػ٠ِ اُوطابع أُظاوك٢، إٓاب اُلهاٍاخ اَُابثوخ 

 كول ًبٗذ كهاٍخ ٗظو٣خ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

 ًٝاانُي رٞع٤ااٚ اُؾااب٢ُ ٓاٖ فااالٍ ٛاانٙ اُلهاٍااخ، ُِجؾااش اُ٘ظااو١ اُغبٗاات كػااْ راْ

ثزطج٤اان ٓؼ٤اابه  ؼِاان٣ز ك٤ٔاابالٍاا٤ٔب ٝ اُؼِٔاا٢، اُغبٗاات ثٌزبثااخ ُالٗطااالم اُجبؽااش

ثبُشاااٌَ اُااان١ ٣ااازالءّ ٓاااغ ٓزطِجااابد ث٤ئاااخ األػٔااابٍ  12أُؾبٍاااجخ اُااال٢ُٝ ههاااْ 

  . اُؼواه٤خ ٝثبُزؾل٣ل ك٢ اُوطبع أُظوك٢ اُؼواه٢ 

 : (Hong & Shim,2019)كهاٍخ  7

 ػ٘ٞإ 

 اُلهاٍخ

The Effect of the Adoption of IAS No. 12 for Firms 

Reporting Losses: Evidence from Korea . 

 أكُاخ: ُإلثاالؽ ػاٖ فَابئو اُشاوًبد  12 ههاْ اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ أصو رج٢٘ ٓؼ٤ابه

 ًٞه٣ب . ٖٓ

 كهاٍخ رطج٤و٤خ ػ٠ِ ػ٤٘خ ٖٓ اُشوًبد أَُبٛٔخ اٌُٞه٣خ . اُلهاٍخ ٗٞع

 اٛلاف

 اُلهاٍخ

 ،12 اُل٤ُٝااخ ههااْ أُؾبٍااجخ ٓؼااب٤٣و اػزٔاابك آصاابه اُاا٠ ث٤اابٕ اُلهاٍااخ رٜاالف ٛاانٙ

 اإلػاابك٤خ أُؼِٞٓاابد ثشااؤٕ( 12 ههااْ اُاال٢ُٝ أُؾبٍااجخ ٓؼ٤اابه) فَاُاال ػااوائت

ثٔاب  ٓوبهٗخ فَبئو ػٖ أثِـذ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ اُز٢ أَُزوج٤ِخ اُوثؾ٤خ ؽٍٞ

اُقبطااخ ثؼااو٣جخ  رااْ االكظاابػ ػ٘ااٚ ٝكاان اُوبػاالح أُؾبٍااج٤خ أُؾ٤ِااخ اٌُٞه٣ااخ

 ٓؼ٤اابه بًٕاا إما ٝرٜاالف ٛاانٙ اُلهاٍااخ اُاا٠ ث٤اابٕ ك٤ٔااب ٓااب ، ًٔااب16 ههااْ اُاالفَ

 األطاااٍٞ ٍااا٤ؤصو ػِااا٠ ٓؼِٞٓااابد اُقااابص ثؼاااو٣جخ اُااالفَ اُااال٢ُٝ أُؾبٍاااجخ

 اٍازلآخ ػ٠ِ رٞهغ اُولهح ٣ؼ٢٘ ٓٔب اُقَبهح، اٍزٔواه ثشؤٕ أُؤعِخ اُؼو٣ج٤خ

 األهثبػ ُِٞؽلاد االهزظبك٣خ اٌُٞه٣خ ػ٤٘خ اُلهاٍخ . 

 اٍز٘زبعبد أْٛ

 اُلهاٍخ

 ٕ اُزااؤص٤وأًاابٕ ٓااٖ أٜٛٔااب رٞطااِذ اُلهاٍااخ اُاا٠ ٓغٔٞػااخ ٓااٖ االٍااز٘زبعبد 

 ٓؾزااٟٞ ثلبئاالح ٣زؼِاان ك٤ٔااب أُب٤ُااخ اُزواابه٣و إلػاالاك اُل٤ُٝااخ ُِٔؼااب٤٣و أُزيا٣اال

ُِٞؽاالاد االهزظاابك٣خ  أُؤعااَ اُؼااوائت أُؼِٞٓاابد ٍااٞف ٣ااؤصو ػِاا٠ هطاا٤ل

اُز٢ رٌجلرٜب فالٍ كزوح ٓؼ٤٘خ، إم ٣ٌٖٔ اُواٍٞ إٕ  اُقَبئو ػٖ رجِؾ اُز٢ اٌُٞه٣خ

 أٗاٚ ػِا٠ االػزاواف كا٢ أًجو ٓوٝٗخ أُب٤ُخ ٣ز٤ؼ اُزوبه٣و لاكإلػ اُل٤ُٝخ أُؼب٤٣و

 ٓااٖ اُو٤ِااَ ٓؤعِااخ، إم رااٞكو ٛاانٙ اإلكظاابؽبد ػااو٣جخ صااْ ٓؤعااَ ػااو٣ج٢ هطاا٤ل

 اُل٤ُٝااخ أُؼااب٤٣و أُؾزِٔااخ ٓااٖ فااالٍ اػزٔاابك األهثاابػ اٍاازلآخ ؽااٍٞ أُؼِٞٓاابد

 ُاايم كاا٢ ثٔااب اُقَاابهح، ؽااٍٞ أُؼِٞٓاابد ػِاا٠ ٣ااؤصو أُب٤ُااخ اُزواابه٣و إلػاالاك

 . ك٤ٜب اُزؾٌْ ٝٓزـ٤واد اُؼوائت ُلئبد أُزؼلكح أُؾلكاد

إٕ ًال  ٖٓ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾش اُؾب٢ُ ٣زشبثٜبٕ ٖٓ ؽ٤ش اُزو٤ًي ػِا٠ أُؼ٤ابه  اُزشبثٚ ٗوبؽ

ٝث٤بٕ ٓلٟ ٓالءٓزاٚ ُٔزطِجابد ث٤ئاخ األػٔابٍ اُؾل٣ضاخ ٝٓاب  12أُؾبٍج٢ اُل٢ُٝ 

 هاكوٜب ٖٓ رـ٤واد ٝرطٞهاد ٓزالؽوخ . 

٣ٌٖٔ االفزالف ث٤ٖ ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاُجؾش اُؾاب٢ُ كا٢ رو٤ًاي اُجؾاش اُؾاب٢ُ ػِا٠  االفزالف وبؽٗ

كاا٢ رؾَاا٤ٖ عااٞكح االثااالؽ  12ث٤اابٕ كٝه رطج٤اان أُؼ٤اابه أُؾبٍااج٢ اُاال٢ُٝ ههااْ 

 اُال٢ُٝ أُؾبٍاجخ ٓؼ٤ابه رج٘ا٢ ٓب اُلهاٍخ اَُبثوخ كوال هًايد ػِا٠ أصاوأأُب٢ُ، 

الهزظابك٣خ، كؼاال  ػاٖ االفازالف كا٢ ث٤ئاخ اُٞؽالاد ا فَبئو ػٖ ُإلثالؽ 12 ههْ

اُزطج٤اان، ؽ٤ااش ؽجاان اُجؾااش اُؾااب٢ُ كاا٢ ث٤ئااخ االػٔاابٍ اُؼواه٤ااخ، ث٤٘ٔااب ؽجوااذ 

 اُلهاٍخ اَُبثوخ ك٢ ث٤ئخ األػٔبٍ اٌُٞه٣خ .   

 ٓغبٍ

 ٖٓ االٍزلبكح

 اُلهاٍخ

كؼاال   اُؾاب٢ُ، ُِجؾاش اُ٘ظاو١ اُغبٗات كػاْ كا٢ اُلهاٍخ ٛنٙ ٖٓ االٍزلبكح ذرٔ

 ٓاغ ٣ز٘بٍات اُان١ ثبُشاٌَ اُزطج٤وا٢ اُغبٗات ثٌزبثاخ ُالٗطاالم اُجبؽش رٞع٤ٚ ػٖ

 . ؽج٤ؼخ اُوطبع أُظوك٢ اُؼواه٢ ٓغ ٣زالءّ ٝثٔب اُجؾش أٛلاف

  : إعداد الباحث .الهصدر
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 :ـ  ـ اسيامات البحث الحالي3ـ2ـ1

ذات صػػػم  اإلشػػارة اليٍػػا ا  تسػػابق  التػػي تهػػالدراسػػػات العىػػد قيػػاـ الباحػػث بهراجعػػ  االدبيػػات ا    
ف ٌىػػاؾ شػػػحا  فػػي االدبيػػػات االدراسػػات التػػػي تىاالػػت هاضػػػاع أبهاضػػاع البحػػػث الحػػالي، أتضػػػ  

حسػػب عمػػـ  ( اجػػادة اإلبػػبلغ الهػػالي12الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )بػػيف  األثػػرايجػػاد عبلقػػ  
( بشػكل هىفصػل 12) رقػـ الػدالي الهحاسػبي الهعيػارإف ا مػب دراسػات سػابق  تىاالػت إذ الباحػث، 

، إهػػا البحػػث الحػػالي فتىػػااؿ تطبيػػ  ٌػػذا الهعيػػار فػػي البيئػػ  العراقيػػ  هػػ  جػػادة االبػػبلغ الهػػالي عػػف
  . هف أجل الهساعدة في تحسيف جادة االببلغ الهالي التركيز عم  القطاع الهصرفي

 الهعيػاركها يتشابً البحث الحالي ه  بعض الدراسات السابق  هف حيث التركيز عم  هاضاع    
هيػػ  12) رقػػـ داليالػػ الهحاسػػبي فػػي الاحػػدات االقتصػػادي ، ايتشػػابً ٌػػذا البحػػث هػػ   تطبيقػػً( اٌأ

هيتػػًدراسػات أخػر  هػف حيػػث التركيػز عمػ  هاضػػاع   تحسػيف جػادة االبػبلغ الهػػالي ابيػاف هػد  ٌأ
  ماحدات االقتصادي  . ل

ىػػااؿ سػػابق ، فػػإف البحػػث الحػػالي تالدراسػػات الابالىسػػب  لىقػػاط االخػػتبلؼ بػػيف البحػػث الحػػالي ا    
( فػي البيئػ  العراقيػ  هػ  التركيػز عمػ  القطػاع 12) رقػـ الػدالي الهحاسػبي الهعيػار تطبي  هاضاع

ىٍػا أسابق  فػيبلح  الدراسات الها أ، هف أجل الهساعدة في تحسيف جادة االببلغ الهاليالهصرفي 
بعضٍها بشكل هىفصل عف اجادة االببلغ الهالي ( 12) رقـ الدالي الهحاسبي الهعيارقد تىاالت 

ػػػذا هػػػا يهثػػػل  ، ابػػػذلؾ فػػػإف البحػػػث الحػػػالي يعػػػد هكهػػػبل  مبحػػػث الحػػػالياسػػػٍاها  اتهييػػػزا  لبعػػػض، ٌا
 ٌذي الدراسات .   إليًلمدراسات السابق  ااىً ابتدأ هف حيث ها اىتٍت 

 ايهكف تاضي  أسٍاه  البحث الحالي هف خبلؿ الىقاط ا تي  :   

( ااهكاىيػػ  تطبيقػػً فػػي بيئػػ  12) رقػػـالي ربػػ  البحػػث الحػػالي بػػيف الهعيػػار الهحاسػػبي الػػد .1
ػذا هػالـ  فػي الدراسػات  يكػف هاجػادا  األعهاؿ العراقي  بالتركيز عم  القطاع الهصػرفي، ٌا

  السابق  .
ركػػػز البحػػػث عمػػػ  تحسػػػيف جػػػادة االبػػػبلغ الهػػػالي هػػػف خػػػبلؿ تطبيػػػ  الهعيػػػار الهحاسػػػبي  .2

ػذا هػػالـ عمػػ  ال( فػي بيئػػ  األعهػاؿ العراقيػػ  بػالتركيز 12) رقػػـالػدالي  قطػاع الهصػػرفي، ٌا
  في الدراسات السابق  . كف هاجادا  ي



 

   

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 االبالغ وجودة (12) الدولي المحاسبي لممعيار المعرفية المرتكزات
  المالي

 الدولي المحاسبي لممعيار المعرفية المرتكزات/ األول المبحث
(12)  

  المالي الغاالب لجودة المعرفية المرتكزات/ الثاني المبحث

 (12) الدولي المحاسبي المعيار بين العالقة/ الثالث المبحث
 المالي االبالغ وجودة
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 (12) الدولي المحاسبي لممعيار المعرفية المرتكزات/ األول المبحث

الخػػػػاص  12 الػػػػدالي الهحاسػػػػبي خػػػػبلؿ ٌػػػػذا الهبحػػػػث تػػػػـ تىػػػػااؿ الهرتكػػػػزات الهعرفيػػػػ  لمهعيػػػػار   
دافػػً اىطاقػػً اآليػ  عهمػػً اهقارىتػػً هػػ  بضػريب  الػػدخل، إذ تػػـ ا لتركيػز عمػػ  هفٍػػـا ٌػػذا الهعيػار اٌأ

 .  (13) رقـ العراقي  الهحاسبي  القاعدة

 

 :ـ   (12) رقم الدولي المحاسبي ـ مفيوم المعيار1ـ1ـ2

تتبػايف  االقتصػادي  احػداثٍا تسػجيل في الاحدات االقتصادي  تتبعٍا التي الهحاسبي  الهبادئإف    
 تمػؾ تحققػً الػذي الػدخل عمػ  الضػريب  الهتبػ  الحتسػاب الضػريبي القػاىاف  قااعػد فعػاتختمػف 
 االسػتحقاؽ اسػاس اعتهػاد هقدهتٍا في يبرز العااهل هف العديد ال  االختبلؼ ٌذا ايعاد الاحدات

الهسػػػػتعهل فػػػػي القػػػػاائـ الهاليػػػػ  فػػػػي الاحػػػػدات االقتصػػػػادي  الهختمفػػػػ   الػػػػذي يعػػػػد األسػػػػاس الػػػػرئيس
(Petersen & pleborg,2012:4) . 

القػػػاائـ  اعػػداد تػػاري  فػػػي الخسػػائر تحقػػ  عػػػدـ بحجػػ  الضػػريبي  السػػػمطات هػػف العديػػد اتتهسػػؾ   
لمتػأثير  الػداؿ هػف العديػد تىتٍجػً الػذي االقتصػادي الػىٍ  ذاؾ التبػايف ىشا  في ٍـيس كها. الهالي 
كهػا  الػدخل، عمػ   الضريب قاىاف  عم  يىعكس االذي لاحداتٍا االقتصادي  االقتصادي الىشاط في
الحق ،  سىاات ال  سابق  سىاات في الهتكبدة الخسارة بتداير تسه  التي لمداؿ بالىسب  الحاؿ ٌا

 سػى  تمػي التػي السػىاات فػي لماحػدة االقتصػادي  الهػالي لمهركز التاازف  اعداد في ٍـيس الذي االهر
 ( . 10: 2013الخسارة )العجيمي،

باالعتهػاد عمػ  ٌػذي الهعػايير  الهاليػ  التقارير اا عداد سب  الدالي الهحا تطبي  هعايير تزايد اه    
 يتاقػ  ال حػيف في الهحاسبي ، في الهعالجات تااف  ٌىاؾ يكاف  أف الهتاق  فهف العاله ، ظل في
 يحق  بها ضرائبٍا تفرض دال  كل اف طالهاالضريب ،  هجاؿ في ىفسٍا بالدرج  التااف  يكاف  أف

 أيضا التااف  عدـ إل  يؤدي اهها الضريب ، فرض خبلؿ هف ا  ىٍائي ا  ٌدفا باصفٍ الهالي  سياستٍا
 أكثػػر أف ٌػػا الهحاسػػب ، حقػػل فػػي الحػػاؿ عميػػً ٌػػا كهػػا الضػػريب  حقػػل فػػي الهعػػايير اسػػتخداـ فػػي

 الهجػػػاؿ فػػػي تسػػػتخدـ التػػػي تمػػػؾ عػػػف تختمػػػف الهاليػػػ  الهحاسػػػب  حقػػػل فػػػي تسػػػتخدـ التػػػي القااعػػػد
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 قااعػػد هعيىػػ  دالػػ  تتبػػ  اضػػاحا عىػػدها أكثػػر الىتػػائ  فػػي بلفػػاتاالخت تمػػؾ أثػػر الضػػريبي، ايصػػب 
جػػػرا ات  االقااعػػػد الهعػػػايير افػػػ ، الهحاسػػػبي  التطبيقػػػات عػػػف هختمػػػف بشػػػكل بالضػػػريب  خاصػػػ  اا 
 .  (Blancchett,2001:3)الدال   تمؾ في الهتبع  الهحاسبي 

( 12رقػػـ ) الػػدالي سػػبيالهحا الهعيػػار بإصػػدار الداليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير هجمػػسلػػذلؾ فقػػد قػػاـ    
 الخػػاص بالهحاسػػب  عػػف ضػػرائب الػػدخل، هػػف أجػػل تػػافير دليػػل هاحػػد لماحػػدات االقتصػػادي  التػػي

 هتطمبػػات اخػػتبلؼ ىتيجػػ  تىشػػأ التػػي الفراقػػات هػػف أجػػل هعالجػػ  الداليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير تطبػػ 
 خػارج لتبقػ  قػاتالفرا  تمػؾ تتػرؾ ال بحيػث الهعػايير الداليػ ، افػ  ىظيراتٍػا عػف الضريبي  القااىيف

ػػا بيػػاف داف  الهحاسػػبي  السػػجبلت  فتػػرات هػػد  عمػػ  القػػاائـ الهاليػػ  لماحػػدات االقتصػػادي  فػػي أثٌر
 . (10: 2013)العجيمي،عديدة  هالي 

 التبعػػات عػػف الهحاسػػب  االقتصػػادي  الاحػػدة ( هػػف12ايتطمػػب الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )   
، االخػر   ااالحػداث العهميػات عػف فيٍػا تحاسػب التػي الطريقػ  ااألحداث بػىفس لمعهميات الضريبي 

ػا يعتػرؼ اف يجػب الخسػائر أا الػرب  فػي بٍػا التػي يعتػرؼ ااألحػداث العهميػات فػإف ثػـ اهف  بأثاٌر
 بيػاف فػي الخسػارة، إهػا أا الػرب  خػارج بٍػا أخر  يعترؼ أحداث أا عهميات اي كذلؾ،  الضريبي 
 الخسػارة إهػا أا   الػرب خػارج أخػر   ضػريبي  أي آثاراألخر، ايتـ أيضا االعتراؼ ب الشاهل الدخل
: 2020التاالي )حسيف اآخراف، عم  الهمكي  حقاؽ  في أا هباشرة ا خر الشاهل الدخل بياف في

529 . ) 

االرشادات االتاجيٍات  هف هجهاع  بأىً( 12) رقـ الدالي الهحاسبي ال  الهعيار اعميً فيىظر   
 بضػرائب الخاصػ  الهحاسػبي  الهعالجػات تبػيف التػي ب  الداليػ الصادرة هػف هجمػس هعػايير الهحاسػ

 لجهيػػػ  اهاحػػػدة هكاىاتٍػػػا عػػػف هفصػػػل بشػػػكل عىٍػػػا االفصػػػاح اكيفيػػػ  ااألجىبيػػػ  الهحميػػػ  الػػػدخل
  .( 12: 2014)سمهاف اعمي،  لمهعيار الهطبق  الاحدات االقتصادي 

 الػدخل لضػرائب لهحاسػبي ا جػا  لاصػف الهعالجػ ( 12) رقػـ الدالي الهحاسبي أي إف الهعيار   
 ايحػدد لمضػريب ، الخاضػع  األربػاح عمػ  الهفراضػ  ااألجىبي  الهحمي  الضرائب جهي  تضـ التي

الهحاسػػػػػػبي االػػػػػػدخل الضػػػػػػريبي )حسػػػػػػيف  االػػػػػػدخل الضػػػػػػريبي االػػػػػػرب  الهحاسػػػػػػبي لمػػػػػػرب  الهعيػػػػػػار
 ( . 529: 2020اآخراف،



 (12) انذويل احملاسبي نهمعيار املعزفيت املزحكشاث/ املبحث األول .................. انثاوي  انفصم

 22   

ريبي هػػف جٍػػ ، اهػػف جٍػػ  أخػػر  لػػذلؾ فهػػف الضػػراري التهييػػز بػػيف الػػرب  الهحاسػػبي االػػرب  الضػػ
 يجب التهييز بيف الدخل الهحاسبي االدخل الضريبي، اكها هاض  با تي :ػ 

 الخاضػ  الهبمػ  ٌػا األخيػر أف بهعىػ  الضػريبي، الػرب  عف الهحاسبي الرب  يختمف هفٍاـ .1
 الهحاسبي الرب  هراعاة خبلؿ هف احتسابٍا الدخل، ايتـ ضريب  قاىاف  ألحكاـ افق ا لمضريب 

ػا بٍػا الهسػهاح  ير الهصاريف إضاف  ثـ  الهقيػدة ااإليػرادات بٍػا الهسػهاح الهصػاريف ىاقص 
 قبػػل الهحاسػػبي بػػالرب  يشػػار، إذ (Cussat,et.al.,2018:22) االخسػػارة الػػرب  حسػػاب فػػي

 باالسػػػػتىاد إليػػػػً التاصػػػػل االػػػػذي يػػػػتـ الهاليػػػػ  التقػػػػارير اعػػػػداد أل ػػػػراض بالػػػػدخل أا الضػػػػريب 
أدا  الاحػدة االقتصػادي   عػف هعماهػات تقػديـ بٍدؼ اذلؾ الهالي  القاائـ اعداد اطار لهعايير

اهسػػػتثهريف  الهمكيػػ  حقػػاؽ  حػػاهمي هػػف الهحاسػػبي  الهعماهػػات لهسػػتخدهي عهمٍػػا ىتيجػػ  أا
ـ ادائىيف الهسػتحق   الضػريب  حسػاب أل ػراض بالرب  إليً فيشار الضريبي الرب  أها. ا يٌر
 كهػا. الىػاظـ الضػريب  قػاىاف  قااعد ال  باالستىاد إليً التاصل يتـ االذي الضريبي  لمسمطات
 يهثػػل ال الهحاسػػبي لمىظػػاـ هخرجػػات بشػػكل الهاليػػ  القػػاائـ تظٍػػري الػػذي الهحاسػػبي أف الػػرب 

الػدف  )سػمهاف  ااجبػ  الضػريب  هبمػ  لتحديػد الضػريبي  السمطات تعتهدي الذي الرب  الضريبي
 ( .35: 2009االبدراف،

الهحاسػػب   عػػف الهاليػػ  الهحاسػػب  الخػػتبلؼ الضػػريبي الػػدخل عػػف الهحاسػػبي الػػدخل يختمػػف .2
ػػػا الهاليػػػ  القػػػاائـ اتحضػػػير تسػػػجيل عهميػػػ  ٌػػػي الهاليػػػ  فالهحاسػػػب . الضػػػريبي   لمهبػػػادئ افق 

 هػػػف لماحػػػدة االقتصػػػادي  يتحػػػدد الهحاسػػػبي الػػػدخل فػػػإف اعميػػػً عميٍػػػا، الهحاسػػػبي  الهتعػػػارؼ
 الػػدخل ضػريب  قػػاىاف  عمػ  تعتهػد فٍػػي ي الضػريب أهػا الهحاسػػب  الهبػادئ، ٌػػذي تطبيػ  خػبلؿ

 الهحاسبي الدخل عم  البلزه  التعديبلت إجرا  يتـإذ بهاجبً  الصادرة ااألىظه  االتعميهات
 خاصػػػػ  هاليػػػػ  قػػػػاائـ اا عػػػػداد حسػػػػابات هسػػػػؾ ال يػػػػتـ حيػػػػث الضػػػػريبي الػػػػدخل الػػػػ  لماصػػػػاؿ
دخل (، ابػػػػػذلؾ فػػػػػإف الػػػػػدخل الهحاسػػػػػبي يختمػػػػػف عػػػػػف الػػػػػ67: 2004البطريػػػػػ ،) بالضػػػػػريب 

 ( :ػ 39: 2010الضريبي با تي :ػ )الفار،
 ال التػػي اإليػػرادات بعػػض تاجػػد حيػػث االهصػاريف، اإليػػرادات إلػػ  الىظػػرة فػػي االخػتبلؼ. أ

باصػفٍا إيػرادا   بٍػا األخػذ يػتـ حػيف فػي الضػريبي الػدخل إلػ  لماصاؿ بٍا يتـ االعتراؼ
 .االراضي  بي  أرباح هثل الهحاسبي إل  الدخل لماصاؿ
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 إلػػ  تصػػل قػػد اإلعفػػا ات ٌػػذي الػػدخل، ضػػريب  بقػػااىيف عميٍػػا هىصػػاص اتإعفػػا  اجػػاد. ب
 الهختمفػ ، الشخصػي  اإلعفػا ات عػدا األحيػاف بعض في كاهم  اهشاري  إعفا  قطاعات

ػػػػذي اإلعفػػػػا ات  الػػػػػدخل الػػػػ  لماصػػػػػاؿ االحػػػػااؿ هػػػػػف حػػػػاؿ بػػػػػأي اعتهادٌػػػػا يهكػػػػػف ال ٌا
 .دقيق   بصارة األعهاؿ ىتيج  يظٍر اف هف الهفترض الذي الهحاسبي

هػػف  ةٌػػا أحػػد الهعػػايير الصػػادر  (12) الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ أفاعميػػً، يػػر  الباحػػث    
هجمػػس هعػػايير الهحاسػػب  الداليػػ  هػػف أجػػل تقػػديـ االرشػػادات الخاصػػ  بضػػريب  الػػدخل فيهػػا يتعمػػ  
ل بالقيػػػاس ااالفصػػػاح الهحاسػػػبي، اعىػػػد تطبيػػػ  ٌػػػذا الهعيػػػار البػػػد هػػػف التهييػػػز بػػػيف الػػػرب  االػػػدخ

 تىشػػػأ التػػي الفراقػػات الهحاسػػبي االػػرب  االػػدخل الضػػػريبي، اهحاالػػ  التافيػػ  فيهػػا بيػػػىٍـ لهعالجػػ 
 الدالي  .   الهعايير اف  ىظيراتٍا الهحمي  عف الضريبي  القااىيف اختبلؼ ىتيج 

 

 :ـ   (12) رقم الدولي المحاسبي ـ أىداف المعيار2ـ1ـ2

هٍا الدالي    الهحاسبي  الهعايير إف تطبي     يٍدؼ ال  تحقي  هجهاع  هف األٌداؼ االتي هف ٌأ
 اإلدارة عمػ  لمقػائهيف البلزهػ  الهعماهػات تػافير عمػ  تعهػل إذاالكفا ة،  االُهسا ل  الشفافي  تحقي 
 تخصػيص عهمي  تحسيف ابالتالي االهخاطر، الفرص تحديد عم  الُهستثهريف اهساعدة جٍ ، هف
هسػػاعدة فػػي تحسػيف جػػادة الهعماهػات الهحاسػػبي  بشػػكل أخػػر ، أي بهعىػ  ال جٍػ  هػػف الهػاؿ رأس
 .  (Chu,et.al.,2019:885)عاـ 

 الهحاسػبي  الهعالجػ  ( بشػكل خػاص الػ  تاضػي 12رقػـ ) الػدالي الهحاسػبي ايٍػدؼ الهعيػار   
االهسػتقبمي ،  الحاليػ  الضػريبي  ا ثػار عػف كيفيػ  الهحاسػب  الػدخل، هػف خػبلؿ تاضػي  لضػرائب

  (IAS-12,2012:1)ػ اكها هاض  با تي :

 الػدفتري  لمهبمػ  الهسػتقبمي  التسػاي  أا لؤلصػاؿ، الػدفتري  لمهبمػ  الهسػتقبمي االسػترداد .1
 الهالي لماحدة االقتصادي  . الهركز قائه  في الهثبت  لبللتزاهات،

 القاائـ في الهثبت  الحالي  لمفترة األخر   ااألحداث لهعاهبلتا الضريبي  ا ثار عف الهحاسب  .2
  .لماحدة االقتصادي    الهالي
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ػػػػذا يعىػػػػي     الهعالجػػػػ   اتاضػػػػي  شػػػػرح إلػػػػ  ( يٍػػػػدؼ12رقػػػػـ ) الػػػػدالي الهحاسػػػػبي ف الهعيػػػػارأٌا
 الػدخل ضػريب  هقػدار ااحتساب تحديد كيفي  الهعيار ياض  ابالتحديد لضرائب الدخل، الهحاسبي 
 كيفيػػػ  الهعيػػػار ياضػػػ  كهػػػا الهؤجمػػػ ، الػػػدخل ضػػػريب  اهقػػػدار الفتػػػرة الحاليػػػ  عػػػف الػػػدف  الهسػػػتحق 
 الدالي  الهالي ااالببلغ الهحاسب  لهعايير افقا   الهعد الدخل الهحاسبي بيف االختبلفات ه  التعاهل
  ( . 213: 2013)أبا ىصار احهيدات، لمضريب  الخاض  االدخل

 تساي  أا استرداد لمتقرير الهعدة الهىشأة تتاق  أف التزاـ أا أصل إلثبات الهبلزه  األهار اهف   
ذا .االلتػزاـ أا األصػل لػذلؾ الػدفتري  الهبمػ   الهبمػ  ذلػؾ تسػاي  أا اسػترداد أف الهػرج  هػف كػاف اا 
 إذا عميػً أف تكػاف  يهكػف ههػا أكبر أا أصػغر الهستقبمي  الضريب  هدفاعات يجعل ساؼ الدفتري 

 ثبػاتإ الهىشػأة هػف يتطمػب الهعيار ٌذا فإف ضريبي ، آثار التساي  أا االسترداد ٌذا لهثل كفت لـ
 .  (Beisland,et.al.,2015:42) هؤجم   هؤجم  أا أصل ضريب  ضريب  التزاـ

األخػر  بالطريقػ   ااألحػداث لمهعػاهبلت الضػريبي  ا ثػار عػف الهحاسػب  الهعيػار ٌػذا ايتطمػب   
يخػص الهعػاهبلت  ففيهػا األخػر ، اعميػً، ااألحػداث عػف الهعػاهبلت بٍػا تحاسػب التػي ىفسػٍا

عبلقػ   ضػريبي  ذات آثػار إثبػات أي أي يػتـ الخسػارة، أا الػرب  ضػهف بتػ الهث األخػر   ااألحػداث
أا  خػارج الػرب  الهثبتػ  األخػر   ااألحػداث الهعػاهبلت يخػص الخسػارة، افيهػا أا الػرب  ضػهف

  .  (Hanlon,2003:833)الهمكي   حقاؽ  ضهف هباشر الخسارة بشكل

الػدخل  الخسػارة )إهػا ضػهف أا الػرب  خػارج عبلقػ  ذات ضػريبي  آثػار أي إثبػات أيضػا ايػتـ   
أصػاؿ  إثبػات يػؤثر ، ابالهثل،)التاالي عم  الهمكي ، حقاؽ  ضهف هباشر بشكل أا ا خر الشاهل

تجهيػ   ضػهف الىاشػئ  الشػٍرة هبمػ  عمػ  األعهػاؿ تجهيػ  ضػهف الضػريب  الهؤجمػ  االتزاهػات
 .  (Turley,2007:18) الشرا  بسعر عاؿ   لهكسب الهثبت الهبم  أا ذلؾ األعهاؿ

 لمعهميػػػػات الضػػػػريبي  التبعػػػػات عػػػػف الهحاسػػػػب  االقتصػػػػادي  الاحػػػػدة هػػػػف الهعيػػػػار ٌػػػػذا ايتطمػػػػب   
 فػػػػإف ثػػػـ اهػػػف، االخػػػر   ااالحػػػػداث العهميػػػات عػػػف فيٍػػػا تحاسػػػػب التػػػي الطريقػػػ  ااألحػػػداث بػػػىفس

ػػابآث يعتػػرؼ اف يجػػب الخسػػائر أا الػػرب  فػػي بٍػػا التػػي يعتػػرؼ ااألحػػداث العهميػػات ، الضػػريبي  اٌر
الخسػارة فػي القػاائـ الهاليػ  لماحػدة  أا الػرب  خػارج بٍػا أخػر  يعتػرؼ أحػداث أا عهميات اي كذلؾ

 .  (Chan,et.al.,2013:12)االقتصادي  
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 االعتػػراؼ الػػدخل ضػػرائب عػػف الهحاسػػب  فػػي (12رقػػـ ) الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار يعػػال  كهػػا   
 الهسػػػتخده   يػػػر ريبي الضػػػ الخصػػػاهات أا الخسػػػائر عػػػف الىاشػػػئ  الهؤجمػػػ  باألصػػػاؿ الضػػػريبي 

( . ايهكػػػف 12: 2013عىٍػػػا )العجيمػػي، ااإلفصػػاح الهاليػػ  البياىػػػات فػػي ضػػرائب الػػػدخل اعػػرض
داؼ الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ )  ( هف خبلؿ الشكل ا تي :ػ 12تاضي  ٌأ

 (2شكل )
داؼ الهعيار    (12) رقـ الدالي الهحاسبي ٌأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Silvia, Mahutova, 2018,  IFRS - IAS 12 income taxes, Available 

at: http://www.ifrsbox.com/ias-12-income-taxes) . 

هيػ  الهعػاير الهحاسػبي     ايتف  الباحث ه  ها عرضػً هجمػس هعػايير الهحاسػب  الداليػ  بشػأف ٌأ
 الهستقبمي  لمهبم  التساي  أا لؤلصاؿ، الدفتري  لمهبم  الهستقبمي ( ألجل االسترداد12الدالي رقـ )

 الضػريبي  ا ثػار عػف الهحاسػب  اذلػؾ هػف أجػل الهػالي الهركػز ائهػ بق لهثبتػ زاهػات البللت الػدفتري 
  .  الهالي   القاائـ في الهثبت  الحالي  لمفترة األخر   ااألحداث لهعاهبلتا

 

 

 (12) هه٢ْ اُل٢ُٝ أٛلاف أُؼ٤به أُؾبٍج

 ٝطق أُؼبُغبد أُؾبٍج٤خ أُالئٔخ ُؼوائت اُلفَ

 ا٥صبه اُؼو٣ج٤خ اُؾب٤ُخ )اُغبه٣خ( أٝ أَُزوج٤ِخ 

ر٣َٞخ أٝ اٍزواك اُؼو٣جخ ك٢ 

 أَُزوجَ

اُؼ٤ِٔبد ٝاألؽلاس األفوٟ ك٢ 

 اُٞؽلح االهزظبك٣خ

هبئٔخ األهثبػ 

 بئوٝاُقَ

هبئٔخ اُلفَ 

 اُشبَٓ

 ٓؤعِخ كفَ ػو٣جخ
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ـــ1ــــ2 ـــ نطـــاق المعيـــار3ـ تعريفـــات وال الخـــاص بضـــرا ل الـــدخل (12) رقـــم الـــدولي المحاســـبي ـ
 والمصطمحات المستعممة :ـ  

 الضػػرائب كافػػ  الػػدخل ضػػرائب الػػدخل، اتشػػهل ضػػرائب عػػف الهحاسػػب  فػػي الهعيػػار ٌػػذا يطبػػ    
عمػ  الػدخل  ضػرائب تشػتهل كهػا لمضػريب ،  الخاضػع  االربػاح عمػ  الهفراض  الهحمي  ااالجىبي 

 التابعػػػ  االقتصػػػادي  الاحػػػدات قبػػػل هػػػف دفعٍػػػا االااجػػػب هثػػػل الضػػػرائب الهحتجػػػزة اخػػػر   ضػػػرائب
ف ٌذا أاالـ، عمها   االقتصادي  لماحدات االرباح قياهٍا بتازيعات عىد الهشترك  االهشاري  االزهيم 

 .  (IAS-12,2012:1)الحكاهي   الهى  عف الهحاسب  يغطي الهعيار ال

 بٍػػـ الخاصػػ  الهػاارد بعػػض بتحايػل أساسػػٍا عمػ  الهكمفػػيف يمػـز إلزاهيػػ  فريضػ  ٌػػي الضػريب ف   
ػػداؼ هػػف الدالػػ  إليػػً تسػػع  هػػا لتحقيػػ  هقابػػل ابػػداف  ىٍائيػػ  ابصػػف  جبػػرا   لمدالػػ   لقااعػػد طبقػػا   ٌأ
 .  (Chan,et.al.,2013:46) هحددة اهعايير

 أا كػػاألفراد طبيعيػػيفال) األشػػخاص عمػػ  تفػػرض هباشػػرة ضػػريب  عمػػ  إىٍػػا الػػدخل ضػػريب إهػػا    
 هقػدار عػف دخمٍػـ يزيػد االػذيف الهختمفػ ، اطاتاالىشػ الهٍػف يهارساف  الذيف (كالشركات هعىاييفال

 هعػػيف حػػد عػػف زاد إذا ربػػاحاأل هػػف جػػز  باقتطػػاع الدالػػ  تقػػاـ حيػػث ،السػػى  فػػي الهػػاؿ هػػف هعػػيف
 ( . 18: 2004)البطري ،

ىالػػؾ     رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار فػػي اردت التػػي التعريفػػات االهصػػطمحات هػػف هجهاعػػ  ٌا
 بلؿ ا تي :ػ  هف خاالتي يهكف تاضيحٍا ( 12)

 بأىػػً لمضػػريب  الخاضػػ  يىظػػر الػػ  الػػرب  ـــ:الضــريبية(  )الخســارة لمضــريبة الخاضــع الــرب  .1
 الاحػػدة االقتصػػادي  طػرؼ هػػف الهقباضػ  االيػػرادات بػػيف الفػرؽ  يسػػااي  الػذي الصػػافي، الػرب 

 طػػرؼ العهميػػات هػػف هختمػػف ىتػػائ  حسػب الصػػافي الػػرب  تتحهمٍػػا، إذ يحػػدد التػػي االتكػاليف
 هػػػف عىصػػػر أي عػػػف التىػػػازالت الخصػػػاص اجػػػً عمػػػ  ذلػػػؾ فػػػي بهػػػا اقتصػػػادي ، احػػػدة كػػػل

ىٍايتً، ابذلؾ فإف الػرب  أا الخسػارة الهعػدة  في أا االستغبلؿ أثىا  ساا  األصاؿ، عىاصر
 يسػػػػتخدـ الػػػػذي االسػػػػاس الػػػػرقـ ٌػػػػذا ايهثػػػػل الهحميػػػػ ، الضػػػػريبي  لهتطمبػػػػات التشػػػػريعات افقػػػػا  

)حسػيف  الجاريػ  الفتػرة عف الضريبي  لمسطات السداد الااجب  ضريب  الدخل هقدار الحتساب
 .( 530: 2020اآخراف،
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لبلسػترداد عػف  القابمػ  الهسػتحق   الدخل ضرائب بهبم  تتهثل : الجارية او الحالية الضريبة .2
 الضػريبي ، اتتكػاف  لمتشػريعات افقػا لمهػدة الضػريبي ( الخسػارة(لمضػريب   الخاضػ  الػرب 

 ههتمكػات عمػ  داريػ  بصارة الدف  هستحق  الضرائب هف اؿاله رأس عم  الجاري  الضرائب
 ضػػػريب  هثػػػل فٍػػػي الهتىاعػػػ  الجاريػػػ  الضػػػرائب عػػػدا الهؤسسػػػي ، الاحػػػدات ثػػػراة صػػػافي أا

 عمػػ  االضػػرائب تراخػػي عمػػ  لمحصػػاؿ األسػػر اهػػدفاعات اإلىفػػاؽ عمػػ  االضػػرائب الىفػػاس
 . (Elliott,2004:347)الدالي   الهعاهبلت

 الهستحق  الدخل ضريب  هصراؼ عف عبارة ٌا الضريبي( :ـ دخلال(الضريبي  المصروف .3
 الدخل ضريب  خبلؿ تحديدي هف الدخل، ايهكف قائه  في إظٍاري االااجب الحالي  عف الفترة
  (Dhaliwal,2013:136) . الهؤجم   بالضرائب تعديمٍا بعد الجاري 

 يعكػس التػزاـ أا صػاري ت أصػل ىٍػاأعمػ   الهؤجمػ  يىظػر الػ  الضػريب  الضريبة المؤجمة :ــ .4
 الهعاهمػ  هػف باألربػاح لبلعتػراؼ هشػابٍ  أا ههاثمػ  أىٍػا أسػاس عمػ  لمشػرك  الػدخل ضريب 

 الضػػػػريبي لمتعاهػػػػل ىتيجػػػػ    بصػػػػفتٍا الهؤجمػػػػ  الضػػػػريب  التزاهػػػػات تىشػػػػأ أف يهكػػػػف. الضػػػػريبي 
الهحاسػػب ، ايهكػػف  اىخفػػاض هػػ  التعاهػػل هػػف أسػػرع يكػػاف  الػػذي الهػػاؿ رأس إلىفػػاؽ لمشػػرك 

 (531-530: 2020ا تي :ػ )حسيف اآخراف، عم سيـ الضرائب الهؤجم  تق
 الفتػرات فػي استردادٌا الهتاق  الدخل ضرائب هبال  ٌي المؤجمة :ـ األصول الضريبية. أ

 الػ  تسػتىفد لػـ ضػريبي  خسػائر اترحيػل خصػهٍا ااجػب فراقػات اذلػؾ ىتيجػ  الهقبمػ 
 هىٍا .  االستفادة الحق  يح  لماحدة فترات

 بهاجػب الهسػتحق  الػدخل ضػريب  عػف ٌػي عبػارة :ــ المؤجمـة امـات الضـريبيةااللتز . ب
 خػبلؿ الضريب  قاىاف  بهاجب السداد ااجب  اىٍا اال الفترة الحالي  عف الهالي  الهحاسب 
 عىدها الفراقات اتىشأ الهؤقت ، بالفراؽ  تمؾ الفراقات تتعم  الهستقبمي ، بحيث الفترات
 عىػدها أا الضػريبي اساسػً هػف الهحاسػبي  أكبػر لػدفاتربا لؤلصل الهسجم  القيه  تكاف 
  . الضريبي اساسً هف أقل لبللتزاـ الهسجم  القيه  تكاف 

 االػرب  الهحاسػبي الػرب  بػيف التسػااي  عػدـ عػف الىاتجػ  الفػراؽ  ٌػي :ـ الضريبية الفروقات .5
الضػػػريبي، ايهكػػػف تصػػػىيفٍا الػػػ  فراقػػػات هؤقتػػػ  افراقػػػات دائهػػػ ، ايهكػػػف تاضػػػي  ٌػػػذيف 

 ( 39-38: 2010اعيف هف الفراقات الضريبي  هف خبلؿ ا تي :ػ )الفار،الى
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ي الفروقات المؤقتة :ـ. أ الاارد  االلتزاـ اا لؤلصل الدفتري  الهعدل  القيه  بيف الفراقات ٌا
هؤقتػ   ا  فراقػ الفػراؽ الهؤقتػ  تكػاف  اف ايهكػف الهسػتخدـ الهػالي الهركػز قائهػ  فػي

عىػد  خاضػع  لمضػريب  هبػال  عىٍػا ىجـتػ سػاؼ هؤقتػ  بفػراؽ  تتهثػل لمضػريب  خاضػع 
الدفتريػ   القيهػ  أا تسػاي  باسػترداد اذلػؾ الهقبمػ  الهاليػ  الضػريبي لمفتػرات الػرب  تحديػد
يػىجـ  التىزيػل اتتهثػل بفػراؽ  اا لمخصػـ قابمػ  هؤقتػ  افػراؽ  االلتػزاـ اا لؤلصػل الهعدلػ 
عىػد  اذلػؾ فتػرات القادهػ لمضػريب  لم الخاض  الرب  تحديد عىد لمخصـ قابم  هبال  عىٍا

 اا االلتزاـ .  لؤلصل الهسجم ( (الدفتري  الهعدل  القيه  تساي  اا استرداد
( الفراقػات الدائهػ  أا 12الػدالي رقػـ ) الهحاسػبي عػرؼ الهعيػار الفروقـات الدا مـة :ــ. ب

تىشػأ  االختبلفػات التػي لمضػريب ، بأىٍػا الخاضػ  االػدخل الهحاسػبي الثابتػ  بػيف الػدخل
ا تىعكس اال هعيى  هالي  ةخبلؿ هد ىتيج   الفراؽ  ٌذي تالي ، اتىشأ هدد اا هدة في اثاٌر

الػدخل الهحاسػبي أا  ىػاعي احػد قيػاس عىػد االعتبػار فػي تؤخػذ التػي البىػاد بعػض اف
 الدخل .  هف االخر الىاع قياس عىد االعتبار في تؤخذ اال الضريبي

التعػػػاريف التػػػي يىبغػػػي التعػػػرؼ عميٍػػػا يبلحػػ  ههػػػا سػػػب ، إف ٌىػػػاؾ العديػػػد هػػػف الهصػػػطمحات ا    
( بالشػكل الػذي يهكػف 12افٍهٍا جيدا ، اذلؾ هف أجل الهساعدة فػي تطبيػ  الهعيػار الػدالي رقػـ )

 هف خبللً تحقي  االٌداؼ الهرجاة هىً . 

 

 :ـ  (12) رقم الدولي المحاسبي ـ آلية عمل المعيار4ـ1ـ2

(، هف خبلؿ هجهاع  هف الىقاط االتي 12) الدالي الهحاسبي الهعيار عهل يهكف تاضي  آلي    
: 2020(، )حسػيف اآخػراف،366: 2010يهكف تاضيحٍا هػف خػبلؿ ا تػي :ػػ )الججػااي اىعػاـ،

531-532) 

ااذا  كػػالتزاـ، السػػابق  االهػػدد الجاريػػ  الهػػدة عػػف الهدفاعػػ   يػػر الجاريػػ  بالضػػريب  االعتػػراؼ .1
( ا  )هاجػػاد أصػػبل  باصػػفٍا  بالزيػػادة فيعتػػرؼ الهسػػتح  الهبمػػ  عػػف يزيػػد الهػػدفاع الهبمػػ  كػػاف

 .يظٍر في القاائـ الهالي  لماحدة االقتصادي   ا  ضريبي
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 بػأثر اسػتخداهٍا االتػي يهكػف أصػبل  باصػفٍا الضريبي  بالخسارة الهتعمق  بالهىفع  االعتراؼ .2
ػا فػي القػاائـ الهاليػ   لفتػرة جاريػ  ضػريب  رجعي السترداد سػابق ، لػذلؾ هػف الضػراري اظٍاٌر

 ة االقتصادي  .لماحد
 عػف الضػريبي االلتػزاـ يىشػأ هػالـ الهؤقتػ  الضػريبي  الفػراؽ  لكافػ  االعتراؼ بالتزاـ ضريبيي .3

 التػزاـ اا بأصػل االالػي االعتػراؼ اا الضػريبي  لؤل ػراض اطفائٍػا باقتطاع يسه  شٍرة اال
 الػرب  اال الهحاسػبي الػرب  عمػ  تػؤثر لػـ حػداثٍا اقػت فػي اعهػاؿ ضػهف عهميػ  ليسػت فػي
 لمضريب  )الخسارة الضريبي ( .  لخاض ا
هسػتخده    يػر ضػريبي  اخصػاهات ضػريبي  خسػارة لقػا  هؤجػل ضػريبيي يعتػرؼ بأصػل .4

الخسػائر  ٌػذي السػتخداـ هسػتقبمي  ضػريبي  أربػاح تحقيػ  الهحتهػل هػف حػد هػدارة الػ 
 . االخصاهات هقابمٍا 

دفعػً أا  الهتاقػ  بػالهبم  االهاضػي  الجاريػ  لمفتػرات االصػاؿ اااللتزاهػات الضػريبي  تقػاس .5
اعػداد  بتػاري  السػاري  اقااىيىٍػا الضػريب  هعػدالت باسػتخداـ الضػريبي  السػمط  هػف اسػتردادي

 الهيزاىي  العهاهي  .
الخسػارة  اا الػرب  بصافي اشهالٍا هصراؼ اا لدخل االهؤجم  الجاري  االعتراؼ بالضريب  .6

هباشػرة  هختمفػ  فتػرات اا ىفسػٍا لفتػرةا فػي بػً يعتػرؼ الػذي الحػدث اا العهميػ  هاعػدا لمفتػرة
 الضػريب  عػف الهحاسػب  األهػر التهمػؾ، إذ يتطمػب بطريقػ  ضهف األعهػاؿ اا الهمكي  بحقاؽ 
لبللتػػزاـ  العهاهيػػ  الهيزاىيػػ  طريقػػ  بإسػػـ أحياىػػا تعػػرؼ االتػػي التػػزاـ طريقػػ  باسػػتعهاؿ الهؤجمػػ 

 االتي يتـ االفصاح عىٍا بشكل هىفصل . 
 عػاـ بشػكل لماحػدة االقتصػادي  الضػريبي األسػاس سػيكاف  لمضريب  الخاض  م اعميً، فإف الهب   
اال  خسػػارة، أا دخػل أي ىػاقص أا زائػػد الخسػارة أا الػرب  بيػػاف فػي عىػً الهبمػػ  الىٍػائي الهبمػ  ٌػا

ػػذا الخاضػػ  الػػرب  عػػف الهحاسػػبي الػػرب  فيٍػػا يختمػػف قػػد إف ٌىػػاؾ حػػاالت  االخػػتبلؼ لمضػػريب ، ٌا
 الهيزاىيػ  فػي بػالفرؽ  االعتراؼ يجب لذلؾ هستقبمي ، فترة في تسايتً يجب األرج  عم  يىشأ الذي

 إل  إال الضريبي األصل عم  التعرؼ يهكف ، بحيث الا  ضريبي ا  التزاه أا أصبل  باصفٍا  العهاهي 
ا يمـز إذ الهستقبل، في استردادي الهحتهل هف الذي الحد بالكاهػل  الضػريبي بػااللتزاـ االعتراؼ دائه 

 .  (Defond,et.al.,2011:242)اح عىً في القاائـ الهالي  ااالفص
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الفترة الحالي  االفترات  عف الهدفاع   ير الجاري  الضريب ابىا   عم  ها سب ، يهكف القاؿ إف    
 الهسػػػتح  الهبمػػػ  عػػػف يزيػػػد الهػػػدفاع الهبمػػػ  ااذا كػػػاف ،ا  التزاهػػػباصػػػفٍا  السػػػابق  يػػػتـ االعتػػػراؼ بٍػػػا

يػتـ االعتػراؼ الضريبي  بالخسارة الهتعمق  ، كها إف الهىفع ا  ضريبي أصبل  ا باصفٍ بالزيادة فيعترؼ
 إذ، ا  ضػريبي باصػفٍا التزهػا  فيػتـ االعتػراؼ بٍػا  الهؤقتػ  الضػريبي  هػا الفػراؽ أبٍا كأصل ضػريبي، 
 هػف حػد هػدارة الػ  هسػتخده   يػر ضػريبي  خصػاهات لقا  هؤجل ضريبيي يتـ االعتراؼ بأصل

  . االخصاهات هقابمٍا  الخسائر ٌذي الستخداـ هستقبمي  ضريبي  حأربا تحقي  الهحتهل

 

 :ـ   (12) ـ القياس المحاسبي لضرا ل الدخل وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم5ـ1ـ2

 الهعيػار افػ  الجاريػ  الضػريبي  اااللتزاهػات األصػاؿ خبلؿ ٌذي الفقرة يتـ تىااؿ كػل هػف قيػاس   
افػػ  ٌػػذا الهعيػػار، اكهػػا هاضػػ  بػػالفقرات  الهؤجمػػ  الضػػرائب اساقيػػ(12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي
 ا تي  :ػ

 

وفـق المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم  الجاريـة الضـريبية وااللتزامـات األصـول ــ قيـاس1ــ5ــ1ــ2
 ( :ـ12)

باصػفٍا  السػابق  االفتػرات الجاريػ  الفترة عف الهدفاع   ير الجاري  بالضريب  االعتراؼيتطمب    
 الهسػتح ، الهبمػ  عػف يزيد السابق  االفترات الجاري  الفترة عف الهدفاع الهبم  كاف إذاإها ، التزاها  

هػػا األصػػل أ، اعميػً فػػإف االلتػزاـ يتعمػػ  بضػرائب  يػػر هدفاعػ ، باصػفٍا أصػػبل   فيعتػرؼ بالزيػػادة
 ( .34: 2013فيتعم  بضريب  هدفاع  بشكل أكثر هف الهبم  الهستح  )العجيمي،

الجاريػ   الضػريبي  االثػار عػف بالهحاسػب  الهعيػار، عميػً يقػاـ الػذي اال سػاس الهبػدأ يتجسػد   
خبلؿ  هف ىفسً، الحدث أا العهمي  عف الهحاسب  يهاثل بها حدث أا عهمي  عف الىاتج  االهؤجم 
بٍػا  االعتػراؼ تػـ بىػاد عػف تىػت  أىٍا طالها االخسارة الرب  في الجاري  بالضريب  االعتراؼ فرضً
 & Kim) الهمكيػ  حقػاؽ  فػي هباشػرة أا االخػر الشػاهل الػدخل الخسػارة فػي أا الػرب  فػي

Shi,2007:152) . 
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االهؤجمػ   الجاريػ  بالضػريب  االعتػراؼ 58الفقػرة  فػي (12الهحاسػبي الػدالي ) الهعيػار ايتطمب   
 تىشػأ الػذي الحػد الػ  هاعػدا ،لمفتػرة الخسػارة أا الرب  بصافي اشهالٍا باصفٍا دخبل  أا هصرافا  

 (IAS-12,2012:4)خبلؿ ا تي :ػ  هف يًف

الخسػارة  أا الػرب  خػارج هختمفػ ، فتػرات أا الفترة بىفس بً يعترؼ الذي الحدث أا العهمي  .1
ىها االخر الشاهل الدخل بياف في  الهالكيف .  حقاؽ  في هباشرة اا 

 .التهمؾ  الاحدة االقتصادي  بطريق  أعهاؿ اىدهاج .2
 كها الشاهل ا خر الدخل بياف في بٍا االعتراؼ تـ بىاد عف الجاري  الضريب  ىشأت حاؿ افي   
افػػػ  الهعيػػػار  اجىبيػػػ  لعهميػػػ  الهاليػػػ  البياىػػػات ترجهػػػ  عػػػف الىاجهػػػ  الصػػػرؼ لفراقػػػات الحػػػاؿ ٌػػػا

 بٍا االعتراؼ تـ بىاد عف أا ( الخاص بالهحاسب  عف ضرائب الدخل،12الهحاسبي الدالي رقـ )
 لؤلربػػاح االفتتػػاحي الرصػػيد عمػػ  تػػتـ لمتعػػديبلت التػػي اؿالحػػ ٌػػا كهػػا الهمكيػػ  حقػػاؽ  فػػي هباشػػرة

 األخطػػػا ، فػػػإف تصػػػحي  أا رجعػػػي الهحاسػػػبي  بػػػأثر السياسػػػ  فػػػي التغيػػػر هػػػف االىاتجػػػ  الهحتجػػػزة
 الهمكيػ ، حقػاؽ  فػي هباشػرة أا االخػر الشػاهل الػدخل بيػاف فػي يتـ إها الجاري  بالضريب  االعتراؼ

 .الضريب   لىشا  الهسبب الحدث أا ي العهم الهحاسب  عف طريق  يهاثل بها أي

، فهف الضراري قياس األصاؿ اااللتزاهات الضريبي  افقا  لمهعيار الهحاسبي الدالي رقـ اعميً   
( لمفترة الحالي  أا الفترات الهاضي  بالهبم  الهتاق  دفعً أا استردادي هػف السػمطات الضػريبي  12)

لقااىيف الضريب  الساري  الهفعاؿ في البمد فػي ىٍايػ   باستعهاؿ هعدالت الضريب  الهعهاؿ بٍا افقا  
 فترة إعداد القاائـ االتقارير الهالي  . 

 

 ( :ـ 12المؤجمة وفق المعيار المحاسبي الدولي ) ـ قياس الضرا ل2ـ5ـ1ـ2

ٌهػا طريقػ   الهؤجمػ  الضػرائب لقياس اهعالج  فطريقتي ٌىاؾ أف أشار العديد هف الباحثيف ال    
العهاهيػػػػ  )االلتػػػػزاـ الضػػػػريبي( اطريقػػػػ  قائهػػػػ  الػػػػدخل )الضػػػػرائب الهؤجمػػػػ ( )الهعهػػػػاري  الهيزاىيػػػػ 
(، ايهكػػف تاضػػي  ٌػػاتيف الطػػريقتيف اآليػػ  عهػػل كػػل هىٍهػػا لقيػػاس الضػػرائب 95: 2015اياسػػف،

 الهؤجم ، اكها هاض  با تي :ػ 
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حسػػػاب إف ٌػػػذي الطريقػػػ  تعتهػػػد عمػػػ   طريقـــة الميزانيـــة العموميـــة )االلتـــزام الضـــريبي( :ــــ .1
 الهػدد خػبلؿ اتػىعكس الحاليػ  الهػدة فػي تىشػأ التػيإف ٌػذي الفراقػات ا  إذالفراقات الهؤقت ، 

ايجػاد  عميٍػا هػف خػبلؿ التحاسػب ـايػ الطريقػ تعتػرؼ بٍػا ٌػذي  ضػريبي  آثػارا   تعكػس القاده 
تقػدير  شػريط  لػذلؾ ألصػل الضػريبي بػيف قيهػ  األصػل الدفتريػ  ااألسػاس الهؤقتػ  الفراقػات

 ( . 209: 2013بدق  اهاضاعي  عالي  )أبا ىصار احهيدات، ٌذا قيه 
 هقػدار ضػريب  حساب في تستىد الطريق  ٌذي اف طريقة قا مة الدخل )الضرا ل المؤجمة( :ـ .2

حػدثت بحيػث  الػذي الهؤقتػ  الفػراؽ  ىشػا  عىد الساري  الضريب  هعدالت إل  الهؤجم  الدخل
ػذا يعىػي  بهعػدالت البلحقػ  التغيػرات لػيعكس الهؤجمػ  الضرائب ال يعدؿ رصيد الضػرائب، ٌا

السػى   فػي الهؤقتػ  عػف الفػراؽ  التػي يهكػف أف تىشػأ الضػريبي  ف ٌػذي الطريقػ  تٍػتـ با ثػارأ
سػابق   التػي ىشػأت فػي سػىاات اا هػرة ألاؿ ىشػأت الفػراؽ  تمػؾ كاىػت فقػ ، سػاا  الحاليػ 
ا الضريبي  اظٍرت  ( . 7: 2014الحالي  )سمهاف اعمي، في السى  آثاٌر

( هىػ  اسػتعهاؿ طريقػ  التأجيػل 12اهها تجدر االشارة إليً إف الهعيػار الهحاسػبي الػدالي رقػـ )   
فػػي الهحاسػػب  عػػف فراقػػات التاقيػػت بػػيف الهتطمبػػات الهحاسػػبي  االهتطمبػػات أا األسػػس الضػػريبي  
لئليػػػرادات االهصػػػرافات فػػػي الاحػػػدة االقتصػػػادي  أي هىػػػ  تبىػػػي طريقػػػ  قائهػػػ  الػػػدخل )الضػػػرائب 

 ( . 220: 2013ت،احهيدا ىصار اباؤجم ( )اله

عػف الهحاسػب   اسػتعهاؿ طريقػ  الهيزاىيػ  العهاهيػ  )االلتػزاـ الضػريبي( فػي الهعيػار لػذلؾ تبىػ    
األصػاؿ خػبلؿ  الضػريبي  ااالسػس الهحاسػبي  الهتطمبػات بػيف الهؤقتػ  الضػريبي  الفراقػات

القادهػ   الهػدد خػبلؿ اتػىعكس الحاليػ  دةالهػ فػي تىشػأ التػي الهؤقتػ  إف الفراقػات إذ ،اااللتزاهػات
الفراقػات  ايجػاد عميٍػا هػف خػبلؿ التحاسػب ايػـ تعتػرؼ بٍػا ٌػذي الطريقػ  ضػريبي  آثػارا   تعكػس
ٌػذا  قيهػ  تقػدير شػريط  لؤلصػل الضػريبي الهسػجم  لؤلصػل ااألسػاس الدفتريػ  القيهػ  بػيف الهؤقت 
 . (IAS-12,2012:4)هىاسب   بهاثاقي  األصل

هيػػ  طريقػػ  الهيزاىيػػ ابىػػا   عمػػ     (الضػػريبي االلتػػزاـ) العهاهيػػ    هػػا سػػب ، يؤكػػد الباحػػث عمػػ  ٌأ
 اتػىعكس الحاليػ  الهػدة فػي الهؤقت  التػي تىشػأ الفراقات حساب عم  اذلؾ ألف ٌذي الطريق  تعتهد

 بٍا .  يعترؼ ضريبي  آثارا   االتي تعكس القاده  الهدد خبلؿ
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 ( :ـ 12ل وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم )الدخ لضرا لـ االفصاح المحاسبي6ـ1ـ2

( الخػػاص بضػػرائب الػػدخل الػػ  االفصػػاح الهحاسػػبي 12أشػػار الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )   
 الهسػتخدـ تزايػد( اذلؾ هػف أجػل 88( ال  )79رات هف )قعف الضرائب الحالي  االهؤجم  في الف

التىبػؤ  فػي الهسػاعدة جاىػب إلػ  الصػم ، ذات الضػريبي  اا ثػار الهحاسػبي الػرب  بػيف لمعبلق  بفٍـ
فػي  بالفعػل الهعكاسػ  االهطمابات لؤلصاؿ الضريبي  با ثار الهتصم  الهستقبمي  الىقدي  بالتدفقات
عمػ   الضػا  هػف الهزيػد القػا  ٌػا حػديثا الهفراضػ  االفصػاحات هػف العهاهي ، االغػرض الهيزاىي 
الهؤجمػ   الضػريبي  الهىفعػ  اا الىفقػ  بٍػا الهقػر  الهؤجمػ الضػريبي  االخصػاـ االصػاؿ بػيف العبلقػ 
الهؤقتػ  ذات الصػم  بػالبىاد التػي تقػـا الاحػدة االقتصػادي   الفػراؽ  اطبيع  اإليرادات في بٍا الهقر

 ( . 44-43: 2013باإلفصاح عىٍا )العجيمي،

 ف ٌىػػاؾ هجهاعػػ  هػػف هتطمبػػات االفصػػاحأ( 12) كهػػا اأاضػػ  الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ   
 قائهػ  تظٍر في التي الهؤجم  الضريبي  اااللتزاهات ااألصاؿ لمفترة، الدخل ضريب  هصراؼعف 

هػف االفصػاحات،  هجهاعػ  الفقػرات تمػؾ تحػدد بحيػث الهاليػ ، التقارير اعداد بتاري  الهالي الهركز
ي كا تي :ػ   .   (IAS-12,2012:19)ٌا

تتضػهف  أف يهكػف التػي ب لضػريأا دخػل ا هصػراؼ هكاىػات عػف هىفصػل بشػكل الفصػاحا .1
ي كا تي :ػ   هجهاع  هف األهار، ٌا

 .  الجاري هصراؼ أا دخل الضريب  . أ
 . سابق  فترات هف الدخل ضريب  عف الفترة في بٍا هعترؼ تعديبلت أي. ب
 الهؤقتػ  الفػراؽ  ااىعكاس ىشا  ال  يعاد الذي الهؤجل الضريب  دخل أا هصراؼ هبم . ت

 .خبلؿ الفترة الهحاسبي  
 أا الضػريب  هعػدالت فػي لتغيػرات يعػاد الػذي الهؤجػل الضػريب  دخػل أا اؼهصػر  هبم . ث

  .جديدة ضرائب فرض
 ضريبي  خصاهات أا سابقا بٍا هعترؼ  ير ضريبي  خسائر عف الىاش  الهىفع  هبم . ج

 . الجاري  الضريب  هصراؼ لتخفيض هستخده  هؤقت  فراقات أا
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 فراقػات أا ضػريبي  اهاتخصػ أا سػابقا بٍػا هعتػرؼ  يػر خسػائر هػف الهىفعػ  هبمػ . ح
 . الهؤجل الضريب  هصراؼ لتخفيض هستخده  سابق  لفترة هؤقت 

ألصػل  سػاب  تخفػيض اىعكػاس أا تخفػيض عػف الىاشػ  الهؤجػل الضػريب  هصػراؼ. خ
 . الهعيار هف 56 الفقرة بهاجب هؤجلضريبي 

 الهحاسػبي  السياسػات فػي التغيرات تمؾ ال  يعاد الذيهصراؼ أا دخل الضريب   هبم . د
بهاجػب  لمفتػرة الخسػارة أا الػرب  صػافي تحديػد فػي الهشػهال  األساسػي  ااألخطػا 
حسػابٍا  اهكاىيػ  لعدـ اذلؾ 8 الدالي الهحاسب  هعيار في بٍا الهسهاح البديم الهعالج  
 . السابق لمفترات 

هباشػرة  أا ا خػر الشػاهل الػدخل بيػاف فػي هاأ بٍا الهعترؼ الهؤجم  بالضرائب يرتب  فيها .2
 ف ا تي :ػ ع هىفصل بشكل االفصاح يتطمب الهعيار فإف الهمكي  اؽ حقفي 
لحسػاب  أضػيفت أا حهمػت لبىػاد تعػاد التػي الهؤجمػ  أا الجاريػ  الضػريب  إجهػالي. أ

 . الهالكيفحقاؽ 
  . ا خر الشاهل لمدخل هكاف  بكل الهرتب  الدخل ضريب  هبم . ب

 الشكميف كبل أا حد إ في الهحاسبي االرب هصراؼ أا دخل الضريب   بيف العبلق  شرح .3
 ا تييف :ػ 

 بهعػدؿ الهحاسػبي الػرب  ضػرب اىػات هصراؼ أا دخػل الضػريب   بيف رقهي  هطابق . أ
هعػدؿ أا هعػدالت  احتسػاب أسػاس عػف كػذلؾ هفصػحا   الهطبق ،أا هعدالت الضريب  

 .  الهطبق الضريب  
راؼ أا هصػ قسػه  لىػات  الهسػااي  الفعمػي الضػريب  هعػدؿ هتاسػ  بيف رقهي  هطابق . ب

عػف  كػذلؾ هفصػحا   الهطبػ ، الضػريب  اهعػدؿ الهحاسػبي الػرب  عمػ دخػل الضػريب  
  .الهطب  الضريب  هعدؿ احتساب أساس

  يػر الضػريبي  االخسػائر لبلقتطػاع، القابمػ  الهؤقتػ  لمفػراؽ  االىتٍػا  اتػاري  هبمػ  .4
ضػريبي  بأصػل يعتػرؼ لػـ االتػي الهسػتخده   يػر الضػريبي  الخصػاهات الهسػتخده ،

 .  الهالي الهركز بياف في عىٍا جلهؤ 
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االخصػاهات  الهسػتخده   يػر الضػريبي  الخسػائر هػف ىػاع اكػل فػرؽ  كػل بخصػاص .5
 ف ا تي :ػ ع االفصاح الهعيار يتطمب الهستخده   يرالضريبي  

 الهػالي الهركػز بيػاف فػي بٍا الهعترؼ الهؤجم  الضريبي  االلتزاهات أا األصاؿ بم ه. أ
 .  هعراض  فترة لكل

 إذا الخسارة، أا الرب  في بً الهعترؼ الهؤجل الضريبي الهصراؼ اا الدخل هدخل. ب
 الهػالي الهركػز بيػاف فػي بٍػا الهعتػرؼ الهبػال  فػي التغيػرات هػف ااضػحا ٌػذا يكػف لػـ

  .لماحدة االقتصادي 
 بػً لبلعتػراؼ الداعهػ  األدلػ  طبيعػ  اعػف الهؤجػل الضػريبي الهبمػ  عػف االفصػاح. ت

 ا :ػ عىده اذلؾ،
  الضػريبي  االربػاح عمػ  هعتهػدا الهؤجػل الضػريبي األصػل تخداـاسػ يكػاف 

 هؤقتػ  ضػريبي  فػراؽ  اىعكػاس هػف الىاشػئ  االربػاح عػف الزائػدة الهسػتقبمي 
 .  هاجادة

  السػابق  الفتػرة أا الجاريػ  الفتػرة فػي إهػا خسػائر هف عاى  قد الهشراع يكاف 
  . لالهؤج الضريبي األصل إليٍا يعاد التي الضريبي  السمط  لد 

 اإلفصػاح ايشػير الػدخل، عمػ  لمضػرائب الههيزة الطبيع  هراعاة تـت الهحاسبي اإلفصاح عىدا    
 فػي تفصػ  أفالاحػدة االقتصػادي   عمػ  يىبغػي أىػً إلػ  الضػريبي  الهحاسػب  هجػاؿ في الهحاسبي
ػا  أا لػبس أي داف  اضػاح بكػل أا السػمط  الضػريبي  الضػرائب ٌيئػ  إلػ  الهقػدـ الضػريبي إقراٌر
 الحقيقيػ  القيهػ  تعكػس التػي الهاليػ  بػالقاائـ اإلقػرار ذلػؾ تػدعيـ هػ  ، الحقػائ جهيػ  عف اض ه

 ( .46: 2013)العجيمي، القاائـ تمؾ في الهبيى 

ذا يعىي     بحيػث االاضػاح الدقػ  هػف عاليػ  درجػ  عمػ  باإلقرار الهاضح  البياىات تكاف  أف ٌا
 الهاليػ  االقػاائـ اإلقػرارات تقػدـ أف ضػرارة هػ  الضػريبي، الشػرك  هركػز عف حقيقي  صارة تعطي

 لتقػديـ بالىسػب  التاقيػت ألف الضػريب ، دائػرة تحػددٌا التػي الهااعيػد فػي بٍػا الهرفقػ  ااإليضػاحات
ػا ركى ػا يعػد الهىاسػب الاقػت فػي بٍػا الهرفقػ  الهاليػ  االقػاائـ الضػريبي  اإلقػرارات  أركػاف هػف ٌاه 
 ( .14: 2006)عبدي، الهحاسبي اإلفصاح



 (12) انذويل احملاسبي نهمعيار املعزفيت املزحكشاث/ املبحث األول .................. انثاوي  انفصم

 36   

ف االفصػاح الهحاسػبي افػ  الهعيػار الهحاسػبي الػدالي رقػـ أابىا   عم  ها سب ، يػر  الباحػث    
األف  الضػريبي ، اليقػيف قاعػدة هػ  يىسػجـ( 12) ا اطرائػ  اسػعٌر عمػ   االعتػراؼ احػ  تقػديٌر

ا ػا جبايتٍػا اطريػ  دفعٍػا اهاعد ،تقديٌر ااضػح   تكػاف  الهفراضػ  بالضػريب  عبلقػ  لػً ههػا ا يٌر
 .  آخر شخص ألي أا لمهكمف اهعراف 

 

مــع القاعـــــدة المحاســبية العراقيــة رقــــــــم ( 12) رقــم الــدولي المحاســبي ـــ مقارنــة المعيــار7ـــ1ـــ2
 ( :ـ 13)

رقػػـ  القاعػػدة الهحاسػػبي  2001أقػػر فػػي سػػى  هجمػػس الهعػػايير الهحاسػػبي  االرقابيػػ  العراقػػي إف    
تىاالػػػت الٍػػػدؼ هػػػف إصػػػدار ( فقػػػرة 15ة )، اتتضػػػهف ٌػػػذي القاعػػػدالهتعمقػػػ  بضػػػريب  الػػػدخل (13)

القاعػػػدة، االتعريػػػف بالهصػػػطمحات الهسػػػتخده ، اعػػػرض ااإلفصػػػاح عػػػف الخسػػػائر الهػػػدارة االػػػافر 
، اقد تـ اصدار ٌذي القاعدة بشكل في قائه  الدخل الضريبي الىات  عف استخداـ الخسائر الهدارة

غيػرات عديػدة اهتبلحقػ  اذلػؾ هػف أجػل يىسجـ ه  هتطمبات بيئ  األعهاؿ العراقي  اها رافقٍا هف ت
الهسػػػاعدة فػػػي تمبيػػػ  احتياجػػػات اهتطمبػػػات هسػػػتخدهي الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  )القاعػػػدة الهحاسػػػبي  

 .( 1: 2001، 13العراقي  رقـ 

جا  في الفقرة أاال )األٌداؼ، االىطاؽ( إف القاعدة تٍدؼ إل  تحديد الاعا  الضػريبي ااصػف    
الػػدخل. اهػػف اسػػتعراض فقػػرات الهعيػػار، أا القاعػػدة ال ىجػػد فيٍػػا هػػا  الهعالجػػ  الهحاسػػبي  لضػػريب 

الخاضػػ  لمضػػريب (  الف ذلػػؾ يعتهػػد عمػػ  هػػا  )الػػدخليشػػير إلػػ  كيفيػػ  احتسػػاب الاعػػا  الضػػريبي 
اتعديبلتػػً، االػػذي حػػدد اإليػػرادات ااألربػػاح  1982لسػػى   113جػػا  فػػي قػػاىاف ضػػريب  الػػدخل رقػػـ 
اهػػػف ثػػػـ أف ٌػػػدؼ ، اح بتىزيمٍػػػا هىػػػً اإلعفػػػا ات االسػػػهاحاتالخاضػػػع  لمضػػػريب  االىفقػػػات الهسػػػه

الهحاسبي  الدخلالهعيار يقتصر عم  الهعالج  الهحاسبي  لمتأثيرات الضريبي  لمفراؽ الهؤقت  بيف 
التػي  إلفصػاح عىٍػا فػي القػاائـ الهاليػ ا الخسػائر الهػدارة اكيفيػ  عرضػٍاكذلؾ الضريبي ا الدخل ا 

   . ( 130: 2013هيهي،تعدٌا الاحدة االقتصادي  )الت

أكدت القاعدة عم  هاضاع الافارات الىاتج  هف اسػتخداـ الخسػائر الهػدارة، إذ أف قػاىاف كها ا    
اتعديبلتػػػً يسػػػه  لمهكمػػػف بتىزيػػػل الخسػػػارة الهتحققػػػ  هػػػف  1982لسػػػى   113ضػػػريب  الػػػدخل رقػػػـ 
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خاضػػع  لمضػػريب  هصػػادر الػػدخل الىػػاجـ فػػي العػػراؽ هػػف األربػػاح الىاجهػػ  هػػف الهصػػادر األخػػر  ال
عػػف السػػى  التقديريػػ  ىفسػػٍا االهتبقػػي هػػف الخسػػارة يهكػػف ترحيمٍػػا إلػػ  السػػىاات القادهػػ ، اتىػػزؿ هػػف 
دخل الهكمف خبلؿ خهس سىاات، بشرط أف تىزؿ هف هصدر الػدخل ىفسػً الػذي ىتجػت عىػً، اال 

ت هػػف سػػىااالخاضػػ  لمضػػريب  لكػػل سػػى   الاحػػدة االقتصػػادي  يسػػه  بتىزيػػل أكثػػر هػػف ىصػػف دخػػل
 ( . 3: 2009التحاسب )القشي،

( ا 7( ا )6الفقرات )هاضاعا خاصا لمخسائر الهدارة ، كها جا  في  ت القاعدة الهحمي افردا    
ضهف هاضاع اإلفصػاح، التػي أكػدت عمػ  ضػرارة اإلفصػاح ( 13( ا )12الفقرات )اكذلؾ ( 8)

فتػػرة الجاريػػ ، ااإلفصػػاح عػػف العػػف الػػافر الضػػريبي الىػػات  هػػف اسػػتخداـ الخسػػارة فػػي قائهػػ  الػػدخل
عػػف الخسػػارة الهتبقيػػ  التػػي يهكػػف االسػػتفادة هىٍػػا لتحقيػػ  افػػر ضػػريبي هسػػتقببل، إال أىٍػػا لػػـ تحػػدد 

؟  هسػتح  ـالتػزاـ هؤجػل أ ـكيفي  اإلفصاح عىٍا في قائهػ  الهركػز الهػالي، فٍػل تعػرض كأصػل أ
 .  (1: 2001 ،13 رقـ العراقي  )القاعدة الهحاسبي 

يعتػػرؼ بالهىفعػػ  الهتاقعػػ  ( 12، بػػأف الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )إليػػًالشػػارة اههػػا تجػػدر ا   
عػػرض ضػػهف األصػػاؿ فػػي الهيزاىيػػ  حسػػب هػػدخل ي باصػػفٍا أصػػبل  ضػػريبيا  هػػف الخسػػائر الهػػدارة 

ف بعضٍـ ير  اىً ال يجب االعتراؼ بأصاؿ ضريبي  هؤجمػ  أعم  الر ـ هف ، االلتزاـ –األصل 
ة بسب الطبيع  الخاص  لمخسائر، ااحتهالي  عدـ تحق  دخل هستقببل لكػي تتعم  بالخسائر الهدار 

تستقط  هىً خسائر السىاات السابق  لذا يجب تعديل هعيار االعتػراؼ بٍػا هػف االحتهػاؿ الهعقػاؿ 
  ( .1032: 1999)كيسا اايجاىت، إل  االحتهاؿ الهرج 

لقاعػػػدة الهحاسػػبي  الهحميػػ  رقػػػـ اهػػف فقػػرات ( 14الفقػػرة رقػػػـ )هػػف هتطمبػػات اإلفصػػاح الػػػااردة فػػي 
اف تظٍػػر الضػػريب  الهسػػتحق  عمػػ  الػػدخل الىػػات  هػػف الىشػػاطات  ( الخاصػػ  بضػػرائب الػػدخل13)

ػػذا يتطمػػب هػػف الشػػركات إعػػداد قائهػػ  الػػدخل هتعػػددة الخطػػاات لئلفصػػاح عػػف بىػػاد  االعتياديػػ ، ٌا
)القاعػدة  االعتياديػ الىشػاط االعتيػادي بصػارة هىفصػم  عػف تمػؾ البىػاد الخاصػ  بالىشػاطات  يػر 

  ( 1: 2001، 13الهحاسبي  العراقي  رقـ 

، ىجػد اف الهعيػار الػدالي عػال  (12رقػـ ) الػداليبالهعيػار  (13القاعدة الهحمي  رقػـ )هقارى  اب   
  ( 4: 2009)القشي، ا تي، اكهؤجم  الفراؽ الهؤقت  كالتزاهات أا أصاال  
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  . باصفٍا التزاها  الي ، االفترات السابق  االعتراؼ بالضريب  الهستحق  عف الفترة الح .1
إذا كػػاف هبمػػ  الضػػريب  الهػػدفاع عػػف الفتػػرة الحاليػػ ، أا الفتػػرات السػػابق  يزيػػد عػػف الضػػريب   .2

  . باصفٍا أصبل  الهستحق  ىتيج  الفراؽ الهؤقت  ، فيعترؼ بالزيادة 
  يقػػػل عػػػف هبمػػػ  اهػػػا إذا كػػػاف هبمػػػ  الضػػػريب  الهػػػدفاع عػػػف الفتػػػرة الحاليػػػ ، االفتػػػرات السػػػابق .3

  . باصفً التزاها  الضريب  الهستحق  ىتيج  الفراؽ الهؤقت  ، فيعترؼ بالىقص 
 القاعدة أسهتٍااالعتراؼ بالهىفع  الهتعمق  بالخسائر الهدارة )الافر الضريبي الهستقبمي كها  .4

  .باصفٍا أصبل  ضريبيا   ( العراقي
ىهػاجػات الهػذكارة فػي أعػبلي، تطػرؽ إلػ  الهعالتلـ  فإىٍا، القاعدة الهحمي ها ا    بتعريػف  تاكتفػ اا 

الفراؽ الهؤقت  االدائه  داف تاضي  كيفي  هعالجتٍا، ااإلفصاح عىٍا فػي القػاائـ الهاليػ  باسػتثىا  
 ( .233-232: 2020)حسيف اآخراف، الافر الضريبي هف الخسارة الهدارة

يسترشػد بالهعػايير الداليػ  فػي  العراقػياالقااعػد الهحاسػبي  هها سب  يتض  أف هجمس الهعايير    
ػي  اض  الهعايير الهحاسبي  لكاىٍا أكثر تفصيبل   اضػعت لتطبػ  عمػ  هسػتا  التػي اشهالي ، ٌا

عػػػالهي إال إىىػػػا ىجػػػد أف الهعيػػػار هاضػػػاع البحػػػث قػػػد اخػػػذ اإلطػػػار العػػػاـ اا الخطػػػاط العاهػػػ  هػػػف 
هل الهعالجات الهحاسبي  لآلثار الضريب ي  لمفراقػات الهؤقتػ  التػي تعػد الهعيار الدالي الههاثل، اٌأ

الٍػػػدؼ األسػػػاس إلصػػػدار ٌػػػذا الهعيػػػار، ااكتفػػػ  بهعالجػػػ  الػػػافر الضػػػريبي الىػػػات  هػػػف الخسػػػائر 
ٌػػػػػذا الػػػػػىقص فػػػػػي الهعالجػػػػػات اهتطمبػػػػػات العػػػػػرض ااإلفصػػػػػاح  فأ ، لػػػػػذلؾ يػػػػػر  الباحػػػػػثالهػػػػػدارة

لهسػتخدهي ب   اهضػا اهعقػدا ا يػر ذي فائػدة بالىسػ لمهعماهات التي يتضهىٍا الهعيار يجعػل هىػً
 . القاائـ الهالي 
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 المالي االبالغ لجودة المعرفية المرتكزات/ الثاني المبحث

ػػي هفٍػػاـ    دافػػً  االبػػبلغ خػػبلؿ ٌػػذا الهبحػػث تػػـ التطػػرؽ الػػ  هجهاعػػ  هػػف الفقػػرات ٌا الهػػالي اٌأ
هيتٍا اأبعادٌا اخصائصٍا هػف خػبلؿ تىػااؿ كػل هػف الخصػائص  االببلغ جادة اهفٍاـ الهالي اٌأ
 اسي  االثاىاي  لمهعماهات الهحاسبي  الهؤثرة عم  جادة االببلغ الهالي . األس

 

 ـ مفيوم االبالغ المالي :ـ 1ـ2ـ2

 التقارير بَاسط  الهحاسبي  الهعمَهات عو االفصاح ىػػػػػػػًأعمػػػػػػػ   الهالي اإلببلغيىظػػػػػػػر الػػػػػػػ     
 األطراف جهي  ال  َايصالٍا العان الغرض ذات الهالي  الهعمَهات إعداد عهمي ، أي إىً الهالي 
الاحػػػػػػػػدة  عو الهالي  الهعمَهات لطمب أي هصػػػػػػػػادر أخػػػػػػػػر   يهمكَو َال الَحدة خارج ٌن الذيو

 .  (Beest,et.al.,2009:2)االقتصادي  

ـ هخرجات الىظاـ الهحاسبي اذلؾ بسبب تعمقً باطراؼ خػارج إدارة     ايعد اإلببلغ الهالي هف ٌأ
هػػػا يفصػػػ  عىػػػً هػػػف هعماهػػػات هحاسػػػبي  خاصػػػ   الاحػػػدة االقتصػػػادي  االػػػذيف تعتهػػػد قػػػراراتٍـ عمػػػ 

بىتيجػػػػ  الىشػػػػاط االهركػػػػز الهػػػػالي، لػػػػذلؾ فهػػػػف الضػػػػراري أف تتهتػػػػ  ٌػػػػذي الهعماهػػػػات بالهصػػػػداقي  
 ( .57: 2016االهاثاقي  االهبلئه  لهستخدهيٍا )كاط ،

ىػػػاؾ هػػػف يىظػػػر الػػػ  االبػػػبلغ الهػػػالي عمػػػ  تجييػػػز     إلػػػ  الفائػػػدة ذات الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات ٌا
ـ اذلؾ هف أجل ترشػيد قػراراتٍـ التشػغيمي  ااالسػتثهاري الهستف  يديف كالهستثهريف االهقرضيف ا يٌر
التكمفػػ   اقيػػد الىجػػاح ااحتهاليػػ  الهتاقعػػ ، االداخمػػ  الخارجػػ  الىقديػػ  التػػدفقات اتاقيػػت حجػػـ اتقػدير

 ( .43: 2016االهىفع  لٍذي الهعماهات )دمحم، 

ذات  الهحاسػبي  الهعماهػات ىظػاـ عىاصر ببلغ عف جهي ٌا ىظاـ هتكاهل لبل يالهال باإلببلغ   
ػداؼ االبػبلغ الهػالي الفائػدة،  القيػػاس اأسػاليب الهحاسػبي  الفكريػ  لؤلطػر اذلػؾ هػف خػبلؿ تهثيػل ٌأ
إل  آليػات اأسػاليب القيػاس الهحاسػبي الػذي يهكػف أف تتبعػً الاحػدات  باإلضاف  اإلفصاح، اأسس

 ( . 26: 2010االقتصادي  )الىجار،
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 القػاائـ في اصفي  أا كهي  كاىت ساا  الهالي  الهعماهات اظٍار بذلؾ فاإلببلغ الهالي عهمي ا    
 الهاليػ  القػاائـ يجعػل ههػا الهىاسػب الاقػت فػي الهكهمػ  االجػدااؿ االهبلحظػات الٍػااهش أا الهالي 
  سػػمط لٍػػا لػػيس االتػػي الخارجيػػ ، األطػػراؼ هػػف الهاليػػ  القػػاائـ لهسػػتخدهي اهبلئهػػ  هضػػمم   يػػر

ـ هػػػػف  االسػػػػجبلت الػػػػدفاتر عمػػػػ  االطػػػػبلع لماحػػػػدة االقتصػػػػادي  كالهسػػػػتثهريف االهقرضػػػػيف ا يػػػػٌر
 . (Benston,et.al.,2007:230)الهستخدهيف 

بلئهػ  اله الهعماهات هكف هف خبللٍا الهساعدة في تافيري اهىٍجي  ايعد االببلغ الهالي عهمي    
 جاىػب هف الهتبع  بالسياس  الهتصم  القرارات الخارجييف هىٍـ اجعل االدقيق  لهستخدهيٍا االسيها

ايصػاؿ ٌػػذي الهعماهػات الػػ  الهسػتخدهيف بالاقػػت  خػبلؿ هػػف اهعماهػ  هعرافػػ  الاحػدة االقتصػادي 
 .  (Cheung,et.al.,2010:148)الهىاسب 

ػػػػي االبػػػػبلغ الهػػػػالي اسػػػػاليب هػػػػف العديػػػػد اتاجػػػػد     يتاقػػػػف إذ بعػػػػض لبعضػػػػٍا هكهمػػػػ  أسػػػػاليب ٌا
هيػػ  ادرجػػ  اىاعيػػ  طبيعػػ  عمػػ  اليباألسػػ ٌػػذي اسػػتخداـ  هعماهػػات فٍىػػاؾ الهاليػػ ، الهعماهػػات ٌأ
ػػا، يجػػب أساسػػي  ىػػاؾ اظٍاٌر  القػػاائـ همحقػػات فػػي لكػػف عىٍػػا اإلفصػػاح يتطمػػب ثاىايػػ  هعماهػػات ٌا
 هػػػف هجهاعػػػ  ٌىػػاؾ هىظهػػػ  ا يػػر عشػػػاائي  اإلفصػػػاح عهميػػ  تكػػػاف  ال احتػػ  االٍػػػااهش، الهاليػػ 

 الهحاسػػػػػبيف أاسػػػػػاط لػػػػػد  القبػػػػػاؿ هػػػػػف عاليػػػػػ  بدرجػػػػػ  تتهتػػػػػ  ياالتػػػػػ لئلفصػػػػػاح العاهػػػػػ  األسػػػػػاليب
 .  (Thabit,2013:56) الهالي  لمقاائـ االهستخدهيف

ف     لماحػدة االقتصػادي  اترتيػب الهاليػ  القػاائـ عػرض في يتهثل االببلغ الهالي هف هٍها   جز ا   اا 
هكاىيػػ  افٍهٍػػا ا تٍػػاقر  عهميػػ  تسػػٍل عىٍػػا الهتعػػارؼ الهحاسػػبي  االهبػػادئ القااعػػد افػػ  هكاىاتٍػا  اا 
لٍـ اذلػؾ هػف أجػل الهسػاعدة فػي  البلزه  الهعماهات ااستخبلص الهستخدهيف طرؼ هف هقارىتٍا

 ( . 30: 2013عهمي  اتخاذ القرارات الرشيدة )ياسف اعزيز،

هيػػػػ ، أقػػػػل هعماهػػػػات إضػػػػاف  أا تفسػػػػير أا ٌاهشػػػػي  لتاضػػػػي  ايهكػػػػف اسػػػػتعهاؿ هبلحظػػػػات     ٌأ
 اصػػػػفي ، أا كهيػػػػ  هعماهػػػػات عمػػػػ  تحتػػػػاي  أف يهكػػػػف االتػػػػي الهاليػػػػ  ئـالقػػػػاا بعىاصػػػػر االهتعمقػػػػ 
 إضػػاف  الهتبعػ ، الهحاسػبي  االهبػػادئ الطػرؽ  أا الهيزاىيػ  لتػاري  البلحقػػ  األحػداث عػف كاإلفصػاح

 . (Richardson,et.al.,2005:439)الهحتهم   االلتزاهات عف اإلفصاح إل 
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 عػف تفاصػيل إعطػا  خبللٍػا هػف يػتـ األصػمي  ائـالقػا  هػ  ترفػ  إضػافي  كها ايهكف اعداد قاائـ   
 األصػاؿ ذلػؾ اهثػاؿ الٍاهشػي  الهبلحظػات تسػتاعبٍا ال االتػي الهالي ، لمقاائـ الااردة البىاد بعض
الػػدياف  اقائهػػ  السػػمعي، الهخػػزاف  قائهػػ  ا احتسػػاب االىػػدثار عمػػ  ٌػػذي االصػػاؿ، اطػػرؽ  الثابتػػ ،

ا   .  (Jannis,et.al.,2014:364)الهشكاؾ في تحصيمٍا ا يٌر

ذا يعىي أف    التقارير  بااسط  الهحاسبي  الهعماهات عف االفصاح يعىي الهالي اإلببلغ هفٍاـ ٌا
 الػػػ  اايصػػػالٍا العػػػاـ الغػػػرض ذات الهاليػػػ  الهعماهػػػات الهاليػػػ ، أي إف االبػػػبلغ الهػػػالي ٌػػػا إعػػػداد

 لطمب الهعماهات آخر هصدرا   يهمكاف  ال خارج الاحدة االقتصادي  الذيف ٌـ الذيف األطراؼ جهي 
 ( .2: 2013)اىاس، الاحدة عف ٌذي الهالي 

( بعىااف 1االببلغ الهالي في بياىً رقـ ) (FASB)عرؼ هجمس هعايير الهحاسب  الهالي   اقد   
 حاجات لخده  تعتهد التي األىشط  بأىً( االقتصادي )هفاٌيـ االببلغ الهالي في الاحدات 

الاحدة االقتصادي  خبلؿ فترة زهىي  هعيى   هف اليٍا يحتاجاف  يالت الهعماهات الهالي  هستخدهي
  ( .31: 2009اذلؾ هف أجل ترشيد قراراتٍـ اإلداري  )ساالر،

ف االببلغ الهالي ٌا ىظاـ هتكاهل يعهل عم  تافير أابىا   عم  ها سب ، ير  الباحث    
، هف خبلؿ ايصاؿ صارة هعماهات هحاسبي  هبلئه  الحتياجات الهستخدهيف هف ٌذي الهعماهات

ا الهالي ال  االئؾ الهستخدهيف  ااضح  ا ير هىحازة عف ىتيج  ىشاط الاحدة االقتصادي  اهركٌز
هف أجل هساعدتٍـ في اتخاذ القرارات الهبلئه  اتخفيض حاالت عدـ التأكد هف خبلؿ االعتهاد 

 عم  الهعايير الدالي  . 

 

 ـ أىداف االبالغ المالي :ـ 2ـ2ـ2

 هػ  هصػال  لٍػا لؤلطػراؼ التػي الهفيػدة الهعماهػات تػافير االببلغ الهالي بشكل عاـ الػ يٍدؼ    
 لمتػػدفقات التأكػػد عػػدـ حجػػـ تقػػدير اتسػػاعٍـ فػػي قػػراراتٍـ صػػى  فػػي لهسػػاعدتٍـ الاحػػدة االقتصػػادي 

داؼ االببلغ الهالي هف خبلؿ ا تي :ػ الىقدي   :Kabaliski,2009) الهحتهم ، ايهكف تاضي  ٌأ

99) ،(Haslam & Chow,2012:32)، ( 59: 2016، )كاط 
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 يجػب أف اذ ااالئتهاىيػ ، االستثهاري  القرارات اتخاذ في تفيد التي الهالي  الهعماهات تافير .1
االهػػرتقبيف  الحػػالييف الهسػػتثهريف تسػػاعد التػػي الهاليػػ  الهعماهػػات الهاليػػ  التقػػارير تتضػػهف
 .ااالئتهاف  االستثهار هجاؿ في تساعدٌـ خاص  قرارات اتخاذ في االدائىيف

الهفاضػم   بٍػدؼ الهسػتقبمي  الىقديػ  التػدفقات تقػدير في تفيد التي الهالي  الهعماهات تافير .2
عػػدـ  احالػػ  الىقديػػ  التػػدفقات تاقيػػت اتحديػػد الهسػػتقبمي ، االتػػدفقات الحاليػػ  التػػدفقات بػػيف
 .االستثهارات  بي  اعاائد ارباح هقساـ هف الىقدي  لمهستحقات التأكد

الاحػػػدة  قػػػدرة تقػػػدير فػػػي تسػػػاعدٌـ التػػػي االهػػػرتقبيف الحػػػالييف لمهسػػػتثهريف هعماهػػػات قػػػديـت .3
 هػد  عمػ  الحكػـ في ٌؤال  ير ب كها الهستقبل في االرباح هقساـ دف  االقتصادي  عم 

 .السٍـ  سعر هف يزيد الذي ٌذي الاحدة بالشكل ىجاح
ػا التػي الهعماهات .4 أساسػيتيف  بصػفتيف اتصػفت هػا اإذ هفيػدة تكػاف  ال الهػالي اإلبػبلغ يافٌر

تطبيػ   فػي االثبات الهقارى  عم  القابمي  بيىٍها ترب  ابصيغتيف االهاثاقي  الهبل ه  ٌها
 . الهحاسبي  البياىات

بيػػاف ىتػػائ  أعهػػاؿ الاحػػدة االقتصػػادي  هػػف ربػػ  أا خسػػارة فضػػبل  عػػف بيػػاف هػػد  فاعميػػ   .5
دافٍا  تمؾ االٌداؼ الهتعمق  بالجاىب الهػالي  االسيهااكفا ة إدارة ٌذي الاحدة في تحقي  ٌأ

 االتدفقات الىقدي  . 
 هعماهػػػات يقػػػدـ الػػػذي فٍػػػا الهاليػػػ ، الهحاسػػػب  فػػػي الهٍهػػػ  األهػػػار هػػػف إف اإلبػػبلغ الهػػػالي يعػػػد   

إف االبػػبلغ  إذ تضػػميل، أا لػػبس داف  اهػػف االشػػفافي  التفصػػيل هػػف بشػػي  لهسػػتخدهيٍا هحاسػػبي 
هيػػػ  لػػً الداليػػػ  سػػػبي الهحا الهعػػايير هػػػف الهسػػػتهد الهػػالي  فػػػي الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات عػػف كبيػػػرة ٌأ
 هػف كبيػرة بدرجػ  تتهيز فجعمٍا االهصداقي  الشفافي  هف الهزيد عميٍا أضف  بحيث الهالي ، القاائـ

 ألخػر   سى  هف اهقارىتٍا الهالي  الاضعي  تقييـ في هستخدهيٍا هف الكثير عميٍا يعتهد الهاثاقي 
  . (Elliott,2011:102)الهىاسب   القتصادي ا القرارات اتخاذ اهىً

ذا يشير ال  إف االببلغ الهالي يٍدؼ ال  تافير     االقتصػادي ، الاحػدة عف الهالي  الهعماهات ٌا
قػراراتٍـ التشػغيمي   اتخػاذ في لهساعدتٍـ االهرتقبيف الحالييف لمهستخدهيف هفيدا   يكاف  الذي بالشكل

ػػػػداؼ االبػػػػبلغ  ،(Kabaliski,2009:108)اقػػػػراراتٍـ االسػػػػتراتيجي  الهختمفػػػػ   ايهكػػػػف تاضػػػػي  ٌأ
 الهالي هف خبلؿ الشكل ا تي :ػ 
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 (3شكل )

داؼ االببلغ الهالي  ٌأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Kabaliski, Przemysław, (2009), "Comments on the Objective of 

Financial Reporting in the Proposed New Conceptual Framework", 

Eurasian Journal of Business and Economics, 2(4), Kyrgyzstan, 

Page:108) . 

 الهاليػ  الهعماهػات الهػالي ٌػا تػافير لئلبػبلغ العػاـ ف الٍػدؼأيبلح  هف خػبلؿ الشػكل أعػبلي،    
 في لهساعدتٍـ االهرتقبيف الحالييف لمهستخدهيف هفيدا   يكاف  الذي بالشكل االقتصادي ، الاحدة عف

 الهعماهػػػػات جػػػػدا  الرشػػػػيدة، ايتكػػػػاف ٌػػػػذا الٍػػػػدؼ هػػػػف عىصػػػػريف أساسػػػػييف ٌهػػػػا القػػػػرارات اتخػػػػاذ
 الاحػػدة إدارة لتقيػػيـ الهحاسػػبي  الهعماهػػات الىقػػد اجػػدا   لتاليػػد الهسػػتقبمي  القػػدرة لتقيػػيـ الهحاسػػبي 

 االقتصادي  . 

 

 

 اُٜلف اُؼبّ ُإلثالؽ أُب٢ُ

رٞك٤و أُؼِٞٓبد أُب٤ُخ ػٖ اُٞؽلح االهزظبك٣خ، ثبُشٌَ اُن١ ٣ٌٕٞ ٓل٤لا  َُِٔزقل٤ٖٓ 

 اُؾب٤٤ُٖ ٝأُوروج٤ٖ َُٔبػلرْٜ ك٢ ارقبم اُوواهاد اُوش٤لح

 أُب٢ُ ُإلثالؽ اُؼبّ اُٜلفػ٘بطو 

علٟٝ أُؼِٞٓبد 

أُؾبٍج٤خ ُزو٤٤ْ اُولهح 

 أَُزوج٤ِخ ُز٤ُٞل اُ٘ول

علٟٝ أُؼِٞٓبد 

أُؾبٍج٤خ ُزو٤٤ْ إكاهح 

 زظبك٣خاُٞؽلح االه
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 ـ مفيوم جودة االبالغ المالي :ـ 3ـ2ـ2

 قياسػٍا، اطريقػ  هفٍاهٍػا فػي التطػار قيػد هازالػت التي هااضي ال هف الهالي االببلغ جادة تعد   
ا ايىعكس ػا عف فضبل الهحاسبي ، الهعماهات هف الهستفيديف قرارات في تأثيٌر  هتغيػرات فػي تأثيٌر
ػا فػي الخػاض الػ  الحاجػ  تىشػا لػذا السػاقي ، االقيهػ  االرباح تازيعات هثل هٍه  اجػل  هػف  هاٌر

 ( . 44: 2016تمف  )حسيف،هااكب  التطارات البيئي  الهخ

إف القػػاائـ الهاليػػ  يػػتـ اعػػدادٌا هػػف أجػػل تقػػديـ هعماهػػات هحاسػػبي  اافيػػ  عػػف أىشػػط  الاحػػدة  إذ   
االقتصادي ، لذلؾ يجػب أف تكػاف ٌػذي الهعماهػات بػالجادة الهطمابػ  التػي يهكػف هػف خبللٍػا تمبيػ  

اراتٍـ الهختمفػػػ  كػػػالقرارات احتياجػػػات الهسػػػتخدهيف، ألىٍػػػا يهكػػػف أف تػػػؤثر بشػػػكل ايجػػػابي عمػػػ  قػػػر 
 .  (Beast,et.al.,2009:3)االداري  االقرارات االستثهاري  

 تعطػي حت ػ  هعي ىػ ، بطريق  لمهعالج  أخضعت التي البياىات هف ىٍائي   ىتائ  الهعماهات اتعد     
 الهحاسػبي   الهعماهات اتعد القرارات، التخاذ االهستقبمي   الحالي   العهميات في يستخدـ كاهبل   هعى 
 التعاهػل ايهكػف تسػجل التػي الحي   الهادة تهث ل االتي الهختمف ، الهصادر ذات الهعماهات تمؾ ٌي
خراجٍػػػا هعالجتٍػػا بٍػػدؼ ااصػػفا ، اشػػػرحا ، اتفسػػيرا ، تحمػػيبل ، هعٍػػا  تهث ػػػل هعماهػػات شػػكل عمػػ  اا 

 & Glautier) القػػػػرار اتخػػػػاذ عهميػػػػ  فػػػػي تفيػػػػد التػػػػي هالي ػػػػ  قػػػػاائـ شػػػػكل اعمػػػػ  الهعطيػػػػات

Underdown,2010:16)  . 

 شػػكل عمػػ  تكػػاف  قػػد التػػي الاسػػائل هػػف ايىظػػر الػػ  جػػادة االبػػبلغ الهػػالي عمػػ  إىٍػػا هجهاعػػ    
 هػػف لمحػػد الهحاسػػبي، الهعماهػػات لىظػػاـ الىٍائي ػػ  الهخرجػػات عمػػ  التشػػديد لزيػػادة تٍػػدؼ برىػػاه ،
الهسػػتخدهيف فػػي اتخػػاذ تحقيقػػً بالشػػكل الػػذي يسػػاعد  الهػػراد لمشػػي  االاصػػاؿ األدا  فػػي العيػػاب

 ( . 19: 2016الٍبللي،) قرارات رشيدة

هف  بد   ال التي الىاعي   الخصائص هف هجهاع  عف عبارة االببلغ الهالي ٌي جادة هفاٌيـ إف     
 ٌػػذي اتختمػف هىٍػػا، الهسػتفيديف لؤلطػػراؼ فائػدة ذات لتكػػاف  الهحاسػبي   الهعماهػػات بٍػا تتصػف أف

ػػػي  رئيسػػػ خصػػػائص ثػػػبلث عمػػػ  إلجهػػػاعا هػػػ  ألخػػػر ، هؤسسػػػ  هػػػف الخصػػػائص  الهبل هػػػ ،: ٌا
 (99: 2015حاهدي،) لمهقارى  االقابمي   االهاثاقي  ،
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 اىعكػػػاس ٌػػػي الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادةبػػػأف  (FASB)ايػػػر  هجمػػػس هعػػػايير الهحاسػػػب  الهاليػػػ     
 بٍػػذا اعبلقتٍػػا الهصػػداقي  عمػػ  هعتهػػدة الهحاسػػبي  لمهعماهػػات الىاعيػػ  الخصػػائص هػػف لهجهاعػػ 

 يػػتـ اسػػاؼ.  الجػػادة خصػػائص هػػف أخػػر   هجهاعػػ  إلػػ  باإلضػػاف  لٍػػا باعتبػػار رئػػيس اضػػاعاله
 اإلبػػػبلغ جػػػادة اقيػػػاس تهثيػػػل لغػػػرض االهبلئهػػػ  الهىاسػػػب االتاقيػػػت الهصػػػداقي  اختيػػػار خاصػػػي 

 ( . 9: 2010االشجيري، الهزاري ) الخصائص :ػ لٍذي هاجز شرح اادىاي الهالي،

  ـالموثوقية : أو أواًل : المصداقية

 تمػؾ بػأف التأكيػد فػي الهعماهػات يىظر الػ  خاصػي  الهصػداقي  أا الهاثاقيػ  عمػ  إىٍػا خاصػي    
 تهثيمػً، اتشػكل تػزعـ هػا بصػدؽ تهثػل ااىٍػا هعقالػ  االتحيػز درجػ  األخطػا  هف خالي  الهعماهات
 عػف التعبيػر عػف قػدرة الهعماهػات تعىػي االتػي الهحاسػبي  لمهعماهػات االساسي  الخاصي  الهاثاقي 
 فػػي عميٍػػا االعتهػػاد هػػف يهكػػف الهسػػتخدـ الػػذي ابالشػػكل االقتصػػادي  العهميػػات اا االٌػػداؼ فحػػا  
 ثقػػ  هحػػل تكػػاف  أف هػػف لٍػػا بػػد فػػبل هفيػػدة، الهعماهػػات تكػػاف  الكػػي الهختمفػػ ، قراراتػػً ىهػػاذج بىػػا 

فهػف  ، الهطمقػ  الدقػ  الثقػ  تعىػي اال الخاصػ ، ااالحداث االقتصادي  الظراؼ الهستخدـ، إلظٍار
 قػد االتقػديرات التقريبيػ  الشخصػي الحكػـ عمػ  الهبىيػ  فالهعماهػات لمثقػ  درجػات ٌىاؾ أف الااض 

 فيٍا يث  التي تقديـ هعماهات ٌا الٍدؼ الف بٍا هاثاق  تكاف  أف فيجب ذلؾ اه  دقيق  تكاف  ال
 ( . 78: 2013الهستخدهاف )العرهاطي،

هكػػف تاضػػيحٍا هػػف خػػبلؿ هجىاعػػ  هػػف ي فرعيػػ  خصػػائص ثػػبلث هػػف الخاصػػي  ٌػػذي اتتكػػاف    
ي   :ػ  هايأتيالىقاط، ٌا

ااهكاىيػػ   االتحقػػ  لمهراجعػػ  قابمػػ  تكػػاف  اف يجػػب الصػػادق  الهعماهػػات: لمتحقػػ   القابميػػ  .1
 . عميٍا االعتهاد يهكف حت  هراجعتٍا

 الػػذي تٍػػدؼ الهضػػهاف  تصػػار اا تهثػػل أف يجػػب الصػػادق  الهعماهػػات:  التهثيػػل صػػدؽ .2
 . ا  صادق تهثيبل اليً

 ال هحايدة تكاف  اي التحيز عف بعيدة هعماهات يتضهف أف يجب الهالي اإلببلغ: الحياد  .3
 االدارة عمػػػ  هجمػػػس هصػػػمح   مبىػػػا اذا هػػػثبل أخػػػر   فئػػػ  عمػػػ  فئػػػ  هصػػػمح  فيٍػػػا تغمػػػب

 .حيادي    ير الهعماه  فأف الهساٌهيف هصمح 
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  ػ: المناسل ثانيًا : التوقيت

 لعػػػػػرض التاقيػػػػػت الهىاسػػػػػب هراعػػػػػاة يػػػػػتـ هػػػػػالـ فعػػػػػاال يكػػػػػاف  أف يهكػػػػػف ال الهػػػػػالي اإلبػػػػػبلغ أف   
 الهحاسبي  الهعماهات الهبلئه  لعرض عىاصرال أحد الهىاسب التاقيت خاصي  تعد اذ الهعماهات،

 القػرار هتخػذ يتحصػل أف في القػرار، ايجػب التأثير عم  القدرة فقداىٍا قبل القرارات التخاذ البلزه 
ػػا الهىاسػػب الاقػػت فػػي الهعماهػػات عمػػ   ٌػػذا بعػػد الىػػً القػػرار فيػػً يتخػػذ أف يجػػب الاقػػت الػػذي ٌا
ػذا القػرار اتخػاذ فػي حاجػ  السػتعهالٍا اال قػدرتٍا الهعماهػ  تفقد الاقت  الجيػد األعػداد يتطمػب هػا ٌا

الطمػػػػػػػب )رهضػػػػػػػاف  عىػػػػػػػد هتاحػػػػػػػ  اجعمٍػػػػػػػا الهىاسػػػػػػػب الاقػػػػػػػتفػػػػػػػي هىٍػػػػػػػا ااالىتٍػػػػػػػا  لمهعماهػػػػػػػات
 ( . 11: 2009االشجيري،

 اخػر  هؤشػرا جٍػ  هػف الهحاسػبي الىظػاـ اكفػا ة جٍػ  هػف الهحاسػبي لكػادرا كفا ة اتعدكها    
 التقارير يستمـز بتقديـ هها ، الهىاسب الاقت في الهحاسبي  الهعماهات بتقديـ االسراع في اساسيا
 هىٍػا لبلسػتفادة قصػيرة ىسػبي  فترات في االهحاسبي  الهالي  التقارير فترات في االهحاسبي  الهالي 
 ( . 100: 2012لقرارات )عبد السيد، ا اتخاذ في

 ػ:مة المالءثالثًا : 

 القػػػرارات، لحاجػػػات هسػػػتخدهي هبلئهػػػ  الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات تكػػػاف  أف الخاصػػػي  بٍػػػذي يقصػػػد   
 تقييهػػػاتٍـ هػػػف تعػػػزز االهسػػػتقبمي  كهػػػا االحاضػػػرة الهاضػػػي  األحػػػداث تقيػػػيـ عمػػػ  بػػػذلؾ فتسػػػاعدٌـ

 هػؤثرة تكػاف  أف يمػـز هبلئهػ  الهحاسػبي  الهعماهػات تكاف  ( . الكي87: 2019الهاضي  )هحهاد،
 القػرار لٍػذا بالىسػب  هبلئهػ  ليسػت فأىٍػا القػرار في هؤثرة  ير هعيى  هعماه  فإذا كاىت القرار، في
 ( . 77: 2012ىاصر االخفاؼ،)

 يعػد الهعماهػات االػذي هػف الهقصػاد الهعىػ  الهعماهػات هتمقػا تفٍػـ إذا المغػاي  هعىاٌػا ايتحق    
 بطريق  عم  الهعماهات االعتهاد اهكاىي  اجاب ه الهبل  اتقضي الهالي لئلببلغ االساس ؼالٍد
 الهعماهػػػ  تكػػػاف  تحقيقٍػػػا، الكػػػي فػػػي الهر ػػػاب الىتػػػائ  اا بالتصػػػرفات الهقيػػػد ارتباطٍػػػا اا هفيػػػدة
( 154: 2015قػرارات األعهػاؿ )دمحم، عمػ  لمتػأثير كػاؼ بشكل هعى  ذات تكاف  اف يجب هبلئه 

 . 
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 جػػادة إف إذ (FASB) الهاليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير هجمػػسميػػً، يتفػػ  الباحػػث هػػ  هػػا طرحػػً اع   
 عمػ  هعتهػدة الهحاسػبي  لمهعماهات الىاعي  الخصائص هف لهجهاع  اىعكاس ٌي الهالي االببلغ

 هػػػػف أخػػػػر   هجهاعػػػػ  إلػػػػ  باإلضػػػػاف  لٍػػػػا رئػػػػيس باعتبػػػػار الهاضػػػػاع بٍػػػػذا اعبلقتٍػػػػا الهصػػػػداقي 
الخػػػارجييف هػػػىٍـ، فػػػي  االسػػػيهاالػػػذي يهكػػػف أف يسػػػاعد الهسػػػتخدهيف، الجػػػادة، بالشػػػكل  خصػػػائص

 اتخاذ قرارات رشيدة . 

 

 ـ أىمية جودة االبالغ المالي :ـ 4ـ2ـ2

 إلػ  تػؤد  االتػي الهعماهػات الهحاسػبي ، فػي الجػادة هػف عاليػ  درجػ  يحتػاجاف  فالهستثهري إف   
لكػػػػل هػػػػف  هفيػػػػدة هعماهػػػػات الهػػػػالي االبػػػػبلغ جػػػػادة اتػػػػافر لبلسػػػػتثهار، الهطمابػػػػ  الفاعميػػػػ  تحقيػػػػ 

 باألرباح التبلعب عدـ ايؤدي الهستقبمي ، الىقدي  التدفقات اتاقيت كهي  عف االدائىيف الهستثهريف
 تػىخفض االببلغ الهػالي جادة زادت اكمها.  الهحاسبي  الهعماهات جادة هف أدى  حد ضهاف إل 

 األهريكي  الهتحدة الااليات هثل لهتقده ا الهاؿ أسػػااؽ في يحدث ها  رار عم  االستثهار هخاطر
ها الهتحدة االههمك   . (Tang,et.al.,2008:32 –33) ا يٌر

ف البػػاحثيف    هيػػ  االبػػبلغ الهػػالي، هعػػيف يهكػػف لٍػػـ اختيػػار هعيػػار اا   بعضػػٍـ اختػػار إذ لبيػػاف ٌأ
 بػػػػػاحاألر  إدارة اتػػػػػرتب  التقديريػػػػػ ، االسػػػػػتحقاقات ا خػػػػػر ٍـااختػػػػػار بعضػػػػػ األعهػػػػػاؿ ىتػػػػػائ  جػػػػػادة

 . (Jeanjean & Stolowy,2008:10) التقديري  ا ير ذلؾ باالستحقاقات

 تمبيػػػ  بهػػػد  الجػػػادة تمػػػؾ تحديػػػد يهكػػػف فإىػػػً االبػػػبلغ الهػػػالي جػػػادة تقيػػػيـ هعػػػايير لتعػػػدد اىظػػػرا     
 بشػػكل الجػادة قيػاس ايصعػػػب حكهيػػ ، أا هاضػاعي  كاىػت سػاا  الهحػػددة الهعػايير هػف هجهاعػ 
 األربػػػػػػاح إدارة قيػػػػاس فػػػػي عديػػػػدة صػػػعابات تاجػػػػد كهػػػا حكهيػػػػ ، طريقػػػ ب تقييهٍػػػػا يػػػتـ بػػػػل هباشػػػر

(Burgstahler,et.al.,2006:37)   . 

 االتفاصػيل الهىاسػب بالتاقيت الهعماهات الهحاسبي  يجب أف تتسـ أف الهحمماف الهالياف  اير     
هيٍا االبػػػبلغ الهػػػالي، بحيػػػث تكػػػاف ٌػػػذي الهعماهػػػات هبلئهػػػ  لهسػػػتخد جػػػادة أسػػػاس ٌػػػػا االاضػػػاح

  ( . 116: 2004صميب،)اتهكىٍـ هف اتخاذ قرارات رشيدة 
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 الهعاصػػر الفكػػر ايشػػير الهاليػػ ، الهعماهػػات جػػادة خػػبلؿ هػػف االبػػبلغ الهػػالي جػػادة تقيػػيـ ايػػتـ   
هيػػ  الػػ  لمجػادة  الهعماهػػات هسػػتخدهي ىظػػر اجٍػ  اأخػػذ االسػػتخداـ هراىػ  هفٍػػاـ عمػػ  التركيػز ٌأ
 الهعماهػػات جػػادة هػػد  عمػػ  الحكػػـ فيصػػل ٌػػا الىٍػػائي سػػتخدـاله أف باعتبػػار الجػػادة تحديػػد عىػػد
 .  (427: 2000ساهي،)

هي  جادة الهعماهات الهحاسبي  هف خبلؿ هجهاعػ  هػف الىقػاط، االتػي يهكػف     ايهكف تاضي  ٌأ
، )عبػػػػد (Verdi,2006:15)، (225: 2009االػػػػرزيف، كسػػػػاب)تاضػػػػيحٍا هػػػػف خػػػػبلؿ ا تػػػػي :ػػػػػ 

 (63: 2013الفتاح،

ػي الهاليػ ، التقػارير جػادة عػف بػبلغ الهػالياال جػادة تعبر .1  هػف الهعماهػات بػً تتهتػ  هػا ٌا
 تعػػد اأف االتضػػميل التحريػػف هػػف تخمػػا اأف لمهسػػتخدهيف هىفعػػ  هػػف تحققػػً اهػػا هصػػداقي 

 هػػف الٍػػدؼ لتحقيػػ  االفىيػػ  االهٍىيػػ  االرقابيػػ  القاىاىيػػ  الهعػػايير هػػف هجهاعػػ  ضػػا  فػػي
 إجػرا ات أا اسػتراتيجيات خػبلؿ هػف ذلػؾ ايػتـ. يػدةج هالي  لتقارير االاصاؿ استخداهٍا،

 .بشكل هبلئـ  الهالي  التقارير إعداد بعهمي  االٌتهاـ في ٍـتس اآليات
فصػػاح شػػفافي  هػػف الهاليػػ  التقػػارير بػػً تتسػػـ إف هػػا .2  تعكػػس االتػػي الهعماهػػات عػػف جيػػد اا 

ػ هػ  يتفػ  بهػا لمشػرك  االهتاقع  الهحقق  ااألرباح الهالي الهركز حقيق   ااحتياجػات داؼٌأ
ـ االهرتقبيف الحالييف الهستثهريف  . االستثهاريػ  قراراتٍـ لترشيد ا يٌر

 تهكػف االتػي الهاليػ  التقػارير إعػداد أساسػٍا عمػ  يتـ هحاسبي  هعايير الهساعدة في تافير .3
 .رشيدة  قرارات اتخاذ هف الهستخدهيف

 الاحػػدة االقتصػػادي  ميػػاتعه عػػف هعماهػػات تحهػػل هاليػػ  تقػػارير إعػػداد يػػتـ بٍػػا التػػي الدقػػ  .4
 .قراراتٍـ  في الهستثهريف إلفادة الهتاقع  الىقدي  تدفقاتٍا عف خاص 

 اهجهاعػ  بػالجادة تتصػف التػي الهحاسػبي  الهعػايير هػف هجهاعػ  تطبيػ  اىٍا تهثل ىتاج .5
 .الهالي   التقارير بإعداد القائهيف عم  الرقابػ  فػي تساعػد التػي ا ليات هػف

 خػبلؿ هػف بٍػا القيػاـ يػتـ التػي التحقػ  اعهميػات الهاليػ  التقػارير  إعػداد تإجػرا ا إف كاف  .6
ـ لمهساٌهيف هىاسب تأكيد تقديـ بٍدؼ الهالي  التقارير عهمي  في الهتتابع  الهراحل  ا يٌر

صػػدار إعػػداد بشػػأف الهحاسػػبي  الهعماهػػات هسػػتخدهي هػػف  بهػػا الهاليػػ  التقػػارير اهراجعػػ  اا 
 . التىظيهي  االهتطمبات  الهٍىي الهعاييػر هػ  يتف 
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 بإعػػداد الهعىيػػ  األطػػراؼ كافػػ  هػػف حقيقػػي التػػزاـ االبػػبلغ الهػػالي ٌػػي إف جػػادة الباحػػث ايػػر     
 هػػف يهكػػف فعػػاؿ داخميػػ  رقابػػ  ىظػػاـ اجػػاد ظػػل فػػي االلتػػزاـ ٌػػذا ايتحقػػ  الهاليػػ ، القػػاائـ اعػػرض
اهػػػات الهحاسػػػبي  االهخالفػػػات هػػػف أجػػػل خدهػػػ  هسػػػتخدهي الهعم األخطػػػا  اهىػػػ  اكتشػػػاؼ خبللػػػً

 بأفضل شكل ههكف . 

 

 ـ أبعاد جودة االبالغ المالي :ـ 5ـ2ـ2

هيػ  الهعماهػات الهحاسػبي      إف لجادة االببلغ الهالي العديد هف األبعاد التي تسػتهد قاتٍػا هػف ٌأ
ف ٌػػذي الهعماهػػات إذ إالػػااردة فػػي القػػاائـ الهاليػػ  التػػي تعػػدٌا الاحػػدة االقتصػػادي  عػػف فتػػرة هحػػددة، 

ر عمػػ  القػػرارات التػػي يهكػػف أف يتخػػذٌا الهسػػتخدهيف الخػػارجييف لمهعماهػػات الهحاسػػبي ، اذلػػؾ تػػؤث
بسػبب اعتهػػاد تمػؾ القػػرارات عمػ  هػػا يػتـ االبػػبلغ عىػً هػػف هعماهػات هاليػػ  ا يػر هاليػػ  فػي القػػاائـ 
ػي  االتقارير الهالي ، ايهكف تاضي  أبعاد جادة االببلغ الهالي هف خػبلؿ هجهاعػ  هػف الىقػاط، ٌا

 ( 79-78: 2016، )كاط ،(Mueller,1998:108)كا تي :ػ 

إف اىخفػػاض درجػػ  التبػػايف فػػي الهعماهػػات الهحاسػػبي  يهكػػف أف يػػؤثر بشػػكل ايجػػابي فػػي  .1
تكمف  رأس الهاؿ فضبل  عػف الهسػاعدة فػي الحػد هػف تقمبػات أسػعار األاراؽ الهاليػ ، فىجػد 

ئـ االتقػارير الهاليػ  سػاؼ تسػاعد ف جادة اشفافي  الهعماهات الهحاسػبي  الػااردة فػي القػااأ
هتخػػػذي القػػػرار هػػػف اتخػػػاذ قػػػرارات رشػػػيدة، كهػػػا ايسػػػاعد ذلػػػؾ فػػػي الهحافظػػػ  عمػػػ  حيايػػػ  

 األسااؽ الهالي  .
إف جػادة االبػػبلغ الهػػالي الهسػػتهدة هػػف جػادة الهعماهػػات الهحاسػػبي  الهفصػػ  عىٍػػا يهكػػف  .2

تعزيػػػػػز القػػػػػااىيف  أف تػػػػػؤثر فػػػػػي تعزيػػػػػز حاكهيػػػػػ  هعػػػػػايير الهحاسػػػػػب  الداليػػػػػ ، فضػػػػػبل  عػػػػػف
االتعميهػػات ذات الصػػم  اذلػػؾ هػػف أجػػل الهسػػاعدة فػػي حهايػػ  الهسػػتثهريف ااالفصػػاح عػػف 

 الهعماهات الهحاسبي  دقي  . 
تطػػاب  آرا  كػػل هػػف هعػػدي القػػاائـ الهاليػػ  االهسػػتثهريف فػػي سػػعيٍـ إلعػػداد القػػاائـ الهاليػػ   .3

تمبيػػػػػ   السػػػػػيها، ا بجػػػػػادة عاليػػػػػ  يهكػػػػػف أف تمبػػػػػي احتياجػػػػػات جهيػػػػػ  االطػػػػػراؼ الهسػػػػػتفيدة
 االحتياجات الهتعمق  باتخاذ القرارات الهختمف  . 
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سعي الجٍات الحكاهي  ال  تقديـ هعماهات هحاسبي  اهالي  هتعمقػ  بالاحػدة االقتصػادي ،  .4
تقميص الفجػاة بػيف القػااىيف الىافػذة اهعػايير الهحاسػب  الهاليػ ، اكػذلؾ العهػل إل  االسعي 

تبلؼ فػي الىظػاـ القػػاىاىي، هػف أجػل تػافير هعماهػػات عمػ  دعػـ ٌػذي السياسػات ر ػػـ االخػ
هحاسبي  تخدـ جهي  االطراؼ الهستفيدة ايهكف أف تساعدٌـ في اتخاذ قرارات رشػيدة فػي 

 التاقيتات الهىاسب  . 
زيادة الهطالبات بالكشف العمىي عف البياىات الهالي  الهتعمقػ  بأىشػط  الاحػدة االقتصػادي   .5

القضا  عم  هشكبلت الاكال  بيف اإلدارة االهالكيف، لذلؾ  هف قبل الهالكيف، اذلؾ بٍدؼ
 سيتـ التركيز عم  جادة االببلغ الهالي لحل ٌذي الهشكبلت .

إف االفصػػػاح الطػػػاعي الػػػذي تقػػػاـ بػػػً الاحػػػدة االقتصػػػادي  فيهػػػا يتعمػػػ  بػػػبعض الهااضػػػ   .6
لهالي بػيف الااردة في الهعايير الهحاسبي  يهكف أف يؤدي ال  تفاات درج  جادة االببلغ ا

الاحدات االقتصادي  تبعا  لها تراي اإلدارة في تقديـ الهعماهات التي تحقػ  هصػالحٍا بعيػدا  
عػػف ر بػػػات هسػػػتخدهي الهعماهػػػات الهحاسػػػبي ، لػػػذلؾ يجػػػب أف تكػػػاف ٌىػػػاؾ صػػػراه  فػػػي 

 تطبي  القااىيف بها يتعم  باإلببلغ الهالي . 
ف عدـ اجاد تعريف دقي  لجادة االبػبلغ الهػالي    أد  الػ  اعتهػاد الاحػدات االقتصػادي  عمػ   اا 

لجػػػػادة  ا  هقياسػػػػباصػػػػفٍا الهتطمبػػػػات الػػػػااردة فػػػػي االطػػػػار الهفػػػػاٌيهي لهعػػػػايير الهحاسػػػػب  الهاليػػػػ  
 ( . 79: 2016لجادة االببلغ الهالي )كاط ، ا  هقياسباصفٍا الهعماهات الهحاسبي  ابالتالي 

ات هصػػػداقي  اقابمػػػ  لمتحميػػػل االفٍػػػـ الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  ذ أف تكػػػاف هػػػف الضػػػراري لػػػذلؾ ف   
ػػػا ل القػػػرارات التخػػػاذاهبلئهػػػ    تػػػافر عمػػػ خدهػػػ  هسػػػتخدـ الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  لػػػذلؾ فػػػإف تاافٌر

الهسػػػتخدـ عىػػػا  البحػػػث عػػػف هعماهػػػات تتهتػػػ  بػػػالجادة ألف ٌػػػذي الخصػػػائص تعطػػػي لمهعماهػػػات 
 . (Verdi,2006:15)الجادة. اكذلؾ ترف  هف هكاى  الاحدة االقتصادي  

 تهكػػف االتػػي الهاليػػ  القػػاائـ إعػػداد أساسػػٍا عمػػ  يػػتـ هحاسػػبي  هعػػايير اعميػػً، فبلبػػد هػػف تػػافير   
 تحهػػل هاليػػ  تقػػارير إعػػداد يػػتـ بٍػػا التػػي رشػػيدة، هػػ  هراعػػاة الدقػػ  قػػرارات اتخػػاذ هػػف الهسػػتخدهيف
 تثهريفالهسػ إلفػادة الهتاقعػ  الىقديػ  تدفقاتٍا عف خاص  الاحدة االقتصادي  عهميات عف هعماهات

 .قراراتٍـ  في
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 ـ خصا ص جودة االبالغ المالي :ـ 6ـ2ـ2

اف تكػػاف ذات جػػادة هػػف لكػػي تكػػاف التقػػارير االقػػاائـ الهاليػػ  هفيػػدة لقرائٍػػا اهسػػتخدهيٍا البػػد    
هعيىػ  اتتػافر فيٍػا خصػػائص ىاعيػ  لمهعماهػات الهحاسػبي ، ايقصػػد بٍػا تمػؾ الخصػائص الرئيسػػ  

اف تتسػػػـ بٍػػا الهعماهػػػات الهحاسػػبي  الهفيػػػدة، ااف ٌػػذي الخصػػػائص االثاىايػػ  االفرعيػػ  التػػػي يجػػب 
تشكل هعايير اساسي  لبلسترشاد بٍا في الحكـ عم  هد  كفا ة افاعمي  تمػؾ الهعماهػات اجادتٍػا 

 . (292: 2004في ترشيد ااتخاذ القرارات )الىقيب، ابها يساعدفي تحقي  االٌداؼ الهرجاة 

لهساعدة عىػد اضػ  الهعػايير الهحاسػبي ، كهػا تسػاعد ايضػا يؤدي تحديد ٌذي الخصائص ال  ا   
عىػػد اعػػداد التقػػارير االقػػاائـ الهاليػػ  فػػي تقيػػيـ الهعماهػػات الهحاسػػبي  التػػي تىػػت  هػػف تطبيػػ  طػػرؽ 

هػف أجػل هسػاعدة  الهحاسبي  البديم ، افػي التهيػز بػيف هػا يعػد ايضػاحا ضػراريا اهػا ال يعػد كػذلؾ
  . (26: 2002ح ،)طمالهستخدهيف في ترشيد قراراتٍـ 

اف اختيػػػار طريقػػػ  هحاسػػػبي  هقبالػػػ  لكهيػػػ  ااىػػػااع الهعماهػػػات التػػػي يجػػػب اإلفصػػػاح عىٍػػػا  أي   
اطريق  عرض ٌذي الهعماهات يتطمب تحديد البديل الذي يافر افضل الهعماهات أل ػراض ترشػيد 

االهػػؤثرة إشػػباع حاجػػ  هسػػتخدهيٍا  تػػؤد  الػػ يعىػػي ٌػػذا تػػافير هعماهػػات هفيػػدة ، ااتخػػاذ القػػرارات
 . (Alasbahi & Ishwara,2021:188) تأثيرا  ايجابيا  في قراراتٍـ

لمهعماهػػات الهحاسػػبي ، الكػػي يصػػب  ٌػػذا الهعيػػار اكثػػر  ا فػػاف الفائػػدة ٌػػي الهعيػػار األسػػاسلػػذ   
قابميػػ  لمقيػػاس االتىفيػػذ البػػد هػػف تجزئتػػً الػػ  هعػػايير فرعيػػ ، اذ اف هعػػايير الهعماهػػات الهحاسػػبي  

 التخػػاذهػػا خصػػائص الهعماهػػات الهحاسػػبي  لكػػي تصػػب  هفيػػدة  : تػػيالسػػؤاؿ ا سػػاؼ تجيػػب عػػف 
 . (Arian-Cosmin,2015:168) القرارات ؟

الخصػػػائص الىاعيػػػ  لمهعماهػػػات الهحاسػػػبي  ب( الهسػػػه  2( البيػػػاف رقػػػـ )FASBاصػػػدر )اقػػػد    
كل االػػذي يجيػػب بشػػ ،هاضػػحا  فيػػً الخصػػائص الىاعيػػ  لمهعماهػػات الهحاسػػبي  فػػي تسمسػػل ٌرهػػي

 (، 57: 2006)دمحم، عف السؤاؿ الذي تـ طرحً سابقا   ااؼ  

افقػا  لهػا ارد هػف قبػل هجمػس  ٌرهي  الخصائص الىاعي  لمهعماهػات الهحاسػبي ايهكف تاضي     
 هف خبلؿ الشكل ا تي :ػ  (FASB)هعايير الهحاسب  الهالي  
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 (4شكل )

  ٌرهي  الخصائص الىاعي  لمهعماهات الهحاسبي 

 

Source : (Alasbahi, A. & Ishwara, P. (2021), "Qualitative Characteristics 

As A Reliable Assessing the Quality of Accounting Information : An 

Overview Study", International Journal of Research, Granthaalayah, 9(5), 

Page:194)   . بتصرؼ هف الباحث

ػػػدفٍا فػػػي الىٍايػػػ  ٌػػػا تقػػػديـ اف الهحاسػػػب  ٌػػػي ى    فعيػػػ  فػػػي الغػػػرض ااصػػػفي  فػػػي طبيعتٍػػػا، ٌا
اف تكػػاف جيػػدة اىافعػػ  فػػي هجػػاؿ هػػف اذف البػػد لمهعماهػػات الهحاسػػبي   الهعماهػػات الجيػػدة االهفيػػدة

هػػف أجػػل  ترشػػيد ااتخػػاذ القػػرارات لػػذلؾ يجػػب اف تحهػػل الخصػػائص الىاعيػػ  لمهعماهػػات الهحاسػػبي 
، ويمكننننض ح خنننن     نننن    (Junior,et.al.,2017:12) تحسػػػػيف جادتٍػػػػا بالشػػػػكل الهطمػػػػاب

 المعل م ت المح سب ة مض  الل اآلحي :ـ 

 :ـ  الخصا ص األساسية لممعمومات المحاسبيةأواًل : 

الخاصػػيتيف األساسػػيتيف لمهعماهػػات الهحاسػػبي  ٌهػػا الهبل هػػ  االهاثاقيػػ  )الهعاليػػ ( االتػػي  إف   
 :ػ  تتفرع هىٍها هجهاع  خصائص فرعي  اكا تي
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 لكػػػي تكػػػاف الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  هبلئهػػػ  يمػػػـز اف تكػػػاف هػػػؤثرة فػػػي القػػػرار :ــــ المالءمـــة .1
، فػػاذا كاىػػت الهتخػػذ هػػف قبػػل الهسػػتخدهيف الػػداخمييف أا الخػػارجييف لمهعماهػػات الهحاسػػبي 

أي اف ، ليسػػت هبلئهػػ  بالىسػػب  لٍػػذا القػػرار فإىٍػػاهعماهػػات هعيىػػ   يػػر هػػؤثرة فػػي القػػرار 
بيف الهعماهات الهحاسػبي  هػ  القػرار اا  االرتباطحدد عم  اساس درج  درج  الهبل ه  تت

بالشػػكل الػػذي يسػػاعد فػػي ترشػػيد القػػرارات االداريػػ  هػػف قبػػػل اإلدارة  الٍػػدؼ الهػػراد تحقيقػػً
(Al-dmour,et.al.,2017:34) الهعماهات الهبلئه  تتفرع هىٍا خصػائص فرعيػ   . إف

 (27: 2002)طمح ، :ػ، االتي يهكف تاضيحٍا هف خبلؿ ا تي اخر  
لكي تكتهل خاصي  الهبل ه  في الهعماهػات الهحاسػبي  يفتػرض :ـ القدرة عمى التنبؤ . أ

بػػػػػؤ لمتقػػػػػديرات الهسػػػػػتقبمي  طالهػػػػػا اف تىفيٍػػػػػا القػػػػػدرة عمػػػػػ  الهسػػػػػاعدة فػػػػػي ال اف تكػػػػػاف 
اف يكػاف هػف الهعماهات الهحاسبي  تخدـ القرارات، االقرارات ٌي لمهستقبل، اذف البػد 

هعرفػػ  هسػػتخدهيٍا بالىتػػائ   لهحاسػػبي  القػػدرة عمػػ  الهسػػاعدة فػػي تحسػػيفلمهعماهػػات ا
الػػػ  تعزيػػػز اا تصػػػحي  تاقعاتػػػً الحاليػػػ  ، كهػػػا ايػػػؤدي ذلػػػؾ الهتاقعػػػ  فػػػي الهسػػػتقبل

 . (200: 1990)الشيرازي،
الهعماهات الهحاسبي  الهبلئه  ٌػي التػي تقػدـ لهسػتخدهيٍا فػي  إف :ـ لتوقيت المال ما. ب

ػػـ الاقػػت الهىاسػػب حتػػ  يهكػػ ىٍـ هػػف االعتهػػاد عميٍػػا فػػي اتخػػاذ القػػرارات. اتعػػد هػػف ٌا
خصػائص الهعماهػات الهحاسػبي  لهعالجػػ  الخمػل اااجػً القصػػار فػي الاقػت الهىاسػػب 

 ,Alshikhi & Abdullah) بأقػػل جٍػػد اادىػػ  هسػػتا  هػػف التكػػاليف االخسػػائر 

2018:36) . 
  التاقعػػات السػػابق ، اف لمتغذيػػ  العكسػػي  دارا  هٍهػػا  فػػي تصػػحي :ـــ التغذيــة العكســية. ت

بالشكل الذي يسػاعد فػي تحقيػ  اتساعد الهستخدـ في التحق  هف التاقعات الهاضي  
أي اف الهعماهات األٌداؼ التي يرهي هستخدهي الهعماهات الهحاسبي  ال  تحقيقٍا، 

ػػػػا الىظػػػػاـ الهحاسػػػػبي ترتػػػػد هػػػػرة اخػػػػر  الػػػػ  الىظػػػػاـ أي البػػػػد لمهعماهػػػػات  ،التػػػػي يافٌر
تهمؾ قيه  استرجاعي  أي التغذي  العكسػي  هتهثمػ  فػي قػدرتٍا عمػ  اف هف الهحاسبي  

)الطريحػػػػي  الكشػػػػف عػػػػف هػػػػد  ىجػػػػاح الهسػػػػتخدـ فػػػػي التحقػػػػ  هػػػػف تاقعاتػػػػً السػػػػابق 
 .( 93: 2003االعاهري،
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تشكل الهاثاقي  الخاصي  االساسي  الثاىي  لمهعماهات الهحاسبي  االتي تعىي :ـ  الموثوقية .2
عػف فحػػا  االٌػداؼ اا العهميػات االقتصػادي  ابالشػكل الػػذي قػدرة الهعماهػات فػي التعبيػر 

يهكػػػػف الهسػػػػتخدـ هػػػػف االعتهػػػػاد عميٍػػػػا فػػػػي بىػػػػا  ىهػػػػاذج قراراتػػػػً الهختمفػػػػ ، الكػػػػي تكػػػػاف 
هػػف  الهاثاقيػػ  ، اتتكػػاف الهعماهػػات هفيػػدة، فػػبل بػػد  لٍػػا هػػف اف تكػػاف هحػػل ثقػػ  الهسػػتخدـ

ي كا تي :ػ )دمحم،الخصائص الفرعي هجهاع  هف   (59 :2006، ٌا
ايقصػػد بخاصػػي  الصػػدؽ فػػي التعبيػػر اجػػاد درجػػ  عاليػػ  هػػف :ـــ  الصــدق فــي التعبيــر . أ

ر الهػػراد التقريػػر عىٍػػا، االهقصػػاد بالصػػدؽ ٌىػػا  التطػػاب  بػػيف الهعماهػػات ابػػيف الظػػاٌا
ر الػػػػيس هجػػػػرد الشػػػػكل ايضػػػػا  ذي الخاصػػػػي ايقصػػػػد بٍػػػػ، تهثيػػػػل الهضػػػػهاف اا الجػػػػٌا

ذي الخاصي  الفرعيػ  تعػد إحػد  الركػائز التػي  االىتٍا  ال  اليقيف بعد البد  بالشؾ، ٌا
فػػػػي هجػػػػاؿ القيػػػػاس الهحاسػػػػبي  السػػػػيهاترتكػػػػز عميٍػػػػا الهاثاقيػػػػ  هػػػػف قبػػػػل الهسػػػػتخدـ 

 . (202: 1990االقتصادي  )الشيرازي، لؤلحداث
ػا االهػر الػذي يتطمػب :ـ   امكانية التحقق من المعمومات )الموضوعية( . ل تكػاف  أفٌا

الشػػػػؾ فيػػػػً اف الهاضػػػػاعي  تعػػػػد خاصػػػػي   الهعماهػػػػات الهحاسػػػػبي  هاضػػػػاعي ، اههػػػػا
اذلػػػؾ تجىبػػػػا  لعهميػػػػ  االىحيػػػػاز االتػػػػأثر  اساسػػػي  هػػػػف خػػػػااص الهعماهػػػػات الهحاسػػػػبي ،

ايقصػد بخاصػي  القابميػ  لمتحقػ  اف الىتػائ  ، الشخصي فػي عهميػ  القيػاس الهحاسػبي
التي تاصػل اليٍػا شػخص هعػيف باسػتخداـ اسػاليب هعيىػ  لمقيػاس ااالفصػاح يسػتطي  

 ىفػػس االسػػاليب باسػػتخداـاليٍػػا شػػخص آخػػر هسػػتقل عػػف الشػػخص االاؿ  اف يتاصػل
 . (Harold,2015:182) التي تـ استعهالٍا هف قبل الشخص األاؿ

يهكػػػػف تقػػػػديـ الهعماهػػػػات  تعىػػػػي ٌػػػػذي الخاصػػػػي  اىػػػً ال:ـــــ عــــدم التحيــــز )الحياديــــة(  . ت
الهحاسػػػبي  بشػػػكل يفضػػػل هصػػػمح  إحػػػد  الجٍػػػات  اا الفئػػػات عمػػػ  فئػػػ  أخػػػر ، أي 

يجب اف تكاف هىحازة ال  طرؼ هعيف، بػل يجػب اف تكػاف  اهات الهحاسبي  الالهعم
داف االخػذ  هعدة بشكل عاـ اشهالي تستفاد هىٍا جهي  الفئات الهستخده  داف تهيز

الهحاسػػبي، فضػػبل   اي طػػرؼ هػػف االطػػراؼ الهسػػتفيدة هػػف القيػػاس ااإلفصػػاح بػػالىظر
هبلئهػػ  لجهػػ  ٍا بطريقػػ  هػػف التحيػػز عػػف طريػػ  قيػػاس الىتػػائ  اا عرضػػعػػف الخمػػا 

 . (Welschet.al.,2007:21)االطراؼ الهستفيدة 
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 :ـ  الخصا ص الثانوية لممعمومات المحاسبيةثانيًا : 

اف تتهتػػػ  بالخصػػػائص  هػػػف اف الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  الهىتجػػػ  عػػػف الاحػػػدة االقتصػػػادي  البػػػد   
لثاىاي  هثل القابمي  لمهقارىػ  ا االساسي  لمهعماهات كها أسمفىا، الكف اذا تافرت فيٍا الخصائص ا

شػػػرح لكػػػػل هػػػف ٌػػػػاتيف  أتيافيهػػػػا يػػػ، الثبػػػات تصػػػب  اكثػػػػر فائػػػدة لمهسػػػتخدـ اتعطػػػػي هػػػدلاال  اكثػػػر
 ، اكها هاض  با تي :ػ الخاصيتيف

ا أاكثػر  أاالهقارى  ٌي خاصي  ىاعي  يهكػف اف تىسػب الػ  هفػردتيف  :ـ القابمية لممقارنة .1
، ايهكف هف تىباط ظرؼ هعيف اا تحديد اتجاٌاتٍـهجهاع  هف الهفردات بحيث يهكف اس

ف تػػافر ٌػػذي الخاصػػي   خػػبلؿ الهقارىػػ  الهفاضػػم  بػػيف ٌػػاتيف الهفػػردتيف أا الهجهػػاعتيف، اا 
فػػي الهعماهػػات يزيػػد هػػف فائػػدتٍا اذ تهكػػف هسػػتخدـ الهعماهػػات هػػف التعػػرؼ عمػػ  األاجػػً 

ألخػػػر  خػػػبلؿ هػػػدة زهىيػػػ  الحقيقيػػػ  لمتشػػػابً ااالخػػػتبلؼ بػػػيف ادا  الاحػػػدة اادا  الاحػػػدات ا
 .  (Alasbahi & Ishwara,2021:188)هعيى  

يعىي الثبات اىػً عىػد اعػداد القػاائـ االتقػارير الهاليػ  يفتػرض عػدـ تغيػر الهبػادئ :ـ  الثبات .2
الهحاسبي  الهتبع  في الهحاسب  عف االحداث االعهميات االقتصادي  هػف هػدة الػ  أخػر . 

الػ  زيػادة فائػدتٍا لمهسػتخدهيف، اذلػؾ بتسػٍيل تحميػل ايؤدي تاافر الثبات في الهعماهػات 
ػا عىصػر  فػي عهميػات الهقارىػ ، يقصػد بػً  أسػاسافٍـ الهعماهػات الهحاسػبي  الهقارىػ  ٌا

اف الاحػػدة االقتصػػادي  تتبػػ  ىفػػس الطػػرؽ الهحاسػػبي  اتطبػػ  ىفػػس الهبػػادئ الهقبالػػ  قبػػاال  
  . (78: 1988)العادلي االعظه ، عاها  هف فترة ال  اخر  باىتظاـ

يػػػر  الباحػػػث اف هػػػف الضػػػراري تػػػاافر الخصػػػائص الىاعيػػػ  لمهعماهػػػات  خػػػبلؿ هػػػا سػػػب ،اهػػف    
 التخػػػاذالهحاسػػػبي  األساسػػػي  االثاىايػػػ  لكػػػي تكػػػاف ذات هصػػػداقي  اقابمػػػ  لمتحميػػػل االفٍػػػـ اهبلئهػػػ  

ػػا  ،القػػرارات  الهسػػتخدـ يػػافر عمػػ هػػف اجػػل خدهػػ  هسػػتخدـ الهعماهػػات الهحاسػػبي  لػػذلؾ فػػإف تاافٌر
عىا  البحث عف هعماهات تتهت  بالجادة ألف ٌذي الخصػائص تعطػي لمهعماهػات الجػادة. اكػذلؾ 
ترف  هف هكاى  الاحدة االقتصادي  هػف حيػث تقػديـ هعماهػات ذات جػادة عاليػ  ااف القػاائـ الهاليػ  

   . ال تضمل هتخذ القرار
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 المالي االبالغ ةوجود (12) الدولي المحاسبي المعيار بين العالقة/ الثالث المبحث

 االبػبلغ اجػادة (12رقػـ ) الدالي الهحاسبي الهعيار بيف يٍدؼ ٌذا الهبحث ال  تىااؿ العبلق    
هقػاييس جػادة االبػبلغ الهػالي، ا  جػادة اهعػايير الهالي، هف خبلؿ تىااؿ العبلقػ  بػيف ٌػذا الهعيػار

( 12) رقػػػػـ الػػػػدالي سػػػػبيالهحا االبػػػػبلغ الهػػػػالي فػػػػي ظػػػػل الهعػػػػايير الهحاسػػػػبي  الداليػػػػ ، االهعيػػػػار
 الهعيػػػاراعبلقتٍهػػػا بجػػػادة االبػػػبلغ الهػػػالي، االعبلقػػػ  بػػػيف ٌػػػذا  هحػػػددات الهعماهػػػات الهحاسػػػبي ا 

اهداخل تقييـ جادة االببلغ الهالي، اقياس جادة االببلغ الهالي في ظل الهعايير الدالي  لئلبػبلغ 
  .   الهالياالببلغ في ضب  جادة  12الهعيار الهحاسبي الدالي دار ا الهالي، 

 

 :ـ  االبالغ المالي جودة ومعايير( 12) رقم الدولي المحاسبي ـ العالقة بين المعيار1ـ3ـ2

 هػد  اتحػدد تقػيس التػي الهعػايير بعػض تشػهل الهحاسػبي   األىظهػ  تقػدهٍا التػي الهعماهات إف     
ـ تعد   إذ الهعماهات، ٌذي جادة  تتصػف التػي لدقػ ا ٌي الهؤسسات تتخذٌا التي العاه  الهعايير ٌأ
 التاقعػػػات عػػػف تعب ػػػر التػػػي الهعماهػػػات اقيهػػػ  جػػػادة هػػػ  طردي ػػػا تتىاسػػػب االتػػػي الهعماهػػػات، بٍػػػا

 أي شػػكمي   أكاىػػت سػػاا    هىفعتٍػػا بهػػد  الهعماهػػات جػػادة اتقػػاس التاريخي ػػ ، ااألحػػداث الهسػػتقبمي  
ا بشكمٍا تتطاب   إليٍػا الاصػاؿ يسػٍل أي زهىي ػ  أا القػرار، لصػى  البلزهػ  الهتطمبات ه  اهحتاٌا
 . (Stephen,2015:214)لٍا  الحاج  عىد

 فاعميتٍػػا بهقػػدار الهعماهػػات فػػي تحسػػيف جػػادة( 12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي ايسػػاعد الهعيػػار   
داؼ لتحقي   خػبلؿ هػف تظٍػر التي كفا تٍا خبلؿ هف أا القرار، صاىعي أا الاحدة االقتصادي  ٌأ
 الهعماهػػات جػػادة هػػد  اتتحػػدد التكػػاليف، ابأقػػل ههكىػػ  ردهػػاا بأقػػل ألٌػػدافٍا ٌػػذي الاحػػدة تحقيػػ 
ا التي التىبؤي   بالقدرة  .( 29: 2013الىتائ  )الٍبيتي، عم  الحصاؿ بعد تظٌٍر

ػػا الااجػػب الىاعيػػ  الخصػػائص االبػػبلغ الهػػالي تمػػؾ جػػادة بهعػػايير ايقصػػد     البياىػػات فػػي تاافٌر
 لكافػػػ  هفيػػػدة هعماهػػػات تػػػافير هػػػف االتقػػػارير البياىػػػات تمػػػؾ بأٌػػػداؼ تفػػػي لكػػػي الهاليػػػ  االهعماهػػػات
ااالسػػػػػػػتثهاري  االقػػػػػػػرارات األخػػػػػػػر   االقتصػػػػػػػادي  القػػػػػػػرارات اتخػػػػػػػاذ فػػػػػػػي لهسػػػػػػػاعدتٍـ الهسػػػػػػػتخدهيف

 .( 101: 2015)حاهدي،
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 يجػػب التػػي الخصػػائص هػػف عػػددا (FASB) الهاليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير هجمػػس تقريػػر اتضػػهف   
ػػا  ٌػػذي اتهثمػػت لهسػػتخدهيٍا هىفعػػ  أكثػػر تكػػاف  لكػػي ليػػ الها االتقػػارير القػػاائـ هعماهػػات فػػي تاافٌر

 أضػػػػاؼ ثػػػػـ لمهقارىػػػػ  االقابميػػػػ ، االهأهاىيػػػػ ، الكهػػػػي لمقيػػػػاس االقابميػػػػ ، الهبل هػػػػ  فػػػػي الخصػػػػائص
 االهاليػػػػ  الهحاسػػػػبي  الهعماهػػػػات فػػػػي تتػػػػاافر أف التػػػػي يجػػػػب الهعػػػػايير إلػػػػ  هعػػػػايير عػػػػدة الهجمػػػػس
 الخصػػائص ٌػػذي اتهثمػػت لهسػػتخدهيٍا هىفعػػ  ذات تكػػاف  لكػػي الاصػػفي  الخصػػائص هػػف هجهاعػػ 

 كهػػا.  لمػػتفٍـ االقابميػػ ،  الىسػػبي  ااألٌهيػػ ،  لمهقارىػػ  االقابميػػ ،  االحيػػاد االهأهاىيػػ  الهبل هػػ  فػػي
 يىدرج إذ، فرعي  هعايير عدة تحتٍا تىدرج الهعايير تمؾ أف الهالي  الهحاسب  هعايير هجمس أاض 
 أهاىػػ  أا صػػدؽ هػػف كػػل الهأهاىيػػ  هعيػػار هػػف فػػرعايت،  الهبل هػػ  هعيػػار تحػػت الهىاسػػب التاقيػػت
 & Glautier) لمهقارىػػ  القابميػػ  هعيػػار تحػػت الثبػػات يػػدخل بيىهػػا، لمتحقػػ  االقابميػػ ،  التهثيػػل

Underdown,2010:16)   . 

 أف لمفٍػـ هعماهات هحاسبي  تتهت  بخاصػي  القابميػ ( 12) رقـ الدالي الهحاسبي ايقدـ الهعيار   
ا عىدها الهالي  االهعماهات لبياىاتا الهستخدـ يتفٍـ  اكهػا، الهاليػ  االتقػارير القاائـ خبلؿ هف يقرٌأ
 ااسػػتخداـ تفٍػػـ عمػػ  الهسػػتخدهيف قػػدرة لمفٍػػـ القابميػػ  بهعيػػار يقصػػد أىػػً (FASB) تقريػػر فػػي ارد

 فػػػي ر بػػػتٍـ هػػػ  االهحاسػػػبي  االقتصػػػادي  بػػػالىااحي هعقػػػاؿ إلهػػػاـ لػػػديٍـ تػػػاافر إذا الهاليػػػ  القػػػاائـ
 الهالي  االتقارير القاائـ هحتايات تفٍـ قابمي  أف إل  أيضا أشار كها لذلؾ البلـز الاقت يصتخص
االهعماهػػػػات، ايهكػػػػف  البياىػػػػات اخصػػػػائص،  الهسػػػػتخدـ خصػػػػائص ٌهػػػػا هٍهػػػػيف بجػػػػاىبيف تتػػػػأثر

  (Davis,et.al.,2017:7)تاضي  ٌاتيف الخاصيتيف هف خبلؿ ا تي :ػ 

 القػػاائـ بتفسػػير يقػػاـ الهسػػتخدـ أف إلػػ  السػػماكي  الدراسػػات تشػػير : المســتخدم خصــا ص .1
 العاه  اثقافتً الفكري  ااتجاٌاتً اهعتقداتً بتاقعاتً هتأثرا استخداهٍا قبل الهالي  االتقارير

 بػػػيف تىػػػاقض حػػػدث هػػػا إذا يحػػػدث الػػػذي الفكػػػري  التىػػػافر يسػػػه  بهػػػا يااجػػػً أف يهكػػػف إذ
 العمػـ هػف لديػً هتػاافر ٌػا هػا ابػيف الهسػتخدـ يتمقاٌػا التػي االهعماهػات البياىػات هضهاف 
 البياىػػات هضػػهاف  بإٌهػػاؿ لمتصػػرؼ تدفعػػً االقمػػ  التػػاتر هػػف بحالػػ  يصػػيبً ههػػا االهعرفػػ 

ـ اهف الحسباف في التىاقض ٌذا أخذ أا االهعماهات  : الهستخدـ خصائص ٌأ
 .  إليً اصل الذي العمهي الهستا  . أ
 . الهعرف  درج . ب
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 . االهالي  ي الهحاسب الهعماهات بىظـ إلهاهً درج . ت
 . العاه  ثقافتً. ث
 . االتاق  التىبؤ عم  قدرتً. ج
البد أف تتهت  البياىات االهعماهات الهحاسبي  بهجهاع   : والمعمومات البيانات خصا ص .2

ي كا تي :ػ   هف الخصائص، ٌا
 . الهستخدهيف اأفكار هعتقدات ه  اإلهكاف بقدر تتف  أف. أ
 . هبس  بشكل تقدـ أف. ب
 . ذلؾ أهكف كمها الكهي لمشكل تهيل أف. ت
 .الهىاسب  التاقيت في تقدـ أف. ث

 جػػادة اهعػػايير( 12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار بػػيف ٌىػػاؾ عبلقػػ  أف يبلحػػ  ههػػا سػػب ،   
 فػػي الىاعيػػ  هػػف خػػبلؿ هسػػاعدة ٌػػذا الهعيػػار فػػي تػػافير هجهاعػػ  هػػف الخصػػائصالهػػالي االبػػبلغ

 لكافػػ  هفيػػدة هعماهػػات خػػبلؿ تػػافير هػػف القػػاائـ الهاليػػ  بأٌػػداؼ تفػػي لكػػي الهحاسػػبي  الهعماهػػات
 االداري  الهختمف  . القرارات اتخاذ في لهساعدتٍـ الهستخدهيف

 
 االبالغ المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية :ـ مقاييس جودة ـ 2ـ3ـ2

اف تكػاف عمػ  هسػتا  هػف هػف ذات فائػدة لهتخػذ القػرار البػد  الهحاسػبي  لكي تكػاف الهعماهػات   
ػػداؼ هىتجػػي اهسػػتخدهي الهعماهػػات،     الجػػادة ، اذلػػؾ الختبلفٍػػا تبعػػا  الخػػتبلؼ اجٍػػات الىظػػر اٌا

)الفضػػػل  ػاعمػػػ  ىحػػػا ا تػػػي :ػػػ الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادةإال  اىػػػً يهكػػػف تحديػػػد هعػػػايير عاهػػػ  لقيػػػاس 
  (306-305: 2002اىار،

رجػػ  يهكػػف التعبيػػر عػػف جػػادة الهعماهػػات بد : لجــودة المعمومــات بوصــفيا مقياســاً الدقــة  .1
هيػ  ٌػذا الهقيػاس فػي  الدق  التي تتصف بٍا، كمها زادت الدق  كمها زادت جادتٍا، اهػ  ٌأ

التعبير عف جادة الهعماهات إال  اىً ال يهكف تحقيقً، اذلؾ لكػاف الهعماهػات التػي تىبىػي 
عميً القرارات تىطاي عم  الهستقبل ابالتالي فٍي عم  درج  هف عدـ اليقيف االتأكػد. لػذا 

 . ا يتـ التضحي  بالدق  عىد تافير هعماهات الهبل ه  التخاذ القرارات البا  ه
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اتتهثػل الهىفعػػ  فػي عىصػػريف ٌهػا صػػح   : لجــودة المعمومــات اً مقياســبوصــفيا المنفعـة  .2
 الهعماه  اسٍال  استخداهٍا ايهكف اف تأخذ الهىفع  أحد الصار ا تي :

ػػا  الهىفعػػ  الشػػكمي  . أ  هػػ  هتطمبػػات هتخػػذ القػػرار: أي تطػػاب  شػػكل الهعماهػػات اهحتاٌا
 اأف تكاف هكتهم  داف أي ىقص فيٍا .

، فر الهعماه  لد  هتخػذ القػرار فػي ذات الاقػت الػذي يحتػاج اليػًا: تا  الهىفع  الزهىي  . ل
 أي تافر ٌذي الهعماهات في الاقت الهىاسب التخاذ القرار .

 .في هكاف هىاسب  : أي الحصاؿ عميٍا بسٍال  الهىفع  الهكاىي  . ت
: قػػدرة الهعماهػػات عمػػ  التقيػػيـ اتصػػحي  ىتػػائ  تىفيػػذ  االتصػػحيحي  التقييهيػػ  الهىفعػػ  . ث

 . القرارات
تعبػػر الفاعميػػ  عػػف هػػد  تحقيػػ  الاحػػدة  : لجــودة المعمومــات بوصــفيا مقياســاً الفاعميــة  .3

ألٌػػػدافٍا هػػػف خػػػبلؿ هػػػاارد هحػػػددة ، ابالىسػػػب  لمهعماهػػػات فٍػػػي هػػػد  تحقيػػػ  الهعماهػػػات 
 . رار هف خبلؿ استخداـ الهاارد الهتاح ألٌداؼ الاحدة اا هتخذ الق

التىبػػؤ اسػػيم  يهكػػف بٍػػا اسػػتعهاؿ هعماهػػات  : لجــودة المعمومــات بوصــفيا مقياســاً التنبــؤ  .4
ػػػػذي تسػػػػتخدـ فػػػػي التخطػػػػي  ااتخػػػػاذ  الهاضػػػػي االحاضػػػػر فػػػػي تاقػػػػ  أحػػػػداث الهسػػػػتقبل، ٌا

عػدـ التأكػد، القرارات. لذا فاف جادة الهعماهات تتهثل في هقدرتٍا التىبؤي  اتخفيض حالػ  
هػػػدخبلت لىهػػػاذج باصػػػفٍا هػػػدخبلت لىهػػػاذج التىبػػػؤ، اا باصػػػفٍا اذلػػػؾ عىػػػد اسػػػتخداهٍا 
 .القرارات الهختمف  االختيار بيف البدائل 

ػداؼ الاحػدة بأقػل  : لجـودة المعمومـاتبوصفيا مقياسًا الكفاءة  .5 يقصػد بالكفػا ة تحقيػ  ٌا
الػػذي يسػػتٍدؼ تعظػػيـ جػػادة  ههكػػف لمهػػاارد، اتطبيػػ  هبػػدأ اقتصػػادي  الهعماهػػات اسػتعهاؿ

 الهعماهات بأقل التكاليف الههكى  التي يجب اف ال تزيد عف قيه  الهعماهات.
ذا هف خػبلؿ اىتاجػً كهيػ      هي  اىجاح عهل الهحاسبي ادق  سير العهميات فيً، ٌا ىا تبرز ٌا ٌا

اصػل فػي  هف الهعماهات التي يستفاد هىٍا هف قبل االطراؼ الهسػتخده  لمهعماهػات اكػذلؾ حمقػ 
تكاهل ىظػـ الهعماهػات فػي الاحػدة بحيػث يجٍػز األىظهػ  الهختمفػ  فػي الاحػدة بالهعماهػات الدقيقػ  

 . ااستخداهٍا هف قبمٍـ
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وعالقتيمـا بجـودة  محددات المعمومات المحاسبيةو ( 12) رقم الدولي المحاسبي ـ المعيار3ـ3ـ2
 االبالغ المالي :ـ  

ػي الحيطػػ  االحػذر، ااألٌهيػػ  الىسػػبي ، ٌىػاؾ هجهاعػػ  هػف الهحػػددات لمهعماهػ    ات الهحاسػػبي  ٌا
ػػػػذي ( 12) رقػػػػـ الػػػػدالي الهحاسػػػػبي االتكمفػػػػ  / الهىفعػػػػ ، ايهكػػػػف تاضػػػػي  العبلقػػػػ  بػػػػيف الهعيػػػػار ٌا

ا في جادة االببلغ الهالي، اكها هاض  با تي :ػ    الهحددات اتأثيٌر

 :ـ الحيطة والحذر أواًل : 

ر هجػػرد الىصػػ  بالحػػذر، تعػػد الحيطػػ  االحػػذر رد فعػػل لعػػدـ ا    لتأكػػد اهػػا تهثمػػً هػػف حيػػث الجػػٌا
االػدار الهىاسػػب لٍػػا فػػي الهحاسػػب  اعطػػا  األٌهيػ  الهىاسػػب  لعػػدـ التأكػػد االهخػػاطرة الهبلزهػػ  أليػػ  
حال  هعيى  في الاحدة االقتصادي ، فالحيط  االحػذر تعبػر عػف ىهػ  ذٌىػي اا ىاعيػ  هػف األحكػاـ 

ً هػػػف الصػػػعب اضػػػعٍا بشػػػكل هعػػػايير، فالحيطػػػ  االحػػػذر اكثػػػر هػػػف كاىٍػػػا تقىيػػػ  لمقيػػػاس. اعميػػػ
( قد تختمف هف احدة اقتصادي  ال  التاريخي الهبلزه  لقياسات الدخل الهحاسبي التقميدي )التكمف  

أخر  باالعتهاد عم  اىهاط ذٌىي  هعيىػ  لمهحاسػبيف االهػدرا  الهعىيػيف، فقػد تطبػ  بدرجػ  هختمفػ  
فػي القػاائـ  يشػار اليٍػا صػراح  الحقػائ  اتشايشػٍا بدرجػ  الفي الاحدات الهختمف  فٍي تغيػر هػف 

 .  (Nguyena & Nguyen,2020:186)الهالي  

الهاليػ  األهريكػي عمػ  اىٍػا  لذلؾ لـ يتـ ذكر الحيط  االحذر هف قبل هجمػس هعػايير الهحاسػب    
هالًهف الهعماهات الهفيدة، الكىً هعتقد سائد  ا  عىصر  ي تاضي  ، افبشكل كبير بحيث يصعب ٌإ

باف الهاجػادات االهطمابػات عػادة تقػـا ضػهف سػياؽ  (APB)هف قبل هجمس الهبادئ الهحاسبي  
عىاصػػر هٍهػػ  هػػف عػػدـ التأكػػد، ابالتػػالي فػػاف الهحاسػػبيف قػػد اسػػتجاباا لٍػػذي الظػػراؼ عػػف طريػػ  

فػػػي جاىػػػب التخفػػػيض  يكاىػػػااالهااجٍػػػ  القػػػيـ  يػػػر الهتأكػػػدة يفضػػػماف اف ، التػػػزاـ هاقػػػف هػػػتحف 
لمبىػػػػػاد الهاجبػػػػػ  )هاجػػػػػادات اايػػػػػرادات ااربػػػػػاح( االهغػػػػػاالة الهتعهػػػػػدة فػػػػػي البىػػػػػاد السػػػػػالب   الهتعهػػػػػد

)الهطمابات االهصاريف االخسائر( اقػد قػاد ٌػذا الػ  ههارسػ  تقميديػ  فػي الهحاسػب  تقضػي بتاقػ  
 . (718: 2011هحهاد،) الخسائر اال تقضي بتاق  االرباح

سب  تـ تاجيً اىتقػادات الػ  سياسػ  الحيطػ  االحػذر هف خبلؿ الهجاؿ العهمي االتطبيقي لمهحاا    
 (Kam,2006: 388) ػكا تي :
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عػدـ اجػاد تػراب  هىطقػي عىػدها تخفػض الهاجػادات بسػبب االسػتخداـ اا  : عدم التماثـل .1
البي  بشكل  ير هتىاس  فاف ذلؾ يؤدي ال  عػدـ اظٍػار الػرب  السػىاي بشػكل سػميـ. أي 

في سى  هعيى  فاىً يػؤدي الػ  عػدـ التهاثػل الف اذا اعتهد التحف  لغرض تخفيض الدخل 
 الدخل في الفترة الهقبمػ  سػاؼ يرتفػ  ابالتػالي األهػر الػذي يتعػارض هػ  التاحيػد االهاازىػ 

 .في الاحدة االقتصادي  
اف ىطػاؽ الػتحف  فػي الكشػافات الهاليػ  اهػر هػرتب  بسياسػ  الاحػدة اربهػا يكبػر  : التقمل .2

ربها تسػجل اا قػد ال تسػجل اذلػؾ الف التاقعػات يهكػف  ايصغر، فالخسائر الهتاقع  هثبل  
لهرحم  ربها تمغ  بااسػط  تحمػيبلت هتفائمػ     في الدعاا تعديمٍا دائها . الخسائر الهتاقع  
 . اذا فضمت الاحدة الحال  األخيرة

ــاء .3 ٌػػا اىػػً فػػي حالػػ  تخفػػيض قػػيـ الهاجػػادات يصػػعب عمػػ  الهسػػتثهر اف يحػػدد  : اإلخف
ـ الهاجػػادات. فػػالتحف  يضػػ  الهسػػتثهر فػػي هاقػػف تػػردد ايهػػى  هقػػدار التخفػػيض فػػي قػػي

 . لهف ٌـ داخل الاحدة االقتصادي  هؤاتياهاقفا  
يػؤدي الػػ  تحيػز فػػي القػػاائـ الهاليػ  بػػدال  هػف الااقعيػػ  اذلػػؾ يػؤدي الػػ  تضػػارب  : التحيــز .4

هػػ  خػػػااص الىاعيػػػ  لمهعماهػػػات الهحاسػػػبي  هثػػػل الصػػػدؽ فػػػي التعبيػػػر االحياديػػػ  االقابميػػػ  
 . لمهقارى 

هتحصػىا  فػي الهحاسػب  االػذي اصػب  اكثػر هػف هاقػف  هاقفػاالػتحف  اخػذ  : حالة التفكير .5
ااصػػػػب  حالػػػػػ  عقميػػػػػ  اا ىهػػػػػ  تفكيػػػػػر يسػػػػتخدهً الهحاسػػػػػب لهااجٍػػػػػ  عػػػػػدـ التأكػػػػػد. ٌػػػػػا 
الهفػػراض اف يػػتـ اسػػػتخداـ الػػتحف  عىػػدها تكػػػاف ٌىػػاؾ شػػكاؾ جديػػػ  حػػاؿ تقيػػيـ احػػػد  

صػػب  الػػتحف  هاقفػػا  تقميػػديا  لمهحاسػػبيف تجػػاي كافػػ  ااجػػً الفقػػرات ، لكػػف فػػي ااقػػ  الحػػاؿ ا
 . الهحاسب 

يعػػد الػػتحف  الهحاسػػبي التسػػهي  األحػػدث االهرادفػػ  لهفٍػػـا الحيطػػ  االحػػذر، االتػػي تعىػػي األخػػذ    
بىظػػر االعتبػػار أا االعتػػراؼ بالخسػػائر الهتاقعػػ  اعػػدـ االعتػػراؼ بالهكاسػػب اااليػػرادات الهتاقعػػ ، 

  تقيػػػيـ أصػػاؿ الاحػػػدة االقتصػػػادي  بأقػػل هػػػا يهكػػػف اكػػذلؾ تقيػػػيـ خصػػػاهٍا األهػػر الػػػذي يػػؤدي الػػػ
بػػػأعم  قيهػػػ  ههكىػػػ ، اذلػػػؾ هػػػف أجػػػل تقميػػػل الهخػػػاطر الىاتجػػػ  عػػػف حػػػاالت عػػػدـ التأكػػػد الهتعمقػػػ  

رة،  ( .    379: 2018باألحداث االهعماهات الهستقبمي  )عبد الٌز
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تػي سػادت عمػ  الههارسػات الهحاسػبي  اقد ىشػأ الػتحف  الهحاسػبي ىتيجػ  حػاالت عػدـ التأكػد ال   
الهختمفػػ ، اذلػػؾ هػػف أجػػل الهسػػاعدة فػػي تسػػٍيل عهميػػ  االختيػػار بػػيف البػػدائل الهحاسػػبي  الهتاحػػ  
بالشكل الذي يؤدي ال  عدـ الهبالغػ  فػي تقيػيـ أصػاؿ الاحػدة االقتصػادي  اصػافي دخمٍػا، فضػبل  

ل ىتيجػػ   لتخفػػػيض تفػػػاؤؿ اإلدارة عػػف الهسػػػاعدة فػػػي حهايػػ  هسػػػتخدهي القػػػاائـ الهاليػػ  هػػػف التضػػػمي
 ( .41: 2016اهيمٍا ال  الهبالغ  بتقييـ بعض عىاصر القاائـ الهالي  )الهاساي،

التأكػػد  عػػدـ أا اليقػػيف عػػدـ تجػػاي الحكػػيـ الفعػػل رد ىػػًأعمػػ   الهحاسػػبي كهػػا يىظػػر الػػ  الػػتحف    
 لدرجػػ  الهحاسػػبيف ادباعتهػػ الهحاسػػبي الػػتحف  سياسػػ  تفسػػر إذ الػػذي تهػػر بػػً الاحػػدة االقتصػػادي ،

 الجيػػدة، األخبػػار هػػ  بحػػذر التعاهػػل أي االيػػراد بتحقػػ  االعتػػراؼ عىػػد االحػػذر التحقػػ  هػػف عاليػػ 
 ( .1: 2021الٍادي، عبد)السيئ   األخبار ه  يتـ ها عكس عم  اذلؾ

 السياسػػ  ٌػػذي اهضػػهاف  التقميديػ ، الهحاسػػبي  السياسػػات االحػذر تعػػد الحيطػػ  فأايػر  الباحػػث    
 في التحف  سياس  اتطب . ااألصاؿ الدخل اقياس االعتراؼ في الحذر ههارس  ٌا بس ه بشكل

 عىػػد بحػػذر التعاهػػل يػػتـ بيىهػػا السػػيئ  األخبػػار أي بالخسػػائر بػػاالعتراؼ الهحاسػػب بقيػػاـ الهحاسػػب 
 الجيػػدة، اعميػػً فػػإف الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػػـ األخبػػار أي األربػػاح أا بػػاإليرادات االعتػػراؼ

 هكف أف يساعد في دعـ سياس  الحيط  االحذر في الاحدة االقتصادي  . ي( 12)

      :ـ األىمية النسبية )المادية( ثانيًا : 

هف حكه  الحياة، اهعىاٌا األساس اىً ال حاج  لبلٌتهػاـ بهػا  ز ا  يعد هفٍاـ األٌهي  الىسبي  ج   
ػ  اهتعػب بهػا فيػً الكفايػ  بػداف  الحاجػ  لبلٌتهػاـ بػاألهار  يػر ٌا  ير هٍـ، فعهل االىساف هٌر

كػذا دخػل الالهٍىيػيف اقػتٍـ عمػ  أهػار  سيها الالٍاه ، فبل يىبغي اف يصرؼ األشخاص ا  تٍػـ، ٌا
 .( 41: 1999األٌهي  الىسبي  ال  هٍف كالهحاسب  االتدقي  )ىبع ،

ػي حجػـ االٌهػاؿ اا     لذلؾ احتمت األٌهي  الىسبي  هكاى  ٌاه  فػي عهػل الهحاسػب االهػدق ، ٌا
الظػػراؼ الهحيطػػ  يهكػػف اف تكػػاف األحكػػاـ  ضػػا التضػػميل فػػي الهعماهػػات الهحاسػػبي  االتػػي فػػي 

هيتٍا في إعطا  تركيػز ، لؤلشخاص الهعتهدة عم  ٌذي الهعماهات هتغيرة اا هتأثرة بً اتىحصر ٌا
صر الهٍه  هف قبل الهحاسبيف عىد إجرائٍـ لعهمي  القياس الهحاسبي اا عىد إجرا  اي  اأكبر لمعى

 . (89: 2017حجر،) في الاحدة االقتصادي  عهمي  تحميل هحاسبي
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خاصػػػي  االسػػػيها فٍػػػي اذف صػػػف  حاكهػػػ  لجهيػػػ  الخصػػػائص الىاعيػػػ  لمهعماهػػػات الهحاسػػػبي  ،   
الهبل ه  اهكاىاتٍا الثبلثػ : القيهػ  التىبؤيػ ، التاقيػت الهبلئػـ، التغذيػ  العكسػي . فكهػا فػي خاصػي  

د ٌاهػػا  ىسػػبيا  اذف كػػاف إدراجػػً اا حذفػػً هػػؤثرا  فػػي اتخػػاذ القػػرار بحيػػث الهبل هػ  فػػإف بىػػدا  هعيىػػا  يعػػ
لحجػػػـ الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  اذلػػػؾ لسػػػبب اف  ا  يغيػػػر اتجاٌػػػً لػػػد  الهسػػػتخدهيف. اايضػػػا  تعػػػد قيػػػد

اذلؾ يعىػي اف الهعماهػات  ،الهستخدـ ليس بهقداري التعاهل ه  كـ كبير هف الهعماهات التفصيمي 
هيػ  يهكػف  ير الهؤثرة اا  ير ا ري  اا التي ليس لٍا داللػ  هفيػدة تعػد هعماهػات  يػر ذات ٌأ لجٌا

 . (215: 2003)حىاف، استبعادٌا

: هعػا ، احسػب ا تػي كميٍهاف تطبي  األٌهي  الىسبي  يعتهد عم  اعتبارات كهي  اا ىاعي  اا إ   
ار البىػد بصػارة ىسػبي  ٌل البىد كبير لدرج  يؤثر عم  قرار هستخدـ القاائـ الهالي ؟ يتـ تحديد هقد

ىػػد الهػػراد ببال أي هىسػػابا  الػػ  الهسػػتا  الػػذي يعػػد عاديػػا  اا الػػ  هجهاعػػ  هػػف البىػػاد ذات الصػػم 
 . (207: 1990)الشيرازي، قياسً ااالفصاح عىً

افيها يتعم  بالجااىػب الىاعيػ  الختيػار األٌهيػ  فاىػً يهكػف القػاؿ بصػف  عاهػ  اف البىػد يعػد ذا    
هي  ىسػبي  اذا  اد  حذفػً اا االفصػاح عىػً بصػارة هحرفػ  الػ  التػأثير عمػ  هتخػذ القػرار الػذلؾ ٌا

األٌهي  الىسػبي  يسػتمـز تحديػد الهسػتا  الػذي يعػد ىقطػ  الفصػل بػيف  الختبارفاف التطبي  العهمي 
. االهشػػكم  ٌىػػا ٌػػي كيػػف يػػتـ تحديػػد األٌهيػػ  الىسػػبي ، فٍػػذا  ٌػػا  يػػر هٍػػـ ٌػػا هٍػػـ ابػػيف هػػا هػػا

تقدير الشخصي، فٍػل يػتـ تحديػد الىسػب  قياسػا  بكهيػات الهعماهػات أـ بىاعٍػا، الهاضاع يخض  لم
هيتٍػػا الىسػػبي  تتاقػػف عمػػػ   أـ بشػػكمٍا ؟ اف تحديػػدٌا اذا كاىػػت هفيػػدة اا  يػػر هفيػػػدة اا تحديػػد ٌا
ػػذا يػػؤدي الػػ  اخػػتبلؼ فػػي اجٍػػات الىظػػر، لػػذلؾ فػػالتطبي  العهمػػي يسػػتمـز  الحكػػـ الشخصػػي، ٌا

 د ىقط  الفصل بيف ها ٌا هٍـ اهفيد  ابػيف هػا ٌػا  يػر هٍػـ ا يػر هفيػدتحديد الهستا  الذي يع
 .( 57: 2017حجر،) هف الهعماهات الهحاسبي 

يهكف اف  اف ٌذا الهستا  الفاصل يعتهد بداري عم  طبيع  البىد اا الفقرة، الذلؾ الفي االشؾ    
 الهسػؤاؿيقػـا الجٍػاز تاض  قااعد جاهدة يهكف تطبيقٍا، فأقص  ها يهكػف الاصػاؿ اليػً ٌػا اف 

عف اضػ  الهعػايير، بتعيػيف الحػداد الػدىيا ألٌهيػ  البىػد بالىسػب  لمهعماهػات ابالتػالي يتحػدد هجػاؿ 
 . (207: 1990االجتٍاد الشخصي في اتجاي ااحد )الشيرازي،
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اههػػا تقػػػدـ يػػػر  الباحػػػث اف لؤلٌهيػػػ  الىسػػبي  دارا  فػػػي تحديػػػد اا تقييػػػد الهعماهػػػات الهحاسػػػبي      
لػػيس ٌىػػاؾ هعيػػار اا هقيػػاس تحػػدد األٌهيػػ  الىسػػبي  فػػي  أىػػًير عمػػ  جادتٍػػا، اايضػػا ىػػر  بلتػػأثاا

تحكـ فيػػػػً عػػػػدة عااهػػػػل هػػػػف كػػػػبل تػػػػألف ذلػػػػؾ  إفصػػػػاح اتاصػػػػيل البىػػػػاد االهعماهػػػػات لمهسػػػػتخدهيف
الجػػاىبيف، هعػػدي الهعماهػػات اهسػػتخدهي الهعماهػػات. لػػذلؾ هػػف الصػػعب اا هػػف الهسػػتحيل ايجػػاد 

ديػ ، ابٍػذا فعمػ  الهحاسػب هراعػاة االٌهيػ  اسػتىادا  الػ  خبرتػً الشخصػي  حل هعياري لهشكم  الها
ػذا هػا يهكػف أف اكذلؾ هراعاة بيئ  الهستخدهيف ااف ال تؤدي ال  تحيز في عرض الهعماهػات ، ٌا

 .( الخاص بضرائب الدخل 12يافري الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ )

                   :ـ التكمفة / المنفعة ثالثًا : 

يشػػكل هعيػػار التكمفػػ  / الهىفعػػ  قيػػدا  اساسػػيا  عمػػ  عهميػػ  اىتػػاج الهعماهػػات الهحاسػػبي  اذ يعػػد    
لمقرار، ايق  عم  عاتقػً تحديػد بػدائل الهعماهػات ثػـ تقيػيـ ٌػذي البػدائل فػي ضػا   ا  الهحاسب هتخذ

يطػػػي )الحب الهتاحػػػ  لهتخػػػذي القػػػرار هجهاعػػػ  هحػػػددة هػػػف االٌػػػداؼ ااختيػػػار افضػػػل ٌػػػذي البػػػدائل
 .( 31: 2004اهصطف ،

فالتكمفػػ  / الهىفعػػ  تعػػد قيػػدا  رئيسػػا  عمػػ  اىتػػاج اتاصػػيل الهعماهػػات الهحاسػػبي  االقاعػػدة العاهػػ     
، اذلػؾ ٌي اف الهعماهات الهحاسبي  ال يجب اىتاجٍا اتازيعٍا إال  اذا زادت هىفعتٍا عم  تكاليفٍػا

الهحاسػبي  سػػاا   أكػاىاا الػػداخمييف أـ هػف أجػػل الهسػاعدة فػػي خدهػ  جهيػػ  الهسػتخدهيف لمهعماهػػات 
 . ( 207: 1990)الشيرازي، الخارجييف

فالهعماهػػات الهحاسػػػبي  ٌػػي داف شػػػؾ خدهػػ  اقتصػػػادي  حكهٍػػا فػػػي ذلػػؾ هثػػػل بػػاقي الخػػػدهات    
االقتصػػػادي  التػػػي تىػػػت  اتقػػػدـ لمهسػػػتفيديف، أي اىٍػػػا تخضػػػ  لدراسػػػ  الجػػػدا  االقتصػػػادي ، بهعىػػػ  

، هػ  هبلحظػ  ضػرارة زيػادة الهىػاف  عمػ  التكػاليف هىاف  الهتأتي  هىٍػاتخض  لتحميل التكاليف اال
 . ( 211: 2003)حىاف، الهتعمق  بإىتاج اتازي  الهعماهات الهحاسبي 

ايقػػػاـ الهحاسػػػب افقػػػا  لػػػذلؾ بعهميػػػ  تقيػػػيـ اقتصػػػادي لمهعماهػػػات الهىتجػػػ  بٍػػػدؼ اىتػػػاج افضػػػل    
باعتهػػاد هعيػػار اقتصػػاديات الهعماهػػات ، مفػػ تك ابػػأدى كفػػا ة اقتصػػادي  ههكىػػ   بػػأعم الهعماهػػات 

بكفػػػا ة افاعميػػػ  الهحاسػػػبي  هىػػػت  لمهعماهػػػات باصػػػفٍا هىتجػػػا  هٍهتػػػً  بػػػأدا الػػػذي يمػػػـز الهحاسػػػب 
 . (31: 2004)الحبيطي اهصطف ،
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ف    لهتخػػػػذة هػػػػف قبػػػػل الهىفعػػػػ  يهثػػػػل بشػػػػكل عػػػػاـ اساسػػػػا  فػػػػي كافػػػػ  القػػػػرارات اا تحميػػػػل الكمفػػػػ   اا 
ارات يٍتهػػػاف بهقػػػدار التكػػػاليف التػػػي يتحهماىٍػػػا لقػػػا  الحصػػػاؿ عمػػػ  القػػػر  االهسػػػتخدهيف، فهتخػػػذ

الهىاف  الهتاق  تدفقٍا ىتيج  القرارات التػي التزهػاا بٍػا، الهػا كاىػت كافػ  التكػاليف االهىػاف  تتحقػ  
يمعػب دارا  كبيػرا  فػي تحديػد تمػؾ التكػاليف االهىػاف  الهرتبطػ   التأكػدفي الهستقبل فاف عىصػر عػدـ 

 . (52: 1990ٍيتي،بكل قرار )ال

تخضػ  لعااهػل العػرض االطمػب كهػا فػي األسػااؽ  اف خده  الهعماهات الهحاسػبي  )كسػمع ( ال   
يسػػػتفيد هىٍػػػا اال  هػػػف يتحهػػػل تكاليفٍػػػا أي  العاديػػػ . فػػػي حػػػيف اف الخػػػدهات االقتصػػػادي  العاديػػػ  ال

ؾ الف اقتصػػاديات تكػػاليف اىتاجٍػػا، إال  اف الاضػػ  لػػيس كػػذلؾ بالىسػػب  لمهعماهػػات الهحاسػػبي . ذلػػ
تخض  لعااهل العرض السائدة فػي االسػااؽ لػذلؾ تتحهػل الاحػدات  اىتاج الهعماهات الهحاسبي  ال

اف الهىػػػاف  هػػػف  إذالهحاسػػػبي  بصػػػارة هباشػػػرة تكػػػاليف اىتػػػاج اتاصػػػيل الهعماهػػػات لمهسػػػتخدهيف، 
  .  (37: 2018الازاف،) استخداـ ٌذي الهعماهات تعاد عم  الهستخدهيف الخارجييف

ٌىػػاؾ بػػاحثاف يعػػداف اف الهعماهػػات بأىااعٍػػا فػػي الاقػػت الحاضػػر أصػػبحت هثػػل سػػمع  قابمػػ  ا    
اف السمع  تىت  هف  إذلمبي  االشرا  شأىٍا في ذلؾ شأف أي  سمع  أخر  ذات الطاب  االقتصادي، 

خػػػػبلؿ هجهاعػػػػ  هػػػػف الهفػػػػاٌيـ ااألسػػػػس ااإلجػػػػرا ات تشػػػػكل هجهاعٍػػػػا ىظاهػػػػا  إىتاجيػػػػا ، اكػػػػػذلؾ 
ٌا ا ت الهحاسبي  تخض  لٍذي الخاصي  هف حيث ضرارة اىتاجٍا هف خبلؿ ىظاـ هتهيز الهعماها

االذي يجعل الهعماه  سػمع  هر ابػا  فيٍػا ٌػا اف تكػاف هىفعتٍػا أكبػر  ،ىظاـ الهعماهات الهحاسبي
 . (49: 2017حجر،) ألجل خده  كاف  الهستخدهيف هف تكمفتٍا

تخضػ  لعااهػل  اهػات التػي تسػتخدـ داخميػا  بأىٍػا الهػف الههكػف اعتبػار الهعمإىػً اير  الباحػث    
العػػرض االطمػػب فػػي األسػػااؽ العاديػػ ، أهػػا الهعماهػػات التػػي تسػػتخدـ هػػف قبػػل األطػػراؼ الخارجيػػ  

سػػمع  خاضػػع  لعااهػػل العػػرض االطمػػب اههكػػف هحاالػػ  ىقػػل أعبػػا  اا تكػػاليف التػػي  عػػدٌايهكػػف 
، اافقػا  لمهعيػار ب هتغيػرة حسػب الظػراؼتتحهمٍا ال  عات  هستخدهي الهعماهات الهحاسبي  بىس

يهكػػف أف تكػػاف الهىفعػػ  أكبػػر هػػف تكمفػػ  اىتػػاج اايصػػاؿ الهعماهػػات ( 12) الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ
 الهحاسبي  ال  الهستخدهيف . 
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 ومداخل تقييم جودة االبالغ المالي :ـ( 12) الدولي المحاسبي المعيارـ العالقة بين 4ـ3ـ2

الهاليػ ، االتػي  التقػارير فػي الجػادة هػف أىػااع ثبلثػ  تحقيػ  بلغ الهػالياالبػ جػادة تحقي  يتطمب   
 (96 - 95: 2005هللا، عبيد) ػ:يهكف تاضيحٍا هف خبلؿ ا تي 

 الكمهػػػات تكػػػاف  بحيػػػث جيػػػد بشػػػكل التقريػػػر بياىػػػات تاصػػػيف التقريـــر : صـــيا ة جـــودة .1
 تػػػاافر ذاٌػػػ ايتطمػػػب البيػػػاف عػػػف بدقػػػ  اهعبػػػرة اهفٍاهػػػ  ااضػػػح  البيػػػاف لاصػػػف الهختػػػارة
 .عىد اعداد التقرير  الاضاح خاصي 

ـــو   جـــودة .2 ـــر محت  األخطػػػا  هػػػف التقريػػػر اخمػػػا لمبياىػػػات الصػػػحيح  القػػػيـ اجػػػاد : التقري
ري ،  . االدق  ااالكتهاؿ الشهاؿ ٌي خصائص ثبلث تاافر ٌذا ايتطمب الجٌا

ـــر عـــرض جـــودة .3  اعػػػرض الهىاسػػػب الاقػػػت فػػػي التقريػػػر عمػػػ  الحصػػػاؿ سػػػٍال  : التقري
 أربػ  تػاافر ٌػذا ايتطمػب اسػتخداهٍا، عىد التفسير هف لمهزيد تحتاج ال بطريق  تالهعماها
 . االشفافي  االتاقيت االحياد الثبات أا االتساؽ ٌي خصائص

 التقػارير جػادة عػف تعبػر ا  أبعاد الباحثاف  االببلغ الهالي، فقد استخدـ جادة افيها يخص آليات   
ػػػي الهاليػػػ ،  الرقابػػػ  ىظػػػـ اضػػػعف االحتياليػػػ  الهاليػػػ  االتقػػػارير اليػػػ اله التقػػػارير إصػػػدار إعػػػادة ٌا
دارة الداخمي   فػي الهستخده  هف قبػل البػاحثيف الهداخل اتعددت.  األعهاؿ ىتائ  اجادة األرباح اا 
هجهاعػػات، ايهكػػف تاضػػي   ثػػبلث عمػػ  الهػػداخل ٌػػذي اتىقسػػـ الهحاسػػبي ، الهعماهػػات جػػادة تقيػػيـ

، (54 - 50: 2006هشػػػاب ،)ػػػػ :ي  هػػػف خػػػبلؿ ا تػػػي هػػػداخل تقيػػػيـ جػػػادة الهعماهػػػات الهحاسػػػب
(Wan-Hussein & Haji-Abdullah, 2009:17) 

 جػػادة اتعىػػي التقيػػيـ، قضػػايا عمػػ  الهجهاعػػ  ٌػػذي تركػػز : المســتخدم احتياجــات مــدخل .1
 اهقػػدار الهاليػػ  القػػاائـ هسػػتخدهي احتياجػػات تػػاافر الهجهاعػػ  لٍػػذي افقػػا   الهاليػػ  التقػػارير

 الهجهاعػػػػ  لٍػػػػذي ايىتهػػػي القػػػػاائـ، تمػػػػؾ تحتايٍػػػا التػػػػي الهاليػػػػ  اهػػػاتالهعم هػػػػف اسػػػتفادتٍـ
 (67: 2013ػ )عبد الفتاح،: ا تياف دخبلفاله
 (FASB) حػػدد فقػػد األهريكػػي، الهاليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير لهجمػػس الهفػػاٌيهي اإلطػػار. أ

ػػا الااجػػػب الاصػػفي  الخصػػائص 1980 سػػػى ( 2) رقػػـ الهفػػػاٌيـ قائهػػ  فػػي  فػػػي تاافٌر
 . الهالي  القاائـ لهستخدهي هفيدة تصب  حت  حاسبي اله الهعماهات
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 هػ  الهدخل ٌذا ايتف  ،(Jenkins Committee Approach) جىكىز لجى  هىٍ . ب
 بدقػػػػ  حػػػػدد أىػػػػً إال األهريكػػػػي الهاليػػػػ  الهحاسػػػػب  هعػػػػايير لهجمػػػػس الهفػػػػاٌيهي اإلطػػػار

 : ٌي هفاٌيـ ست  تحديد خبلؿ هف الهعماهات هف الهستخدهيف احتياجات
 الاحدة االقتصادي  هشراعات بيع ط فٍـ . 
 الاحدة االقتصادي   ألعهاؿ هستقبمي  رؤي  عم  الحصاؿ. 
 اإلدارة رؤي  عم  التعرؼ .   
 الهالي   بالتقارير الهدرج  الهعماهات عم  االعتهاد إهكاىي  ال  اإلشارة. 
 الاحدة االقتصادي   عم  الهؤثرة الٍاه  الفاري  الهتغيرات عم  التعرؼ. 

 االرقابػ  التقػارير تىظػيـ عمػ  الهجهاعػ  ٌػذي تركػز : المستثمر أو المساىم حماية مدخل .2
 الحكػػـ ايػػتـ. االسػػتثهار قػػرارات التخػػاذ الهعماهػػات هػػف الهسػػتثهريف باحتياجػػات تٍػػتـ كهػػا
 فراتػػا  هػػد  خػػبلؿ هػػف الهاليػػ  التقػػارير جػػادة ابالتػػالي الهحاسػػبي  الهعماهػػات جػػادة عمػػ 

 الهاليػػ  القػػاائـ هعماهػػات لجػػادة ااحػػدة بخاصػػي  فقػػ  يٍػػتـ أي اكاهمػػ  ااضػػح  هعماهػػات
ي  .( 68: 2013)عبد الفتاح، الهالي  لمقاائـ االكاهل العادؿ اإلفصاح ٌا

 التػي الشػرك  أجػل هػف الهحاسػب يعهػل ال : المالية القوا م في الثالث الطرف ثـقة مدخل .3
ذا لحقيقيػ ا إلظٍػار الهجتهػ  ٌػا ثالػث طػرؼ أجػل هػف يعهل الكف فق  بٍا يعهل  اثػ  اا 

 هػػداخل أربعػػ  اتاجػػد. جيػػدة بأىٍػػا عميٍػػا الحكػػـ فػػيهكف الهاليػػ  القػػاائـ فػػي الثالػػث الطػػرؼ
 تمػؾ التحقيػ  الهاليػ ، التقارير جادة ابالتالي األعهاؿ ىتائ  جادة لتقييـ استخداهٍا يهكف
 يػػػأتي فيهػػػا الهػػػداخل تمػػػؾ اتتهثػػػل الهقاهػػػات، هػػػف هجهاعػػػ  عمػػػ  االعتهػػػاد يجػػػب الجػػػادة

 ( :  117 - 115: 2002الهميجي،)
 ىتػػائ  جػػادة اتػػىخفض ، الىقػػدي ااألسػػاس االسػػتحقاؽ اأسػػاس الػػدخل بػػيف العبلقػػات. أ

 صػػػبلحيتٍا لعػػػدـ ذلػػػؾ يػػػؤدي إذ االسػػػتحقاؽ أسػػػاس عمػػػ  االعتهػػػاد تػػػـ كمهػػػا األعهػػػاؿ
 . القرارات التخاذ

 ييرهعػػػػا لهجمػػػػس الفكػػػػري  باإلطػػػػار الػػػػااردة الهحاسػػػػبي  لمهعماهػػػػات الاصػػػػفي  الهفػػػػاٌيـ. ب
 تػػػاافر أسػػػاس عمػػػ  األعهػػػاؿ ىتػػػائ  جػػػادة تقيػػػيـ ايػػػتـ ، األهريكػػػي الهاليػػػ  الهحاسػػػب 
  . االثبات لمهقارى  االقابمي  ااالعتهادي  الهبل ه 
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 كمهػػا الهاليػػ  التقػػارير جػػادة اتػػىخفض ،االهػػدققيف الهاليػػ  القػػاائـ هعػػدي اخبػػرة حػػاافز. ت
 التقػػػارير عىاصػػػر تقريػػػر دعىػػػ الهاليػػػ  القػػػاائـ هعػػػدي اتىبػػػؤ اتقػػػدير حكػػػـ درجػػػ  زادت
 االعكػس باألربػاح الهاليػ  القػاائـ لهعػدي الهقدهػ  الحػاافز ارتبطػت كمهػا اأيضػا   الهالي 
 . صحي 

ي لؤلرباح، الزهىي  السمسم  صفات. ث باألرباح الهستقبمي  باالعتهاد  التىبؤ عم  القدرة ٌا
  .عم  البياىات التاريخي  

 جػػػادة تقيػػػيـ اهػػػداخل 12 الػػػدالي الهحاسػػػبي هعيػػػارال بػػػيف ف ٌىػػػاؾ عبلقػػػ أيبلحػػػ  ههػػػا سػػػب     
 التقريػػر هحتػا   التقريػر اجػػادة صػػيا   يركػػز ٌػذا الهعيػػار عمػ  كػػل هػف جػادة إذالهػالي،  االبػبلغ
التقريػػر بالشػػكل الػػذي يهكػػف أف يسػػاعد فػػي تحسػػيف جػػادة االبػػبلغ الهػػالي لماحػػدة  عػػرض اجػػادة

 االقتصادي  . 
  
 
 في ظل المعايير الدولية لإلبالغ المالي :ـ  ـ قياس جودة االبالغ المالي5ـ3ـ2

 بػيف العبلقػ  إف ٌػذيف الىهػاذجيف يركػزاف عمػ  إذلقياس جادة االبػبلغ الهػالي،  ٌىاؾ ىهاذجاف   
أقػػل،  إبػػبلغ هػػالي باصػػفً جػػادةبيىٍهػػا  األكبػػر االىحػػراؼ ايفسػػر الىقديػػ ، االتػػدفقات االسػػتحقاقات

 (Cohen,2006:7–9)ػ : بها يأتي الىهاذجيف ايهكف تاضي  ٌذيف

 

 :ـ  (Barth,et.al.,2001) أواًل : نموذج

 كهػػػا الهتاقعػػػ ، قيهتٍػػا تعظػػػيـ ٌػػػدؼ لػػديٍا الاحػػػدات االقتصػػػادي  أف عمػػ  الىهػػػاذج ٌػػػذا يعتهػػد   
 هراجعتػػً، تتهػػ الػػذي السػػىاي  األربػػاح تقريػػر بىشػػر السػػابق  الهػػدة ىٍايػػ  فػػي ٌػػذي الاحػػدات تسػػه 

ا ق الساب الهدة أرباح إجهالي ايستخدـ  ا  أطرافػ( ااالسػتحقاقات التشغيمي  الىقدي  التدفقات) اعىاصٌر
 ههػػا االقادهػػ  الحاليػػ  الهػػدتيف فػػي الهسػػتقبمي  الىقديػػ  بالتػػدفقات لمتىبػػؤ كالزبػػائف االهجٍػػزيف هختمفػػ 
 لمجهٍػار عىٍػا ُيػػفص  التػي الهعماهػات دقػ  تأخػذ الهثػاؿ سػبيل عمػ  هىٍػا التحميميػ  الىهػاذج جعل

 . (Abernathy,et.al.,2011:22) لجادتٍا ا  هقياسباصفٍا 
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 الىقديػ  بالتػدفقات التىبػؤ عمػ  القػدرة هػف هعػيف هسػتا   تحقيػ  خػبلؿ هػف الدق  تمؾ تفسير ايتـ   
 الهحاسػػب  هبػػادئ خػػبلؿ هػػف بٍػػا الهسػػهاح التصػرؼ احريػػ  الهراىػػ  إطػػار فػػي الهتاقعػػ  الهسػتقبمي 
 خػػبلؿ هػػف دقػػ  أكثػػر بشػػكل الهسػػتقبمي  الىقديػػ  قاتالتػػدف تاقػػ  يهكػػف الػػذلؾ.  عاهػػا   قبػػاال   الهقبالػػ 
 Barth et) ايهكػف تاضػي  ىهػاذج.  عىٍػا الهعمػف الهرتفع  األعهاؿ ىتائ  اجادة الهرتفع  الدق 

al.,2001) ػ: هف خبلؿ ا تي (Barth,et.al.,2001:37) 
 

CFOit+1/TAit = β0 + β1 CFOit/TAit + β2 ΔARit/TAit + β3 ΔINVit/TAit 

+ β4 ΔAPit/TAit + β5 DEPRit/TAit + β6 OTHERit/TAit + εi,t+1 
 

 إف :ػ إذ
CFOit+1/TAit  لماحػػػػػدة : ىسػػػػػب  التػػػػػدف  الىقػػػػػدي التشػػػػػغيمي الهسػػػػػتقبمي الػػػػػ  إجهػػػػػالي األصػػػػػاؿ

 . t+1في السى  القاده   i االقتصادي 
CFOit/TAit  لماحػػػػػدة: ىسػػػػػب  التػػػػػدف  الىقػػػػػدي التشػػػػػغيمي لمسػػػػػى  الحاليػػػػػ  الػػػػػ  إجهػػػػػالي األصػػػػػاؿ 
 . tفي السى  الحالي   i االقتصادي 

β 0 . ثابت االىحدار : 
β 6 - β 1 .  هعاهبلت االىحدار لمهتغيرات الهستقم : 

ΔARit/TAit االقتصادي  لماحدةال  إجهالي األصاؿ  يف: ىسب  التغير في الهديى i   في السىt . 
ΔINVit/TAit  االقتصادي  لماحدة: ىسب  التغير في الهخزاف ال  إجهالي األصاؿ i   بالسىt. 
ΔAPit/TAit االقتصادي  لماحدةال  إجهالي األصاؿ  يف: ىسب  التغير في الدائى i   في السىt . 

DEPRit/TAit  االقتصادي  لماحدة: ىسب  االىدثار ال  إجهالي األصاؿ i   في السىt . 
OTHERit/TAit االقتصػادي  ماحػدةل: ىسب  االستحقاقات الحالي  األخر  الػ  إجهػالي األصػاؿ i 

  ، اُيحسب اف  الهعادل  ا تي  :ػ  tفي السى  
OTHERit/TAit = EARNit/TAit – (CFOit/TAit + ΔARit/TAit + ΔINVit/TAit – 

ΔAPit/TAit  – DEPRit/TAit) 

ٌا ىسب  الدخل التشػغيمي قبػل البىػاد االسػتثىائي  االعهميػات الهتاقفػ  الػ   EARNit/TAitػ إف : إذ
 .  tفي السى   i االقتصادي  لماحدةي األصاؿ اجهال
εi,t+1 . الخطأ العشاائي : 
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 هػػف عميٍػػا الهتحصػػل البػػااقي عمػػ  التركيػػز يػػتـ االبػػبلغ الهػػالي جػػادة هقيػػاس عمػػ  المحصػػاؿ    
ػػذا السػػابق ، الفتػػرة أربػػاح هكاىػػات عمػػ  الهسػػتقبمي  التشػػغيمي  الىقديػػ  لمتػػدفقات السػػاب  االىحػػدار  ٌا

 ,Shoorvarzy & Tuzandehjani) هاليػ  سػى  لكػل لماحػدة االقتصػادي  الهتبقيػ  القيهػ  يػافر

2011:3392) .   

 

 :ـ  (Dechow & Dichev,2002) ثانيًا : نموذج

 الهػػاؿ رأس) االسػػتحقاقات أف فرضػػي  إلػػ  (Dechow & Dichev,2002) ىهػػاذج يسػػتىد   
 ىهػػاذج ايهكػػف تاضػػي  االهسػػتقبمي ، ليػػ االحا السػػابق  التشػػغيمي  الىقديػػ  بالتػػدفقات هحػػددة( العاهػػل

(Dechow & Dichev,2002)  ػ :هف خبلؿ ا تي(McNichols,2002:63) 
 

Accrualsit = α + β1 CFOit-1/TAit-1 + β2 CFOit/TAit  + β3 CFOit+1/TAit+1 

+ β4 ΔRevenueit/TAit + β5 PPEit/TAit 

 

 إف :ػ إذ

Accrualsit  جادة الهستحقات لمهصرؼ :i لسى  في اt  . 
CFOit-1/TAit-1  لماحػػػدة : ىسػػػب  التػػػدف  الىقػػػدي التشػػػغيمي لمسػػػى  السػػػابق  الػػػ  إجهػػػالي األصػػػاؿ

 .  t-1في السى   i االقتصادي 
CFOit/TAit  لماحػػػػػدة: ىسػػػػػب  التػػػػػدف  الىقػػػػػدي التشػػػػػغيمي لمسػػػػػى  الحاليػػػػػ  الػػػػػ  إجهػػػػػالي األصػػػػػاؿ 
 .  tفي السى   i االقتصادي 

CFOit+1/TAit+1 لماحػػػػدةف  الىقػػػػدي التشػػػػغيمي الهسػػػػتقبمي الػػػػ  إجهػػػػالي األصػػػػاؿ : ىسػػػػب  التػػػػد 
 . t+1في السى   i االقتصادي 

ΔRevenueit/TAit  االقتصػػادي  لماحػػدة: ىسػب  التغيػػر فػػي االيػػرادات الػػ  إجهػػالي األصػػاؿ i  فػػي
  .  tالسى  

PPEit/TAit  االقتصادي  لماحدة: ىسب  األصاؿ الثابت  ال  إجهالي األصاؿ i في السى  t . 
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 إضػاف  بعػد ااألربػاح االسػتحقاقات جػادة خبلؿ هف الهعادل  أعبلي في الهقدر الىهاذج بىا  اتـ   
جهالي الهبيعات إيرادات في التغير  القػاة زيادة إلي همحاظ بشكل يؤدي لمىهاذج الثابت  األصاؿ اا 

الىتػػائ  التػػي أفضػػل هػػف خػػبلؿ  بشػػكل هحػػدد اىهػػاذج القيػػاس خطػػأ اتخفػػيض ،لمىهػػاذج التفسػػيري 
 جػادة إلػ  لؤلخطػا  الهعيػاري  االىحػراؼ ارتفاع يشير إذ.  (Han,2008:13) سيتـ التاصل اليٍا

 ىتػػػػائ  لجػػػادة عكسػػي هقيػػاس االىحػػراؼ ٌػػذا يعػػد حيػػث أقػػػل أعهػػاؿ ىتػػائ  اجػػادة أقػػل اسػػتحقاقات
باح، لذلؾ فػإف جػادة األر  باستهرار إيجابيا   العاهل الهاؿ رأس استحقاقات جادة ترتبػ  لذا األعهػػاؿ

ف العبلقػ  بػيف  الهعماهات الهحاسبي  ترتب  بكل هػف جػادة االسػتحقاقات اجػادة ىتػائ  االعهػاؿ، اا 
جػػادة االسػػتحقاقات اجػػادة ىتػػائ  االعهػػاؿ ابػػيف جػػادة االبػػبلغ الهػػالي ٌػػي عبلقػػ  طرديػػ ، فكمهػػا 

جػادة االبػبلغ الهػالي  ازدادت جادة االستحقاقات اجادة ىتائ  االعهاؿ كمها أد  ذلؾ ال  تحسيف
 .   (Vincent,2004:32)ه  االهاثاقي  بالىسب  لمهستخدهيف هف ىاحي  الهبل

 

 :ـ  االبالغ المالي( في ضبط جودة 12) المعيار المحاسبي الدولي رقمدور ـ 6ـ3ـ2

القيػاس ااالفصػاح الهحاسػبي عػف ضػرائب الػدخل بشػكل البػد هػف  االبػبلغ الهػالي جادةلضب     
( 12رقػـ ) الػدالي الهحاسػبي الهعيػارياضػ   إذيمبي احتياجات جهيػ  الهسػتخدهيف،  صحي  ابها
ا ثػار الضػريبي   عػف كيفيػ  الهحاسػب  الػدخل، هػف خػبلؿ تاضػي  لضػرائب الهحاسػبي  الهعالجػ 
التسػاي  الهسػتقبمي   أا لؤلصػاؿ، الػدفتري  لمهبم  الهستقبمي االهستقبمي  هف خبلؿ االسترداد الحالي 
 الهحاسػب الهػالي لماحػدة االقتصػادي ، اكػذلؾ  الهركػز قائهػ  فػي الهثبتػ  لبللتزاهات، دفتري ال لمهبم 
 .(IAS-12,2012:1) الحالي   لمفترة األخر   ااألحداث الضريبي  ا ثار عف

لضػػػػرائب  الهعالجػػػػ  الهحاسػػػػبي  اتاضػػػػي  ( بشػػػػرح12رقػػػػـ ) الػػػػدالي الهحاسػػػػبي ايقػػػػـا الهعيػػػػار   
 عػف الدف  الهستحق  الدخل ضريب  هقدار ااحتساب تحديد كيفي  عياراله ياض  ابالتحديد الدخل،

 االختبلفػات هػ  التعاهػل كيفيػ  الهعيػار ياضػ  كهػا الهؤجمػ ، الػدخل ضػريب  اهقػدار الفتػرة الحاليػ 
 الخاضػػػ  االػػػدخل الداليػػػ  الهػػػالي ااالبػػػبلغ الهحاسػػػب  لهعػػػايير افقػػػا   الهعػػػد الػػػدخل الهحاسػػػبي بػػػيف

سػػػاعد فػػػي ضػػػب  جػػػادة االبػػػبلغ الهػػػالي ابالتػػػالي الهسػػػاعدة فػػػي يكػػػف أف لمضػػػريب  األهػػػر الػػػذي يه
  ( . 213: 2013)أبا ىصار احهيدات، تحسيف جادة التقارير الهالي 
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 الىٍػػائي الهبمػػ  الػػذي يهثػػل الضػػريبي األسػػاس سػػيكاف  لمضػػريب  الخاضػػ  ابالتػػالي فػػإف الهبمػػ    
 قػد اال إف ٌىػاؾ حػاالت خسارة، أا دخل أي ا  ىاقص أا ا  زائد الخسارة أا الرب  بياف في عىً الهبم 
ػػػذا الخاضػػػ  الػػػرب  عػػػف الهحاسػػػبي الػػػرب  فيٍػػػا يختمػػػف  عمػػػ  يىشػػػأ الػػػذي االخػػػتبلؼ لمضػػػريب ، ٌا
 العهاهيػػػ  الهيزاىيػػػ  فػػػي بػػػالفرؽ  االعتػػػراؼ يجػػػب لػػػذلؾ هسػػػتقبمي ، هػػػدة فػػػي تسػػػايتً يجػػػب األرجػػػ 
 الحػػد إلػػ  إال الضػػريبي األصػػل مػػ ع التعػػرؼ يهكػػف ، بحيػػث الا  ضػػريبي ا  التزاهػػ أا أصػػبل  باصػػفٍا 

ػػػا يمػػػـز إذ الهسػػػتقبل، فػػػي اسػػػتردادي الهحتهػػػل هػػػف الػػػذي بالكاهػػػل  الضػػػريبي بػػػااللتزاـ االعتػػػراؼ دائه 
 .  (Defond,et.al.,2011:242)ااالفصاح عىً في القاائـ الهالي  

 عػف هحاسػب ال فػي (الضػريبي االلتػزاـ) العهاهيػ  الهيزاىيػ اسػتعهاؿ طريقػ  هعيار تبى كها إف    
خػبلؿ األصػاؿ  الضػريبي  ااالسػس الهحاسػبي  الهتطمبػات بػيف الهؤقتػ  الضػريبي  الفراقػات

 القادهػ  الهػدد خػبلؿ اتػىعكس الحاليػ  الهػدة فػي تىشػأ التػي الهؤقتػ  الفراقػاتإف  إذ ،اااللتزاهػات
 اتالفراقػ ايجػاد عميٍػا هػف خػبلؿ التحاسػب ـايػ الطريقػ تعتػرؼ بٍػا ٌػذي  ضػريبي  آثػارا   تعكػس
ٌػذا  قيهػ  تقػدير شػريط  لؤلصػل الضػريبي الهسػجم  لؤلصػل ااألسػاس الدفتريػ  القيهػ  بػيف الهؤقت 
 . (IAS-12,2012:4) هىاسب  بهاثاقي  األصل

 اإلفصػاح ايشػير الػدخل، عمػ  لمضػرائب الههيزة الطبيع  هراعاة يتـ الهحاسبي اإلفصاح عىدا    
 فػي تفصػ  أفالاحػدة االقتصػادي   عمػ  يىبغػي أىػً إلػ  الضػريبي  الهحاسػب  هجػاؿ في الهحاسبي
ػا  أا لػبس أي داف  اضػاح بكػل أا السػمط  الضػريبي  الضػرائب ٌيئػ  إلػ  الهقػدـ الضػريبي إقراٌر
 الحقيقيػ  القيهػ  تعكػس التػي الهاليػ  بػالقاائـ اإلقػرار ذلػؾ تػدعيـ هػ  ، الحقػائ جهيػ  عف  هاض
 ( .46: 2013)العجيمي، القاائـ تمؾ في الهبيى 

االصػػىاع  التػػي تىتهػػي  الاحػػدة االقتصػػادي الخبػػرة البلزهػػ  بطبيعػػ  ىشػػاط  لؾ يجػػب أف تتػػافرلػػذ   
ٍا، ثػػـ الخبػػػرة القاىاىيػػ  هػػػف خػػبلؿ اإللهػػػاـ ااإلحاطػػ  بػػػالقااىيف الهرتبطػػ  بىشػػػاط ٌػػذي الاحػػػدةإليٍػػا 

يػػػػ  أا ، اأخيػػػػرا  الخبػػػػرة الهالالخبػػػػرة االهعرفػػػػ  الكاهمػػػػ  بػػػػالقااىيف الهتعمقػػػػ  بضػػػػرائب الػػػػدخل االسػػػػيها
 اٍػػحتػػ  تػػتهكف هػػف أدا  هٍاه التػػدقي اكػػل تمػػؾ الخبػػرات الزهػػ  لمجىػػ   التػػدقي الهحاسػػبي  لمجىػػ  

 & Turley) بالشػػكل الػػذي يسػػاعد فػػي قيػػاس ضػػرائب الػػدخل ااالفصػػاح عىٍػػا بشػػكل صػػحي 

Zaman,2004:327)  . 
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 أف يسػاعد فػييهكػف  (12رقػـ ) الػدالي الهحاسبيابىا   عم  ها سب ، يهكف القاؿ إف الهعيار   
التقػػارير الهاليػػ  أف القػػاائـ ا الي  هجمػػس اإلدارة تجػػاي ؤ تتطمػػب هسػػالهػػالي، إذ  االبػػبلغ جػػادة ضػػب 

فيهػا يتعمػ  بقيػاس ضػرائب يتافر لديػً قػدر كبيػر هػف الهعرفػ  االخبػرة بػاألهار الهحاسػبي  االهاليػ  
الخػػاص بضػػرائب ( 12) الػػدخل ااالفصػػاح عىٍػػا افقػػا  لهػػا ارد فػػي الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ

، الي ؤ لتتػػال  تمػػؾ الهسػػ التػػدقي لجػػاف   لهسػػاعدة الهجمػػس فػػي تزايػػد االعتهػػاد عمػػالػػدخل، اذلػػؾ 
أجٍػزة ابرهجيػات هػف التي يتاافر فيٍػا الظػراؼ الهاضػاعي  لمخبػػػرة الهاليػ   فالاحدات االقتصادي 

مجىػػ  اخبرتٍػػا البلزهػػ  فػػي هاقػػ  أفضػػل ىظػػرا  لفاعميػػ  ال االبػػبلغ الهػػالياخبػػرة بشػػري  تكػػاف جػػادة 
 .  االببلغ الهاليلضب  جادة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 التطبيقية الدراسة

 البحث عينة عن تعريفية نبذة/ األول المبحث

 عينة في (12) الدولي المحاسبي المعيار تطبيق/ الثاني المبحث
 البحث

 عمى( 12) الدولي المحاسبي المعيار تطبيق أثر/ الثالث المبحث
 البحث عينة في المالي االبالغ جودة
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 البحث عينة عن تعريفية نبذة/ األول المبحث

يٍػػػػدؼ ٌػػػػذا الهبحػػػػث الػػػػ  تحديػػػػد كػػػػل هػػػػف هجتهػػػػ  اعيىػػػػ  البحػػػػث اهصػػػػادر جهػػػػ  البياىػػػػات،    
باإلضػػػػاف  الػػػػ  التعريػػػػف بالهصػػػػارؼ عيىػػػػ  البحػػػػث هػػػػف خػػػػبلؿ اعطػػػػا  ىبػػػػذي هختصػػػػرة عػػػػف ٌػػػػذي 

 .  الهصارؼ ٌذي ضرائب الدخل فيالااق  الحالي لمهحاسب  عف ا  الهصارؼ

 

  :ـ ومصادر جمع البيانات  البحثمجتمع وعينة ـ 1ـ1ـ3

بفاعميػ  اهػف ثػـ اعػادي تاظيفٍػا  ٍااتخصيصػ الهاليػ  الهػاارد جػذبهصرفي عمػ  يعهل الجٍاز ال   
، فضػبل  عػف الهسػاٌه  فػي تشجي  االسػتثهاراتبهجاالت استثهاري  هتىاع  بالشكل الذي يؤدي إل  

  التطػػػار االتىهيػػػ  الهسػػػتداه  بهختمػػػف الهجػػػاالت لتحقيػػػ  الرفاٌيػػػ  االقتصػػػادي  ااالجتهاعيػػػ  تحقيػػػ
بشػػػػكل عػػػػاـ، ايػػػػرتب  الىشػػػػاط الهصػػػػرفي االخػػػػدهات التػػػػي تقػػػػدهٍا الهؤسسػػػػات الهصػػػػرفي  ابالػػػػذات 
الهصػػارؼ التجاريػػ  بهختمػػف هجػػاالت الحيػػاة االجتهاعيػػ  ااالىشػػط  االىسػػاىي  ااالقتصػػادي  االخػػر  

يتطمػػب الحػػاؿ اجػػاد جٍػػاز هصػػرفي  اؽ افػػي ظػػل البيئػػ  االقتصػػادي  ااالسػػتثهاري  الحاليػػ فػػي العػػر 
 االهػػااؿجػػذب ٍـ بشػػكل كبيػػر فػػي تطػػار البمػػد اتىشػػي  الىػػااحي االسػػتثهاري  فيػػً االهسػػاٌه  فػػي يسػػ

ا فػػػػي الهشػػػػراعات  الهسػػػػاٌه  الهباشػػػػرة فػػػػي رؤاس أهػػػػااؿ تمػػػػؾ  عبػػػػراذلػػػػؾ االسػػػػتثهاري  السػػػػتثهاٌر
هػػػى  تسػػػٍيبلت ائتهاىيػػػ  اقػػػراض أا التػػػراي  لقياهٍػػػا اتأديػػػ  الخػػػدهات الهصػػػرفي  الهشػػػراعات أا 

مػػ  لمقيػػاـ بػػدار   ي،اتطػػاير  العػػراؽفػػي تػػافير هىػػاخ االسػػتثهار فػػي  هٍػػـالهتطػػارة كافػػ  بهػػا يجعمٍػػا هٌؤ
الهصارؼ العراقيػ  التػي  االسيهااعميً فٍىاؾ ضرارة لمبحث االتحميل في القطاع الهصرفي العراقي 

هػػف أجػػل بيػاف عبلقػػ  التػأثير ااالرتبػػاط بػيف حاكهػػ  الشػػركات  الهػػالي الداليػ  اإلبػبلغ اييرهعػػتطبػ  
دارة األرباح في ظل تبىي تمؾ الهعايير .    اا 

  ( أربعػػػ44إف عػػػدد الهصػػػارؼ العراقيػػػ  الهدرجػػػ  فػػػي سػػػاؽ العػػػراؽ لػػػؤلاراؽ الهاليػػػ  قػػػد بمػػػ  )   
ابػػبلغ ٌػػذي الهصػػارؼ هػػف لػػدف البىػػؾ (، اقػػد تػػـ 2020-2017ف هصػػرفا  خػػبلؿ السػػىاات )اأربعػػي

 12/9بهاجب كتابً ذي العدد  (IFRSs)الهركزي العراقي بتطبي  هعايير االببلغ الهالي الدالي  
 عمػػ  كبيػػرة بفاائػػد ذلػػؾ يعػػاد ههػػا بالداليػػ ، الهصػػرفي يتسػػـ الىشػػاط كػػاف  ابحكػػـ 4/1/2016فػػي 
الهشػػترك ،  العالهيػػ  الشػػركات اا بيػػ ااالجى الاطىيػػ  لمشػػركات الداخميػػ  التجاريػػ  الهعػػاهبلت تاثيػػ 
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 ٌػػػذي اتعػػػديل الداليػػػ ، االهعػػػايير الحاليػػػ  الاطىيػػػ  الهعػػػايير بػػػيف فيهػػػا االختبلفػػػات اكػػػذلؾ تحديػػػد
 الهحميػػ ، ابالتػػالي الػػزاـ البيئػػ  هػػ  تػػتبل ـ يجعمٍػػا ابهػػا الداليػػ ، الهعػػايير هػػ  لمتاافػػ  االختبلفػػات
بشػكل هتاافػ  هػ  البيئػ   الدالي  الهعايير بتطبي   الاحدات الهصرفي االسيهااالقتصادي   الاحدات

 ، باإلضػاف  الػ  التركيػػز2016الهحميػ  عػف طريػ  البىػػؾ الهركػزي العراقػي اعتبػػارا هػف بدايػ  سػػى  
 لمجٍػات الهاليػ  الهحاسػبي  الهشػارة تقديـ ايضا ابالىتيج  االخطا ، اقاع قبل الاقائي  الرقاب  عم 

 الػػداائر هختمػػف فػػي فالهتخصصػػ  هػػف خػػبلؿ العػػاهمي ضػػاعاتٍاها  هػػف ليسػػتفيد لمرقابػػ ، الخاصػػ 
اذلػػؾ هػػف أجػػل الىٍػػاض بالقطػػاع الهصػػرفي العراقػػي اتطػػايري،  الحكاهيػػ ، االاحػػدات االهؤسسػػات

(، ااالكتفػػػػا  بتطبيػػػػ  القاعػػػػدة 12ار ػػػػـ ذلػػػػؾ فمػػػػـ يػػػػتـ تطبيػػػػ  الهعيػػػػار الهحاسػػػػبي الػػػػدالي رقػػػػـ )
 ااالفصاح الهحاسبي عف ضرائب الدخل . ( هف أجل القياس 13الهحاسبي  العراقي  رقـ )

ػػػي 10حكهيػػػ  بعػػػدد ) باصػػػفٍا عيىػػػ هػػػا عيىػػػ  البحػػػث فقػػػد تػػػـ تحديػػػدٌا أ    ( عشػػػرة هصػػػارؼ، ٌا
 الشػرؽ  التجػاري اهصػرؼ الخمػي  العراقي اهصرؼ االستثهار لبلستثهار اهصرؼ آشار هصرؼ
السػػبلهي ا ايػػبلؼ لمتىهيػػ  اهصػػرؼ الهاصػػل لبلسػػتثهار اهصػػرؼ الهىصػػار اهصػػرؼ  األاسػػ 
التجػػػاري، ايهكػػػف تاضػػػي  تػػػاري   سػػػاهر لبلسػػػتثهار اهصػػػرؼ جيٍػػػاف بغػػػداد اهصػػػرؼ اهصػػػرؼ

 تأسيس ٌذي الهصارؼ ارأس هالٍا هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ   

 (3جداؿ )

 الهدرج  في ساؽ العراؽ لؤلاراؽ الهالي  البحث عيى  الهصارؼ
 هأً أُبٍ )ك٣٘به ػواه٢( ربه٣ـ اُزؤ٤ٌٍ أُظوف د

 250000000000  25/04/2005 آشٞه ُالٍزضٔبه ٓظوف 1

 250000000000 13/07/1993 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 200000000000 01/09/2004 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

  250000000000 07/07/1993 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 250000000000 13/90/2005 أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبهٓظوف  5

 252500000000 23/08/2001 خ ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘ 6

 250000000000 28/06/2007 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 250000000000 18/20/1992 ٓظوف ثـلاك 8

 255000000000 03/02/2008 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

  250000000000 26/05/1999 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 لي  لمهصارؼ عيى  البحث . : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهاالهصدر
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إها بالىسب  لهصادر جه  البياىات الخاص  بالجاىب التطبيقي، فتـ الحصاؿ عميٍػا هػف القػاائـ    
إف القػػاىاف يفػػرض عمػػ  ٌػػذي  إذالهاليػػ  الهىشػػارة االهتاحػػ  عمػػ  الهااقػػ  االلكتراىيػػ  لمهصػػارؼ، 

اـ عم  ىتيج  ىشاط الهصرؼ الهصارؼ ىشر ٌذي الهعماهات لمجهٍار حت  يكاىاا عم  اطبلع ت
 اهركزي الهالي، اهف الهصادر التي تـ االعتهاد عميٍا لجه  بياىات البحث ا تي :ػ 

ككشػػػف الػػػدخل اكشػػػف الهركػػػز الهػػػالي  القػػػاائـ االتقػػػارير الهاليػػػ  لمهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث .1
 باإلضاف  ال  كشف التدف  الىقدي . 

اطٍا، باإلضػاف  الػ  تقػارير هراقبػي تقارير هجالس إدارة الهصػارؼ عيىػ  البحػث حػاؿ ىشػ .2
 الحسابات .   

الكشػػافات التفصػػيمي  الهرفقػػ  بػػالقاائـ الهاليػػ  لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث هثػػل كشػػف الىقػػاد،  .3
كشػػف االسػػتثهارات، كشػػف االئتهػػاف الىقػػدي، كشػػف الهاجػػادات الثابتػػ ، كشػػف االيػػرادات 

ف، كشػف رأس ىيشػف الػدائف، كات الجاري  االادائ ، كشف الهػديىيالهؤجم ، كشف الحساب
الهػػاؿ، كشػػف االحتياطيػػات، كشػػف التخصيصػػات، كشػػف الحسػػابات الىظاهيػػ  الهتقابمػػ ، 
كشػػػػف ايػػػػػرادات العهميػػػػات الهصػػػػػرفي ، كشػػػػف هصػػػػػرافات العهميػػػػات الهصػػػػػرفي ، كشػػػػػف 

 االيرادات التحايمي ، كشف الهصرافات التحايم  .  
الهػػػػالي  اإلبػػػػبلغ هعػػػػاييربيػػػػ  تعميهػػػػات اتاجيٍػػػػات البىػػػػؾ الهركػػػػزي العراقػػػػي الخاصػػػػ  بتط .4

 العاهػػػ  فػػػي الهصػػػارؼ العراقيػػػ ، باإلضػػػاف  الػػػ  البياىػػػات الصػػػادرة هػػػف الهديريػػػ  الداليػػػ 
 الهصرفي  .  االبحاث الدراسات قسـ في ااالئتهاف لمصيرف 

 

 ـ نبذه مختصره عن المصارف عينة البحث  :ـ 2ـ1ـ3

ػػػػيلمبحػػػػث   باصػػػػفٍا عيىػػػػهصػػػػارؼ  عشػػػػرةفػػػػي الفقػػػػرة السػػػػابق  تػػػػـ تحديػػػػد      آشػػػػار هصػػػػرؼ ٌا
  األاسػػػػ  الشػػػػرؽ  اهصػػػػرؼ التجػػػػاري  الخمػػػػي  اهصػػػػرؼ العراقػػػػي االسػػػػتثهار اهصػػػػرؼ لبلسػػػػتثهار
 اهصػػرؼ االسػػبلهي ايػػبلؼ اهصػػرؼ  لمتىهيػػ  الهاصػػل اهصػػرؼ لبلسػػتثهار الهىصػػار اهصػػرؼ

ىبذة هختصرة عف ٌذي  إعطا ايهكف التجاري،  ساهر اهصرؼ لبلستثهار جيٍاف اهصرؼ بغداد
 ، اكها هاض  با تي :ػ الهصارؼ
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 باصػفٍا شػرك  2005 سػى  لبلسػتثهار آشػار ه صػر ؼ تأسػس لالسـتثمار :ــ آشور أواًل : مصرف
 ليعهػػل الخػػدهات، هتكاهػػل اسػػتثهاري  هصػػرؼ أاؿ ايعػػد الخػػاص الق طػػاع ضػػهف خاصػػ  ُهسػػاٌه 

 اىظػرا   عػراؽ،ال فػي ااألفػراد التجاري ػ  لمهؤسسػات الهصػرفي   الخدهات هف هتكاهم  ُحزه  تقديـ عم 
 العػػاـ فػي ليصػػل تباعػا الهصػػرؼ رأسػهاؿ رفػػ  تػـ فقػػد حققػً، الػػذي االىجػاح الهصػػرؼ أعهػاؿ لىهػا

اعػادي  فػي االصدؽ لمتهيز عراقي، ايٍدؼ الهصرؼ ال  السعي ديىار هميار (250) إل  2014
قػاؽ ه  الزبائف، اكذلؾ الرقي االهحافظ  عمػ  الصػدارة فػي تقػديـ الخػدهات الهصػرفي ، احهايػ  ح

االتقػدـ  الهقدهػ  الهصػرؼ، فضػبل  عػف اضػ  الزبػائف فػي هػ  الهتعاهمػ  الجٍػات الهساٌهيف اكاف 
الهشػػػراع ، افيهػػػا يتعمػػػ  بالخيػػػارات الهسػػػتقبمي  لمهصػػػرؼ  بػػػالطرؽ  الصػػػحيح  باألعهػػػاؿ ااالبػػػداع

 ، اهسػؤالي بحػرص اهػاالٍـ اتىهيػ  الزبػائف ااحتياجػات لر بػات اكفػا ة بفاعميػ  فتتهثل باالستجاب 
 البشػػري  القػػا   الهخػػاطرة، اتىهيػػ  عىاصػػر عمػػ  الرقابػػ  ااحكػػاـ الهركػػز الهػػالي لمهصػػرؼ اتعزيػػز
 كفػػػػا ة لزيػػػػادة الحديثػػػػ  لمتقىيػػػػ  الفعػػػػاؿ االدا ، اكػػػػذلؾ االسػػػػتعهاؿ فػػػػي التهييػػػػز اسػػػػتهراري  لتحقيػػػػ 

 .الهصرؼ اتقديـ أفضل الخدهات الهصرفي  ال  الزبائف 

 الشػركات سػجل فػي اأدرج العراقػي االسػتثهار هصرؼ تأسس :ـ العراقي االستثمار ثانيًا : مصرف
 برأسػهاؿ التجػارة ازارة في الشركات هسجل دائرة قبل هف 1993 في سى  5236/ ش.ـ رقـ تحت
 اثػر اعمػ  الهعػدؿ 1983 لسػى  (36) رقػـ الشػركات قاىاف  ألحكاـ افقا   ديىار همياف ( 100) قدري
 هجػػازة هصػػرفي  هؤسسػػ باصػػفٍا  لمعهػػل لمهصػػرؼ ترخيصػػً العراقػػي الهركػػزي  البىػػؾ اصػػدر ذلػػؾ

 الهركزي  البىؾ ألحكاـ افقا   28/9/1993بتاري   5/942/3/10.ص رقـ الصيرف  اجازة بهاجب
 خػبلؿ هػف 1993/9/29 فػي الهصػرفي عهمػً الهعػدؿ، اباشػر 1967 لسى ( 64) الهرقـ العراقي
 لهكاتػػػب إضػػػاف  القطػػػر، هحافظػػػات ابػػػاقي بغػػػداد فػػػي فرعػػػا   (16) الهصػػػرؼ الػػػد  الػػػرئيس فرعػػػً

 العهػبلت اشػرا  لبيػ  اهكتب الهالي ، األسٍـ اشرا  لبي  الاساط  هكاتب هىٍا أخر ، هتخصص 
 الهصػػرؼ هسػيرة اخػبلؿ، الهصػرفي  الخػدهات تقػديـ فػػي تخصصػت قػد الهكاتػب اجهيػ  األجىبيػ ،
التهيػػز  الػػ  الهصػػرؼ عراقػػي، ايٍػػدؼ ديىػػار هميػػار( 250) اصػػب  حتػػ  رأسػػهالً تطػػار الهتهيػػزة

 ااحتياجػات لر بػات ااالبداع اتقديـ أفضل الخدهات الهصرفي  ال  الزبػائف، فضػبل  عػف االسػتجاب 
اهسؤالي  بشكل فاعػل اكفػا  هػف خػبلؿ تقػديـ الخػدهات الهصػرفي   بحرص اهاالٍـ اتىهي  الزبائف

 ال  الزبائف بأعم  جادة ههكى  .
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 هسػاٌه  خاصػ  هسػاٌه  شػرك  ٌػا تجػاري ال الخمػي  هصػرؼ التجـاري :ــ الخمـيج ثالثًا : مصـرف
 قػدري هاؿ برأس الشركات لقاىاف  افقا الشركات هسجل هف الصادرة الشرك  شٍادة بهاجب تأسست

 هػف الهصػرفي  األعهػاؿ التجاري  الخمي  الهصرؼ بدأ بالكاهل، هدفاع عراقي ديىار همياف ( 600)
 الهصػػػارؼ بػػػيف لصػػػدارةا ، ايٍػػػدؼ الهصػػػرؼ الػػػ  تحقيػػػ 2004 سػػػى  فػػػي الػػػرئيس الفػػػرع خػػػبلؿ
 الشػػػفافي  لمزبػػػائف، اتحقيػػػ  الحديثػػػ  اااللكتراىيػػػ  الهتكاهمػػػ  الهصػػػرفي  خدهاتػػػً تقػػػديـ فػػػي العراقيػػػ 

 عم  الحكاهي ، االهحافظ  القطاعي  الجٍات اه  الجهٍار ه  التعاهل في االرصاى  االهصداقي 
 لمزبػػػائف، اااللتػػػزاـ الىقػػػدي االتػػػدف  الهصػػػرفي  االتعػػػاهبلت ااالرصػػػدة االبياىػػػات الهعماهػػػات سػػػري 
 عمػػػ  الهمقػػػاة االجتهاعيػػ  الهسػػػؤالي  الػػ  الىظػػػرة هػػػ  الهصػػرفي العهػػػل ادارة فػػي الحاكهػػػ  بهبػػادئ
 ااسػػس هفػػاٌيـ الزبػػائف، اتطبيػػ  هػػ  التعاهػػل فػػي ااخبلقيػػ  ااىسػػاىي  تربايػػ  قػػيـ تحقيػػ  فػػي عاتقػػً
 . الهصرفي العهل في الشاهم  الجادة ادارة اهبادئ

 عػػاـ فػػي لبلسػػتثهار العراقػػي االاسػػ  الشػػرؽ  هصػػرؼ تأسػػس :ـــ األوســط الشــرق  رفرابعــًا : مصــ
 ااجػػػازة الشػػػركات هسػػػجل دائػػػرة/ التجػػػارة  ازارة هػػػف التأسػػػيس شػػػٍادة عمػػػ  حصػػػل اف بعػػػد 1993
 هػػػاؿ سبػػرأ 8/5/1994 بتػػػاري  الهصػػرفي  اعهالػػػً اباشػػر العراقػػػي، الهركػػزي  البىػػػؾ هػػف الصػػيرف 
 250 فعػػػبل االهػػػدفاع الهسػػػجل الهصػػػرؼ هػػػاؿ سرأ فػػػاف االف اااهػػػ. ديىػػػار هميػػػاف  (400) هقػػػداري
 رسهم  خبلؿ هف الزيادات ٌذي اتهت، التأسيس عىد عميً كاف عها ضعفا (625) بػ هرتفعا هميار
 الهصػرؼ حػاز الهصػرؼ، اقػد تأسيس هىذ االسٍـ حهم  هف هدفاع االخر االقسـ السىاي  االرباح
 (CAMEL) ىظػاـ حسػب الخاص  العراقي  الهصارؼ بيف هف (1C) ههتاز االال  الهرتب  عم 

 A)3) تصػػىيف عمػ  حصػل ا( 2010-2009-2008-2007) هتتاليػػ  سػىاات ألربػ  العػالهي
ػػػاب تهايػػػل ا االهػػػااؿ  سػػػل دائػػػرة لمهصػػػرؼ اف كهػػػا ،2017 عػػػاـ فػػػي  الهػػػرقـ لمقػػػاىاف  افقػػػا   االٌر
 (+B) هرتبػػ  عمػػ  الهصػػرؼ حصػػل كهػػا العراقػػي، الهركػػزي  البىػػؾ اتعميهػػات 2015 لسػػى  (93)

 الخاصػ  االهتثػاؿ اهعػايير لمقااعػد الهصػرؼ التػزاـ ىاحيػ  هػف العراقػي الهركػزي  البىػؾ تقييـ ضهف
اب، كها يٍدؼ الهصرؼ ال  تعزيز اتهايل االهااؿ  سل بهكافح   الهصػرفي بالجٍػاز الثق  االٌر
 لمىظػػاـ العػػاـ الفٍػػـ اتعزيػػز الهصػػرفي العهػػل بأٌهيػػ  االهاليػػ  التجاريػػ  االاسػػاط فػػي التاعيػػ  اخمػػ 

 ا سػيل االحتيػاؿ فيٍػا بهػا الهاليػ  الجػرائـ هػف الهصرفي اتمبي  احتياجػات ار بػات الزبػائف، االحػد
اب  تهايل اهكافح  االهااؿ  .االٌر
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 بػرأس خاصػ  هسػاٌه  شػرك باصػفٍا  الهصػرؼ أسػس لالسـتثمار :ــ المنصـور خامسًا : مصرف
 شػٍادة بهاجػب تأسيسػً اتػـ، عراقػي ديىػار ميػاره اخهسػاف  خهسػ ( 55) قػدري بالكاهػل هدفاع هاؿ

 تسػػػػجيل دائػػػػرة/ التجػػػػارة ازارة عػػػػف االصػػػػادرة 2005سػػػػى   فػػػػي 27520/ش.ـ  الهرقهػػػػ  التأسػػػػيس
 هصػرؼ شػرك  اسػـ تحػت، الهعػدؿ 1997 لسػى ( 21) الهػرقـ الشػركات قػاىاف  بهاجػب، الشركات
 الهديريػػ / العراقػػي زي الهركػػ البىػػؾ هاافقػػ  خاصػػ ، احصػػمت هسػػاٌه  شػػرك  لبلسػػتثهار الهىصػػار
 هػػػى  عمػػػ  20/2/2006 فػػػي 9/3/368 العػػػدد ذي بكتابػػػً، ااالئتهػػػاف الصػػػيرف  لهراقبػػػ  العاهػػػ 
 الىافػػذ الهصػػارؼ لقػػاىاف  اسػػتىادا الصػػيرف  ههارسػػ  اجػػازة(  لبلسػػتثهار الهىصػػار هصػػرؼ) الشػػرك 
 داخميالػػ الىظػػاـ اعػػداد الهصػػرؼ اسػػتكهل اف بعػػد( خ.ـ.ش-لبلسػػتثهار الهىصػػار هصػػرؼ) باسػػـ
 لمجهٍار الهصرفي  خدهاتً بتقديـ عهمً الهصرؼ باشر لبلستثهار، اقد الهىصار هصرؼ لشرك 
 هحافظػػات هػػف عػػددا ليشػػهل تاسػػ  ثػػـ بغػػداد فػػي الػػرئيس فرعػػً خػػبلؿ هػػف 17/4/2006 بتػػاري 

 عمػ  لمرقابػ  العاهػ  الهديريػ / العراقػي الهركػزي  البىؾ هاافق  عم  ايضا الهصرؼ العراؽ، احصل
 رقػػـ تحػػت االجىبيػػ  العهػػبلت اشػػرا  ببيػػ  التاسػػ  اعهػػاؿ ههارسػػ  اجػػازة عمػػ  الخػػارجي يػػلالتحا 

 تقديـ ال  الهصرؼ ، ايٍدؼ23/3/2006 في 8/1/3496 الهرقـ كتابٍـ بهاجب اذلؾ (121)
 هػ  التعػااف  هجػاالت أاسػ  اخم  السائدة ااألىظه  القااىيف ضا  في الهصرفي  الخدهات هختمف

 هسػػاٌها يكػػاف  ااف لمدالػػ  االهاليػػ  االقتصػػادي  السياسػػ  طػػارإ فػػي األٌميػػ ا  الحكاهيػػ  الهصػػارؼ
 ىشػػاطاتً الهصػػرؼ ايهػػارس اهتقػػدـ، اهسػػتقر حػػر اقتصػػاد لبىػػا  التىهايػػ  الهسػػيرة دعػػـ فػػي فعػػاال

 رقػػػـ القػػػاىاف  بهاجػػػب ارقابتػػػً العراقػػػي الهركػػػزي  البىػػػؾ بإشػػػراؼ االتهايميػػػ  ااالسػػػتثهاري  الهصػػػرفي 
 الخاصػ  تصػاريحٍا أا بتراخيصػٍا هرفقػ  شػراط اأيػ  الىافػذ الشػركات ىاف اقػا 2003 لسى  (56)

 العراقي .  الهركزي  البىؾ عف االصادرة الهصرفي  االعهاؿ بههارس 

 هسػػاٌه  شػػرك باصػػفٍا  لمتىهيػػ  الهاصػػل هصػػرؼ تأسػػس :ـــ لمتنميــة الموصــل سادســًا : مصــرف
 عمػػ  الهصػػرؼ احصػػل 2001  سػػى فػػي  عراقػػي ديىػػار هميػػار (1) هقػػداري هػػدفاع اسػػهي برأسػػهاؿ
العراقػي،  الهركػزي  البىػؾ هػف الصػادرة 2001 األاؿ كػاىاف  هػف الثالػث في الصيرف  ههارس  إجازة

 القطاعػػػات بكافػػ  الػػاطىي االقتصػػاد دعػػـ فػػي الهسػػاٌه  الػػ  المتىهيػػ  الهاصػػل هصػػرؼ ايٍػػدؼ
 عهميػػات فػػي اٌه االهسػػ االىتػاج عهميػػات ادعػػـ التخطيطيػػ  االقػرارات التىهيػػ  خطػػ  افػػ  الهختمفػ 
االخػػػر ،  التجاريػػػ  الهصػػػرفي  االعهػػػاؿ اكػػػذلؾ االقتصػػػادي  الهشػػػراعات فػػػي الهباشػػػرة االسػػػتثهار
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 الهصػػػرؼ ههارسػػػ  خػػػبلؿ هػػػف الػػػاطىي االقتصػػػاد دعػػػـ ابٍػػػدؼ االقتصػػػادي  لمتطػػػارات ااسػػػتجاب 
 رجيػػػ االخا الهحميػػػ  الهاليػػػ  احتياجػػػاتٍـ اتمبيػػػ  الهصػػػرؼ هػػػ  الهتعػػػاهميف قاعػػػدة ااتسػػػاع ألىشػػػطتً
 هػػرات عػػدة الهصػػرؼ هػػاؿ سرأ زيػػادة تتهػػ فقػػد العراقػػي الهػػالي السػػاؽ  فػػي التىافسػػي  قدرتػػً ازيػػادة

 بفػػت  الهصػػرؼ خػػدهات ، اتتهثػػل2015 الثػػاىي كػػاىاف  فػػي هميػػار (252.5الػػ  أف اصػػل الػػ  )
 االادائػػ  التػػافير حسػػابات) الادائػػ  اقبػػاؿ االخػػر ، االعهػػبلت العراقػػي بالػػديىار الجاريػػ  الحسػػابات
 اهػػى  كاهمػػ ، الفائػػدة ىسػػبً بعقػػد الهصػػرؼ التػػزاـ هػػ  االجىبيػػ  االعهػػبلت العراقػػي بالػػديىار( الثابتػػ 

 الضػػهاف خطابػات ااصػدار االجىبيػػ ، االعهػبلت العراقػي بالػديىار اىااعػػً بكافػ  الهصػرفي االئتهػاف
 الهصػػػدق  االصػػػكاؾ السػػػفات  ااصػػػدار االجىبيػػػ ، االعهػػػبلت العراقػػػي بالػػػديىار االخارجيػػػ  الداخميػػػ 
 الخػػػارجي االسػػػتيراد عػػػف الهسػػػتىدي  االعتهػػػادات افػػػت  اىااعٍػػػا، بكافػػػ  الداخميػػػ  الحػػػااالت اقبػػػاؿ

 هػف الهػااطف لصػال  االسػىدات االسػٍـ اتػدااؿ االجىبيػ ، العهػبلت اشػرا  ابيػ  تىافسي ، بتأهيىات
 دخػػػاراال الشػػركات، افػػػت  حسػػابات تأسػػػيس فػػي االهسػػػاٌه  الهاليػػ ، لػػػؤلاراؽ العػػراؽ سػػػاؽ  خػػبلؿ
 . الساؽ  في الصرؼ سعر تكاف حسب االعهال  ابالداالر بالديىار

 البركػ  هصػرؼ" اسػـ تحػت االسػبلهي إيػبلؼ هصرؼ تأسس االسالمي :ـ ايالف سابعًا : مصرف
( 7788) رقػػػػـ الشركػػػػات تسػجيل دائػػػرة هػػػف الصػادرة التأسيس شٍادة بهاجب" االتهايل لبلستثهار
 هػف الصػيرف  ههارسػ  اجازة صدار ابعد عراقي ديىار( همياري ) قداريه هاؿ برأس 2007 في سى 
 فرعػػػػً خػػػػبلؿ هػػػػف عهمػػػػً باشػػػػر ،30/5/2001 فػػػػي 9/3/884 الهرقهػػػػ  العراقػػػػي الهركػػػػزي  البىػػػػؾ

 الشػػػػػػركات تسػػػػػػجيل دائػػػػػػرة قػػػػػػرار صػػػػػػدر 28/6/2007 ، ابتػػػػػػاري 23/6/2001 بتػػػػػػاري  الػػػػػػرئيس
 ايػبلؼ هصػرؼ شػرك " الػ " االتهايل ارلبلستثه البرك  هصرؼ" هف الشرك  اسـ تعديل الهتضهف
 التجاريػػػ  الهصػػػرفي  االىشػػػط  بهختمػػػف القيػػػاـ الهصػػػرؼ ، ايتػػػال "خاصػػػ  هسػػػاٌه  – االسػػػبلهي

 فراعً بااسط  العراقي الهركزي  البىؾ ارعاي  ابأشراؼ االدالي  الهحمي  ااالستثهاري  االتخصصي 
ـ العراقي ، اهف الهحافظات هختمف في الهىتشرة ػداؼ ٌا  ادائػ  اسػتقطاب الػ  السػعي الهصػرؼ ٌا
 لمزبػائف الهصػرفي  التسػٍيبلت هػى  خػبلؿ هػف الهصػرفي  االىشػط  هختمػف فػي اتاظيفٍػا الجهٍار
 العراؽ، اال  هف الحااالت ااجرا  الضهاف خطابات ااصدار القراض هى  أا الكهبياالت اخصـ
  الزبائف اه  هعٍـ العبلقات افضل بىا  خبلؿ هف االهساٌهيف الهادعيف اهااؿ حهاي  هسأل اتعد 
 لمهصرؼ .   الرئيس  االٌداؼ هقده  في عهاها
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ػػػص هصػػػرؼ أاؿ ٌػػػا بغػػػداد هصػػػرؼ بغـــداد :ــــ ثامنـــًا : مصـــرف  بػػػدأ أىػػػً إذ العػػػراؽ، فػػػي لػػػً ُرخ 
ػس اقػد. أالاي اتػً فػي الػاطىي االقتصػاد حاجػات ااضػعا   1992 سػى  في الهصرفي  بالعهميات  تأس 
 بغػداد هصػرؼ العراقػي، اهػارس الهركزي  بىؾ قاىاف  هف الخاهس  ةالهاد تعديل بعد بغداد هصرؼ
 الخدهيػػ  هحفظتػػً ىػػا ع ثػػـ فقػػ ، التجاريػػ  الهصػػرفي  األعهػػاؿ 1998 لعػػاـ سػػبتهبر هػػف 25 احتػػ 
 العراقػػي الهركػػزي  البىػػؾ سػػه  أف بعػػد اذلػػؾ أاسػػ  ىطػػاؽ عمػػ  الهصػػرفي  الخػػدهات شػػهمت حتػػ 
 هصػرؼ هػف بغػداد هصػرؼ الهصرفي ، اتطػا ر ط األىش كاف  بههارس  الخاص  الهصارؼ لجهي 
ػا. الهاضػي  السػىاات خػبلؿ عػالهي هصرؼ إل  هحم ي  اذلػؾ الحسػف ابأدائػً ىهػا ي فػي يااصػل ٌا
 عمػػ  الهػػؤث ر الهحمػػي االسػػتقرار اعػػدـ العالهيػػ ، الهاليػػ  األسػػااؽ فػػي االضػػطرابات هػػف الػػر ـ عمػ 

 صػافيا   ربحػا   حقػ  إذ 2007 عػاـ خػبلؿ ئيا  اسػتثىا ىهػاا   بغػداد هصػرؼ شٍد لقد. العراقي االقتصاد
 ديىػار هميػار (3.6) بهبمػ  هقارىػ   ( أهريكػي داالر همياف  13.6) عراقي ديىار هميار (12.6) قدري

ا بزيػادة 2006 عػاـ في عراقي  جػز  تحقيػ  تػـ اقػد ،2006 عػاـ بأرقػاـ هقارىػ % 361.11 قػدٌر
 بالهسػتقبل، االسػتراتيجي االٌتهاـ جرا  اهف التقىي  التعزيزات خبلؿ هف الهصرؼ ىجاح هف كبير
 القطاعػات لتطػاير الهتػاف رة الفػرص هػف باالسػتفادة العػراؽ بىا  بإعادة فع اال   دارا   الهصرؼ ايمعب
  .البىا   اتهايل التحتي  البىي  بىا  افي الىفطي  ا ير الىفطي 

 2008 شػػباط يفػػ لبلسػػتثهار جيٍػػاف هصػػرؼ تأسػػيس تػػـ لالســتثمار :ـــ جييــان تاســعًا : مصــرف
 بتػػػػػاري  الهصػػػػػرؼ اتعديبلتػػػػػً، اأفتػػػػػت  1997( لسػػػػػى  21) رقػػػػػـ العراقػػػػػي الشػػػػػركات لقػػػػػاىاف  افقػػػػػا
 فػي هػدرج كاهػل إسػبلهي هصػرؼ ٌػا جيٍػاف أربيػل، اهصػرؼ فػي الػرئيس هقري في 1/4/2009

 الهختصػػػر االسػػػـ تحػػت 2017 عػػػاـ هىػػذ( ISX) الهاليػػػ  لػػؤلاراؽ العػػػراؽ لسػػاؽ  الىظػػػاهي السػػاؽ 

(BCIH) الداليػػػ  الاكالػػػ  فػػػي الشػػػرك  ارهػػػز ISIN-IQ000A2DN949))  لهعػػػايير اخاضػػػ 
 ااسػع  هجهاعػ  يقػدـ الهاليػ ، لػؤلاراؽ العػراؽ اسػاؽ  (ISC) العراقي  الهالي  االاراؽ ٌيئ  افصاح

 الهصػرفي  الخػدهات أفضػل لتقػديـ اسػع  الهصػرؼ االسػبلهي  الهصرفي  االخدهات الهىتجات هف
ػػػا ىاعٍػػػا هػػػف االفريػػػدة الدقيقػػػ   الهؤسسػػػات هػػػف لمزبػػػائف اإلسػػػبلهي  الشػػػريع  لهبػػػادئ افقػػػا اتطايٌر

كاردسػتاف، اهػف  اقمػيـ فػي الهحافظػات ذلػؾ فػي بهػا الجديػد العػراؽ في ااألفراد لمشركات الحكاهي 
 الشػػػػريع  أحكػػػػاـ هػػػػ  االهتاافقػػػػ  الهبتكػػػػرة الهاليػػػػ  الحمػػػػاؿ االسػػػػتراتيجي  لمهصػػػػرؼ تقػػػػديـ األٌػػػػداؼ

 فػي اإلسػبلهي ، ااالسػتثهار الهصرفي  الصىاع  في الهتخصص  االكاادر القادة اإلسبلهي ، اا عداد
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 القااعػػد أفضػػل تطبيػػ  عمػػ  االعهػػل التشػػغيمي  الهخػػاطر هػػف تحػػد   أف شػػأىٍا هػػف التػػي التكىالاجيػػا
ػ  الهصػرفي، اتتهثػل القػيـ العهػل في الدالي  االههارسات ريػ  لمهصػرؼ بالىزٌا هػف  االشػفافي  الجٌا

ااالبتكػػار هػػػف  ، اكػػذلؾ اإلبػػداعشػػركات  ا أفػػرادا   الهٍىيػػػ  ألخػػبلؽ اياتهسػػت أعمػػ  خػػبلؿ تطبيػػ 
 الشػػريع  أحكػػاـ هػػ  الهتاافقػػ  الهبتكػػرة الهاليػػ  الحمػػاؿ لتقػػديـ اإلبػػداع اتشػػجي  األفكػػار رعايػػ  خػػبلؿ

 هجتهعيػػ  هبػػادرات تبىػػي فػػي اإلسػػٍاـ الهجتهعيػػ  هػػف خػػبلؿ اإلسػػبلهي ، باإلضػػاف  الػػ  االسػػتداه 
 الهؤسسي  .  الحاكه  اتعميهات بهبادئ تداه  اااللتزاـاالس أبعاد ضهف

 هػػدفاع اسػػهي هػػاؿ بػػرأس التجػػاري  سػػاهر هصػػرؼ تأسػػس التجــاري :ـــ ســومر عاشــرًا : مصــرف
 لسػىً (64رقػـ ) العراقػي الهركػزي  البىػؾ قاىاف  أحكاـ بهاجب ديىار همياف  (400) قدري ا بالكاهل
 الهرقهػػ  التأسػيس شػػٍادة بهاجػب 1997 ى لسػػ (21) رقػـ الشػػركات قػاىاف  اأحكػػاـ الهعػدؿ 1969

 خاصػػ ( هصػػرفا   )هسػػاٌه  التجػػاري  سػػاهر هصػػرؼ شػػرك  عػػدتا  1999 سػػى  فػػي 6913/ ش.ـ
 باتبػاع الهصػرؼ اسػتهر، االدارات تعاقػب هػف لههارسػ  األعهػاؿ الهصػرفي ، ابػالر ـ هجػازا عراقيا  
، داليا ا اقميهيا، هحميا في الهصر  الصىاع  تطار ه  تهاشيا التحتي  بىاي تطاير عم  يعتهد هىٍ 
 هصػػرؼ الهسػػاٌهيف، ايهتثػػل حقػػاؽ  عمػػ  حفاظػػا ا الهصػػرؼ لعهػػبل  الخػػدهات افضػػل يحقػػ  بهػػا

الصػػم ،  ذات الىافػػذة العراقيػػ  القػػااىيف اكافػػ  العراقػػي الهركػػزي  البىػػؾ قػػااىيف لكافػػ  سػػاهر التجػػاري 
 (FATCA) فاكتػػا قػػااىيف هثػػل الداليػػ  ااالقتصػػادي  الهاليػػ  القػػااىيف لكافػػ  الهصػػرؼ ايهتثػػل كهػػا

اب تهايل لهكافح  الدالي  ااالتفاقيات (AML) االهااؿ  سيل هكافح  اقااىيف  عػف ايهتىػ  االٌر
 عمػ  الهصػرؼ يعتهػد هحميػ ، كهػا اا داليػ  لعقابػات خاضػع  اا هشػبٌا  جٍػات اي هػ  التعاهل
-Self) الذاتي ـالتقيي هبدأ حسب سىاي  بهعدؿ ا الهصرؼ ذات لتقييـ (CAMLS) كاهمز ىظاـ

Assessment) ساهر  هصرؼ الهصرؼ، ايٍدؼ افراع االدارات كاف  عم  الهبدأ ٌذا يطب  ا
 لمعبلهػػػػ  االىهػػػػا االىتشػػػػار هعػػػدالت لتحفيػػػػز دااتباصػػػػفٍا أ حديثػػػػ  هفػػػاٌيـ تطبيػػػػ  الػػػػ  التجػػػاري 
 ذلػػؾ ايكػػاف ، ااالقميهػػي الهحمػػي السػػاؽ  هػػف حصػػتً ا الطبيعيػػ  هكاىتػػً ااخػػذ، لمهصػػرؼ التجاريػػ 
 افضػػل اتقػػديـ الهصػػرؼ لهىتجػػات الجيػػد التػػراي  خػػبلؿ هػػف اهحػػاار خطػػاط عػػدة عمػػ  هتػػداخبل  
 ابىػا  االهصػرفي الهػالي القطاع في الهتعاهميف جهٍار ال  لتقديهٍا حديث  تقىي  بصارة الخدهات
 االدالي  .  ااالقميهي  الهحمي  الهصرفي  العبلقات افضل
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 را ل الدخل في المصارف عينة البحث :ـ ـ الواقع الحالي لممحاسبة عن ض3ـ1ـ3

الخػاهس هػف تهػاز سػى   اقر هجمػس الهعػايير الهحاسػبي  االرقابيػ  العراقػي بجمسػتً الهىعقػدة فػي   
( الهتعمق  بالهحاسب  عف ضرائب الدخل، اقػد 13القاعدة الهحاسبي  العراقي  الهحمي  رقـ ) 2001
االتعريػػف بالهصػػطمحات  ،القاعػػدة ٌاإصػػدار تىاالػػت الٍػػدؼ هػػف ( فقػػرة 15ٌػػذي القاعػػدة ) تتضػػهى

 ، ااإلفصاح عف الخسائر الهدارة االافر الضريبي الىػات  عػف اسػتخداـ الخسػائر الهػدارةالهستعهم 
، ابذلؾ فقد الزهت الاحدات االقتصػادي  العراقيػ  بضػهىٍا الهصػارؼ الهدرجػ  فػي في قائه  الدخل

 . ساؽ العراؽ لؤلاراؽ الهالي  بتطبي  ٌذي القاعدة

كهػػا تػػـ ابػػبلغ ٌػػذي الهصػػارؼ هػػف لػػدف البىػػؾ الهركػػزي العراقػػي بتطبيػػ  هعػػايير االبػػبلغ الهػػالي    
، 2016اعتبارا هف بداي  سى   4/1/2016في  12/9بهاجب كتابً ذي العدد  (IFRSs)الدالي  

( الخػاص بضػرائب الػدخل، ار ػـ ذلػؾ فمػـ 12بها في ذلؾ تطبي  الهعيار الهحاسبي الدالي رقػـ )
 . (13تطبي  ٌذا الهعيار، ااالكتفا  بتطبي  القاعدة الهحاسبي  العراقي  رقـ ) يتـ

الػػػػ  تحديػػػػد صػػػػافي الػػػػرب   األسػػػػاسبالدرجػػػػ   (13) رقػػػػـ العراقيػػػػ  الهحاسػػػػبي  اتٍػػػػدؼ القاعػػػػدة   
 خػػػبلؿالكػػػف هػػػف  ،الهحاسػػػبي  لضػػػريب  الػػػدخل ابيػػػاف كيفيػػػ  الهعالجػػػ  )اعػػػا  الضػػػريب (الضػػػريبي 
صػػػافي الػػػرب   احتسػػػاب تىاالػػػت كيفيػػػ  ف ٌػػػذي القاعػػػدةأ يبلحػػػ لقاعػػػدة لػػػـ عمػػػ  فقػػػرات ا االطػػػبلع

 العراقػي الػ  اف قػاىاف ضػريب  الػدخل في ذلؾ الضريبي اا الرب  الخاض  لمضريب  ايرج  السبب
الهصػػاريف الهسػػهاح تىزيمٍػػا كػػذلؾ حػػدد الخاضػػع  لمضػػريب  ا  ااألربػػاح اإليػػرادات هػػف كػػبل   حػػدد قػػد

ذا يعىي االسهاحات اإلعفا اتاكذلؾ  ػا  (13رقـ ) اف القاعدة الهحاسبي  العراقي ، ٌا يقتصػر داٌر
الهعػػػد هػػػف قبػػػل  لمفراقػػػات الهؤقتػػػ  بػػػيف صػػػافي الػػػرب  الهحاسػػػبي فػػػي تحديػػػد الهعالجػػػ  الهحاسػػػبي 

اكػػذلؾ الخسػػائر الهػػدارة اهػػا  الهعػػد هػػف قبػػل السػػمط  الضػػريبي  اصػػافي الػػرب  الضػػريبي الهصػػرؼ
 األربػػاحاف قػػاىاف ضػػريب  الػػدخل يسػػه  بتىزيػػل الخسػػائر هػػف  إذعىٍػػا هػػف افػػارات ضػػريبي   يىػػت 

هػػف  افػػي حػػاؿ اجػػاد هتبػػ    ،السػػى  التقديريػػ  ىفسػػٍا خػػبلؿ هصػػادر الػػدخل األخػػر   الهتحققػػ  هػػف
يػتـ تىزيمٍػػا لهػدة خهػس سػىاات شػػرط اف تىػزؿ هػف هصػػدر  إذالسػػىاات القادهػ   يرحػل الػ  الخسػارة

 رقػػػـ العراقيػػػ  الهحاسػػػبي  ٍهػػػ  الخاصػػػ  بالقاعػػػدةايهكػػػف تحديػػػد بعػػػض األهػػػار اله الػػػدخل ىفسػػػً .
ي كا تي :ػ (13)  ، ٌا
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( لسػػى  113رقػػـ ) عمػػ  هػػا جػػا  فػػي قػػاىاف ضػػريب  الػػدخلتعتهػػد الهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث  .1
لمضػػريب  االىفقػػات الهسػػهاح  الػػذي حػػدد اإليػػرادات ااألربػػاح الخاضػػع اتعديبلتػػً، ا  1982

( لػـ 13ف القاعػدة الهحاسػبي  العراقيػ  رقػـ )اذلػؾ أل، السهاحاتا  إلعفا اتابتىزيمٍا هىً ا 
ىهػػا اقتصػػرت (لمضػػريب  الخاضػػ  الػػدخل) الضػػريبي الاعػػا  احتسػػاب تحػػدد كيفيػػ  عمػػ  ، اا 

الػدخميف الهحاسػبي االضػريبي  الهعالج  الهحاسبي  لمتأثيرات الضريبي  لمفراؽ الهؤقت  بيف
  الي  .في القاائـ اله االخسائر الهدارة اكيفي  عرضٍا ااإلفصاح عىٍا

بتىزيػػػل  لمهصػػػرؼاتعديبلتػػػً يسػػػه   1982( لسػػػى  113)قػػػاىاف ضػػػريب  الػػػدخل رقػػػـ إف  .2
الخسػػارة الهتحققػػ  هػػف هصػػادر الػػدخل الىاجهػػ  هػػف الهصػػادر األخػػر  الخاضػػع  لمضػػريب  

إل  السىاات القاده ، اتىزؿ  ترحيمًعف السى  التقديري  ىفسٍا االهتبقي هف الخسارة يهكف 
هػػس سػػىاات، بشػػرط أف تىػػزؿ هػػف هصػػدر الػػدخل ىفسػػً الػػذي هػػف دخػػل الهكمػػف خػػبلؿ خ

الخاضػ  لمضػريب   الاحدة االقتصادي  ىتجت عىً، اال يسه  بتىزيل أكثر هف ىصف دخل
 هف سىاات التحاسب . لكل سى  

اإلفصاح عػف الػافر الضػريبي الىػات  هػف اسػتخداـ الخسػارة تمتـز الهصارؼ عيى  البحث ب .3
ري ، ااإلفصاح عف الخسػارة الهتبقيػ  التػي يهكػف االسػتفادة عف الفترة الجافي قائه  الدخل

هىٍػػا لتحقيػػػ  افػػر ضػػػريبي هسػػتقببل، إال أىٍػػػا لػػـ تحػػػدد كيفيػػ  اإلفصػػػاح عىٍػػا فػػػي قائهػػػ  
 .  الهركز الهالي

الضريب  الهستحق  عمػ  الػدخل الىػات  هػف ( فإف 13اف  القاعدة الهحاسبي  العراقي  رقـ ) .4
 عمػػػ  الهسػػػتحق  صػػػاح عىٍػػا بشػػػكل هىفصػػل عػػػف الضػػريب يػػتـ االف الىشػػاطات االعتياديػػػ 

 يػػػر االعتياديػػػ ، لػػػذلؾ فػػػإف الهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث تقػػػـا  الىشػػػاطات هػػػف الىػػػات  الػػػدخل
إعػػػداد قائهػػػ  الػػػدخل هتعػػػددة الخطػػػاات لئلفصػػػاح عػػػف بىػػػاد الىشػػػاط االعتيػػػادي بصػػػارة ب

 .  هىفصم  عف تمؾ البىاد الخاص  بالىشاطات  ير االعتيادي 
ىػػااؿ ىبػػذة تعريفيػػ  عػػف الهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث االااقػػ  الحػػالي لمهحاسػػب  عػػف ضػػرائب ابعػػد ت   

( فػي ٌػذي الهصػارؼ، اكهػا هاضػ  12الدخل فيٍا، سيتـ تطبي  الهعيػار الهحاسػبي الػدالي رقػـ )
 بالهبحث القادـ .



 انبحث عيىت يف( 12) انذويل احملاسبي املعيار حطبيق/ املبحث انثاوي .......  نثانثا انفصم

85 
 

 البحث عينة في (12) الدولي المحاسبي المعيار تطبيق/ الثاني المبحث

 لمسػػىاات البحػػث عيىػػ  فػػي (12) الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار تطبيػػ  سػػيتـ الهبحػػث ٌػػذا خػػبلؿ   
ي الخطاات هف هجهاع  اف ( 2017-2020)  االهسػتحق  هقػدها   الهدفاع  الهصاريف تحديد ٌا

 الهسػتحق  االيػرادات بػيف هقاصػ  إجػرا  ثػـ الهصػارؼ، لٍػذي االهسػتحق  هقدها   الهستمه  اااليرادات
جػػػػرا  الهسػػػػتحق ، االهصػػػػاريف  الهدفاعػػػػ  االهصػػػػاريف هقػػػػدها   الهسػػػػتمه  االيػػػػرادات بػػػػيف هقاصػػػػ  اا 

 لمهعيػػػػار افقػػػػا   الهؤجمػػػػ  الهؤقتػػػػ  الضػػػػريبي  اااللتزاهػػػػات األصػػػػاؿ تحديػػػػد أجػػػػل هػػػػف اذلػػػػؾ هقػػػػدها ،
 الضػػػريبي  اااللتزاهػػػات األصػػػاؿ بػػػيف هقاصػػػ  إجػػػرا  سػػػيتـ ابعػػػدٌا ،(12) رقػػػـ الػػػدالي الهحاسػػػبي
 أثػر بيػاف سػيتـ اأخيػرا   الهعيػار، ٌػذا اف  البلزه  الهحاسبي  ادالقي تسجيل يتـ ثـ الهؤجم ، الهؤقت 
 االهيزاىيػ  الػدخل بكشػف الهتهثمػ  الهاليػ  القػاائـ عمػ  (12) رقػـ الػدالي الهحاسبي الهعيار تطبي 

  . البحث عيى  لمهصارؼ العهاهي 

 

والمسـتحقة  مقـدماً  المسـتممة وااليـرادات والمسـتحقة مقـدماً  المدفوعـة ــ تحديـد المصـاري 1ـ2ـ3
 لممصارف عينة البحث :ـ 

 هقػدها   الهسػتمه  اااليػرادات االهسػتحق  هقدها   الهدفاع  الهصاريف خبلؿ ٌذي الفقرة سيتـ تحديد   
هقػػػدها   الهدفاعػػػ  إف الهصػػػاريف إذ(، 2020-2017البحػػػث لمفتػػػرة ) عيىػػػ  لمهصػػػارؼ االهسػػػتحق 

 الهدفاعػ  الهصػاريفاتظٍػر قادهػ  سىاات تخص لكىٍا الحالي  السى  خبلؿ دفعت هصاريف ٌي
 هصػػاريف الهسػػتحق  فٍػػي العهاهيػػ ، إهػػا الهصػػاريف الهيزاىيػػ  فػػي هتداالػػ  أصػػاؿباصػػفٍا  هقػػدها  
ضهف فقرة  العهاهي  الهيزاىي  في اتظٍر السى  ىٍاي  حت  بعد تدف  لـ لكىٍا الحالي  السى  تخص

 خػبلؿ اسػتمهت االيػرادات التػي فٍػي ا  هقػده الهسػتمه  الهتداالػ ، افيهػا يخػص اإليػرادات الهطمابات
 العهاهيػ  الهيزاىيػ  فػي هقػدها   الهسػتمه  اإليػرادات اتظٍػر سىاات قادهػ  تخص لكىٍا الحالي  السى 
 الحاليػ  السى  تخص اإليرادات التي فٍي الهستحق  الهتداال ، إها اإليرادات الهطمابات فقرة ضهف
العهاهي ، ايهكف تاضي   الهيزاىي  في هتداال  ؿأصا باصفٍا  اتظٍر السى  خبلؿ تستمـ لـ لكىٍا

 آشػػػار لهصػػػرؼ االهسػػػتحق  هقػػػدها   الهسػػػتمه  اااليػػػرادات االهسػػػتحق  هقػػػدها   الهدفاعػػػ  الهصػػػاريف
 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ   (2020-2017) لمفترة لبلستثهار
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 (4جداؿ )

 آشارلهستحق  لهصرؼالهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  اا
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017لبلستثهار لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 177696 107481 39760 - ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب   

 177696 107481 39760 - ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 491954 298540 181379 86591 كٞائل َٓزؾوخ ػ٠ِ اُووٝع

 15261 211522 159822 144476 ػ٠ِ اُٞكائغ َٓزؾوخ ٞائلك

 507215 510062 341201 231067 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 285910 259781 496990 127415 ٓظبه٣ق َٓزؾوخ ؿ٤و ٓلكٞػخ

 53240 107883 79573 120865 كٞائل َٓزؾوخ

 1265377 1351525 628055 176907 رٞى٣ؼبد أهثبػ َٓزؾوخ

 1604527 1719189 1204618 425187 أَُزؾوخ أُظبه٣قعٓغٔٞ

 - - - - ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓب  

 - - - - ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر

هصػػػرؼ آشػػػار لبلسػػػتثهار يبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي إف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  ل   
( 177696(، )107481(، )39760(، )0بمغػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػػىاات 

عػف  لبلسػتثهار آشارهصرؼالتي دفعٍا  بالهبال ألف ديىار عم  التاالي اتتعم  ٌذي الهصاريف 
 ،(341201) ،(231067)سػػػػىاات قادهػػػػ ، إهػػػػا االيػػػػرادات الهسػػػػتحق  فقػػػػد بمغػػػػت لٍػػػػذي السػػػػىاات 

الدائىػػػػػ   التػػػػػاالي اتتعمػػػػػ  ٌػػػػػذي االيػػػػػرادات بالفاائػػػػػد عمػػػػػ  ديىػػػػػار ألػػػػػف( 507215) ،(510062)
الدائىػػ  الهسػػتحق  ) يػػر الهسػػتمه (، فػػي حػػيف  القػػراض االفاائػػد ) يػػر الهسػػتمه ( عمػػ  الهسػػتحق 

 ،(1719189) ،(1204618) ،(425187)بمغػػػػػػػػػت الهصػػػػػػػػػاريف الهسػػػػػػػػػتحق  لٍػػػػػػػػػذي السػػػػػػػػػىاات 
  يػػػػر الهسػػػػتحق  لي اتتهثػػػػل ٌػػػػذي الهصػػػػاريف بالهصػػػػاريفالتػػػػاا عمػػػػ  ديىػػػػار ألػػػػف( 1604527)

الهسػػتحق ، افيهػػا يخػػص  األربػػاح ديىػػ  الهسػػتحق  ) يػػر الهدفاعػػ ( اتازيعػػاتهال الهدفاعػػ  االفاائػػد
لٍػػػػذا  االيػػػػرادات الهسػػػػتمه  هقػػػػدها  لهصػػػػرؼ آشػػػػار لبلسػػػػتثهار فػػػػبل تاجػػػػد ايػػػػرادات هسػػػػتمه  هقػػػػدها  

 الهصرؼ خبلؿ ٌذي السىاات . 

 هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهصػػاريف الهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف  تاضػػي ايهكػف   
    ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف العراقي االستثهار لهصرؼ اااليرادات الهستحق 
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 (5جداؿ )

 االستثهارالهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017)العراقي لمفترة 

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 2846899 4987318 23400 23400 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب   

 2846899 4987318 23400 23400 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 27445841 24263013 20584302 5690338 ػٔالد ٓؾ٤ِخ –ا٣واكاد َٓزؾوخ 

 1800288 680634 659001 246278 اع٘ج٤خ ػٔالد – وخَٓزؾ ا٣واكاد

 - - 1637044 - ٍ٘لاد – َٓزؾوخ ا٣واكاد

 29246129 24943647 22880347 5936616 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 456666 447880 580262 799617 ٝكائغ صبثزخ ثبُل٣٘به  –كٞائل َٓزؾوخ 

 227517 89347 89347 89347 ثبُلٝاله  صبثزخ ٝكائغ – َٓزؾوخ كٞائل

 116136 161469 182717 150361 ثبُل٣٘به اكواك ٝكائغ – َٓزؾوخ كٞائل

 59312 86952 102318 69737 ثبُلٝاله اكواك ٝكائغ – َٓزؾوخ كٞائل

 11334 - 254736 175395 ثبُل٣٘به ؽَبثبد رٞك٤و – َٓزؾوخ كٞائل

 2394 562 675515 744047 ثبُلٝاله رٞك٤و ؽَبثبد – َٓزؾوخ كٞائل

 1682 2396 37730 50013 ثبُلٝاله أفوٟ َٓزؾوخ كٞائل

 875041 788606 1922625 2078517 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 1835 - 7728 39317 ثبُل٣٘به ًٔج٤بالد –ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓبُ 

ُ  َٓزِٔخ ا٣واكاد  1071211 188891 676928 - ثبُلٝاله ًٔج٤بالد – ٓولٓب

ُ  ِٔخَٓز ا٣واكاد  12081 144332 1889079 102521 هوٝع – ٓولٓب

ُ  َٓزِٔخ ا٣واكاد  745690 186541 765698 758000 ٓقشالد مٛج٤خ – ٓولٓب

 1830817 519764 3339433 899838 ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر

 العراقػػػي ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لهصػػػرؼ االسػػػتثهارأيف هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي، يتبػػػ   
(، 4987318(، )23400(، )23400قػػػػػد بمغػػػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػػػػىاات 

هػػػػػا االيػػػػػرادات الهسػػػػػتحق  فقػػػػػد بمغػػػػػت لٍػػػػػذي السػػػػػىاات أديىػػػػػار عمػػػػػ  التػػػػػاالي،  ( ألػػػػػف2846899)
التاالي، في حيف  عم  ديىار( 29246129) ،(24943647) ،(22880347) ،(5936616)

 ،(788606) ،(1922625) ،(2078517)بمغػػػػػػػػػت الهصػػػػػػػػػاريف الهسػػػػػػػػػتحق  لٍػػػػػػػػػذي السػػػػػػػػػىاات 
التػػػػػاالي، افيهػػػػػا يخػػػػػص االيػػػػػرادات الهسػػػػػتمه  هقػػػػػدها  فقػػػػػد بمغػػػػػت  عمػػػػػ  ديىػػػػػار ألػػػػػف( 875041)
ات، التاالي لٍذي السىا  عم  ديىار ألف( 1830817) ،(519764) ،(3339433) ،(899838)

 االهسػػػتحق  هقػػػدها   الهسػػػتمه  اااليػػػرادات االهسػػػتحق  هقػػػدها   الهدفاعػػػ  الهصػػػاريف تاضػػػي  ايهكػػػف
    ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة التجاري  الخمي  لهصرؼ
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 (6جداؿ )

 الخمي الهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017لمفترة ) التجاري 

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 1337710  797210 893432 849122 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب   

 1337710  797210 893432 849122 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 6225492 5259324 4704480 3703304 كٞائل َٓزؾوخ

 16332000 18100000 24105050 27000000 ٤غ اٍزضٔبهاد ٓجبُؾ َٓزؾوخ ُوبء ث

 22557492 23359324 28809530 30703304 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 416937 340281 295138 397925 كٞائل َٓزؾوخ ؿ٤و ٓلكٞػخ

 416937 340281 295138 397925 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 بياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الالهصدر

 التجػػػاري  ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لهصػػػرؼ الخمػػػي أيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 797210(، )893432(، )849122قػػد بمغػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػىاات 

لسػػػػػىاات هػػػػػا االيػػػػػرادات الهسػػػػػتحق  فقػػػػػد بمغػػػػػت لٍػػػػػذي اأديىػػػػػار عمػػػػػ  التػػػػػاالي،  ( ألػػػػػف1337710)
التػػػاالي،  عمػػػ  ديىػػػار ألػػػف( 22557492) ،(23359324) ،(28809530) ،(30703304)

 ،(340281) ،(295138) ،(397925)فػػػي حػػػيف بمغػػػت الهصػػػاريف الهسػػػتحق  لٍػػػذي السػػػىاات 
التػػاالي، كهػػا ال تاجػػد ايػػرادات هسػػتمه  هقػػدها  خػػبلؿ ٌػػذي السػػىاات،  عمػػ  ديىػػار ألػػف( 416937)

 االهسػػػتحق  هقػػػدها   الهسػػػتمه  اااليػػػرادات االهسػػػتحق  هقػػػدها   لهدفاعػػػ ا الهصػػػاريف تاضػػػي  ايهكػػػف
   ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة األاس  الشرؽ  لهصرؼ

 (7جداؿ )

 الشرؽ الهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 الؼ الدىاىير(( )الهبال  بآ2020-2017لمفترة ) األاس 

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 56446823 63995495 57893604 50940097 كٞائل َٓزؾوخ ؿ٤و ٓلكٞػخ

 80000 72000 64000 72000 ٓلكٞػخ ؿ٤و َٓزؾوخ ٓظبه٣ق

 56526823 64067495 57957604 51012097 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 66155 184019 - - ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓب  

 66155 184019 - - ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر
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ىػػػػً ال تاجػػػد هصػػػارؼ هدفاعػػػ  هقػػػدها  اايػػػرادات هسػػػػتحق  أيتضػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
الهصػػاريف الهسػػتحق   هػػاأ، 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػىاات  األاسػػ  لهصػػرؼ الشػػرؽ 

 (56526823) ،(64067495) ،(57957604) ،(51012097)لٍػػػػذي السػػػػىاات فقػػػػد بمغػػػػت 
 ،(0) ،(0)التػػػػػػاالي، افيهػػػػػػا يخػػػػػػص االيػػػػػػرادات الهسػػػػػػتمه  هقػػػػػػدها  فقػػػػػػد بمغػػػػػػت  عمػػػػػػ  ديىػػػػػػار ألػػػػػػف

 التاالي لٍذي السىاات . عم  ديىار ألف (66155) ،(184019)

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  دها  هقػػ الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
    ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة لبلستثهار الهىصار لهصرؼ

 (8جداؿ )

 الهىصارالهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 آالؼ الدىاىير(( )الهبال  ب2020-2017لبلستثهار لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 353757 268527  139643 437141 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب   

 353757 268527  139643 437141 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 - - 5910160 11099707 ا٣واكاد َٓزؾوخ

 - - 5910160 11099707 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 - - 24249 17729 كٞائل َٓزؾوخ

 326209 195797 159986 140000 ٓظبه٣ق إكاه٣خ َٓزؾوخ

 326209 195797 184235 157729 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 - - 2547923 5031222 ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓب  

 - - 2547923 5031222 ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 ىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياالهصدر

 ،2018 ،2017 ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لمسػػػىااتأيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
 ديىػػػػػار ألػػػػف( 353757) ،(268527) ،(139643) ،(437141) بمغػػػػت قػػػػد 2020 ،2019
 ألػف (0) ،(0) ،(5910160) ،(11099707) بمغػت فقد الهستحق  االيرادات هاأ التاالي، عم 

 ،(184235) ،(157729) الهسػػػػػػػتحق  الهصػػػػػػػاريف بمغػػػػػػػت حػػػػػػػيف فػػػػػػػي التػػػػػػػاالي، عمػػػػػػػ  ديىػػػػػػػار
 فقػػد هقػػدها   الهسػػتمه  االيػرادات يخػػص افيهػػا التػاالي، عمػػ  ديىػػار ألػف( 326209) ،(195797)

 التاالي .  عم  ديىار ألف( 0) ،(0) ،(2547923) ،(5031222) بمغت

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
   ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة لمتىهي  الهاصل لهصرؼ
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 (9جداؿ )

الهاصل الهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 ير(( )الهبال  بآالؼ الدىاى2020-2017لمتىهي  لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 300099 357893  77058 118708 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب    

 300099 357893  77058 118708 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 43757283 9147555 9147555 9147555 كٞائل َٓزؾوخ

 43757283 9147555 9147555 9147555 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 809635.5 668356.5 644037 672962.5 ٣ق كٞائل َٓزؾوخ ٓظبه

 809635.5 668356.5 644037 672962.5 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 - 597578 369248 - ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓب  

 - 597578 369248 - ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 مهصرؼ عيى  البحث .  : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لالهصدر

 لمتىهيػػػ  ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لهصػػػرؼ الهاصػػػلأيتبػػػيف هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 357893(، )77058(، )118708قػػػػػد بمغػػػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػػػػىاات 

هػػػػػا االيػػػػػرادات الهسػػػػػتحق  فقػػػػػد بمغػػػػػت لٍػػػػػذي السػػػػػىاات أديىػػػػػار عمػػػػػ  التػػػػػاالي،  ( ألػػػػػف300099)
التػػػاالي، فػػػػي  عمػػػ  ديىػػػار ألػػػف (43757283) ،(9147555) ،(9147555) ،(9147555)

 ،(668356.5) ،(644037) ،(672962.5)حػػيف بمغػػت الهصػػاريف الهسػػتحق  لٍػػذي السػػىاات 
 ،(0)التػاالي، افيهػا يخػص االيػرادات الهسػتمه  هقػدها  فقػد بمغػت  عمػ  ديىار ألف (809635.5)
 لتاالي لٍذي السىاات . ا عم  ديىار ألف (0) ،(597578) ،(369248)

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
    ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة االسبلهي ايبلؼ لهصرؼ

 (10جداؿ )

 ايبلؼق  لهصرؼالهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستح
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017االسبلهي لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 45501  17251 18249 21251 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب   

 45501  17251 18249 21251 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 72000 66172 65479 66875 ٓظبه٣ق إكاه٣خ َٓزؾوخ

 72000 66172 65479 66875 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر
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 االسػػػبلهي ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػدها  لهصػػػرؼ ايػػػبلؼأيتضػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 17251(، )18249(، )21251قػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػػػػػػػػػىاات 

 ،(66875)ها االيرادات الهستحق  فقػد بمغػت لٍػذي السػىاات أديىار عم  التاالي،  ( ألف45501)
  التاالي . عم  ديىار ألف (72000) ،(66172) ،(65479)

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
   ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة بغداد لهصرؼ

 (11جداؿ )

بغداد لمفترة الهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2017-2020)

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 2907314 2309264  2426624 2197080 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب    

 2907314 2309264  2426624 2197080 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قغٔٞعٓ

 4374848 1048939 3052140 3334670 كٞائل َٓزؾوخ

 4374848 1048939 3052140 3334670 أَُزؾوخ اال٣واكاد ٓغٔٞع

 2572757 2604029 2733933 3049036 رٞى٣ؼبد أهثبػ َٓزؾوخ

 832341 897573 890813 1052357 ٓظبه٣ق َٓزؾوخ ؿ٤و ٓلكٞػخ

 161842 99014 144165 129755 كٞائل َٓزؾوخ ؿ٤و ٓلكٞػخ

 3566940 3600616 3768911 4231148 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر

لمسػػػػىاات  قػػػػدها  لهصػػػرؼ بغػػػدادف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هأيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 2309264(، )2426624(، )2197080قػػػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػػػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017

هػػػػػا االيػػػػػرادات الهسػػػػػتحق  فقػػػػػد بمغػػػػػت لٍػػػػػذي السػػػػػىاات أديىػػػػػار عمػػػػػ  التػػػػػاالي،  ( ألػػػػػف2907314)
التاالي، في حيف  عم  ديىار ألف (4374848) ،(1048939) ،(3052140) ،(3334670)

 ،(3600616) ،(3768911) ،(4231148)لهسػػػػػػػتحق  لٍػػػػػػػذي السػػػػػػػىاات بمغػػػػػػػت الهصػػػػػػػاريف ا
 التاالي .  عم  ديىار ألف (3566940)

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
    ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة لبلستثهار جيٍاف لهصرؼ
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 (12جداؿ )

 جيٍافهصاريف الهدفاع  هقدها  االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼال
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017لبلستثهار لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

  -  - 589759 1131466 ا٣غبه ٓلكٞع ٓولٓب    

 598445 653249 152803 147389 ٓولٓب   ٓلكٞع ٓظبه٣ق أفوٟ

 598445 653249 742562 1278855 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 11904 - 169249 334539 ٓظبه٣ق ٝهٝارت َٓزؾوخ

 11904 - 169249 334539 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث .  الهصدر

 لبلسػػػتثهار ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لهصػػػرؼ جيٍػػػافأأعػػػبلي،  يتبػػػيف هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ   
(، 653249(، )742562(، )1278855قد بمغت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسىاات 

ديىػػػػار عمػػػػ  التػػػػاالي، فػػػػي حػػػػيف بمغػػػػت الهصػػػػاريف الهسػػػػتحق  لٍػػػػذي السػػػػىاات  ( ألػػػػف598445)
، كهػػػػا ال تاجػػػػد ايػػػػرادات التػػػػاالي عمػػػػ  ديىػػػػار ألػػػػف (11904) ،(0) ،(169249) ،(334539)

 هستمه  هقدها  خبلؿ ٌذي السىاات .هستحق  اايرادات 

 االهسػػتحق  هقػػدها   الهسػػتمه  اااليػػرادات االهسػػتحق  هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريف تاضػػي  ايهكػػف   
   ػ: ا تي الجداؿ خبلؿ هف( 2020-2017) لمفترة التجاري  ساهر لهصرؼ

 (13جداؿ )

ساهر االهستحق  اااليرادات الهستمه  هقدها  االهستحق  لهصرؼ الهصاريف الهدفاع  هقدها  
 ( )الهبال  بآالؼ الدىاىير(2020-2017التجاري لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 اُزلبط٤َ

 -  9758 - 70000 ٓظبه٣ق ٓلكٞػخ ٓولٓب    

 -  9758 - 70000 ٓولٓب   أُلكٞػخ أُظبه٣قٓغٔٞع

 25611 10000 16660 16660 ا٣واكاد َٓزؾوخ ؿ٤و ٓوجٞػخ

 25611 10000 16660 16660 أَُزؾوخ اال٣واكادٓغٔٞع

 1597 61711 61712 60000 كٞائل َٓزؾوخ

 1597 61711 61712 60000 أَُزؾوخ أُظبه٣ق ٓغٔٞع

 193337 166755 347932 390507 ا٣واكاد َٓزِٔخ ٓولٓب  

 193337 166755 347932 390507 ٓولٓب   أَُزِٔخ اال٣واكادٓغٔٞع

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصرؼ عيى  البحث . الهصدر
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 التجػػػاري  ف الهصػػػارؼ الهدفاعػػػ  هقػػػدها  لهصػػػرؼ سػػػاهرأيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
 ( ألػػػػػػف0(، )9758(، )0(، )70000قػػػػػػد بمغػػػػػػت ) 2020، 2019، 2018، 2017لمسػػػػػػىاات 

 ،(16660) ،(16660)االيػػػرادات الهسػػػتحق  فقػػػد بمغػػػت لٍػػػذي السػػػىاات  هػػػاأديىػػػار عمػػػ  التػػػاالي، 
التػػػاالي، فػػػي حػػػيف بمغػػػت الهصػػػاريف الهسػػػتحق  لٍػػػذي  عمػػػ  ديىػػػار ألػػػف (25611) ،(10000)

التػػاالي، افيهػػا يخػػص  عمػػ  ديىػػار ألػػف (1597) ،(61711) ،(61712) ،(60000)السػػىاات 
 ألػف (193337) ،(166755) ،(347932) ،(390507)االيرادات الهستمه  هقدها  فقد بمغت 

 التاالي لٍذي السىاات .   عم  ديىار

 (2020-2017) لمفتػػرة البحػػث عيىػػ  لمهصػػارؼ هقػػدها   الهدفاعػػ  الهصػػاريفايهكػػف تاضػػي     
 اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ 

 (14جداؿ )

 آالؼب الهبال )(2020-2017الهصاريف الهدفاع  هقدها  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )
 (الدىاىير

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 177696 107481 39760 - ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 2846899 4987318 23400 23400 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 1337710  797210 893432 849122 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 - - - - ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 353757 268527  139643 437141 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 300099 357893  77058 118708 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 45501  17251 18249 21251 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 2907314 2309264  2426624 2197080 ٓظوف ثـلاك 8

 598445 653249 742562 1278855 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 -  9758 - 70000 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 1070928 1056439 545091 624444.6 أُزٍٞؾ 

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر

ف هتاس  الهصاريف الهدفاع  هقدها  لمهصارؼ عيىػ  البحػث أيتبيف هف خبلؿ الجداؿ أعبلي،    
(، 1056439(، )545091، )(624444.6قد بم  ) 2020 2019، 2018، 2017لمسىاات 

 ( ألف ديىار عم  التاالي . 1070928)

هػف خػبلؿ  (2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ الهستحق  ايهكف تاضي  االيرادات   
 الجداؿ ا تي :ػ 
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 (15جداؿ )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2020-2017االيرادات الهستحق  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )
 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 507215 510062 341201 231067 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 29246129 24943647 22880347 5936616 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 22557492 23359324 28809530 30703304 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 - - - - ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 - - 5910160 11099707 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 43757283 9147555 9147555 9147555 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 72000 66172 65479 66875 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 4374848 1048939 3052140 3334670 ٓظوف ثـلاك 8

 - - -  -  ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 25611 10000 16660 16660 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 14362940 8440814 8777884 7567057 أُزٍٞؾ 

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر

لمهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث  الهسػػػتحق  ف هتاسػػػ  االيػػػراداتأيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 8440814(، )8777884(، )7567057قد بم  ) 2020 2019، 2018، 2017 لمسىاات

 ( ألف ديىار عم  التاالي .14362940)

هػػػف  (2020-2017) لمفتػػػرة البحػػػث عيىػػػ  لمهصػػػارؼ الهسػػػتحق  ايهكػػػف تاضػػػي  الهصػػػاريف   
 خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ 

 (16جداؿ )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2020-2017الهصاريف الهستحق  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )
 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 1604527 1719189 1204618 425187 آشٞه ُالٍزضٔبهٓظوف  1

 875041 788606 1922625 2078517 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 416937 340281 295138 397925 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 56526823 64067495 57957604 51012097 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 326209 195797 184235 157729 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 809635.5 668356.5 644037 672962.5 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 - - -  -  ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 3566940 3600616 3768911 4231148 ٓظوف ثـلاك 8

 11904 - 169249 334539 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 1597 61711 61712 60000 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 7126624 8930256 7356459 6596678 أُزٍٞؾ 

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر
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لمهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث  الهسػػػتحق  ف هتاسػػػ  الهصػػػاريفأيتبػػػيف هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي،    
(، 8930256(، )7356459(، )6596678قد بم  ) 2020 2019، 2018، 2017 لمسىاات

 ألف ديىار عم  التاالي . ( 7126624)

هػف  (2020-2017) لمفتػرة البحػث عيىػ  لمهصػارؼ هقدها   الهستمه  ايهكف تاضي  االيرادات   
 خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ 

 (17جداؿ )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2020-2017االيرادات الهستمه  هقدها  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )
 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 - - - - ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 1830817 519764 3339433 899838 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 - - - - ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 66155 184019 - - ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 - - 2547923 5031222 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 - 597578 369248 - ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 - - -  -  الف االٍال٢ٓٓظوف ا٣ 7

 - - -  -  ٓظوف ثـلاك 8

 - - -  -  ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 193337 166755 347932 390507 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 696769.7 367029 1651134 2107189 أُزٍٞؾ 

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر

لمهصػارؼ عيىػ  البحػث  هقػدها   الهسػتمه  ف هتاس  االيػراداتأهف خبلؿ الجداؿ أعبلي،  يتض    
(، 367029(، )1651134(، )2107189قػػد بمػػ  ) 2020 2019، 2018، 2017لمسػػىاات 

 ( ألف ديىار عم  التاالي .  696769.7)
 

 لبحث :ـ ا عينة لممصارف المؤجمة المؤقتة وااللتزامات الضريبية ـ احتسال األصول2ـ2ـ3

البحػث، البػد  عيىػ  لمهصػارؼ الهؤجمػ  الهؤقتػ  الضػريبي  اااللتزاهػات األصاؿ لغرض احتساب   
جػػرا  االيػػرادات االهصػػاريف بػػيف هقاصػػ  هػػف إجػػرا   الهسػػتمه  االيػػرادات بػػيف هقاصػػ  الهسػػتحق ، اا 

 افقػػا   لهؤجمػػ ا الهؤقتػػ  الضػػريبي  اااللتزاهػػات األصػػاؿ هقػػدها ، اتحديػػد الهدفاعػػ  االهصػػاريف هقػػدها  
 الهؤقت  الضريبي  اااللتزاهات األصاؿ بيف هقاص  ، ثـ إجرا (12) رقـ الدالي الهحاسبي لمهعيار
 البحث، اكها هاض  بالخطاات ا تي  :ػ  عيى  لمهصارؼ الهؤجم 
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 أواًل : إجراء مقاصة بين االيرادات المستحقة والمصاري  المستحقة لممصارف عينة البحث :ـ

 لمفتػرة البحػث عيىػ  لمهصػارؼد الهاجادات االهطمابات الضريبي  الهؤقت  الهؤجمػ  لغرض تحدي   
الهسػػتحق  هػػف  االهصػػاريف الهسػػتحق  االيػػرادات بػػيف هقاصػػ  بػػد هػػف إجػػرا ال، (2017-2020)

 خبلؿ طرح الهصارؼ الهستحق  هف االيرادات الهستحق ، اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ 

  (18جداؿ )

-2017) لمفترةالبحث عيى  لمهصارؼ (الهستحق الهصاريف)لهستحق  اصافي االيرادات 
 (الدىاىير بآالؼ الهبال ( )2020

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1
-194120 -863417 -1209127 -1097312 

 28371088 24155041 20957722 3858099 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 22140555 23019043 28514392 30305379 زغبه١ٓظوف اُق٤ِظ اُ 3

 56526823- 64067495- 57957604- 51012097- ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 326209- 195797- 5725925 10941978 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 42947647.5 8479198.5 8503518 8474592.5 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 72000 66172 65479 66875 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 807908 2551677- 716771- 896478- ٓظوف ثـلاك 8

 11904- 0 169249- 334539- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 24014 51711- 45052- 43340- ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  16( ا )15: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجداليف )الهصدر

( 51012097-كاىػػت ) 2017أدىػػ  قيهػػ  خػػبلؿ سػػى  ف أيبلحػػ  هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي،    
لهصػػػرؼ  ديىػػػار ( ألػػػف30305379األاسػػػ ، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) ألػػػف ديىػػػار لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 

ف أدى  الخمي  ( ألػف ديىػار لهصػرؼ 57957604-كاىػت ) 2018قيه  خبلؿ سػى   التجاري، اا 
لتجػاري، كهػا إف ا ديىػار لهصػرؼ الخمػي  ألػف(28514392األاس ، اأعم  قيه  كاىت ) الشرؽ 
األاسػػػ ،  ( ألػػػف ديىػػػار لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 64067495-كاىػػػت ) 2019قيهػػػ  خػػػبلؿ سػػػى   أدىػػػ 

ف أدىػ  ديىػار لهصػرؼ االسػتثهار ألف(24155041اأعم  قيه  كاىت ) قيهػ  خػبلؿ  العراقػي، اا 
األاسػػػ ، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت  ( ألػػػف ديىػػػار لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 56526823-كاىػػػت ) 2020سػػػى  

 لمتىهي  . ديىار لهصرؼ الهاصل ألف(42947647.5)

                                                           
(.المستحقة)المصارٌفالمستحقةالمصارٌفالمستحقة=صافًاالٌرادات–االٌراداتالمستحقة

والسنوات(.)وبنفسالطرٌقةتماحتسابهالبقٌةالمصارف3129لسنةألفدٌنارلمصرفآشور2:5231-=536298–342178
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ثانيــًا : إجــراء مقاصــة بــين االيــرادات المســتممة مقــدمًا والمصــاري  المدفوعــة مقــدمًا لممصــارف 
 عينة البحث :ـ 

 عيىػ  لمهصػارؼ هقػدها   الهدفاعػ الهصػاريف ا  هقػدها   الهسػتمه  االيرادات ألجل احتساب صافي   
هقػػدها  هػػف  الهدفاعػػ  االهصػػاريف هقػػدها   الهسػػتمه  االيػػرادات بػػيف هقاصػػ  هػػف إجػػرا  البحػػث، البػػد  

 خبلؿ طرح الهصاريف هف االيرادات، اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ 

 (19جداؿ )

 لمفترةالبحث عيى  لمهصارؼ هقدها   الهدفاع  االهصاريف هقدها   الهستمه  االيرادات صافي
 (الدىاىير بآالؼ الهبال ( )2017-2020)

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

-39760 -107481 -177696 

 1016082- 4467554- 3316033 876438 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 1337710- 797210- 893432- 849122- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 66155 184019 0 0 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 353757- 268527- 2408280 4594081 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 300099- 239685 292190 118708- ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 45501- 17251- 18249- 21251- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 2907314- 2309264- 2426624- 2197080- ٓظوف ثـلاك 8

 598445- 653249- 742562- 1278855- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 193337 156997 347932 320507 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  17( ا )14: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجداليف )الهصدر

( ألػف 2197080-كاىػت ) 2017قيه  خبلؿ سى   ف أدى أيتض  هف خبلؿ الجداؿ أعبلي،    
لبلستثهار،  ديىار لهصرؼ الهىصار ( ألف4594081ديىار لهصرؼ بغداد، اأعم  قيه  كاىت )

( ألػف ديىػار لهصػرؼ بغػداد، اأعمػ  قيهػ  2426624-كاىػت ) 2018ى  قيه  خبلؿ سػ إف أدى 
كاىػت  2019قيه  خبلؿ سػى   لهصرؼ االستثهار، كها إف أدى  ديىار ( ألف3316033كاىت )

 ديىػػػػار ( ألػػػػف239685( ألػػػف ديىػػػػار لهصػػػػرؼ االسػػػػتثهار، اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػػت )4467554-)
( ألػف ديىػار 2907314-كاىػت ) 2020قيهػ  خػبلؿ سػى   لهصرؼ الهاصل، في حيف إف أدى 
 التجاري .  ( ألف ديىار لهصرؼ ساهر193337لهصرؼ بغداد اأعم  قيه  كاىت )

                                                           
مقدما المدفوعةوالمصارٌفمقدما المستلمةاالٌراداتصافً=مقدما دفوعةالمالمصارٌف-مقدما المستلمةاالٌرادات.
 )وبنفسالطرٌقةتماحتسابهالبقٌةالمصارفوالسنوات(.3129ألفدٌنارلمصرفآشورلسنة4:871-=4:871–1
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ثالثًا : تحديد األصول وااللتزامات الضريبية المؤقتة المؤجمة وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ( لممصارف عينة البحث :ـ 12)

 الهسػتمه االيػرادات اصػافي الهستحق الهصاريفا  حق الهستااليرادات ف تـ تحديد صافيأبعد    
 الهؤجمػػ  الهؤقتػػ  الضػػريبي  اااللتزاهػػات هقػػدها ، سػػيتـ تحديػػد األصػػاؿ الهدفاعػػ  الهصػػاريفا  هقػػدها  
 سػػػيتـ تحديػػػد االلتزاهػػػات إذالبحػػػث،  عيىػػػ  لمهصػػػارؼ( 12) رقػػػـ الػػػدالي الهحاسػػػبي لمهعيػػػار افقػػػا  
 لمفتػرة البحػث عيىػ  لمهصػارؼ الهسػتحق ( الهصػاريف) االيػرادات صػافي هػف الضػريبي ( األصػاؿ)
 ، اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ (2017-2020)

 (20جداؿ )

 لمهصارؼ الهستحق  االهصاريف الهستحق  االيرادات صافيااللتزاهات )األصاؿ( الضريبي  هف 
 (الدىاىير بآالؼ الهبال ( )2020-2017) لمفترة البحث عيى 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

29118- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1  -129513  -181369  -164597  

 4255663 3623256 3143658 578715 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 3321083 3452856 4277159 4545807 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

7651815- ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4  -8693641  -9610124  -8479023  

29370- 858889 1641297 ٔبهٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزض 5  -48931  

 6442147 1271880 1275528 1271189 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 10800 9926 9822 10031 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

134472- ٓظوف ثـلاك 8  -107516  -382752  121186 

50181- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9  -25387  0 -1786  

6501- ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10  -6758  -7757  3602 

 ( .  18: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجداؿ )الهصدر

( ألػف 7651815-كاىت ) 2017قيه  خبلؿ سى   ف أدى أيبلح  هف خبلؿ الجداؿ أعبلي،    
 ديىػػار لهصػػرؼ الخمػػي  ( ألػػف4545807األاسػػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ديىػػار لهصػػرؼ الشػػرؽ 
 ( ألف ديىار لهصرؼ الشرؽ 8693641-كاىت ) 2018قيه  خبلؿ سى   التجاري، كها إف أدى 

ف أدىػ  لهصػرؼ الخمػػي  ديىػار ( ألػف4277159األاسػ ، اأعمػ  قيهػ  كاىػػت ) قيهػػ   التجػاري، اا 
األاس ، اأعم  قيهػ  كاىػت  ( ألف ديىار لهصرؼ الشرؽ 9610124-كاىت ) 2019خبلؿ سى  

                                                           
(فًنسبةالضرٌبةالبالغة29تمضربمبالغالجدول)26.%
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 2020قيه  خبلؿ سػى   العراقي، في حيف إف أدى  لهصرؼ االستثهار ديىار ( ألف3623256)
( 6442147األاسػػػ ، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) ( ألػػػف ديىػػػار لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 8479023-كاىػػػت )

 هػف الضػريبي ( االلتزاهات) لمتىهي  . ابعد ذلؾ سيتـ تحديد األصاؿ ألف ديىار لهصرؼ الهاصل
 لمفتػػرة البحػػث عيىػػ  لمهصػػارؼ( هقػػدها   الهدفاعػػ ) هقػػدها   الهسػػتمه ( الهصػػاريف) االيػػرادات صػػافي

 ، اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ (2017-2020)

  (21جداؿ )

هقدها   الهدفاع  االهصاريف هقدها   الهستمه  االيرادات األصاؿ )االلتزاهات( الضريبي  هف صافي
 (الدىاىير بآالؼ الهبال ( )2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

5964- 0 ٍزضٔبهٓظوف آشٞه ُال 1  -16122  -26654  

670133- 497405 131466 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2  -152412  

127368- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3  -134015  -119582  -200657  

 9923 27603 0 0 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

40279- 361242 689112 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5  -53064  

17806- ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6  43829 35953 -45015  

3188- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7  -2737  -2588  -6825  

329562- ٓظوف ثـلاك 8  -363994  -346390  -436097  

191828- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9  -111384  -97987  -89767  

 29001 23550 52190 48076 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  19لجداؿ ): إعداد الباحث باالعتهاد عم  االهصدر

( ألػػف 329562-كاىػػت ) 2017قيهػػ  خػػبلؿ سػػى   ف أدىػػ أيتبػػيف هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي    
لبلسػتثهار،  ديىػار لهصػرؼ الهىصػار ( ألػف689112ديىار لهصرؼ بغداد، اأعم  قيهػ  كاىػت )

( ألػػف ديىػػار لهصػػرؼ بغػػداد، اأعمػػ  363994-كاىػػت ) 2018قيهػػ  خػػبلؿ سػػى   كهػػا إف أدىػػ 
ف أدى  ديىار ( ألف497405قيه  كاىت ) كاىػت  2019قيه  خبلؿ سػى   لهصرؼ االستثهار، اا 

لهصػرؼ  ديىار ( ألف35953( ألف ديىار لهصرؼ االستثهار، اأعم  قيه  كاىت )670133-)
( ألػػف ديىػػار لهصػػرؼ 436097-كاىػػت ) 2020قيهػػ  خػػبلؿ سػػى   الهاصػػل، فػػي حػػيف إف أدىػػ 
 التجاري  ار لهصرؼ ساهر( ألف ديى29001بغداد، اأعم  قيه  كاىت )

                                                           
26البالغةالضرٌبةنسبةفً(:2)الجدولمبالغضربتم.%

.ضرٌبٌةتزاماتالفهًسالبةاشارتهاكانتالتًالمبالغإماضرٌبٌة،أصولفهًموجبةاشارتهاكانتالتًالمبالغ:مالحظة
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 ـ: البحث عينة لممصارف المؤجمة الضريبية وااللتزامات رابعًا : إجراء مقاصة بين األصول

الهسػتحق  ( الهصػاريف) االيػرادات صافي هف الضريبي ( األصاؿ) بعد إف تـ تحديد االلتزاهات   
 الهدفاعػػ ) هقػػدها   ه الهسػػتم( الهصػػاريف) االيػػرادات صػػافي هػػف الضػػريبي ( االلتزاهػػات) ااألصػػاؿ

 البحػػث عيىػػ  لمهصػػارؼ الهؤجمػػ  الهؤقتػػ  الضػػريبي ( االلتزاهػػات) ، سػػيتـ احتسػػاب األصػػاؿ(هقػػدها  
 ، اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ (2020-2017) لمفترة

 (22جداؿ )

( 2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ الهؤجم  الهؤقت  الضريبي  )االلتزاهات( األصاؿ
  (الدىاىير آالؼب الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1
29118 123549 165247 137943 

447249- ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2  -2646253  -4293389  -4408075  

4673175- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3  -4411174  -3572438  -3521740  

 8488946 9637727 8693641 7651815 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

952185- ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5  -497647  -10909  -4133  

1288995- ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6  -1231699  -1235927  -6487162  

13219- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7  -12559  -12514  -17625  

195090- ٓظوف ثـلاك 8  -256478  36362 -557283  

141647- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9  -85997  -97987  -87981  

 25399 31307 58948 54577 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  21( ا )20: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجداليف )الهصدر

( ألػف 4673175-كاىػت ) 2017قيهػ  خػبلؿ سػى   ف أدىػ أيتض  هف خبلؿ الجداؿ أعػبلي    
 ديىػػار لهصػػرؼ الشػػرؽ  ( ألػػف7651815التجػػاري، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ديىػػار لهصػػرؼ الخمػػي 
 ( ألف ديىار لهصرؼ الخمي 4411174-كاىت ) 2018قيه  خبلؿ سى   األاس ، كها إف أدى 

ف أدىػػ  لهصػػرؼ الشػػرؽ  ديىػػار ( ألػػف8693641التجػػاري، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) قيهػػ   األاسػػ ، اا 
  العراقػػي، اأعمػػ  قيهػػ ( ألػػف ديىػػار لهصػػرؼ االسػػتثهار4293389-كاىػػت ) 2019خػػبلؿ سػػى  

قيهػػ  خػػبلؿ سػػى   األاسػػ ، فػػي حػػيف إف أدىػػ  لهصػػرؼ الشػػرؽ  ديىػػار ( ألػػف9637727كاىػػت )
لمتىهيػػػػػػ ، اأعمػػػػػػ  قيهػػػػػػ  كاىػػػػػػت  ( ألػػػػػػف ديىػػػػػػار لهصػػػػػػرؼ الهاصػػػػػػل6487162-كاىػػػػػػت ) 2020

 األاس  .   ( ألف ديىار لهصرؼ الشرؽ 8488946)
                                                           

.المبالغالتًكانتإشارتهاموجبةهًأصولضرٌبٌةمؤجلة،إماالمبالغالتًكانتإشارتهاسالبةفهًالتزاماتضرٌبٌةمؤجلة
1ألفدٌنارأصلضرٌبًمؤجللمصرفآشورلالستثمار.3:229(=31منالجدول3:229-)–(32)منالجدول
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 لممعيـار وفقـاً  مؤجمـةال المؤقتـة الضـريبية ـ تسجيل القيود المحاسبية لألصول وااللتزامـات3ـ2ـ3
 ـ: البحث عينة لممصارف (12) رقم الدولي المحاسبي

 لمهعيػػار افقػػا   الهؤجمػػ  الهؤقتػػ  الضػػريبي  اااللتزاهػػات لؤلصػػاؿ الهحاسػػبي  القيػػاد ألجػػل تسػػجيل   
 تطمػب تحديػد كػل هػف األصػاؿيالبحػث، فػإف األهػر  عيىػ  لمهصػارؼ( 12) رقػـ الدالي الهحاسبي
الػدف ، فبالىسػب   هسػتحق  الػدخل الهؤجمػ ، اضػريب  الػدخل، اضػريب  الهؤقتػ  الضػريبي  اااللتزاهات

هػػا ضػػريب  أ، (22رقػػـ )الهؤجمػػ  تػػـ تحديػػدٌا فػػي الجػػداؿ  الهؤقتػػ  الضػػريبي  لؤلصػػاؿ اااللتزاهػػات
 فيهكف تحديدٌا هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  البحث عيى  الدخل لمهصارؼ

 (23جداؿ )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2020-2017ث لمفترة )ضريب  الدخل لمهصارؼ عيى  البح

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 4443316 1016332 1012577 1850405 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 8552842 25588833 4436682 779775 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 10777700 5897703 31551176 8110860 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 408572 115112 309945 1160276 وم األٍٝؾ ٓظوف اُش 4

 1120600 1464677 3100492 2674962 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 25631188 6033321 4556088 8663835 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 164115 254684 396397 673809 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 5575119 3528590 1275743 3454786 ٓظوف ثـلاك 8

 590994 189014 762628 2892140 ظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبهٓ 9

 188268 178020 161110 70704 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر

ف هبػػػال  ضػػػريب  الػػػدخل الهفصػػػ  عىٍػػػا فػػػي القػػػاائـ الهاليػػػ  أيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
لمهصارؼ عيى  البحث كاىت هتفاات ، ايرج  السبب فػي ٌػذا التفػاات الػ  اخػتبلؼ هبػال  صػافي 

%( ابالتػػػالي 15الػػػدخل الخاضػػػ  لمضػػػريب  خػػػبلؿ سػػػىاات البحػػػث )حيػػػث كاىػػػت ىسػػػب  الضػػػريب  
الػػدف  فػػيهكف  هسػػتحق  الػػدخل اخػػتبلؼ هبػػال  الضػػريب  بػػيف ٌػػذي الهصػػارؼ، افيهػػا يتعمػػ  بضػػريب 

الفػػػرؽ بػػػيف األصػػػاؿ أا االلتزاهػػػات الضػػػريبي  الهؤجمػػػ  ابػػػيف هبمػػػ  ضػػػريب  احتسػػػابٍا هػػػف خػػػبلؿ 
-2017) لمفتػػرة البحػػث عيىػػ  لمهصػػارؼ الػػدف  هسػػتحق  الػػدخل الػػدخل، ايهكػػف احتسػػاب ضػػريب 

 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2020
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 (24جداؿ )

 الؼبآ الهبال ( )2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ الدف  هستحق  الدخل ضريب 
 (الدىاىير

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 4581259 1181579 1136126 1879523 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 4144767 21295444 1790429 332526 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 7255960 2325265 27140002 3437685 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 8897518 9752839 9003586 8812091 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 1116467 1453768 2602845 1722777 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 19144026 4797394 3324389 7374840 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 146490 242170 383838 660590 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 5017836 3564952 1019265 3259696 ٓظوف ثـلاك 8

 503013 91027 676631 2750493 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 213667 209327 220058 125281 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  23( ا )22: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجداليف )الهصدر

البحػػث االتػػي تظٍػػر فػػي  عيىػػ  لمهصػػارؼ الػػدف  هسػػتحق  الػػدخل ياضػػ  الجػػداؿ أعػػبلي ضػػريب    
، لػػػذلؾ افػػي ظػػػل تطبيػػ  الهعيػػػار الهحاسػػػبي الهيزاىيػػ  العهاهيػػػ  ضػػهف فقػػػرة الهطمابػػات الهتداالػػػ 

( فبلبد هف تسجيل القياد الهحاسبي  التي هف خبللٍػا يػتـ اثبػات كػل هػف االصػاؿ 12الدالي رقـ )
اااللتزاهات الضريبي  الهؤجم  اكػذلؾ اثبػات ضػريب  الػدخل هسػتحق  الػدف ، ايهكػف تاضػي  القيػاد 

 ؿ ا تي :ػ هف خبل 2020الهحاسبي  لمهصارؼ عيى  البحث لسى  
 

ي كا تي :ػ  أواًل : قيود األصول الضريبية المؤجمة :ـ  ٌا
 

 من مذكورين  
4443316 
137943 

 حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية 
 حـ/ أصول ضريبية مؤجمة

 الى حـ/ ضريبة الدخل مستحقة الدفع  4581259 
 2020الستثمار لسنة ل القيد المحاسبي لمضريبة المستحقة واألصول المؤجمة لمصرف آشور

 

                                                           
وفقالمعادلةاآلتٌة:ـالدفعمستحقةالدخلتماستخراجضرٌبة
+األصولالضرٌبٌةالمؤجلةالجارٌةالدخلضرٌبةمصروف=الدفعمستحقةالدخلضرٌبة

(مؤجلةضرٌبٌةالتزامات-الجارٌةالدخلضرٌبةمصروف=الدفعمستحقةالدخلضرٌبة)أو
3131و3129و3128وبنفسالطرٌقةٌتمتسجٌلالقٌودالمحاسبٌةللسنوات.
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 من مذكورين  
408572 
8488946 

 حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية 
 حـ/ أصول ضريبية مؤجمة

 الى حـ/ ضريبة الدخل مستحقة الدفع  8897518 
 2020لسنة  األوسط القيد المحاسبي لمضريبة المستحقة واألصول المؤجمة لمصرف الشرق 

 

 من مذكورين  
188268 
25399 

 ـ/ مصروف ضريبة الدخل الجاريةح 
 حـ/ أصول ضريبية مؤجمة

 الى حـ/ ضريبة الدخل مستحقة الدفع  213667 
 2020التجاري لسنة  القيد المحاسبي لمضريبة المستحقة واألصول المؤجمة لمصرف سومر

 

ي كا تي :ػثانيًا : قيود االلتزامات الضريبية المؤجمة :ـ   ٌا
 

 ضريبة الدخل الجاريةمن حـ/ مصروف   8552842
 الى مذكورين   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  4408075 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  4144767 
 2020العراقي لسنة  االستثمار لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد

 

 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  10777700
 ورينالى مذك   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  3521740 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  7255960 
 2020التجاري لسنة  الخميج لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد

 

 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  1120600
 الى مذكورين   
 جمةحـ/ التزامات ضريبية مؤ   4133 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  1116467 
 2020لالستثمار لسنة  المنصور لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد
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 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  25631188
 الى مذكورين   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  6487162 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  19144026 
 2020لسنة  لمتنمية الموصل لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد

 

 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  164115
 الى مذكورين   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  17625 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  146490 
 2020االسالمي لسنة  ايالف لمصرف المؤجمة وااللتزامات لمستحقةا لمضريبة المحاسبي القيد

 

 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  5575119
 الى مذكورين   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  557283 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  5017836 

 2020داد لسنة بغ لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد
 

 من حـ/ مصروف ضريبة الدخل الجارية  590994
 الى مذكورين   
 حـ/ التزامات ضريبية مؤجمة  87981 
 الدفع مستحقة الدخل ضريبة/ حـ  503013 
 2020لالستثمار لسنة  جييان لمصرف المؤجمة وااللتزامات المستحقة لمضريبة المحاسبي القيد

 

عمـى القـوا م الماليـة لممصـارف عينـة  (12)ار المحاسـبي الـدولي رقـم ـ أثـر تطبيـق المعيـ4ـ2ـ3
 البحث :ـ 

 عم  كل هف قائه  (12) رقـ الدالي خبلؿ ٌذي الفقرة سيتـ بياف أثر تطبي  الهعيار الهحاسبي   
ها هصرؼ الشرؽ  الهالي، اسيتـ التركيز الهركز الدخل اقائه  لبلستثهار  األاس  عم  هصرفيف ٌا
 التزاهػػػات عمػػػ  )الحتاائػػػً لبلسػػػتثهار هؤجمػػػ ( اهصػػػرؼ جيٍػػػاف ضػػػريبي  مػػػ  أصػػػاؿ)الحتاائػػػً ع

 اكها هاض  في القفرات االتي  :ػ  2020ا  2019هؤجم ( عف سىتي  ضريبي 
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 عينـة الـدخل لممصـارف عمـى قا مـة (12) رقـم الـدولي المحاسـبي المعيـار تطبيق ـ أثر1ـ4ـ2ـ3
 البحث :ـ 

 قبػل لبلسػتثهار جيٍػاف اهصػرؼلبلسػتثهار األاسػ  الشػرؽ  لهصػرؼ الػدخل يهكف اعداد قائهػ    
 ا 2019 لسػػػىتي الخػػػاص بضػػػرائب الػػػدخل (12)رقػػػـ  الهحاسػػػبي الػػػدالي الهعيػػػار تطبيػػػ  ابعػػػد
 ، اكها هاض  بالجداليف ا تيف :ػ  2020

 (25جداؿ )

 لسىتي (12)لبلستثهار قبل ابعد تطبي  الهعيار الدالي  األاس  الشرؽ  قائه  الدخل لهصرؼ
 2020 ا 2019

 اُزلبط٤َ
 )أُق ك٣٘به ػواه٢(  2020 )أُق ك٣٘به ػواه٢(   2019

هجَ رطج٤ن أُؼ٤به 

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

 أُؼ٤بههجَ رطج٤ن 

 12 اُل٢ُٝ

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

 اال٣واكاد : 

 طبك٢ ا٣واكاد اُلٞائل

 ا٣واكاد اُؼٔٞالد

 اهثبػ االٍزضٔبهاد

 بػ ث٤غ أُٞعٞكاد اُضبثزخأهث

 أهثبػ رؾ٣َٞ ػٔالد أع٘ج٤خ

 ا٣واك اُ٘شبؽ اُغبه١

 ا٣واك كٞائل كائ٘خ

 اال٣واكاد اُزؾ٤ِ٣ٞخ األفوٟ

 

(841000) 

2733000 

52000 

1000 

13785000 

14171000 

17000 

528000 

 

(841000) 

2733000 

52000 

1000 

13785000 

14171000 

17000 

528000 

 

(3660000) 

5293000 

  - 

136000 

21554000 

18438000 

  4000 

(181000) 

 

(3660000) 

5293000 

  - 

136000 

21554000 

18438000 

  4000 

(181000) 

 41584000 41584000 30446000 30446000 ٓغٔٞع اإل٣واكاد

 أُظوٝكبد :

 هٝارت أُٞظل٤ٖ

 ٓظبه٣ق رشـ٤ِ٤خ أفوٟ

 اٍزٜالًبد ٝاؽلبءاد

 ٓظوٝكبد ٓقظظبد ٓز٘ٞػخ

 قَبئو االئزٔب٤ٗخٓقظض اُ

 

10803000 

13117888 

3421000 

35000 

116000 

 

10803000 

13117888 

3421000 

35000 

116000 

 

9948000 

19095428 

8075000 

  43000 

2821000 

 

9948000 

19095428 

8075000 

  43000 

2821000 

 (39982428) (39982428) (27492888) (27492888) ٓغٔٞع أُظوٝكبد

 1601572 1601572 2953112 2953112 )هبثَ ُِزٞى٣غ(اُغبه٣خ  كبئغ اُؼ٤ِٔبد

 : ًب٥ر٢ ٣ٞىع

 اُلفَ ػو٣جخ ٓظوٝف

 اؽز٤بؽ٢ اُيا٢ٓ 

 (كبئغ/ػغياالؽز٤بؽ٤بد )

 ػو٣جخ اُلفَ أَُزؾوخ

 أطٍٞ ػو٣ج٤خ ٓؤعِخ 

 

115112 

11000 

2827000 

- 

- 

 

115112 

11000 

2711888 

9752839 

(9637727) 

 

408572 

10000 

1183000 

- 

- 

 

408572 

10000 

774428 

8897518 

(8488946) 

 1601572 1601572 2953112 2953112 اُلبئغ اُوبثَ ُِزٞى٣غ 

 .  2020ا  2019: البياىات الهالي  الهىشارة لمهصرؼ عيى  البحث لسىتي الهصدر
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 (26جداؿ )

 لسىتي (12)جيٍاف لبلستثهار االتهايل قبل ابعد تطبي  الهعيار الدالي  قائه  الدخل لهصرؼ
 2020 ا 2019

 اُزلبط٤َ
 )أُق ك٣٘به ػواه٢  2020 )أُق ك٣٘به ػواه٢(   2019

هجَ رطج٤ن أُؼ٤به 

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

هجَ رطج٤ن أُؼ٤به 

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

 اال٣واكاد : 

 اُلفَ ٖٓ اُز٣ٞٔالد االٍال٤ٓخ

 بة أُظوك٤خكفَ اُؼٔٞالد ٝاالرؼ

 كفَ االٍزضٔبه

 ا٣واك ث٤غ ٝشواء اُؼٔالد االع٘ج٤خ

 ا٣واكاد افوٟ

  

5079581 

6239349 

616498 

4577030 

1819728 

 

5079581 

6239349 

616498 

4577030 

1819728 

  

3112508 

10290426 

- 

7684030 

4095324 

 

3112508 

10290426 

- 

7684030 

4095324 

 25182288 25182288 18332186 18332186 ٓغٔٞع اإل٣واكاد

 أُظوٝكبد :

 ٗلوبد أُٞظل٤ٖ

 ٓظوٝكبد اكاه٣خ ٝػ٤ٓٞٔخ

 اٗلصبه ٝاؽلبء

 ػوائت ٝهٍّٞ

 ٓقظض ٓقبؽو االئزٔبٕ

 ٓقظض رل٢ٗ ه٤ٔخ االٍزضٔبهاد

 ٓظبه٣ق أفوٟ

 اُزٞى٣ؼبد ُِٔٞكػ٤ٖ

 

4863064 

3941980 

857875 

4630 

5825288 

- 

1896545 

250000 

 

4863064 

3941980 

857875 

4630 

5825288 

- 

1896545 

250000 

 

 4341940 

4974437 

2028735 

2560 

5000000 

250000 

2659654 

2000000 

 

 4341940 

4974437 

2028735 

2560 

5000000 

250000 

2659654 

2000000 

 (21257326) (21257326) (17639382) (17639382) ٓغٔٞع أُظوٝكبد

 3924962 3924962 692804 692804 (ُِزٞى٣غ هبثَ) اُغبه٣خ اُؼ٤ِٔبد كبئغ

 ٣ٞىع ًب٥ر٢ :

 ٓظوٝف ػو٣جخ اُلفَ

 اؽز٤بؽ٢ هأٍٔب٢ُ

 اؽز٤بؽ٢ هب٢ٗٞٗ

 اؽز٤بؽ٢ رٍٞؼبد

 أهثبػ ٓؾزغيح

 ػو٣جخ اُلفَ أَُزؾوخ

 اُزيآبد ػو٣ج٤خ ٓؤعِخ

 

189014 

29635 

29635 

59270 

385250 

- 

- 

 

189014 

29635 

29635 

59270 

196236 

91027 

97987 

 

590994 

166698 

166698 

  - 

3000572 

- 

- 

 

590994 

166698 

166698 

- 

1818584 

503013 

87981 

 3333968 3333968 692804 692804 ُِزٞى٣غ اُوبثَ اُلبئغ

 . 2020ا  2019: البياىات الهالي  الهىشارة لمهصرؼ عيى  البحث لسىتي الهصدر

ألصاؿ اااللتزاهػات الضػريبي  يبلح  هف خبلؿ الجداليف أعبلي، إف ضريب  الدخل الهستحق  اا   
قػػد أثػػرت عمػػ  عهميػػ  تازيػػ  فػػائض العهميػػات الجاريػػ  بعػػد تطبيػػ  الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ 

(، ابالتالي فػإف تطبيػ  ٌػذا الهعيػار قػد أعطػ  افصػاح أكثػر عػف البياىػات الهاليػ  الػااردة فػي 12)
 كشف الدخل لمهصارؼ عيى  البحث . 
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 لممصـارف المـالي المركـز عمى قا مـة (12) رقم الدولي المحاسبي رالمعيا تطبيق ـ أثر2ـ4ـ2ـ3
 البحث :ـ  عينة

 جيٍػػػػاف اهصػػػػرؼلبلسػػػػتثهار األاسػػػػ  الشػػػػرؽ  لهصػػػػرؼ الهػػػػالي الهركػػػػز يهكػػػػف اعػػػػداد قائهػػػػ    
 لسػىتي الخػاص بضػرائب الػدخل (12)رقػـ  الهحاسػبي الػدالي الهعيػار تطبيػ  ابعد قبل لبلستثهار
 الجداليف ا تيف :ػ   ، اكها هاض  ب2020 ا 2019

 (27جداؿ )
 (12)قائه  الهركز الهالي لهصرؼ الشرؽ األاس  لبلستثهار قبل ابعد تطبي  الهعيار الدالي 

 2020ا  2019لسىتي 

 اُزلبط٤َ

 )أُق ك٣٘به ػواه٢  2020 )أُق ك٣٘به ػواه٢(   2019

هجَ رطج٤ن أُؼ٤به 

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

٤ن أُؼ٤به هجَ رطج

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

 أُٞعٞكاد :

 ٗول ُلٟ اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢

 أهطلح ُلٟ أُؤٍَبد أُب٤ُخ 

 ر٤َٜالد ائزٔب٤ٗخ ٓجبشوح )طبك٢(

 ٓٞعٞكاد ٓب٤ُخ ثبُو٤ٔخ اُؼبكُخ 

 أطٍٞ ػو٣ج٤خ ٓؤعِخ

 (طبك٢) اٍزضٔبهاد

 ٓٔزٌِبد ٝٓؼلاد )طبك٢(

 خٓٞعٞكاد ؿ٤و ٍِٓٔٞ

 ٓٞعٞكاد أفوٟ

 

318012000 

14344000 

94051000 

10181000 

  - 

3257000 

130729000 

2563000 

111100000 

 

318012000 

14344000 

94051000 

10181000 

9637727 

3257000 

130729000 

2563000 

111100000 

 

309410000 

14849000 

85137000 

11832000 

  - 

4217000 

139281000 

4026000 

114675000 

 

309410000 

14849000 

85137000 

11832000 

8488946 

4217000 

139281000 

4026000 

114675000 

  691915946 683427000 693874727  684237000 ٓغٔٞع أُٞعٞكاد

 أُطِٞثبد ٝؽوٞم أَُب٤ٖٔٛ :

 أُطِٞثبد :

 ٝكائغ ث٘ٞى ٝٓؤٍَبد ٓب٤ُخ أفوٟ

 ٝكائغ اُؼٔالء

 رؤ٤ٓ٘بد ٗول٣خ

 ُؼواه٢هوع اُج٘ي أُوًي١ ا

 ػو٣جخ اُلفَ أَُزؾوخ

 ٓقظظبد ٓز٘ٞػخ

 ٓقظض ػو٣جخ اُلفَ

 اُووٝع أَُزِٔخ ؽ٣ِٞخ األعَ

 ٓطِٞثبد أفوٟ

 

 

409000 

271009000 

7797000 

5762000 

- 

2437000 

164000 

26957000 

111364000 

 

 

409000 

271009000 

7797000 

5762000 

9752839 

2437000 

164000 

26957000 

111364000 

 

 

553000 

266144000 

9484000 

6474000 

- 

3394000 

492000 

34382000 

103272000 

 

 

553000 

266144000 

9484000 

6474000 

8897518 

3394000 

492000 

34382000 

 103272000 

  433092518 424195000  435651839 425899000 ٓغٔٞع أُطِٞثبد

 ؽوٞم أَُب٤ٖٔٛ :

 هأً أُبٍ أٌُززت ثٚ ٝأُلكٞع

 داؽز٤بؽ٤ب

 ؽوٞم األه٤ِخ

 

250000000 

7888000 

450000 

 

250000000 

7772888 

450000 

 

250000000 

8804000 

428000 

 

250000000 

8395428 

428000 

  258823428 259232000  258222888 258338000 ٓغٔٞع ؽوٞم أَُب٤ٖٔٛ

   691915946 683427000 693874727  684237000 ٓغٔٞع أُطِٞثبد ٝؽوٞم أَُب٤ٖٔٛ

 . 2020ا  2019: البياىات الهالي  الهىشارة لمهصرؼ عيى  البحث لسىتي الهصدر
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  (28جداؿ ) 
 (12)قائه  الهركز الهالي لهصرؼ جيٍاف لبلستثهار االتهايل قبل ابعد تطبي  الهعيار الدالي 

 2020ا  2019لسىتي 

 اُزلبط٤َ
 )أُق ك٣٘به ػواه٢  2020 )أُق ك٣٘به ػواه٢(   2019

طج٤ن أُؼ٤به هجَ ر

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

هجَ رطج٤ن أُؼ٤به 

 12اُل٢ُٝ 

 أُؼ٤به رطج٤نثؼل 

 12 اُل٢ُٝ

 أُٞعٞكاد :

 ٗول ُلٟ اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢

 أهطلح ُلٟ أُظبهف

 ر٣ٞٔالد اٍال٤ٓخ )طبك٢(

 هوٝع ؽَ٘خ

 اٍزضٔبهاد )طبك٢(

 ٓٞعٞكاد أفوٟ

 ٓٞعٞكاد ؿ٤و ٍِٓٔٞخ )طبك٢(

 ٓٞعٞكاد صبثزخ ٍِٓٔٞخ )طبك٢(

 ٓٞعٞكاد ر٣َٞخ ك٣ٕٞ

 ٓشوٝػبد رؾذ اُز٘ل٤ن

 

237151329 

68831444 

58872795 

53285 

36700000 

212953162 

7227242 

2882367 

272711 

7537004 

 

237151329 

68831444 

58872795 

53285 

36700000 

212953162 

7227242 

2882367 

272711 

7537004 

 

393095489 

70945464 

55926471 

14800 

37615131 

130661985 

810332 

8094125 

969633 

11487154 

 

393095489 

70945464 

55926471 

14800 

37615131 

130661985 

810332 

8094125 

969633 

11487154 

 709629584 709629584 632481339 632481339 ٓغٔٞع أُٞعٞكاد

 : ا٤ٌُِٔخأُطِٞثبد ٝؽوٞم 

 أُطِٞثبد :

 ؼٔالءٝكائغ اُ

 رؤ٤ٓ٘بد اُؼ٤ِٔبد أُظوك٤خ

 ػو٣جخ اُلفَ أَُزؾوخ

 اُزيآبد ػو٣ج٤خ ٓؤعِخ

 ٓطِٞثبد أفوٟ

 ر٣ٞٔالد ٖٓ اُج٘ي أُوًي١

 ٓقظظبد

 

 

303328593 

32503924 

- 

- 

1640781 

700000 

2805745 

 

 

303328593 

32503924 

91027 

97987 

1640781 

700000 

2805745 

 

 

380603829 

42378775 

- 

- 

1833902 

500000 

6326910 

 

 

380603829 

42378775 

503013 

87981 

1833902 

500000 

6326910 

  432234410 431643416  341168057 340979043 ٓغٔٞع أُطِٞثبد

 :ا٤ٌُِٔخ ؽوٞم 

 هأً أُبٍ أُلكٞع

 اؽز٤بؽ٤بد

 أهثبػ ٓؾزغيح

 

255000000 

32041548 

3460748 

 

255000000 

32852534 

3460748 

 

255000000 

19524848 

3461320 

 

255000000 

18933854 

3461320 

 277395174 277986168 291313282 291502296  ا٤ٌُِٔخٓغٔٞع ؽوٞم 

 709629584 709629584 632481339 632481339 ا٤ٌُِٔخٓغٔٞع أُطِٞثبد ٝؽوٞم 

 . 2020ا  2019: البياىات الهالي  الهىشارة لمهصرؼ عيى  البحث لسىتي الهصدر

( قػد أثػر عمػػ  12ف تطبيػ  الهعيػار الهحاسػبي الػػدالي رقػـ )أحػ  هػف خػبلؿ الجػداؿ أعػػبلي يبل   
تػػـ ادراج األصػػاؿ الضػػريبي  الهؤجمػػ  ضػػهف فقػػرة  إذطريقػػ  االفصػػاح فػػي قائهػػ  الهركػػز الهػػالي، 

هػػا االلتزاهػػات الضػػريبي  الهؤجمػػ  اضػػريب  الػػدخل الهسػػتحق  فػػتـ ادراجٍػػا ضػػهف فقػػرة أالهاجػػادات، 
ابعػػػػد تطبيػػػػ  ٌػػػػذا الهعيػػػػار فػػػػي ٌػػػػذا الهبحػػػػث، سػػػػيتـ قيػػػػاس جػػػػادة االبػػػػبلغ الهػػػػالي  الهطمابػػػػات،

لمهصارؼ عيى  البحث ثـ بياف دار ٌذا الهعيار في تحسػيف جػادة االبػبلغ الهػالي، اكهػا هاضػ  
 في الهبحث القادـ . 
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 في المالي االبالغ جودة عمى( 12) الدولي المحاسبي المعيار تطبيق أثر/ الثالث المبحث
 البحث ينةع

 

 (12) الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار تطبيػػ  ظػل فػػي الهػػالي االبػػبلغ جػػادة خػبلؿ ٌػػذا الهبحػػث سػػيتـ قيػاس   
لقيػػػاس التػػػدف  الىقػػػدي الهسػػػتقبمي  (Barth,et.al.,2001) البحػػػث باسػػػتعهاؿ ىهػػػاذج عيىػػػ  فػػػي الهصػػػارؼ

البػػبلغ الهػػالي، الهسػػتحقات الهعبػػرة عػػف جػػادة ا لقيػػاس جػػادة(Dechow & Dichev,2002)اىهػػاذج 
 البحث باستعهاؿ هجهاع  هف األساليب االحصائي  الهبلئه  . فرضيات ابعد ذلؾ سيتـ اختبار

 

 البحث :ـ عينة في (12) الدولي المحاسبي المعيار تطبيق ظل في المالي االبالغ جودة ـ قياس1ـ3ـ3

 عيىػ  فػي الهصػارؼ( 12) يالػدال الهحاسػبي الهعيػار تطبيػ  ظل في الهالي االببلغ جادة ألجل قياس   
 ،(Barth,et.al.,2001) ىهػاذج البحث، فيهكف قياس التدف  الىقدي الهسػتقبمي لٍػذي الهصػارؼ باسػتعهاؿ

 & Dechow) باسػػػػتعهاؿ ىهػػػػاذج الهػػػػالي االبػػػػبلغ جػػػػادة عػػػػف الهعبػػػػرة الهسػػػػتحقات جػػػػادة اقيػػػػاس

Dichev,2002) اكها هاض  في الفقرات ا تي  :ػ ، 

 

 دفق النقدي المستقبمي لممصارف عينة البحث :ــ قياس الت1ـ1ـ3ـ3

 ىهػاذج باسػتعهاؿ(2020-2017البحػث لمفتػرة ) عيىػ  لمهصػارؼ الهسػتقبمي الىقدي التدف  سيتـ قياس   
(Barth,et.al.,2001)الهتاقعػػ ، قيهتٍػػا تعظػػيـ الهصػػارؼ تسػػع  الػػ  أف عمػػ  الىهػػاذج ٌػػذا ، إذ يعتهػػد 

 الهتاقع  الهستقبمي  الىقدي  بالتدفقات التىبؤ عم  القدرة هف هعيف هستا   تحقي  خبلؿ هف ذلؾ تفسير ايتـ
 الػػذلؾ عاهػػا ، قبػػاال   الهقبالػػ  الهحاسػػب  هبػػادئ خػػبلؿ هػػف بٍػػا الهسػػهاح التصػػرؼ احريػػ  الهراىػػ  إطػػار فػػي

 األعهػػاؿ ىتػػائ  اجػػادة الهرتفعػػ  الدقػػ  خػػبلؿ هػػف دقػػ  أكثػػر بشػػكل الهسػػتقبمي  الىقديػػ  التػػدفقات تاقػػ  يهكػػف
 ايهكف تاضي  ٌذا الىهاذج هف خبلؿ ا تي :ػ  عىٍا، الهعمف رتفع اله
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CFOit+1/TAit = β0 + β1 CFOit/TAit + β2 ΔARit/TAit + β3 ΔINVit/TAit  

+ β4 ΔAPit/TAit + β5 DEPRit/TAit + β6 OTHERit/TAit + εi,t+1

 

    

اذج لمهصػارؼ عيىػ  البحػث خػبلؿ اعميً، فإف األهر يتطمب احتساب كل هتغير هػف هتغيػرات ٌػذا الىهػ   
 األصػػػاؿ إجهػػػالي الػػػ  الحاليػػػ  لمسػػػى  التشػػػغيمي الىقػػػدي التػػػدف  السػػػىاات الهحػػػددة، ايهكػػػف تاضػػػي  ىسػػػب 

(CFOit/TAit) اكها هاض  بالجداؿ ا تي :ػ(2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ ، 

 (29جداؿ )

لمهصارؼ عيى  البحث  (CFOit/TAit)لي األصاؿ ىسب  التدف  الىقدي التشغيمي لمسى  الحالي  ال  إجها
 (2020-2017لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.05472 0.09202- 0.21145 0.02381- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.06501 0.14083- 0.04749- 0.03150- ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.03533- 0.01135 0.00313 0.24875- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00619- 0.22098- 0.06568 0.12650 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.13380- 0.02945- 0.16701 0.16630 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.02800 0.04811- 0.17104 0.00322 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.16903- 0.28393- 0.10009 0.02596- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.29606 0.04392- 0.06571 0.01837- ٓظوف ثـلاك 8

 0.25494 0.08458- 0.19316 0.07951- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.05880 0.16661- 0.10908 0.12047 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  9( ا )2: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهمحقيف )الهصدر

                                                           
ـ:إنحٌث

CFOit+1/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالمستقبلًالتشغٌلًالنقديالتدفقنسبةiًالقادمةالسنةفt+1.

CFOit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالحالٌةللسنةالتشغٌلًالنقديالتدفقنسبةiًالحالٌةالسنةفt.

β 0:حداراالنثابت.

β 6 - β 2:المستقلةللمتغٌراتاالنحدارمعامالت.

ΔARit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالمدٌنونفًالتغٌرنسبةiًالسنةفt.
ΔINVit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالمخزونفًالتغٌرنسبةiبالسنةt.

ΔAPit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالدائنونفًالتغٌرنسبةiًالسنةفt.
DEPRit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىاالندثارنسبةiًالسنةفt.

OTHERit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىاألخرىالحالٌةاالستحقاقاتنسبةiًالسنةفt،ـ:اآلتٌةالمعادلةوفقوٌُحسب

OTHERit/TAit = EARNit/TAit – (CFOit/TAit + ΔARit/TAit + ΔINVit/TAit – ΔAPit/TAit  – DEPRit/TAit)

إن:ـحٌث

EARNit/TAitللمصرفاألصولاجمالًالىالمتوقفةوالعملٌاتاالستثنائٌةالبنودقبلالتشغٌلًالدخلنسبةهوiًالسنةفt.

εi,t+1:العشوائًالخطأ.
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 ( لهصػػرؼ الخمػػي 0.24875-كاىػػت ) 2017ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى  أيبلحػػ  هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي    
 2018لبلسػػتثهار، كهػػا إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.1663التجػػاري، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت )

 ( لهصػػػػرؼ آشػػػػار0.21145العراقػػػػي، اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػػت ) ( لهصػػػػرؼ االسػػػػتثهار0.04749-كاىػػػػت )
االسػبلهي، اأعمػ   ايػبلؼ ( لهصػرؼ0.28393-كاىػت ) 2019لبلستثهار، في حيف إف أدى  قيه  لسى  

ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ الخمػػي 0.01135قيهػػ  كاىػػت ) ( 0.16903-كاىػػت ) 2020التجػػاري، اا 
( لهصػرؼ بغػداد، كهػا ايبلحػ  هػف خػبلؿ ٌػذا 0.29606االسبلهي، اأعم  قيهػ  كاىػت ) لهصرؼ ايبلؼ

األصػػػاؿ بػػػيف  إجهػػػالي الػػػ  يػػػ الحال لمسػػػى  التشػػػغيمي الىقػػػدي التػػػدف  الجػػػداؿ التبػػػايف ااالخػػػتبلؼ فػػػي ىسػػػب 
الهصارؼ عيى  البحث، ايرج  السبب في ذلؾ ال  اختبلؼ قيـ كل هػف التػدف  الىقػدي التشػغيمي )الداخمػ  

جهالي األصاؿ لٍذي الهصارؼ خبلؿ سىاات البحث .   االخارج ( اا 

 البحػث  عيىػ لمهصارؼ( ΔARit/TAit) األصاؿ إجهالي ال  الهديىيف في التغير ايهكف تاضي  ىسب    
 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2020-2017) لمفترة

 (30جداؿ )

-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (ΔARit/TAit)ال  إجهالي األصاؿ  لتغير في الهديىيفىسب  ا
2020) 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.14048 0.00766- 0.07609 0.05051 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.00316- 0.02101- 0.05609 0.00211- ه اُؼواه٢ٓظوف االٍزضٔب 2

 0.09668 0.03623- 0.05144 0.02335- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00130 0.00173- 0.00595- 0.06108- ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.00718- 0.01476 0.00231 0.00435 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.02447- 0.10072 0.02606 0.13082- ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.07914- 0.14060- 0.01794- 0.05571 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.03655 0.03305- 0.06752- 0.02252- ٓظوف ثـلاك 8

 0.00299 0.04828- 0.06759 0.07004- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.05494 0.14758- 0.09096 0.06968 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  4( ا )2)الهمحقيف لباحث باالعتهاد عم  : إعداد االهصدر

 ( لهصػػرؼ الهاصػػل0.13082-كاىػػت ) 2017يتبػػيف هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي، إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى     
كاىػت  2018التجػاري، كهػا إف أدىػ  قيهػ  لسػى   ( لهصرؼ ساهر0.06968لمتىهي ، اأعم  قيه  كاىت )
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التجػػاري، فػػي حػػيف إف  ( لهصػػرؼ سػػاهر0.09096( لهصػػرؼ بغػػداد، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت )0.06752-)
( 0.10072التجػاري، اأعمػ  قيهػ  كاىػت ) ( لهصػرؼ سػاهر0.14758-كاىت ) 2019أدى  قيه  لسى  
ف أدى  قيه  لسى   لهصرؼ الهاصل االسػبلهي،  ( لهصػرؼ ايػبلؼ0.07914-كاىت ) 2020لمتىهي ، اا 

 ايتبػػيف هػػف خػػبلؿ ٌػػذا الجػػداؿ التبػػايفلبلسػػتثهار . كهػػا  ( لهصػػرؼ آشػػار0.14048اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت )
األصاؿ بيف الهصارؼ عيىػ  البحػث، ايرجػ  السػبب  إجهالي ال  يفالهديى في التغير ااالختبلؼ في ىسب 

جهالي األصاؿ خبلؿ سىاات البحث .   في ذلؾ ال  اختبلؼ أرصدة الهديىاف اا 

 عيىػػػ  لمهصػػػارؼ( ΔINVit/TAit) األصػػػاؿ إجهػػػالي الػػػ  الهخػػػزاف  فػػػي التغيػػػر ايهكػػػف تاضػػػي  ىسػػػب    
 ، هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2020-2017) لمفترة البحث

 (31جداؿ )

-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (ΔINVit/TAit)ىسب  التغير في الهخزاف ال  إجهالي األصاؿ 
2020) 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ ٓظوف  6

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف ثـلاك 8

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

  0.00000  0.00000  0.00000  0.00000 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث .  الهصدر

 (ΔINVit/TAit) األصػاؿ إجهػالي الػ  الهخػزاف  في التغير ف ىسب أيبلح  هف خبلؿ الجداؿ أعبلي،    
( اذلػػػػؾ لعػػػػدـ اهػػػػتبلؾ ٌػػػػذي 0.00000كاىػػػػت ) (2020-2017) لمفتػػػػرة البحػػػػث عيىػػػػ  لجهيػػػػ  الهصػػػػارؼ

ر إف الهصارؼ ٌي احدات خدهي  ال تهتمؾ أي ىاع هػف أىػااع الهصارؼ لمهخزاف خبلؿ ٌذي الفترة باعتبا
 الهخزاف السمعي .  
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 البحػث عيىػ  لمهصػارؼ (ΔAPit/TAit) األصػاؿ إجهالي ال  فالدائىي في التغير ايهكف تاضي  ىسب    
 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2020-2017) لمفترة

 (32جداؿ )

-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (ΔAPit/TAit) ف ال  إجهالي األصاؿىسب  التغير في الدائىي
2020) 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.05501- 0.09175- 0.21724 0.05097- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.00244 0.00571- 0.00374 0.00855- ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.04075- 0.35816 0.00159- 0.11422- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00741- 0.08011- 0.12931- 0.48287 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.13869- 0.07415- 0.16712 0.14928 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.04399- 0.04372 0.03901- 0.26427 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.07685- 0.10551- 0.03470 0.01588 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.19175 0.70355 0.00017- 0.72039- ٓظوف ثـلاك 8

 0.10890 0.04022- 0.10950 0.01422- ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.02430- 0.05152- 0.02204- 0.20745 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  5( ا )2)الهمحقيف : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهصدر

( لهصػػرؼ بغػػداد، 0.72039-) كاىػػت 2017يتضػػ  هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي، إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى     
-كاىػػػت ) 2018األاسػػػ ، كهػػػا إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.48287اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

لبلسػػتثهار، فػػي  ( لهصػػرؼ آشػػار0.21724األاسػػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ( لهصػػرؼ الشػػرؽ 0.12931
قيهػػػ  كاىػػػت االسػػػبلهي، اأعمػػػ   ( لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ0.10551-كاىػػػت ) 2019حػػػيف إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  

ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  0.70355)  ( لهصػػػرؼ الهىصػػػار0.13869-كاىػػػت ) 2020( لهصػػػرؼ بغػػػداد، اا 
 الػ  فالػدائىي فػي التغيػر ف ىسب أ( لهصرؼ بغداد . كها يتض  0.19175لبلستثهار، اأعم  قيه  كاىت )

اهختمفػ ، كاىػت هتبايىػ   (2020-2017) لمفتػرة البحث عيى  لمهصارؼ( ΔAPit/TAit) األصاؿ إجهالي
ايرج  السبب في ٌذا التبايف ااالختبلؼ ال  اختبلؼ السياس  التػي تتبعاٌػا الهصػارؼ فػي االعتهػاد عمػ  
جهػػػػالي األصػػػػاؿ  الػػػػدياف فػػػػي أعهالٍػػػػا الهختمفػػػػ ، اكػػػػذلؾ اخػػػػتبلؼ أرصػػػػدة كػػػػل هػػػػف الحسػػػػابات الدائىػػػػ  اا 

  . 2020ال  سى   2017لمهصارؼ عيى  البحث خبلؿ فترة البحث الههتدة هف سى  
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 لمفتػػرة البحػػث عيىػػ  لمهصػػارؼ (DEPRit/TAit) األصػػاؿ إجهػػالي الػػ  االىػػدثار ايهكػػف تاضػػي  ىسػػب    
 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2017-2020)

 (33جداؿ )

 (2020-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (DEPRit/TAit)ىسب  االىدثار ال  إجهالي األصاؿ 
 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.00134 0.00340 0.00247 0.00302 آشٞه ُالٍزضٔبه ٓظوف 1

 0.00152 0.00166 0.00143 0.00140 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.00337 0.00323 0.00270 0.00352 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.01088 0.00381 0.00327 0.00360 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.00064 0.00035 0.00073 0.00066 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.00039 0.00125 0.00287 0.00248 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.00127 0.00146 0.00278 0.00626 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.00137 0.00146 0.00175 0.00175 ٓظوف ثـلاك 8

 0.00286 0.00136 0.00155 0.00409 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.00158 0.00114 0.00102 0.00088 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  6( ا )2)الهمحقيف : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهصدر

 ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.00066كاىػػت ) 2017ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى  أيبلحػػ  هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ أعػػبلي    
 2018االسػبلهي، كهػا إف أدىػ  قيهػ  لسػى   ( لهصػرؼ ايػبلؼ0.00626لبلسػتثهار، اأعمػ  قيهػ  كاىػت )

 ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.00327لبلسػػػتثهار، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) ( لهصػػػرؼ الهىصػػػار0.00073اىػػػت )ك
لبلسػتثهار، اأعمػ   ( لهصػرؼ الهىصػار0.00035كاىػت ) 2019األاس ، في حػيف إف أدىػ  قيهػ  لسػى  

ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.00381قيهػػػ  كاىػػػت ) ( 0.00039كاىػػػت ) 2020األاسػػػ ، اا 
األاسػ  . اىتيجػػ   الخػػتبلؼ  ( لهصػػرؼ الشػػرؽ 0.01088ىهيػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػت )لمت لهصػرؼ الهاصػػل

قيه  الهاجادات الثابت  في الهصارؼ عيى  البحث، كاف ٌىاؾ اختبلؼ في هبال  اىػدثار ٌػذي الهاجػادات، 
 لمهصػػارؼ (DEPRit/TAit) األصػػاؿ إجهػػالي الػػ  االىػػدثار األهػػر الػػذي أد  الػػ  اخػػتبلؼ اتبػػايف ىسػػب 

 .  2020ال  سى   2017هف سى   لمفترة بحثال عيى 

 األصػػاؿ اجهػػالي الػػ  الهتاقفػػ  االعهميػػات االسػػتثىائي  البىػػاد قبػػل التشػػغيمي الػػدخل ايهكػػف تاضػػي  ىسػػب    
(EARNit/TAit) هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  البحث عيى  لمهصارؼ 
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 (34جداؿ )

 (EARNit/TAit) األصاؿ اجهالي ال  الهتاقف  االعهميات االستثىائي  البىاد قبل التشغيمي الدخل ىسب 
 (2020-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.03128 0.01119 0.01013 0.03592 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.00818 0.00003 0.00056 0.00697 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.00001 0.00716- 0.00102 0.00701 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00319- 0.00012 0.00284- 0.00077- ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.00544 0.00566 0.01351 0.01127 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.00365 0.00834 0.00631 0.01196 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.01182 0.00277 0.00162 0.00537 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.01423 0.00644 0.00373 0.00561 ـلاكٓظوف ث 8

 0.00470 0.00080 0.00655 0.02687 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.00320 0.00288 0.00223 0.00103 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  8( ا )2: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهمحقيف )الهصدر

 ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.00077-كاىػػػت ) 2017ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أيتضػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
 2018لبلسػػػتثهار، كهػػػا إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ آشػػػار0.03592األاسػػػ ، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

 ( لهصػػػػرؼ الهىصػػػػار0.01351األاسػػػػ ، اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػػت ) ( لهصػػػػرؼ الشػػػػرؽ 0.00284-كاىػػػػت )
التجػػاري، اأعمػػ   ي ( لهصػػرؼ الخمػ0.00716-كاىػػت ) 2019لبلسػتثهار، فػػي حػيف إف أدىػػ  قيهػػ  لسػى  

ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ آشػػار0.01119قيهػػ  كاىػػت ) ( 0.00319-كاىػػت ) 2020لبلسػػتثهار، اا 
لبلسػػتثهار . كهػػا ايتضػػ  هػػف  ( لهصػػرؼ آشػػار0.03128األاسػػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) لهصػػرؼ الشػػرؽ 

 البىػاد قبػل تشػغيميال الػدخل خبلؿ ٌذا الجداؿ اجاد تبايف ااختبلؼ بيف الهصارؼ عيى  البحػث فػي ىسػب 
، ايرجػػ  السػػبب فػػي ٌػػذا التبػػايف (EARNit/TAit) األصػػاؿ اجهػػالي الػػ  الهتاقفػػ  االعهميػػات االسػػتثىائي 

ف بعػػض الهصػػارؼ تكػػاف أعهالٍػػا هاسػػع  فػػي أااالخػػتبلؼ الػػ  اخػػتبلؼ هبمػػ  الػػدخل التشػػغيمي، فػػيبلح  
دة، اباإلضػػاف  لػػذلؾ اخػػتبلؼ أكثػػر هػػف هحافظػػ  ااحػػدة، االػػبعض األخػػر يقتصػػر عهمٍػػا الػػ  هحافظػػ  ااحػػ

 إجهالي األصاؿ بيف ٌذي الهصارؼ . 

( OTHERit/TAit) األصػػػػػػاؿ إجهػػػػػػالي الػػػػػ  األخػػػػػػر   الحاليػػػػػ  االسػػػػػػتحقاقات ايهكػػػػػف تاضػػػػػػي  ىسػػػػػب    

 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2020-2017) لمفترة البحث عيى  لمهصارؼ
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 (35جداؿ )

لمهصارؼ عيى  البحث  (OTHERit/TAit)األصاؿ ىسب  االستحقاقات الحالي  األخر  ال  إجهالي 
 (2020-2017لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.21759- 0.02252 0.05770- 0.03873- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.04971- 0.15782 0.00287- 0.03343 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.09873- 0.37911 0.05244- 0.16841 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00517 0.14653 0.18861- 0.42028 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.00837 0.05345- 0.01204 0.00944- ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.04348- 0.00070 0.22693- 0.40631 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.18441 0.32325 0.04305- 0.00224- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.12526- 0.78842 0.00712 0.67214- ٓظوف ثـلاك 8

 0.14147- 0.09480 0.14315- 0.16629 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.13326- 0.26669 0.21883- 0.01921 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 .   (34( ا )33( ا )32( ا )31( ا )30( ا )29: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجدااؿ )الهصدر

( لهصػػػرؼ بغػػػداد، 0.67214-كاىػػت ) 2017ف أدىػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أأعػػػبلي يبلحػػ  هػػػف خػػبلؿ الجػػػداؿ    
-كاىػػػت ) 2018األاسػػػ ، كهػػػا إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.42028اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

لبلسػػتثهار،  ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.01204لمتىهيػػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ( لهصػػرؼ الهاصػػل0.22693
لبلسػػتثهار، اأعمػػ  قيهػػ   ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.05345-كاىػػت ) 2019فػػي حػػيف إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى  

ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى  0.78842كاىػػت )  ( لهصػػرؼ آشػػار0.21759-كاىػػت ) 2020( لهصػػرؼ بغػػداد، اا 
 االسبلهي . ايرج  السبب فػي اخػتبلؼ ىسػب  ( لهصرؼ ايبلؼ0.18441لبلستثهار، اأعم  قيه  كاىت )

 لمفتػػػرة البحػػػث عيىػػػ  لمهصػػػارؼ (OTHERit/TAit) األصػػػاؿ إجهػػػالي الػػػ  األخػػػر   الحاليػػػ  االسػػػتحقاقات
االتػدف   الهتاقفػ  االعهميػات االسػتثىائي  البىػاد ال  اختبلؼ كل هف الدخل التشغيمي قبػل (2017-2020)

جهػػالي األصػػاؿ بػػيف  الىقػػدي التشػػغيمي اأرصػػدة الحسػػابات الهديىػػ  اأرصػػدة الحسػػابات الدائىػػ  ااالىػػدثار اا 
 الفترة .  الهصارؼ عيى  البحث خبلؿ ٌذي

 (CFOit+1/TAit) األصػاؿ إجهػالي الػ  الهسػتقبمي التشػغيمي الىقػدي التدف  ابذلؾ يهكف تاضي  ىسب    
 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  البحث عيى  لمهصارؼ
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 (36جداؿ )

لمهصارؼ عيى  البحث  (CFOit+1/TAit) الهستقبمي ال  إجهالي األصاؿ التشغيمي الىقدي التدف  ىسب 
 (2020-2017لمفترة )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.07606- 0.16551- 0.44955 0.05998- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.01610 0.00807- 0.01090 0.00733- ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.07476- 0.71562 0.00324 0.21439- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00375 0.15248- 0.25492- 0.97217 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.27066- 0.14194- 0.34921 0.31115 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.08355- 0.09828 0.06597- 0.54546 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.13934- 0.20533- 0.07658 0.04965 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.40047 1.41646 0.00689 1.43167- ٓظوف ثـلاك 8

 0.22822 0.07692- 0.22865 0.00661 ٔبهٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزض 9

 0.04224- 0.09788- 0.03981- 0.41769 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 0.27066- 0.20533- 0.25492- 1.43167- أك٠ٗ ه٤ٔخ 

 0.40047 1.41646 0.44955 0.97217 أػ٠ِ ه٤ٔخ 

 0.00381- 0.13822 0.07643 0.05894 أُزٍٞؾ اُؼبّ 

 باالعتهاد عم  الجدااؿ السابق  .  : إعداد الباحثالهصدر

( لهصػػػرؼ بغػػػداد، 1.43167-كاىػػت ) 2017ف أدىػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أيبلحػػ  هػػػف خػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
-كاىػػػت ) 2018األاسػػػ ، كهػػػا إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 0.97217اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

لبلسػػتثهار، فػػي  آشػػار ( لهصػػرؼ0.44955األاسػػ ، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ( لهصػػرؼ الشػػرؽ 0.25492
االسػػػبلهي، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت  ( لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ0.20533-كاىػػػت ) 2019حػػػيف إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  

ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  1.41646)  ( لهصػػػرؼ الهىصػػػار0.27066-كاىػػػت ) 2020( لهصػػػرؼ بغػػػداد، اا 
، 2017( لهصػػػرؼ بغػػػداد . اكػػػاف الهتاسػػػ  العػػػاـ لمسػػػىاات 0.40047لبلسػػػتثهار، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

-(، )0.13822(، )0.07643(، )0.05894لمهصػػػػػػػػػػارؼ عيىػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػث ) 2020، 2019، 2018
ذا يدؿ عم  اهكاىي  تحديد التدف  الىقدي الهستقبمي لمهصارؼ عيى  البحػث 0.00381 (، عم  التاالي، ٌا

قػاائـ االتي هف خبللٍا يهكف لمهسػتفيديف هػف ال 2020ال  سى   2017خبلؿ فترة البحث الههتدة هف سى  
 الهالي  هعرف  دق  افصاح الهصرؼ عف تدفقاتً الىقدي  . 
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 ـ قياس جودة المستحقات لممصارف عينة البحث :ـ 2ـ1ـ3ـ3

 عيىػػ  لمهصػػارؼ (Dechow & Dichev,2002) ىهػػاذج باسػػتعهاؿ الهسػػتحقات جػػادة سػػيتـ قيػػاس   
 السػابق  التشػغيمي  الىقديػ  دفقاتبالتػ جػادة هسػتحقاتٍا الهحػددة تعظػيـ الهصارؼ ال  البحث، إذ تسع  ٌذي

 ايهكف تاضي  ٌذا الىهاذج هف خبلؿ ا تي :ػ   االهستقبمي ، االحالي 
 

Accrualsit = α + β1 CFOit-1/TAit-1 + β2 CFOit/TAit  + β3 CFOit+1/TAit+1 

+ β4 ΔRevenueit/TAit + β5 PPEit/TAit

 

 

 التػدف  غيػرات ٌػذا الىهػاذج، ايهكػف تاضػي  ىسػب اعميً، فإف األهر يتطمب احتسػاب كػل هتغيػر هػف هت   
 لمفتػػػرة البحػػػث عيىػػػ  لمهصػػػارؼ( CFOit-1/TAit) األصػػػاؿ إجهػػػالي الػػػ  السػػػابق  لمسػػػى  التشػػػغيمي الىقػػػدي

 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ  (2017-2020)

 (37جداؿ )

هصارؼ عيى  لم (CFOit-1/TAit)ىسب  التدف  الىقدي التشغيمي لمسى  السابق  ال  إجهالي األصاؿ 
 (2019-2016البحث لمفترة )

 2019 2018 2017 2016 أُظوف د

 0.08078- 0.23759 0.01914- 0.03039- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.13056- 0.05442- 0.02977- 0.07777 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.01220 0.00330 0.25949- 0.06974 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.22485- 0.07960 0.11812 0.01093 ٍٝؾ ٓظوف اُشوم األ 4

 0.03344- 0.17899 0.13977 0.16630 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.04965- 0.17086 0.00321 0.07532 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.32301- 0.11884 0.02354- 0.26179- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.03505- 0.06459 0.01799- 0.23006- ٓظوف ثـلاك 8

 0.07538- 0.20149 0.07351- 0.33964 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.17522- 0.12750 0.11477 0.00804 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 .  (12ا ) (9) ا( 2) الهبلح : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهصدر
                                                           

ـ:إنحٌث
Accrualsit:للمصرفالمستحقاتجودةiًالسنةفt.

CFOit-1/TAit-1:للمصرفاألصولإجمالًالىالسابقةللسنةالتشغٌلًالنقديالتدفقنسبةiًالسنةفt-1.

CFOit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالحالٌةللسنةالتشغٌلًالنقديالتدفقنسبةiًالسنةفt.
CFOit+1/TAit+1:للمصرفاألصولإجمالًالىالمستقبلًٌلًالتشغالنقديالتدفقنسبةiًالسنةفt+1.

ΔRevenueit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىاالٌراداتفًالتغٌرنسبةiًالسنةفt.
PPEit/TAit:للمصرفاألصولإجمالًالىالثابتةاألصولنسبةiًالسنةفt. 
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 ؼ ايػػػبلؼ( لهصػػػر 0.26179-كاىػػت ) 2017ف أدىػػػ  قيهػػ  لسػػػى  أيبلحػػ  هػػػف خػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػبلي    
 2018لبلسػتثهار، كهػا إف أدىػ  قيهػ  لسػى   ( لهصػرؼ جيٍػاف0.33964االسبلهي، اأعم  قيهػ  كاىػت )

 ( لهصػػػرؼ الهىصػػػار0.13977التجػػػاري، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) ( لهصػػػرؼ الخمػػػي 0.25949-كاىػػػت )
عم  العراقي، اأ  ( لهصرؼ االستثهار0.05442-كاىت ) 2019لبلستثهار، في حيف إف أدى  قيه  لسى  

ف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ آشػػار0.23759قيهػػ  كاىػػت ) ( 0.32301-كاىػػت ) 2020لبلسػػتثهار، اا 
التجػاري . ايرجػ  السػبب الػ   ( لهصػرؼ الخمػي 0.0122االسبلهي، اأعم  قيه  كاىػت ) لهصرؼ ايبلؼ

السػػػابق  تبػػايف ااخػػػتبلؼ ٌػػذي الىسػػػب  بػػػيف الهصػػارؼ الػػػ  تبػػػايف ااخػػتبلؼ التػػػدف  الىقػػػدي التشػػغيمي لمسػػػى  
جهالي األصاؿ خبلؿ سىاات البحث .   اا 

فػػػػتـ  (CFOit/TAit)األصػػػػاؿ  إجهػػػػالي الػػػػ  الحاليػػػػ  لمسػػػػى  التشػػػػغيمي الىقػػػػدي التػػػػدف  ابالىسػػػػب  لىسػػػػب    
األصػػاؿ  إجهػػالي الػػ  الهسػػتقبمي التشػػغيمي الىقػػدي التػػدف  ىسػػب هػػا  أ(، 29تاضػػيحٍا هػػف خػػبلؿ الجػػداؿ )

(CFOit+1/TAit+1) ىسػػػب  التغيػػػر فػػػي ، كهػػػا ايهكػػػف تاضػػػي  (36) الجػػػداؿ بلؿخػػػ هػػػف تاضػػػيحٍا فػػػتـ
( 2020-2017لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث لمفتػػرة ) (Revenueit-1/TAit)االيػػرادات الػػ  إجهػػالي األصػػاؿ 

 هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ 

 (38جداؿ )

لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة  (Revenueit-1/TAit)ىسب  التغير في االيرادات ال  إجهالي األصاؿ 
(2017-2020) 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.00951 0.00469- 0.00514- 0.04216- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.00817 0.00383- 0.01312- 0.01202- ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.00517 0.00484- 0.00211- 0.01084- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.00039- 0.01360- 0.01074- 0.02108- ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.00159- 0.00824- 0.00243 0.00123 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.00837- 0.00349- 0.00238- 0.00541 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.00225 0.00797- 0.00529- 0.00060- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.00762 0.00616 0.00421- 0.01031- ٓظوف ثـلاك 8

 0.00965 0.00997- 0.01786- 0.01193- بٕ ُالٍزضٔبهٓظوف ع٤ٜ 9

 0.00593 0.01482 0.00300- 0.02425- ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  7) ا( 2) : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهمحقيفالهصدر
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 ( لهصػػػرؼ آشػػػار0.04216-كاىػػػت ) 2017ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
 2018لمتىهيػػ ، كهػػا إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ الهاصػػل0.00541عمػػ  قيهػػ  كاىػػت )لبلسػػتثهار، اأ 

 ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.00243لبلسػػتثهار، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ( لهصػػرؼ جيٍػػاف0.01786-كاىػػت )
األاس ، اأعم  قيه   ( لهصرؼ الشرؽ 0.0136-كاىت ) 2019لبلستثهار، في حيف إف أدى  قيه  لسى  

ف أدى  قيه  لسى   صرؼ ساهر( له0.01482كاىت ) ( لهصرؼ 0.00837-كاىت ) 2020التجاري، اا 
لبلستثهار . ايرج  السبب في اختبلؼ  ( لهصرؼ جيٍاف0.00965لمتىهي ، اأعم  قيه  كاىت ) الهاصل

الػػػ  اخػػػتبلؼ كػػػل هػػػف هبػػػال   (Revenueit-1/TAit)ىسػػػب  التغيػػػر فػػػي االيػػػرادات الػػػ  إجهػػػالي األصػػػاؿ 
جهػػالي ا ف الهصػػارؼ التػػي تكػػاف هبػػال  ايراداتٍػػا كبيػػرة أيبلحػػ   إذألصػػاؿ خػػبلؿ فتػػرة البحػػث، االيػػرادات اا 

ػػػي  البػػػا  هػػػا تكػػػاف هرتبطػػػ  باألىشػػػط  الرئيسػػػ  االهسػػػتهرة  كاىػػػت تعتهػػػد عمػػػ  هصػػػادر هتىاعػػػ  لئليػػػراد ٌا
 .  2020ال  سى   2017لمهصرؼ خبلؿ السىاات هف سى  

لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث  (PPEit-1/TAit)ي األصػػاؿ ايهكػػف تاضػػي  ىسػػب  األصػػاؿ الثابتػػ  الػػ  إجهػػال   
 ( هف خبلؿ الجداؿ ا تي :ػ 2020-2017لمفترة )

 (39جداؿ )

-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (PPEit-1/TAit)ىسب  األصاؿ الثابت  ال  إجهالي األصاؿ 
2020) 

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.04192 0.05893 0.06095 0.04010 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.02698 0.03451 0.03213 0.03624 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.07764 0.07501 0.07316 0.05361 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.14364 0.13963 0.11336 0.12144 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.02228 0.01987 0.01899 0.02018 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.13779 0.13257 0.12876 0.01079 ُِز٤ٔ٘خ ٓظوف أُٞطَ  6

 0.12957 0.10181 0.08472 0.06997 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.03931 0.04432 0.03859 0.04353 ٓظوف ثـلاك 8

 0.01141 0.00456 0.00193 0.00277 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.08734 0.08282 0.06571 0.04815 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 ( .  3) ا( 2) : إعداد الباحث باالعتهاد عم  الهمحقيفصدراله
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 ( لهصػػػرؼ جيٍػػػاف0.00277كاىػػػت ) 2017ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أيبلحػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
 2018األاسػػ ، كهػػا إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ الشػػرؽ 0.12144لبلسػػتثهار، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت )

 ( لهصػػػػرؼ الهاصػػػػل0.12876اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػت ) لبلسػػػتثهار، ( لهصػػػػرؼ جيٍػػػػاف0.00193كاىػػػت )
لبلستثهار، اأعم  قيهػ   ( لهصرؼ جيٍاف0.00456كاىت ) 2019لمتىهي ، في حيف إف أدى  قيه  لسى  

ف أدىػ  قيهػ  لسػى   ( لهصرؼ الشرؽ 0.13963كاىت ) ( لهصػرؼ 0.01141كاىػت ) 2020األاسػ ، اا 
األاس  . اىتيج   الختبلؼ هبػال  كػل  الشرؽ  ( لهصرؼ0.14364لبلستثهار، اأعم  قيه  كاىت ) جيٍاف

جهالي األصاؿ كاف ٌىػاؾ اخػتبلؼ فػي ىسػب  األصػاؿ  إجهػالي الػ  الثابتػ  األصػاؿ هف األصاؿ الثابت  اا 
(PPEit-1/TAit) ( 2020-2017بيف الهصارؼ عيى  البحث خبلؿ الفترة  . ) 

بق  المسػى  الحاليػػ  االهسػػتقبمي(، اكػػذلؾ ابعػد تحديػػد كػػل هػف ىسػػب  التػػدف  الىقػػدي التشػغيمي )لمسػػى  السػػا   
األصاؿ، فيهكف  إجهالي ال  الثابت  األصاؿ اىسب  األصاؿ إجهالي ال  االيرادات في التغير تحديد ىسب 

(، اكهػا هاضػ  2020-2017لمهصارؼ عيى  البحػث لمفتػرة ) (Accrualsit) احتساب جادة الهستحقات
 بالجداؿ ا تي :ػ 

 (40جداؿ )

 (2020-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) (Accrualsit) قاتجادة الهستح
 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 0.05069- 0.03430 0.69767 0.11624- ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 0.01430- 0.17264- 0.04735- 0.06316 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 0.01508- 0.80044 0.18207- 0.35063- ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 0.08404- 0.16783- 0.03150 1.20996 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 0.41721- 0.01923 0.67741 0.66516 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 0.02422 0.35011 0.23466 0.64020 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 0.49956- 0.27658- 0.23256 0.16873- ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 0.70841 1.48761 0.08899 1.64688- ٓظوف ثـلاك 8

 0.42884 0.03458 0.33237 0.25758 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 0.06539- 0.03935- 0.24675 0.57010 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 0.49956- 0.27658- 0.18207- 1.64688- أك٠ٗ ه٤ٔخ 

 0.70841 1.48761 0.69767 1.20996 أػ٠ِ ه٤ٔخ 

 0.00152 0.20699 0.23125 0.11237 أُزٍٞؾ اُؼبّ 

 ( . 39( ا )38( ا )37( ا )36( ا )29: إعداد الباحث باالعتهاد عم  الجدااؿ )الهصدر
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( لهصػػػرؼ بغػػػداد، 1.64688-كاىػػت ) 2017ف أدىػػ  قيهػػػ  لسػػػى  أيبلحػػ  هػػػف خػػبلؿ الجػػػداؿ أعػػػبلي    
-اىػػػت )ك 2018األاسػػػ ، كهػػػا إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   ( لهصػػػرؼ الشػػػرؽ 1.20996اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )

لبلسػػتثهار، فػػي  ( لهصػػرؼ آشػػار0.69767التجػػاري، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) ( لهصػػرؼ الخمػػي 0.18207
االسػػػبلهي، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت  ( لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ0.27658-كاىػػػت ) 2019حػػػيف إف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى  

ف أدىػػػػػ  قيهػػػػػ  لسػػػػػى  1.48761)  ( لهصػػػػػرؼ ايػػػػػبلؼ0.49956-كاىػػػػػت ) 2020( لهصػػػػػرؼ بغػػػػػداد، اا 
، 2017( لهصػػػرؼ بغػػػداد . اكػػػاف الهتاسػػػ  العػػػاـ لمسػػػىاات 0.70841عمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت )االسػػػبلهي، اأ 

(، 0.20699(، )0.23125(، )0.11237لمهصػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ عيىػػػػػػػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػػػػػػػث ) 2020، 2019، 2018
ػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػ  جػػػػادة الهسػػػػتحقات الهعبػػػػرة عػػػػف جػػػػادة االبػػػػبلغ الهػػػػالي 0.00152) (، عمػػػػ  التػػػػاالي . ٌا

االتػػي هػػف خبللٍػػا  2020الػػ  سػػى   2017حػػث الههتػػدة هػػف سػػى  لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث خػػبلؿ فتػػرة الب
  يهكف لمهستفيديف هف القاائـ الهالي  هعرف  دق  افصاح الهصرؼ عف هستحقاتً . 

ضػرائب ) 12 رقػـ الػدالي الهحاسػبي الهعيػار لتطبيػ  إهكاىيػ  ٌىاؾابىا   عم  ها تقدـ، يهكف القاؿ إف    
 االبػبلغ جػادة قيػاس إهكاىيػ ، فضػبل  عػف الهاليػ  لػؤلاراؽ عػراؽال سػاؽ  فػي الهدرجػ  الهصػارؼ فػي( الدخل
 جػادة تحسػيف فػي يسػاعد( 12) رقػـ الػدالي الهحاسػبي الهعيػار تطبيػ  إف، كهػا الهصػارؼٌػذي  فػي الهالي
، ابػػذلؾ فقػػد تػػـ اثبػػات فرضػػيات الهاليػػ  لػػؤلاراؽ العػػراؽ سػػاؽ  فػػي الهدرجػػ  الهصػػارؼ فػػي الهػػالي االبػػبلغ
 البحث .
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 االستنتاجات/ األول المبحث

ـ الهبحث ٌذا يتضهف     االتػي االعهمػي، الىظػري  بشػقيً البحث إليٍا تاصل التي االستىتاجات ٌأ
       ػ: تيا  خبلؿ هف بياىٍا يهكػف

 

 ـ استنتاجات الجانل النظري :ـ 1ـ1ـ4

   ػ: ا تي خبلؿ هف الىظري  الجاىب استىتاجات بياف يهكف   

هػػػف هجمػػػس هعػػػػايير  ة( أحػػػػد الهعػػػايير الصػػػادر 12يعػػػد الهعيػػػار الهحاسػػػبي الػػػدالي رقػػػـ ) .1
 الهحاسب  الدالي  هػف أجػل تقػديـ االرشػادات الخاصػ  بضػريب  الػدخل فيهػا يتعمػ  بالقيػاس
ااالفصػػػاح الهحاسػػػبي، اعىػػػد تطبيػػػ  ٌػػػذا الهعيػػػار البػػػد هػػػف التهييػػػز بػػػيف الػػػرب  االػػػدخل 

 الهحاسبي االرب  االدخل الضريبي، اهحاال  التافي  فيها بيىٍها . 
لضػرائب  الهحاسػبي  الهعالجػ  ( الػ  تاضػي 12رقػـ ) الػدالي الهحاسػبي يٍػدؼ الهعيػار .2

الهسػتقبمي   التسػاي  أا لؤلصػاؿ، لػدفتري ا لمهبمػ  الهسػتقبمي الػدخل، هػف خػبلؿ االسػترداد
 ا ثػار عػف الهحاسػب الهػالي، اكػذلؾ  الهركػز قائهػ  فػي الهثبتػ  لبللتزاهػات الػدفتري  لمهبم 

 . الحالي   لمفترة األخر   ااألحداث لهعاهبلتا الضريبي 
 الفتػرة الحاليػ  االفتػرات السػابق  يػتـ االعتػراؼ بٍػا عػف الهدفاعػ   ير الجاري  الضريب إف  .3

 بالزيػػػادة فيعتػػػرؼ الهسػػػتح  الهبمػػػ  عػػػف يزيػػػد الهػػػدفاع الهبمػػػ  ااذا كػػػاف ،باصػػػفٍا التزاهػػػا  
 يػتـ االعتػراؼ بٍػاالضػريبي  بالخسػارة الهتعمقػ  ، كهػا إف الهىفعػ ا  ضػريبي أصػبل  باصػفً 

 باصػفٍا ألتزاهػا  فيػتـ االعتػراؼ بٍػا  الهؤقتػ  الضػريبي  هػا الفػراؽ أ، ا  ضريبي باصفً أصبل  
 .  ا  ضريبي

هػػػػا : طريقػػػػ  الهيزاىيػػػػ  العهاهيػػػػ  )االلتػػػػزاـ  .4 ٌىػػػػاؾ طريقتػػػػاف لقيػػػػاس الضػػػػرائب الهؤجمػػػػ  ٌا
 العهاهيػػػ  الضػػػريبي( اطريقػػػ  قائهػػػ  الػػػدخل )الضػػػرائب الهؤجمػػػ (، اتعػػػد طريقػػػ  الهيزاىيػػػ 

 الفراقػػات احتسػػاب عمػػ  ٌػػي األفضػػل اذلػػؾ ألف ٌػػذي الطريقػػ  تعتهػػد (الضػػريبي االلتػػزاـ)
 آثػػارا   االتػػي تعكػػس القادهػػ  الفتػػرات خػػبلؿ اتػػىعكس الحاليػػ  ةالفتػػر  فػػي الهؤقتػػ  التػػي تىشػػأ

 بٍا .  يعترؼ ضريبي 
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إف االبػػػػبلغ الهػػػػالي ٌػػػػا ىظػػػػاـ هتكاهػػػػل يعهػػػػل عمػػػػ  تػػػػافير هعماهػػػػات هحاسػػػػبي  هبلئهػػػػ   .5
الحتياجػػػات الهسػػػتخدهيف، هػػػف خػػػبلؿ ايصػػػاؿ صػػػارة ااضػػػح  ا يػػػر هىحػػػازة عػػػف ىتيجػػػ  

لقرارات الهبلئه  اتخفيض حاالت عدـ التأكد الىشاط االهركز الهالي لمهساعدة في اتخاذ ا
 هف خبلؿ االعتهاد عم  الهعايير الدالي  . 

 هفيػػدا   يكػػاف  الػػذي بالشػػكل الهاليػػ ، الهعماهػػات الهػػالي ٌػػا تػػافير لئلبػػبلغ العػػاـ إف الٍػدؼ .6
الرشػػػيدة، ايتكػػػاف ٌػػػذا  القػػػرارات اتخػػػاذ فػػػي لهسػػػاعدتٍـ االهػػػرتقبيف الحػػػالييف لمهسػػػتخدهيف

 الهسػػتقبمي  القػػدرة لتقيػػيـ الهحاسػػبي  الهعماهػػات جػػدا  يف أساسػػييف ٌهػػاالٍػػدؼ هػػف عىصػػر 
 االقتصادي  .  الاحدة إدارة لتقييـ الهحاسبي  الهعماهات الىقد اجدا   لتاليد

 الهحاسبي  لمهعماهات الىاعي  الخصائص هف لهجهاع  ا  اىعكاس الهالي االببلغ تعد جادة .7
الخػارجييف  االسػيهاأف يسػاعد الهسػتخدهيف،  الهصداقي ، بالشكل الذي يهكػف عم  هعتهدة

 هىٍـ، في اتخاذ قرارات رشيدة . 
خدهػ  تسػاعد فػي تاافر الخصػائص الىاعيػ  لمهعماهػات الهحاسػبي  األساسػي  االثاىايػ   إف .8

ترفػػػ  هػػػف هكاىػػػ  الاحػػػدة االقتصػػػادي  هػػػف حيػػػث تقػػػديـ ا هسػػػتخدـ الهعماهػػػات الهحاسػػػبي  
  . الهالي  ال تضمل هتخذ القرار هعماهات ذات جادة عالي  ااف القاائـ

هػف الهػالي االبػبلغ جػادة اهعػايير (12رقػـ ) الػدالي الهحاسػبي الهعيار بيف ٌىاؾ عبلق  .9
 الهعماهػػات فػػي الىاعيػػ  خػػبلؿ هسػػاعدة ٌػػذا الهعيػػار فػػي تػػافير هجهاعػػ  هػػف الخصػػائص

  لكافػػػػ هفيػػػػدة هعماهػػػػات خػػػػبلؿ تػػػػافير هػػػػف القػػػػاائـ الهاليػػػػ  بأٌػػػػداؼ تفػػػػي لكػػػػي الهحاسػػػػبي 
 االداري  الهختمف  .  القرارات اتخاذ في لهساعدتٍـ الهستخدهيف

 االبػػػبلغ جػػػادة تقيػػػيـ اهػػػداخل( 12) رقػػػـ الػػػدالي الهحاسػػػبي الهعيػػػار بػػػيف ٌىػػػاؾ عبلقػػػ  .10
 التقريػػر هحتػا   التقريػر اجػادة صػيا   يركػز ٌػذا الهعيػار عمػ  كػل هػػف جػادة إذالهػالي، 
 غ الهالي لماحدة االقتصادي  . تحسيف جادة االببل ابالتاليالتقرير  عرض اجادة

الهػالي، إذ  االبػبلغ جػادة تحسػيف يهكػف أف يسػاعد فػي 12 الدالي الهحاسبيإف الهعيار .11
التقارير الهالي  أف يتػافر لديػً قػدر كبيػر هػف القاائـ ا هجمس اإلدارة تجاي  هسؤالي تتطمب 

ب الػدخل ااالفصػاح فيهػا يتعمػ  بقيػاس ضػرائالهعرفػ  االخبػرة بػاألهار الهحاسػبي  االهاليػ  
 . عىٍا افقا  لها ارد في ٌذا الهعيار 
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   ـ: العممي الجانل استنتاجات ـ2ـ1ـ4

 ػ: ا تي خبلؿ هف العهمي الجاىب استىتاجات بياف يهكف   
إف الهصػػػارؼ العراقيػػػ  الهدرجػػػ  فػػػي سػػػاؽ العػػػراؽ لػػػؤلاراؽ الهاليػػػ   يػػػر هطبقػػػ  لمهعيػػػار  .1

ا البىػؾ ( الخاص بضرا12الهحاسبي الدالي رقـ ) ئب الدخل ر ـ التاجيٍػات التػي أصػدٌر
 الهركزي بضرارة تطبي  الهعايير الهحاسبي  الدالي  .

ضػػعف الػػدار الرقػػابي هػػف قبػػل الجٍػػات الهعىيػػ  فػػي سػػاؽ العػػراؽ لػػؤلاراؽ الهاليػػ ، األهػػر  .2
 الػدالي الهحاسػبي لمهعيػارالذي أد  ال  عدـ تطبي  الهصارؼ الهدرجػ  فػي ٌػذا السػاؽ 

 . الدخل بضرائب اصالخ( 12) رقـ

هتاسػػ  الهصػػاريف الهدفاعػػ  هقػػدها  لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث لمسػػىاات  ٌىػػاؾ تذبػػذب فػػي .3
(، 545091(، )624444.6) االتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 2020 2019، 2018، 2017

 ( ألػػف ديىػػار عمػػ  التػػاالي، فػػي حػػيف إف هتاسػػ  االيػػرادات1070928(، )1056439)
قػػػػد بمػػػػ   2020 2019، 2018 ،2017 لمهصػػػػارؼ عيىػػػػ  البحػػػػث لمسػػػػىاات الهسػػػػتحق 

( ألػػػػػػػػػػػف ديىػػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػػ  14362940(، )8440814(، )8777884(، )7567057)
، 2017 لمهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث لمسػػىاات الهسػػتحق  التػػاالي، كهػػا إف هتاسػػ  الهصػػاريف

(، 8930256(، )7356459(، )6596678قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ) 2020 2019، 2018
ف هتاس  اال7126624) لمهصػارؼ  هقػدها   الهستمه  يرادات( ألف ديىار عم  التاالي، اا 

(، 2107189قػػػػػػػػػػد بمػػػػػػػػػػ  ) 2020 2019، 2018، 2017عيىػػػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػػػث لمسػػػػػػػػػػىاات 
 ( ألف ديىار عم  التاالي .  696769.7(، )367029(، )1651134)
فٌىاؾ اهكاىي  لقياس األصاؿ )االلتزاهات( الضريبي  الهؤقتػ  الهؤجمػ ،  .4  لٍػاقيهػ  أدىػ  اا 

التجػػاري، اأعمػػ   ( ألػػف ديىػػار لهصػػرؼ الخمػػي 4673175-كاىػػت ) 2017خػػبلؿ سػػى  
قيهػ  خػبلؿ  األاس ، كهػا إف أدىػ  ديىار لهصرؼ الشرؽ  ( ألف7651815قيه  كاىت )

، اأعمػػػ  قيهػػػ  التجػػاري  ( ألػػف ديىػػػار لهصػػرؼ الخمػػػي 4411174-كاىػػػت ) 2018سػػى  
قيهػ  خػبلؿ  األاسػ ، فػي حػيف إف أدىػ  لهصرؼ الشرؽ  ديىار ( ألف9637727كاىت )

لمتىهيػػ ، اأعمػػ  قيهػػ   ( ألػػف ديىػػار لهصػػرؼ الهاصػػل6487162-كاىػػت ) 2020  سػػى
 األاس  .   ( ألف ديىار لهصرؼ الشرؽ 8488946كاىت )
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 افقػػػا   الهؤجمػػػ  الهؤقتػػػ  الضػػػريبي  اااللتزاهػػػات لؤلصػػػاؿ الهحاسػػػبي  القيػػػاد ألجػػػل تسػػػجيل .5
تطمػػب تحديػػد يالبحػػث، فػػإف األهػػر  عيىػػ  لمهصػػارؼ( 12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي لمهعيػػار

 الػدخل الهؤجم ، اضػريب  الػدخل، اضػريب  الهؤقت  الضريبي  اااللتزاهات كل هف األصاؿ
 الدف  .  هستحق 

إف ضػريب  الػدخل الهسػتحق  ااألصػاؿ اااللتزاهػات الضػػريبي  قػد أثػرت عمػ  عهميػ  تازيػػ   .6
فػػإف  (، ابالتػػالي12فػػائض العهميػػات الجاريػػ  بعػػد تطبيػػ  الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي رقػػـ )

أكثر عف البياىات الهاليػ  الػااردة فػي كشػف الػدخل  ا  تطبي  ٌذا الهعيار قد أعط  افصاح
 لمهصارؼ عيى  البحث .

( فػي الهصػارؼ عيىػ  البحػث قػد أثػر عمػ  12إف تطبي  الهعيار الهحاسبي الػدالي رقػـ ) .7
هف تػـ ادراج األصػاؿ الضػريبي  الهؤجمػ  ضػ إذطريق  االفصاح في قائه  الهركز الهػالي، 

ها االلتزاهػات الضػريبي  الهؤجمػ  اضػريب  الػدخل الهسػتحق  فػتـ ادراجٍػا أفقرة الهاجادات، 
 ضهف فقرة الهطمابات . 

-2017البحػػث لمفتػػرة ) عيىػػ  لمهصػػارؼ الهسػػتقبمي الىقػػدي التػػدف  ٌىػػاؾ اهكاىيػػ  لقيػػاس .8
 تعظػػػػػيـ الهصػػػػػارؼ الػػػػػ  تسػػػػػع  ، إذ(Barth,et.al.,2001) ىهػػػػػاذج باسػػػػػتعهاؿ(2020
 التىبػؤ عمػ  القػدرة هػف هعػيف هسػتا   تحقيػ  خػبلؿ هػف ذلػؾ تفسػير ايػتـ الهتاقع ، قيهتٍا

 هػف بٍػا الهسػهاح التصػرؼ احري  الهراى  إطار في الهتاقع  الهستقبمي  الىقدي  بالتدفقات
 عاها  .   قباال   الهقبال  الهحاسب  هبادئ خبلؿ

ف األصػاؿ إجهػالي الػ  الحاليػ  لمسػى  التشػغيمي الىقػدي التػدف  ىسػب ٌىاؾ تذبذب فػي  .9 ، اا 
التجػػاري، اأعمػػ   ( لهصػػرؼ الخمػػي 0.24875-كاىػػت ) 2017سػػى  فػػي  أدىػػ  قيهػػ  لٍػػا
 2018لبلسػتثهار، كهػػا إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ الهىصػػار0.1663قيهػ  كاىػػت )

( 0.21145العراقػػػػي، اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػػت ) ( لهصػػػػرؼ االسػػػػتثهار0.04749-كاىػػػػت )
( 0.28393-كاىػػت ) 2019حػػيف إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى  لبلسػػتثهار، فػػي  لهصػػرؼ آشػػار
التجػػاري،  ( لهصػػرؼ الخمػػي 0.01135االسػػبلهي، اأعمػػ  قيهػػ  كاىػػت ) لهصػػرؼ ايػػبلؼ

ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   االسػػػبلهي، اأعمػػػ   ( لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ0.16903-كاىػػػت ) 2020اا 
 ( لهصرؼ بغداد . 0.29606قيه  كاىت )
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ف األصػاؿ إجهػالي الػ  السػابق  لمسػى  يالتشغيم الىقدي التدف  ىسب ٌىاؾ تفاات في  .10 ، اا 
االسػبلهي، اأعمػ   ( لهصػرؼ ايػبلؼ0.26179-كاىػت ) 2017سى  في  أدى  قيه  لٍا
 2018لبلسػػتثهار، كهػػا إف أدىػػ  قيهػػ  لسػػى   ( لهصػػرؼ جيٍػػاف0.33964قيهػػ  كاىػػت )

( 0.13977التجػػػػػػاري، اأعمػػػػػ  قيهػػػػػػ  كاىػػػػػػت ) ( لهصػػػػػػرؼ الخمػػػػػي 0.25949-كاىػػػػػت )
-كاىػػػػػػت ) 2019لبلسػػػػػػتثهار، فػػػػػػي حػػػػػػيف إف أدىػػػػػػ  قيهػػػػػػ  لسػػػػػػى   لهصػػػػػػرؼ الهىصػػػػػػار

( لهصػػػػرؼ 0.23759العراقػػػػي، اأعمػػػػ  قيهػػػػ  كاىػػػػت ) ( لهصػػػػرؼ االسػػػػتثهار0.05442
ف أدىػػػ  قيهػػػ  لسػػػى   آشػػػار  ( لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ0.32301-كاىػػػت ) 2020لبلسػػػتثهار، اا 

 التجاري . ( لهصرؼ الخمي 0.0122االسبلهي، اأعم  قيه  كاىت )
ف األصػػاؿ إجهػػالي الػػ  الهسػػتقبمي التشػػغيمي الىقػػدي سػػب  التػػدف ىٌىػػاؾ تفػػاات فػػي  .11 ، اا 

( لهصػرؼ بغػداد، اأعمػ  قيهػ  كاىػت 1.43167-كاىت ) 2017سى  في  أدى  قيه  لٍا
-كاىػػػػت ) 2018األاسػػػػ ، كهػػػػا إف أدىػػػػ  قيهػػػػ  لسػػػػى   ( لهصػػػػرؼ الشػػػػرؽ 0.97217)

 آشػػار( لهصػرؼ 0.44955األاسػ ، اأعمػػ  قيهػ  كاىػت ) ( لهصػرؼ الشػرؽ 0.25492
 ( لهصػرؼ ايػػبلؼ0.20533-كاىػت ) 2019لبلسػتثهار، فػي حػػيف إف أدىػ  قيهػ  لسػػى  

ف أدى  قيه  لسػى  1.41646االسبلهي، اأعم  قيه  كاىت )  2020( لهصرؼ بغداد، اا 
( 0.40047لبلسػػػتثهار، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) ( لهصػػػرؼ الهىصػػػار0.27066-كاىػػت )

 . لهصرؼ بغداد 
 ىهػػػاذج فػػي الهصػػػارؼ عيىػػ  البحػػػث باسػػتعهاؿ سػػػتحقاتاله جػػادة ٌىػػاؾ اهكاىيػػ  لقيػػػاس .12

(Dechow & Dichev,2002)جادة هستحقاتٍا  تعظيـ الهصارؼ ال  ، إذ تسع  ٌذي
 الهسػتحقات جػادة إف إذاالهسػتقبمي ،  االحاليػ  السابق  التشغيمي  الىقدي  بالتدفقات الهحددة
 افصػاح دقػ  هعرفػ  الهاليػ  ـالقػاائ هػف تهكػف الهسػتفيديف الهالي االببلغ جادة عف الهعبرة

 . هستحقاتً عف الهصرؼ
ف أدىػ  قيهػ  لٍػا فػي  جػادةقيهػ  ٌىاؾ تذبذب في .13 -كاىػت ) 2017سػى  الهسػتحقات، اا 

األاسػ ،  ( لهصػرؼ الشػرؽ 1.20996( لهصرؼ بغداد، اأعم  قيه  كاىػت )1.64688
  التجػاري، اأعمػ ( لهصػرؼ الخمػي 0.18207-كاىػت ) 2018كها إف أدىػ  قيهػ  لسػى  

لبلسػػػػتثهار، فػػػػي حػػػػيف إف أدىػػػػ  قيهػػػػ  لسػػػػى   ( لهصػػػػرؼ آشػػػػار0.69767قيهػػػػ  كاىػػػػت )
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االسػػػػػػػػػبلهي، اأعمػػػػػػػػػ  قيهػػػػػػػػػ  كاىػػػػػػػػػت  ( لهصػػػػػػػػػرؼ ايػػػػػػػػػبلؼ0.27658-كاىػػػػػػػػػت ) 2019
ف أدىػػػػػػ  قيهػػػػػػ  لسػػػػػػى  1.48761) ( 0.49956-كاىػػػػػػت ) 2020( لهصػػػػػػرؼ بغػػػػػػداد، اا 

ف ( لهصػػػرؼ بغػػػداد . اكػػػا0.70841االسػػػبلهي، اأعمػػػ  قيهػػػ  كاىػػػت ) لهصػػػرؼ ايػػػبلؼ
لمهصػػػػػػارؼ عيىػػػػػػ  البحػػػػػػث  2020، 2019، 2018، 2017الهتاسػػػػػػ  العػػػػػػاـ لمسػػػػػػىاات 

 (، عم  التاالي .0.00152(، )0.20699(، )0.23125(، )0.11237)
( 12) رقػػػػـ الػػػػدالي الهحاسػػػػبي الهعيػػػػار لتطبيػػػػ  الهطمابػػػػ  الهاليػػػػ  البياىػػػػات كافػػػػ  تتػػػػافر .14

 الكػاادر الهصػارؼ ٌػذي الهصػارؼ عيىػ  البحػث، كهػا تهتمػؾ فػي الدخل بضرائب الخاص
م  البشري   . الهعيار لتطبي  ٌذا اعهميا   عمهيا   الهٌؤ

 تطبيػػػ  ىتيجػػػ  اليٍػػػا التاصػػػل يػػػتـ التػػػي الىتػػػائ  تفٍػػػـ الهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث إدارة إف .15
 قػػرارات اتخػػاذ ٌػػذي اإلدارة فػػي يسػػاعد الػػذي بالشػػكل( 12) رقػػـ الػػدالي الهحاسػػبي الهعيػػار
 .ابالتاقيتات الهىاسب   رشيدة

الهصػػارؼ عيىػػ   فػػي الهػػالي االبػػبلغ جػػادة لقيػػاس الهطمابػػ  الهاليػػ  البياىػػات كافػػ  رتتػػاف .16
مػػ  البشػػري  البحػػث، كهػػا تهتمػػؾ ٌػػذي الهصػػارؼ الكػػاادر  جػػادة لقيػػاس اعهميػػا   عمهيػػا   الهٌؤ

 . الهالي االببلغ
 هػف االتحقػ  لمهراجعػ  قابمػ  تكػاف  الهػالي االببلغ جادة قياس هف الىاتج  إف الهعماهات .17

 يػػػػتـ التػػػػي الىتػػػػائ  تفٍػػػػـ الهصػػػػارؼ عيىػػػػ  البحػػػػث إدارة عميػػػػً، كهػػػػا إف االعتهػػػػاد يػػػػ اهكاى
ٌػذي  فػي الكػافي الهالي، فضػبل  عػف تػافر الاقػت االببلغ جادة قياس ىتيج  اليٍا التاصل

الهىاسػػػب،  بالاقػػػت الهبلئهػػػ  الهعماهػػػات اتػػػافير الهػػػالي االبػػػبلغ جػػػادة لقيػػػاس الهصػػػارؼ
ىاؾ  الهسػاعدة أجػل هػف اإلدارة الػ  الهػالي االبػبلغ جػادة اسقيػ ىتػائ  إليصػاؿ اهكاىي  ٌا
 . الهىاسب  التاقيتات في القرارات اتخاذ في
 يسػاعد أف في الهصارؼ عيىػ  البحػث يهكػف( 12) الدالي الهحاسبي الهعيار إف تطبي  .18

 إذعىٍػػا،  ااالفصػػاح الػػدخل ضػػرائب بقيػػاس يتعمػػ  فيهػػا الهػػالي االبػػبلغ جػػادة تحسػػيف فػػي
 .الدخل  لضرائب الهحاسبي  الهعالج  اتاضي  بشرح يارٌذا الهع يقاـ
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 التوصيات الثاني/ المبحث
 

 :ػ      ىمخصٍا بها يأتيتاصل البحث إلػ  هجهػاع  هػف التاصيات    

ضػػػرارة الػػػزاـ الهصػػػارؼ العراقيػػػ  باعهاهػػػات اتاجيٍػػػات هػػػف البىػػػؾ الهركػػػزي بخصػػػاص  .1
( عم  اجً 12ار الهحاسبي الدالي رقـ )تطبي  الهعايير الهحاسبي  الدالي  عهاها  االهعي

 الخصاص .
يئػػ .2 ػػا الرقػػابي عمػػ  عمػػ  البىػػؾ الهركػػزي ٌا   سػػاؽ العػػراؽ لػػؤلاراؽ الهاليػػ  أف تهػػارس داٌر

الهصارؼ بشكل عاـ هف أجل االلتزاـ التاـ بالهعايير الهحاسبي  الدالي  االهحمي  االهعيار 
  البياىػػػات الهاليػػػ  لمهصػػػارؼ (، اخصاصػػػا  إىٍػػػا هط معػػػ  عمػػػ12الهحاسػػبي الػػػدالي رقػػػـ )

الهدرج  في ساؽ العراؽ لؤلاراؽ الهالي  اعم  دراي  تاه  بعد تطبيقٍا لمهعيػار الهحاسػبي 
 ( .12رقـ )

تهػػاـ الدالػػ  بالضػػرائب هػػف أجػػل رفػػد الهاازىػػ  العاهػػ  بػػاإليرادات، اعمػػ  الٍيئػػ   .3 ضػػرارة ٌا
رؼ بتطبيػػػ  الهعيػػػار العاهػػػ  لمضػػػرائب عىػػػد التحاسػػػب الضػػػريبي التأكػػػد هػػػف قيػػػاـ الهصػػػا

( لماصاؿ ال  ضريب  الدخل الجاري  اضريب  الدخل الهستحق  عم  تمؾ 12الدالي رقـ )
 الهصارؼ .

تػػػػافير  العهػػػل عمػػػ  العراقػػػيالهحاسػػػبي  االرقابيػػػ  االقااعػػػد يتطمػػػب هػػػف هجمػػػس الهعػػػايير  .4
ي ، هػ  التركيػز عمػ  القطػاع الهصػرفهتطمبات تطبيػ  الهعػايير الداليػ  بجهيػ  القطاعػات

هي  كبير  ىًكا ل  .  لتشجي  عهميات االستثهار في البمد ةذا ٌا
الهعػػػايير تكػػاف هتاافقػػػ  هػػػ   العهػػل عمػػػ  اجػػػرا  دراسػػػ  شػػاهم  لمتشػػػريعات الضػػػريبي  لكػػػي .5

، االعهػػل بشػكل خػاص 12الػدالي رقػـ  الداليػ  بشػكل عػاـ االهعيػار الهحاسػبي الهحاسػبي 
 . يير الدالي عم  إزال  الفراقات بيف القااعد الهحمي  االهعا

عمػػػ  اف يػػػتـ  (12الهحاسػػػبي الػػػدالي رقػػػـ )اضػػػ  رؤيػػػ  شػػػاهم  هتعمقػػػ  بتطبيػػػ  الهعيػػػار  .6
، االتي لتطبي  ٌذا الهعيار الهطماب  االجرا اتبرىاه  عهل يتضهف كاف   االعتهاد عم 

يهكػػف أف التػػي  األطػػراؼتحديػػدٌا هػػف قبػػل لجىػػ  هتخصصػػ  تضػػـ ههثمػػيف هػػف جهيػػ   يػػتـ
 ي  ٌذا الهعيار .بتطب تؤثر اا تتأثر
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افػ  األطػر  الهاليػ  لػؤلاراؽ العػراؽ سػاؽ  فػي الهدرجػ  الهصػارؼإعداد القاائـ الهالي  فػي  .7
يتبل ـ ه  هتطمبػات بيئػ   الذي الهىصاص عميٍا في الهعايير الهحاسبي  الدالي ، بالشكل

 األعهاؿ الحديث  اها رافقٍا هف تغيرات اتطارات . 
الهصػػػارؼ الهدرجػػػ  فػػػي سػػػاؽ العػػػراؽ لػػػؤلاراؽ ي فػػػي ضػػػرارة تعزيػػػز جػػػادة اإلبػػػبلغ الهػػػال .8

مػػ  عمهيػػا  اعهميػػا ، االتػػي تسػػع  الػػ  تقػػديـ  الهاليػػ  هػػف خػػبلؿ تػػافير الكػػاادر البشػػري  الهٌؤ
 .هعماهات ال  الهستخدهيف بأقص  جادة ههكى  

ضػػرارة قيػػاـ الهصػػارؼ الهدرجػػ  فػػي سػػاؽ العػػراؽ لػػؤلاراؽ الهاليػػ  بقيػػاس جػػادة االبػػبلغ  .9
 لمهسػتخدهيف هفيػدا   يكػاف  الػذي الهبلئهػ  بالشػكل الهالي  الهعماهات ل تافيرالهالي هف أج

اكذلؾ تقديـ هعماهػات هبلئهػ   الرشيدة، القرارات اتخاذ في لهساعدتٍـ االهرتقبيف الحالييف
 لتقيػيـ الهحاسػبي  الهعماهػات اجػدا   الىقػد لتاليػد الهسػتقبمي  القػدرة تقيػيـيهكف هف خبللٍػا 

 . الهصرؼ إدارة
جٍػػػاز رقػػػابي ضػػػهف ٌيكميػػػ  الهصػػػارؼ يعهػػػل عمػػػ  تطبيػػػ  الهعػػػايير الداليػػػ  اث اسػػػتحد .10

ا البىػػػؾ الهركػػػزي ا  هتابعػػػ  جػػػادة االهحميػػػ  االقػػػااىيف االتعميهػػػات االضػػػااب  التػػػي يصػػػدٌر
االببلغ الهالي فػي القطػاع الهصػرفي االحػرص عمػ  أف تكػاف الهعماهػات الهفصػ  عىٍػا 

 . االهستخدهيف بالجادة الهطماب  هف اجٍ  ىظر إدارة الهصرؼ 
تهاـ إدارة الهصارؼ عيى  البحث بجادة االببلغ الهالي بالشكل الذي يسػاعد فػي جعػل  .11 ٌا

هػػػػ  الحتياجػػػػات جهيػػػػ  الهسػػػػتخدهيف، داف أف يكػػػػاف ٌىػػػػاؾ اىػػػػات الهاليػػػػ  أكثػػػػر هبل يالب
داؼ كل هىٍـ .  تعارض في ٌأ

ضػػػرارة قيػػػاـ الهصػػػارؼ عيىػػػ  البحػػػث بتقػػػديـ هعماهػػػات ذات هصػػػداقي  اهاثاقيػػػ  االتػػػي  .12
يهكف هف خبللٍا التعبير عف دق  اعدال  ىتيج  الىشاط االهركز الهالي بغض الىظػر عػف 

 ستفيدة هىٍا . االطراؼ اله
 إلػػ اسػػتىاد الهصػػارؼ العراقيػػ  عهاهػػا  االهصػػارؼ عيىػػ  البحػػث عمػػ  اجػػً الخصػػاص  .13

تباع الخطاات األالي  االهىٍجي  الهحددة هف أجػل تطبيػ  الهعيػار  هعطيات ٌذا البحث اا 
هػػػف أجػػػل الهسػػػاعدة فػػػي تحسػػػيف الخػػػاص بضػػػرائب الػػػدخل ( 12الهحاسػػػبي الػػػدالي رقػػػـ )
 جادة االببلغ الهالي .  
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 المصادر

 القرآف الكريـ .
 

 أواًل المصادر العربية :ـ

 أ : الوثا ق الرسمية :ـ 

( الخػػػػاص 13هجمػػػػس الهعػػػػايير الهحاسػػػػبي  العراقيػػػػ ، القاعػػػػدة الهحاسػػػػبي  العراقيػػػػ  رقػػػػـ ) .1
 راؽ .، الع2001بضريب  الدخل، لسى 

( الخػاص بضػرائب 12هجمس هعايير الهحاسػب  الداليػ ، الهعيػار الهحاسػبي الػدالي رقػـ ) .2
 .  2012الدخل لسى  

 . (2020-2017) عيى  البحث لمفترة هجالس اإلدارة لمهصارؼ تقارير .3
 .  (2020-2017) الحسابات الختاهي  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة .4
 .  (2020-2017)فترة ىشرات ساؽ العراؽ لؤلاراؽ الهالي  لم .5

 

 ل : الكتل :ـ 

 الداليػػ ، الهػػالي ااإلبػػبلغ الهحاسػػب  هعػػايير (2013) احهيػػدات، جهعػػ  دمحم ىصػػار، أبػػا .1
 األردف . عهاف، دار اائل،

 االىشػػػػر، لمطباعػػػػ  الجاهعيػػػػ  الػػػػدار الضػػػػريبي ، الػػػػىظـ (،2004) أحهػػػػد يػػػػاىس البطريػػػػ ، .2
 بيرات، لبىاف .

 اليػػازاري، دار ،"الهحاسػػبي  الهعرفػػ  أساسػػيات"(، 2010) ،ريػػاف اىعػػاـ طػػبلؿ الججػػااي، .3
 . الطبع  األال ، االردف

، دار الفكػػر،  1، ط/"ىظػػـ الهعماهػػات الهحاسػػبي "، (2017)حجػػر، عبػػدالهمؾ إسػػهاعيل،  .4
 .  ادهش ، ساري

دار اائل الطبع  األال ، ، "الىهاذج الهحاسبي الهعاصر" ،(2003) ،حىاف، رضااف حما .5
   .، األردف اف،عهلمىشر االتازي  
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لمطباعػػ  االىشػػر  ، الىظريػػ  الهحاسػػبي ، ذات السبلسػػل(1990)الشػػيرازي، عبػػاس هٍػػدي،  .6
 الكايت  . ،االتازي 

، الهحاسػػػػب  الهاليػػػػ ، الهجمػػػػد (1988)العػػػػادلي، ياسػػػػف عػػػػاض ا العظهػػػػ ، دمحم أحهػػػػد،  .7
 . األاؿ، هىشارات ذات السبلسل، الكايت

يـ، الفضػل، هؤيػد دمحم ا ىػار، عبػد الىاصػر إبػ .8 ، دار 1، الهحاسػب  الهاليػػ ، ط/(2002)رٌا
 الهسيرة لمىشر االتازي ، عهاف، األردف .

 حاهػػد احهػػد. د تعريػػب"  الهتاسػػط  الهحاسػػب "(، 1999) جيػػري  ،ايجاىػػت داىالػػد كيسػػا، .9
 الرياض، السعادي  . لمىشر، الهري  دار الثاىي، الثاىي، الطبع  الجز  ، حجاج

، دار اائػػػػل 1، هقدهػػػػ  فػػػػي ىظريػػػػ  الهحاسػػػػب ، ط/(2004)الىقيػػػػب، كهػػػػاؿ عبػػػػدالعزيز،  .10
 . لمىشر، عهاف، األردف

 

 ت : البحوث والدوريات :ـ 

 عشػػػػر الخػػػػاص الثالػػػػث العراقػػػػي الهحاسػػػػبي (، "الهعيػػػػار2013التهيهػػػػي، خديجػػػػ  كػػػػاظـ ) .1
هعػػدي  ىظػػر اجٍػػ  هػػف عيىػػ  السػػتطبلع دراسػػ  هيداىيػػ : الػػدخل ضػػريب  عػػف بالهحاسػػب 

 ( . 16(، العدد )1يف"، هجم  دراسات البصرة، الهجمد )االهدقق الهالي  القاائـ
(، أثػػػػػر جػػػػػادة الهعماهػػػػػات الهحاسػػػػػبي  عمػػػػػ  صػػػػػى  القػػػػػرار فػػػػػي 2011حاهػػػػػدي، بشػػػػػير ) .2

، جاهع  دمحم خيضػر بسػكرة ،هجم  الدراسات الهحاسبي  ،"الهؤسسات االقتصادي  الجزائري 
  .  (2(، العدد )1الهجمد )الجزائر، 

تهاهػػػػات، تحديػػػػد هسػػػػار 2004ف ، شػػػػكر هحهػػػػاد، الحبيطػػػػي، قاسػػػػـ هحسػػػػف اهصػػػػط .3  ٌا
الهستثهر عم  خارط  الهعماهات الهحاسبي  )ىهاذج كهي هقترح(، هجمػ  تىهيػ  الرافػديف، 

 ، الهاصل .75، العدد 26الهجمد 
يـ ا عبػػد األهيػػر، دمحم، ) .4  (، "دار2020حسػػيف، حيػػدر كػػاظـ ىصػػر هللا ا عمػػي، دمحم إبػػرٌا

 االجىبيػ  االسػتثهارات هػف الضػريبي  االيػرادات تحسػيف يفػ 12 الػدالي الهحاسبي الهعيار
 لمدال "، هجم  الدىاىير، العدد التاس  عشر . العاه  الهاازى  عم  ااىعكاسً
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 الهػالي االلكتراىػي االبػبلغ دار" ،(2009) حػايش دمحم االشػجيري، يػاىس ىػادر رهضاف، .5
 اهسػػتخدهي هػػف هعػػدي  عيىػػ  را  هيداىيػػ  دراسػػ  الهحاسػػبي  الهعماهػػات جػػادة تفعيػػل فػػي

 . 2 العدد الجاهع ، كمي  الرافديف هجم  ،"كاردستاف اقميـ في الهحاسبي  الهعماهات
ػػا عمػػي (2005)سػػاهي، هجػػدي دمحم ،  .6 ، " دار لجػػاف الهراجعػػ  فػػي حاكهػػ  الشػػركات اأثٌر

جػػادة القػػاائـ الهاليػػػ  الهىشػػارة فػػػي بيئػػ  األعهػػػاؿ الهصػػري  " ، الهػػػؤتهر الخػػاهس بعىػػػااف  
  الشركات اأبعادٌا الهحاسبي  ااإلداري  ااالقتصادي  ػ الجز  األاؿ ، كمي  التجارة ، حاكه

 . 122 – 67سبتهبر، ص. ص. 10ػ  8جاهع  اإلسكىدري  ، 
 الػدالي الهعيػار تطبيػ  اهكاىيػ  هػد "(، 2014) حسػيف اسػها  اعمي دمحم عاهر ، سمهاف .7

 االقتصػػػػادي  لمعمػػػػاـ الكػػػػات هجمػػػػ  ،" العراقيػػػػ  البيئػػػػ  فػػػػي الخػػػػاص بضػػػػرائب الػػػػدخل 12
 ااس  . جاهع  ، 16 د ،العد ااالداري 

الهحاسػػبي   القااعػػد بػػيف الهٍهػػ  الفراقػػات ،( 2009)  الخػػال  عبػػد االبػػدراف، دمحم سػػمهاف، .8
 . 6 الهجمد ، 24 العدد االقتصادي ، العماـ هجم  الضريبي ، االقااعد

ىشػػا  لجػػاف الهراجعػػ  الهصػػري "، ، " دراسػػ  إىتقاديػػ  لقػػرار إ(2004)صػميب ، ليمػػ  عزيػػز  .9
الهجمػػ  الهصػػري  لمدراسػػات التجاريػػ  ، كميػػ  التجػػارة ، جاهعػػ  الهىصػػارة ، الهجمػػد الثػػاهف 

 . 135 – 109االعشراف ، العدد الثاىي، ص. ص. 
، قائهػ  التػدفقات الىقديػ  (2003)الطريحي، ٌب  هضر شاكر، ا العاهري، سعاد جايد،  .10

العػػػراؽ كدراسػػػ  حالػػػ (، هجمػػػ  آفػػػاؽ اقتصػػػادي ، الهجمػػػد اهتطمبػػػات اإلفصػػػاح الهحاسػػػبي )
 ، اإلهارات العربي  الهتحدة .93، العدد 24

 الػػػدالي الهحاسػػػب  هعيػػػار افػػػ  الضػػػريبي  ( "الهراىػػػات2015الػػػرحهف، عػػػبل  دمحم ) عبػػػد .11
الضػػريبي "، هجمػػ  الدراسػػات الهاليػػ  االهحاسػػبي ، الهجمػػد  السياسػػ  أداات هػػف كػػأداة( 12)
 ( . 9(، العدد )12)
يـ، ليػػث خميػػل ا ثابػػث، ثابػػت حسػػاف ) .12  آثػػار(، "2020عبػػد الػػرزاؽ، دريػػد عػػادؿ ا إبػػرٌا

الهالي عم  جادة التجارة االلكتراىي "، هجم  كمي  بغػداد لمعمػـا االقتصػادي   اإلببلغ جادة
-205الجاهع ، العدد الخاص باقػائ  الهػؤتهر العمهػي لقسػـ العمػـا الهحاسػبي ، ص ص)

2018 . ) 
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ػػػا فػػػي تحسػػػيف 2018ٌػػػرة، كػػػرار سػػػميـ )عبػػػد الز  .13 (، "ههارسػػػات الػػػتحف  الهحاسػػػبي اتأثيٌر
كفا ة القرارات االستثهاري  اتعزيز قيه  الشرك "، هجم  الغري لمعماـ االقتصادي  االهالي ، 

 ( .404-374(، ص ص )13(، العدد )5جاهع  الكاف ، الهجمد )
الهعماهػػػػات  جػػػػادة  عمػػػػ الهصػػػػارؼ حاكهػػػػ  أثػػػػر" ،(2012) حسػػػػف ىػػػػاظـ السػػػػيد، عبػػػػد .14

 . 4العدد  ،2 الهجمد ااالقتصادي ، االداري  لمعماـ الهثى  هجم  ،"الهحاسبي 
)  الػػدالي الهحاسػػب  هعيػػار ، الداليػػ  الهحاسػػب  هعػػايير" (،2009شػػاٌر ) ظػػاٌر القشػػي، .15

 ( .8)6 األاس  الشرؽ  ، هجم "الدخل ضرائب(  ٢١
، " دار آليػػػػات الحاكهػػػػ  فػػػػي (2009)كسػػػاب ، ياسػػػػر السػػػػيد   الػػػػرزيف ، عبػػػػد الػػػػرحهف  .16

دراسػػػػ   –هسػػػػاٌه  السػػػػعادي  تعزيػػػػز جػػػػادة التقػػػػارير الهاليػػػػ  بػػػػالتطبي  عمػػػػي الشػػػػركات ال
، هجم  الهحاسب  ااإلدارة االتأهيف ، كمي  التجارة ، جاهع  القػاٌرة ، السػى  الثاهىػ  هيداىي "

 . 293 –223 ااألربعاف ، العدد الثالث االسبعاف ، ص. ص.
االلتزاهػػػػػػات  عػػػػػػف الهحاسػػػػػػب  هجػػػػػػاالت تطبيػػػػػػ  هػػػػػػد "، (2015) رفيػػػػػػ  يهػػػػػػاف بػػػػػػً دمحم، .17

ػػػا االجتهاعيػػػ   فػػػي شػػػرك  هيداىيػػػ  دراسػػػ  الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات جػػػادة تحسػػػيف عمػػػ  ااثٌر
 لمعمػػػػػػـا االداريػػػػػػ  كركػػػػػػاؾ جاهعػػػػػػ  هجمػػػػػػ  ،"السػػػػػػميهاىي  فػػػػػػي السػػػػػػهىت لصػػػػػػىاع  بازيػػػػػػاف

 .  2العدد  ،5 الهجمد ااالقتصادي ،
القػػػػرارات  اتخػػػػاذ عمػػػػ  الهحاسػػػػبي  الهعماهػػػػات جػػػػادة أثيرتػػػػ" ،(2016) جهػػػػاـ ، هحهػػػػاد .18

 ، هجمػػ "الجزائػػر - قسػػىطيى  بااليػػ  االقتصػػادي  الهؤسسػػات هػػف عيىػػ  دراسػػ  االسػػتثهاري 
 . 47 العدد الجاهع ، االقتصادي  لمعماـ بغداد كمي 

يـ عبدالسبلـ،  .19 داؼ الهاازىػ  (2011)هحهاد، إبرٌا ، دار الهفاٌيـ السماكي  في تحقي  ٌأ
، جاهعػ  الهمػؾ سػعاد، الههمكػ  العربيػ  9التخطيطي ، هجم  كميػ  العمػاـ اإلداريػ ، الهجمػد 

 السعادي .
 فػػي اإلبػػبلغ الهػػالي جػػادة أثػػر" ،(2010) حػػايش دمحم االشػػجيري، حسػػف عايػػد الهػػزاري، .20

 لػػػبلاراؽ بسػػػاؽ العػػػراؽ الهدرجػػػ  الشػػػركات هػػػف عيىػػػ  عمػػػ  تطبيقيػػػ  دراسػػػ  الهىشػػػأة قيهػػػ 
 . 26 العدد ، الجاهع  الرافديف كمي  هجم  ،" الهالي 
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(، "االفصػػػػػػاح عػػػػػػف 2015الهعهػػػػػػاري، عمػػػػػػي دمحم ثجيػػػػػػل ا ياسػػػػػػف، حيػػػػػػدر دمحم عمػػػػػػي ) .21
بحػػث تطبيقػػي فػػي الٍيئػػ   – 12الضػػرائب الهؤجمػػ  عمػػ  افػػ  الهعيػػار الهحاسػػبي الػػدالي 

الي  العاه  لمضرائب العراقي "، هجم  دراسات هالي  اهحاسبي ، الهعٍد العالي لمدراسات اله
 ( . 30(، العدد )10االهحاسبي ، الهجمد )

، " تقيػيـ جػادة التقريػر الهػالي االلكتراىػي ػ دراسػ  (2002)الهميجػي، ٌشػاـ حسػف عػااد  .22
اختباريػ  عمػػي القطػػاع الهصػػرفي " ، الهجمػػ  العمهيػ  لمبحػػاث االدراسػػات التجاريػػ   ، كميػػ  

 . 149 – 101التجارة، جاهع  حمااف، العدد الثالث االراب  ، ص. ص. 
هيػ " ،(2012) ٌاشػـ ٌيػثـ االخفػاؼ، عميػاي  طػً ىاصر، .23  الهحاسػبي لمتكػاليف القيػاس ٌأ

ػػػا البيئيػػػ   هجمػػػ  االدارة ،"القػػػرارات التخػػػاذ الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات جػػػادة تفعيػػػل فػػػي اداٌر
 . 92 العدد ،35 السى  ااالقتصاد،

هيتٍػػا  (، ىظػػاـ الهعماهػػات الهحاسػػبي 2015الٍبيتػػي، زيػػد كػػاظـ ) .24 فػػي تحسػػيف جػػادة اٌأ
، دراسػػ  تطبيقيػ  فػػي عيىػػ  هػػف الاحػدات االقتصػػادي  الصػػىاعي  العراقيػػ  –االبػبلغ الهاليػػ  

 . ، العدد الخاهس عشر الحدبا  هجم 
جادة الهعماهات الهحاسػبي  فػي "(، 2016الٍبللي، فازي ، خديج  عهراف، ىادي  طيبي ) .25

جاهعػ  الػدكتار هػاالي اسػبي ، الهح الدراسػات هجم ، SCF" ظل الىظاـ الهحاسبي الهالي
 .  ، الجزائرطاٌر

، ٌدفي الهبلئه  اهد  الفٍـ في القاائـ الهاليػ  الهحاسػبي  (2018)الازاف، ٌاىي جبارة،  .26
الهىشارة )بالتطبي  عم  شرك  هصاى  الهىظفات الكيهااي  العربي  الهسػاٌه  الهحػدادة(، 

 ، الجاهع  األردىي .5العدد  ،12هجم  دراسات االقتصاد االعمـا اإلداري ، الهجمد 
 الهػػاؿ الفكػػري  راس عػػف الهػػالي لئلبػػبلغ هقتػػرح أىهػػاذج"(، 2013) عاصػػـ خمػػاد اىػػاس، .27

 لمعمػػػػػػـا االداريػػػػػػ  القادسػػػػػػي  هجمػػػػػػ  ،" العػػػػػػراؽ فػػػػػػي الخاصػػػػػػ  الهصػػػػػػارؼ هػػػػػػف عيىػػػػػػ  فػػػػػػي
 ( .3) (، العدد15) الهجمد ااالقتصادي ،

(، "هعاقػػات تطبيػػ  التجػػارة 2013ياسػػف، بسػػاـ عبػػد الػػرحهف ا عزيػػز، عػػادؿ عبػػد هللا ) .28
دراسػػ  اسػػتطبلعي  فػػي الشػػرك  العاهػػ  لصػػىاع   –االلكتراىيػػ  فػػي قطػػاع صػػىاع  األدايػػ  
 ( . 38-27(، ص ص)113)35األداي  في ىيىا ، هجم  تىهي  الرافديف، 
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 ج : الرسا ل واألطاري  الجامعية :ـ 

 الهعيػػار بتطبيػػ  العراقيػػ  الهسػػاٌه  الشػػركات التػػزاـ ( "أثػػر2019البػػيبلاي، دمحم  ركػػاف ) .1
 ازيػػػػادة الضػػػريبي الاعػػػػا  اتحديػػػد قيػػػاس عمػػػػ ( الػػػدخل ضػػػػرائب) 12 الػػػدالي الهحاسػػػبي
الضػػػػريبي "، اطراحػػػػ  دكتػػػػاراي فػػػػي الهحاسػػػػب ، كميػػػػ  الدراسػػػػات العميػػػػا، جاهعػػػػ   الحصيػػػػػػم 

 الساداف لمعمـا االتكىماجيا، الساداف .
 االربػػاح تازيػػ  سياسػػات فػػي هػػاليال االبػػبلغ جػػادة (، "تػػأثير2016حسػػيف، سػػطـ صػػال  ) .2

الهاليػػػػ "،  لػػػػؤلاراؽ العػػػػراؽ سػػػػاؽ  فػػػػي الهدرجػػػ  لمشػػػػركات السػػػػاقي  القيهػػػػ  عمػػػػ  ااىعكاسػػػً
 . بغداد جاهع  ااالقتصاد، االدارة كمي  الهحاسب ، في دكتاراي إطراح 

، ، اإلفصاح في الىظاـ الهحاسبي لمشركات الهساٌه  بػالعراؽ(2006) ،دحهد، عمي احه .3
 جاهع  الهاصل . كمي  االدارة ااالقتصاد، ،،رسال  هاجستير ة ير هىشار 

 قطػاع في العاهم  الهساٌه  الصىاعي  الشركات التزاـ (، "هد 2008در اـ، سائد ىبيل ) .4
الدخل"، رسال  هاجستير في  بضرائب الخاص( 12) الدالي الهحاسب  هعيار بتطبي   زة

 سبلهي ،  زة، فمسطيف . الهحاسب  االتهايل، كمي  التجارة، الجاهع  اال
هيػػػ  (،2009) احهػػػد جيػػػاار سػػػاالر، .5  القػػػاائـ الهاليػػػ  فػػػي الهحاسػػػبي  الهعماهػػػات جػػػادة "ٌا

 هاجسػتير، ، رسػال "اربيل هىظهات في الهستخدهيف هف عيى  عم  دراس  _  لهستخدهيٍا
 .الهاصل  جاهع  ااالقتصاد، االدارة كمي 

قػػػ  خصػػػائص لجػػػاف الهراجعػػػ  بجػػػادة عبل(، " 2013عبػػػد الفتػػػاح، سػػػعيد تافيػػػ  أحهػػػد ) .6
دراسػ  اختباريػ "، رسػال  هاجسػتير فػي الهحاسػب ، كميػ  التجػارة، جاهعػ   -التقارير الهاليػ  

 الزقازي  . 
دراسػ   – الداليػ  الهحاسػب  اهعػايير الػدخل عمػ  الضػرائب" (،2006) الػرحيـ عبػد عبدي، .7

 جاهعػػػ  راي فػػػي الهحاسػػػب ،دكتػػػا  ، اطراحػػػ "اليهىيػػػ  الجهٍاريػػػ  فػػػي حالػػػ  تطبيقيػػػ " هقارىػػػ 
 .دهش  

، " إطػار هقتػرح لتحسػيف جػادة التقػارير الخارجيػ   (2005)عبيد هللا، فايزة هحهػاد دمحم ،  .8
عػػف أعهػػاؿ الهىشػػأة فػػي ظػػل اسػػتخداـ ىظػػاـ قيػػاس األدا  الهتػػاازف هػػ  دراسػػ  تطبيقيػػ  " ، 

 رسال  دكتاراي في الهحاسب  ، كمي  التجارة ، جاهع  اإلسكىدري  .
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 رسػػال  ،"بارصػػ  عهػػاف فػػي الهدرجػػ  األردىيػػ  العاهػػ  الهسػػاٌه  اعي الصػػى الشػػركات فػػي
 .التجارة  كمي  األاس ، الشرؽ  جاهع  هاجستير،

 ضرائب( 12) الدالي الهحاسبي الهعيار تطبي  (، "أثر2018العىبكي، ٌيثـ دمحم عمي ) .11
 الضػريب "، اطراحػ  دكتػاراي فػي لهكمفػي الضػريبي االتخطػي  التحاسػب كفػا ة عمػ  الدخل

 الهحاسب ، كمي  الدراسات العميا، جاهع  الىيميف، الساداف . 
 الهؤجمػػػػ  الضػػػػرائب عمػػػػ  الهصػػػػري  الهحاسػػػػب  هعػػػػايير اثػػػػر" ،(2010)شػػػػرقااي  الفػػػػار، .12

 رسػػػال  ،"الهصػػػري  الضػػػريبي التشػػػري  تطبيػػػ  ظػػػل فػػػي الهاليػػػ  بػػػالقاائـ ااإلفصػػػاح عىٍػػػا
 .هصر  القاٌرة، هاجستير، جاهع 

"تػأثير جػادة االبػبلغ الهػالي عػف االلتزاهػات الهحتهمػ  فػػي (، 2016كػاط ، عمػي خمػف ) .13
بحػػث تحميمػػي لعيىػػ  هػػف الاحػػدات االقتصػػادي  الهدرجػػ   –تعزيػػز قيهػػ  الاحػػدة االقتصػػادي  

(، رسػػػػال  هاجسػػػػتير فػػػػي 2014 – 2010فػػػي سػػػػاؽ العػػػػراؽ لػػػػؤلاراؽ الهاليػػػػ  لمفتػػػرة هػػػػف 
 الهحاسب ، كمي  االدارة ااالقتصاد، جاهع  كرببل  . 

(، "االبػػػبلغ الهػػػالي عػػػف رأس الهػػػاؿ الفكػػػري ااىعكاسػػػاتً عمػػػ  2016، هىػػػ  جبػػػار )دمحم .14
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 .   بغداد
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  ........................................ املالحق ........................................
 

 I  

 المالحق

 (1همح  )

لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة  (12)صاؿ قبل تطبي  الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ إجهالي األ
 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2017-2020)

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 473954153 415992208 467479690 375795746 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 571480175 529829506 607084863 573706556 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 510798284 549145531 578336519 603312990 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 647868750 658231494 800749802 748131340 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 1287419061 1461487910 1566367957 1316451509 أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبهٓظوف  5

 397449290 410167918 409740060 409407169 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 306038016 348159675 413412802 374920407 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 1419528237 1132744205 1113538558 1090587442 ٓظوف ثـلاك 8

 709629584 632481339 659759033 609898212 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 333165030 350387452 409535591 390176184 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر

 

 (2) همح 

لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة  (12)إجهالي األصاؿ بعد تطبي  الهعيار الهحاسبي الدالي رقـ 
 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2017-2020)

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 474092096 416157455 467603239 375824864 ٍزضٔبهٓظوف آشٞه ُال 1

 571480175 529829506 607084863 573706556 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 510798284 549145531 578336519 603312990 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 656357696 667869221 809443443 755783155 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 1287419061 1461487910 1566367957 1316451509 الٍزضٔبهأُ٘ظٞه ُٓظوف  5

 397449290 410167918 409740060 409407169 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 306038016 348159675 413412802 374920407 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 1419528237 1132780567 1113538558 1090587442 ٓظوف ثـلاك 8

 709629584 632481339 659759033 609898212 زضٔبهٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍ 9

 333190429 350418759 409594539 390230761 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر



  ........................................ املالحق ........................................
 

 II  

 (3) همح 

(2020-2017الههتمكات االهعدات لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )

 (الدىاىير بآالؼ ل الهبا)

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 19872136 24524857 28499499 15071963 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 15418967 18285228 19505749 20789779 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 39658853 41192239 42310995 32345593 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 94278526 93253755 91758595 91780021 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 28688234 29040435 29737601 26572140 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 54765390 54374234 52757913 4415502 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 39652087 35446098 35023283 26234713 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 55805957 50208261 42968467 47476610 ٓظوف ثـلاك 8

 8094125 2882367 1270109 1692403 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 29101424 29020656 26914200 18787734 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر

 

 (4) همح 

 (2020-2017الحسابات الهديى  لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 307440007 240841044 244029133 208448409 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 32988728 34794623 45925723 11871586 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 83288273 33903401 53800389 24051018 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 8991366 8140437 9298255 14116148 ألٍٝؾ ٓظوف اُشوم ا 4

 30642111 39884886 18319552 14699477 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 52317388 62041855 20730858 10051504 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 16685712 40904180 89856394 97272120 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 191080055 139197229 176639486 251821873 ٓظوف ثـلاك 8

 70954464 68831444 99370741 54775634 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 49038582 30732113 82447849 45192055 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر

 



  ........................................ املالحق ........................................
 

 III  

 (5) همح 

 الهبال )(2020-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) ئى الدا االحسابات الهستحق  االلتزاهات
 (الدىاىير بآالؼ

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 113093263 139172738 177355803 75771565 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 2702188 1308372 4332737 2059482 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 180767476 201579973 4896375 5816662 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 266143930 271009546 324513571 429184675 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 952385779 1130942291 1239309099 977535905 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 101140081 118624051 100690239 116674270 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 24974778 48493820 85227687 70881442 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 1073372066 801174857 4212164 4401481 ٓظوف ثـلاك 8

 380603829 303328593 328765152 256518446 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 54593890 62691922 80745036 89771184 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 لبحث . : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  االهصدر

 

 (6) همح 

 (2020-2017هصراؼ االىدثار لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 637440 1414099 1153122 1135749 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 870762 877127 865984 803889 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 1719938 1774234 1560159 2121594 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 7144175 2547596 2648923 2718686 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 820717 504394 1144867 871835 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 153517 512681 1175219 1015360 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 388386 507040 1147490 2347461 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 1948886 1654482 1946938 1913664 ثـلاك ٓظوف 8

 2028735 857875 1022964 2494767 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 527105 399340 416709 345302 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر
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 IV  

 (7) همح 

(2020-2017عيى  البحث لمفترة ) االيرادات التشغيمي  لمهصارؼ

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 9498528 9498528 11448405 13850263 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 16440900 11771329 13800121 21766646 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 11685769 9043312 11699537 12921738 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 1633025 1891846 10975406 19669253 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 15131726 17175146 29217145 25411878 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 5521375 8846310 10276646 11252644 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 7458256 6769580 9543790 11731071 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 39786150 28976355 21994241 26680971 ٓظوف ثـلاك 8

 25182288 18332186 24636901 36417570 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 7958790 5981322 788261 2015498 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر

 

 (8) همح 

-2017لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة ) الهتاقف  االعهميات االستثىائي  البىاد قبل التشغيمي الدخل
 (الدىاىير بآالؼ الهبال )(2020

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 14827792 4658618 4735286 13498180 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 4673584 17217 338966 3995917 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 (1477) (3931358) 591790 4230107 ه١ٓظوف اُق٤ِظ اُزغب 3

 (2095830) 78677 (2295234) (581555) ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 7005133 8278259 21164144 14833791 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 1452468 3418816 2584498 4895039 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 3618418 963464 671770 2011633 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 20200071 7298604 4152102 6122480 ٓظوف ثـلاك 8

 3333968 503790 4321560 16388796 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 1066854 1008783 912959 400653 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . الهصدر

 



  ........................................ املالحق ........................................
 

 V  

 (9) همح 

 (2020-2017دي التشغيمي لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )التدف  الىق

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 25940395 (38295664) 98873748 (8949619) ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 37149108 (74614857) (28832568) (18071153) ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 (18048172) 6234005 1810026 (150071292) ١ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه 3

 (4062911) (147583400) 53162896 95609902 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 (172256096) (43045709) 261593695 218923521 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 11129688 (19734104) 70082563 1317000 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 (51730146) (98854345) 41376719 (9732422) ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 420263814 (49755556) 73170765 (20031307) ٓظوف ثـلاك 8

 180914179 (53494030) 127438797 (48495939) ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 19591877 (58382663) 44676873  47009469 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 م  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث . : إعداد الباحث باالعتهاد عالهصدر

 

 (10) همح 
(2020-2017ضريب  الدخل لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

  4443316  1016332 1012577  1850405 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 852842 2583 43682 779775 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 107770 589703 315176  810860 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 408572 115112 309945 1160276 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

  1120600  1464677 3100492 2674962 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 256318 6033321 456088 863835 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 164115 254684 396397 673809 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 5575119 3528590 1275743 3454786 ٓظوف ثـلاك 8

 590994 88904 762628 2892140 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 188268 178020 161110 70704 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  الهصدر

 



  ........................................ املالحق ........................................
 

 VI  

 (11) همح 

 (2020-2017قاؽ الهساٌهيف لمهصارؼ عيى  البحث لمفترة )ح

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 2020 2019 2018 2017 أُظوف د

 273563676 258681376 268408554 266126256 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 265274450 260626478 283101619  283082677 ٓظوف االٍزضٔبه اُؼواه٢ 2

 307172111 306709058 314472926  320887341 به١ٓظوف اُق٤ِظ اُزغ 3

 264891189 263290296 267467533  270897703 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 286554793 279661255 297286554 290096763 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 269589136 268460944 265774159 270642860 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 265061963 258709559 256001348 261062926 ال٢ٓٓظوف ا٣الف االٍ 7

 278435852 273641424 266742720 266271162 ٓظوف ثـلاك 8

 277986168 291502296 290998506 317489677 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 269420267  262874590 268424123  276513283 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 اد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  : إعداد الباحث باالعتهالهصدر

 

 (12) همح 

 لمهصارؼ عيى  البحث 2016بياىات سى  

 (الدىاىير بآالؼ الهبال )

 إعٔب٢ُ األطٍٞ اُلائٕ٘ٞ أُل٣ٕ٘ٞ أُظوف د
اُزلكن اُ٘ول١ 

 اُزشـ٢ِ٤

 11423083- 347147 94928661 189465401 ٓظوف آشٞه ُالٍزضٔبه 1

 44619346 3470047 6966075 13080216 به اُؼواه٢ٓظوف االٍزضٔ 2

 42072057 2934105 74724852 38135647 ٓظوف اُق٤ِظ اُزغبه١ 3

 8262803 90312 64236821 60282726 ٓظوف اُشوم األٍٝؾ  4

 218923521 36406982 781009823 8971597 ٓظوف أُ٘ظٞه ُالٍزضٔبه 5

 30837883 2322709 8481474 63609814 ٓظوف أُٞطَ ُِز٤ٔ٘خ  6

 98150183- 25694736 64928412 76385812 ٓظوف ا٣الف االٍال٢ٓ 7

 250900641- 57722201 790048306 276377930 ٓظوف ثـلاك 8

 207148485 70355911 265192587 97494808 ٓظوف ع٤ٜبٕ ُالٍزضٔبه 9

 3138141 25231 8818812 18002643 ٓظوف ٍٞٓو اُزغبه١ 10

 : إعداد الباحث باالعتهاد عم  البياىات الهالي  لمهصارؼ عيى  البحث .  درالهص
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 A  

Abstract : 
   The research aims to study the knowledge bases of International 

Accounting Standard No. (12) and to indicate the extent to which it can 

be applied in the Iraqi business environment, as well as studying the 

knowledge bases of the quality of financial reporting with the 

presentation of the most important metrics by which this quality can be 

measured while determining which is more appropriate to the Iraqi 

business environment, as The research aims to demonstrate the role that 

the application of IAS No. (12) can play in improving the quality of 

financial reporting in a way that leads to rationalizing users' decisions, 

whether they are internal or external . 

   The research was applied to a sample of banks listed in the Iraq Stock 

Exchange, namely, Ashur Investment Bank, Iraqi Investment Bank, 

Khaleej Commercial Bank, Middle East Bank, Al-Mansour Bank, Mosul 

Bank, Elaf Islamic Bank, Baghdad Bank, Gihan Investment Bank and 

Sumer Commercial Bank for the period (2017-2020) . 

   The International Accounting Standard No. (12) was also applied in the 

research sample banks, then the quality of financial reporting was 

measured by measuring the future cash flow and measuring the quality of 

receivables that express the quality of financial reporting, and a set of 

statistical methods were used to determine the nature of the relationship 

between the research variables . 

   The research reached a set of conclusions, the most important of which 

was that there is a possibility to apply the International Accounting 

Standard No. (12) in the banks listed in the Iraqi Stock Exchange, as well 

as the possibility of measuring the quality of financial reporting in these 

banks, and the research concluded that the application of the International 
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 B  

Accounting Standard No. (12) In banks, the research sample can help 

improve the quality of financial reporting with regard to the measurement 

and disclosure of income taxes, Where this criterion explains and clarifies 

the accounting treatment of income taxes, as well as the availability of 

sufficient time in these banks to measure the quality of financial reporting 

and the provision of appropriate information at the right time, and there is 

a possibility of communicating the results of measuring the quality of 

financial reporting to management in order to help in making decisions at 

the appropriate times . 
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