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 شكر وامتنان

 

السالم على خاتم النبيين الصالة وبسم هللا الرحمن الرحيم والحمدهلل رب العالمين و

 واهل بيته االطهار وصحبه اجمعين 

 شكر الخالق من باب من لم يشكر المخلوق لم ي

 احمد كاظم سندو( ) أ.م :المشرف  اذاتقدم بخالص الشكر والعرفان الى االست

ساعدني في مشواري هذا وتفضله باالشراف على رسالتي وتوجيهاته  الذي

السديدة ومالحظاته القيمة فجزاه هللا خير جزاء المحسنين ووفقه لما هو يريد وخير 

 للجميع 

لى رئيس لجنة المناقشة والسادة االعضاء لتفضلهم كما واتقدم بالشكر الجزيل ا

بقبول مناقشة رسالتي ، واعبر عن امتناني بأرائهم ومالحظاتهم التي ستتوج هذا 

 العمل 

كما اتقدم بالشكر والعرفان الى اساتذتي في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة 

 الذين تتلمذت تحت رعايتهمقسم المحاسبة  –القادسية 

 بالشكر الى زمالئي في دراستي الذين ساعدوني كثيراً فشكراً جزيالً لهم كما اتقدم

كما اشكر من ساعدني ولو بحرف واسهم في بنصيحتي وتقديم النصح او الدعاء او 

 المشورة القيمة 

 ومن فاتني ذكره داعياً الباري عز وجل ان يوفقهم ويحفظهم 

فوا معي في هذا المشوار واخيراً اقدم شكري وامتناني الى عائلتي الذين وق

 وساعدوني في التغلب على المصاعب 

 

 الباحث
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 المستخلص

 

المالية المرحلية واالليات التي تعمل على تحسينها لزيادة  للقوائمالمحتوى  تحسينالتعرف على يهدف البحث الى 

معيار المحاسبي تحديد طبيعة العالقة بين االفصاح المحاسبي وتطبيق ال، فضالً عن  ثقة أصحاب المصالح

، ومن اجل تحقيق اهداف البحث فقد  القوائمأجل تحسين االفصاح لهذه من المالية المرحلية"  تقاريرال( "34)

هيئة االوراق المالية المرحلية باالعتماد على عينة من المصارف المدرجة في  القوائمتم قياس مستوى تحسين 

بغداد ، مصرف اشور الدولي ، المصرف االهلي العراقي( )مصرف  لالوراق المالية العراق سوق المالية و

 ربع سنوي (2022-2015وللفترة من ) وقد تم اختيار مصارف عينة البحث لتوفر البيانات التي يحتاجها الباحث

( والخاصية التمثيل الصادقالمالءمة ، تين )، وباستخدام مقاييس الخصائص النوعية المتمثلة بالخاصتين الرئيسي

المالية المرحلية  القوائمتم اخذ بيانات  حيثالمالية المرحلية ،  القوائمزية )التوقيت المناسب( التي تتسم بها التعزي

( وبعد تطبيق المعيار ، وبيان تاثير تطبيق المعيار المحاسبي في 34قبل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )

المالية المرحلية ، وقد توصل البحث الى  القوائم يللية من خالل القيام بتحلتحسين االفصاح في القوائم الما

المالية المرحلية هو توفير المعلومات المالية في  القوائمان الهدف من اعداد مجموعة من االستنتاجات اهمها 

القرارات المناسبة وتعد جزءاً من متطلبات  اتخاذفترة اقل من سنة ، وبالتالي مساعدة المستخدمين في عملية 

هناك الكثير من المعلومات التي  ، و الوراق المالية للوحدات االقتصادية المدرجة في هذا السوقعراق لالسوق 

القوائم المالية السنوية ، ويمكن  وقت قصير من خالل القوائم المالية ال يمكن توفيرها في اجها مستخدمويحت

االوراق المالية  صيات منها على هيئة ، وخرج البحث بعدة تو المالية المرحلية القوائمتوفيرها من خالل 

مالية مرحلية وتوعية المستفيدين باهمية المعلومات  قوائممتابعة التزام الشركات المدرجة فيه باعداد العراقية 

 القوائمتحسين االفصاح في  ، و قرار معين اتخاذمن اهم المصادر عند  المرحلية النها تعد القوائمها التي تحتوي

 القوائمالل اعادة صياغة بعض المبادئ المحاسبية او استبدالها بالمعايير الدولية الذي بدوره يوحد المالية من خ

 . القرار من قبل المستخدمين اتخاذوالمقارنة وبالتالي تبسيط  مالءمةالالمالية مما يعزز 
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المقدمة

ادت التقلبات الموسمية ونمو النشاط االقتصادي الى زيادة الطلب على معلومات محاسبية بشكل دوري )ربع 

ائل المفاضلة بين البدقرارات اقتصادية رشيدة متعلقة ب تخاذالسنوي او نصف سنوي( بدل االنتظار سنة كاملة 

المالية بحاجة إلى معلومات أكثر  القوائمفإن مستخدمي  وبالتالي قوية، وتكون مبنية على األسس ال الستثماريةا

تحول اإلهتمام إلى حسم  حيثمرحلية ،  قوائمالحاجة إلى  تطلبتلذلك  لسنة مالية واحدة للتنبؤ بالمستقبل مالئمة

اإلرشاد لقياس العمليات واألحداث  قديملمحاسبة الدولية لغرض تايير امن خالل مع  ة للمحاسبةالتطبيقي الخالفات

لتنظيم هذا النوع  وسيلةليكون " المالية المرحلية  القوائمب " (34)جاء معيار المحاسبة الدولي  حيثوعرضها 

، المالية القوائماالفصاح في  ر بصورة عامة يؤدي الى تحسين، وبالتاكيد فان تطبيق المعاييالمالية   القوائممن 

المالية ، مما يتطلب  القوائموالتي تهم اغلب مستخدمي  مالية مرحلية قوائميرة عند اصدار فضال عن المنفعة الكب

تتنوع من بلد الخر وحتى من شركة الى ية والتي الالم للقوائمالوحدات االقتصادية  فياالفصاح التركيز على 

اح على المستوى الدولي وبذلك يسهم االفصاح المحاسبي اخرى في ظل تنوع وتعدد المعايير الخاصة باالفص

 ةمما يجعل المالك على دراية مستمر بصورة رئيسةللمستثمرين والمالك في استمرار تقديم المعلومات المالية 

باعمال الوحدة االقتصادية ومعرفتهم باهم المعوقات والمشاكل التي تحصل خالل فترة قصيرة وبالتالي معالجتها 

التمثيل الصادق( ، وخصائص ثانوية ،  المالءمةوهي ) "النوعية"رئيسة الخصائص ال ، كما ان هافي وقت

ه الوحدات يتوجالمالية المرحلية و القوائماعداد  لها الدور الكبير في التوقيت المناسب (  ) هي " التعزيزية"

ي تحسين االفصاح واهميته ف(  34)ي ولاء على ذلك يهتم هذا البحث بتطبيق معيار المحاسبة الدوبن، االقتصادية 

الخصائص أالساسية والتعزيزية  اثرالمعلومات المحاسبية  ، وكذلك  تحسين عن فضالً ، المالية  للقوائمالمحاسبي 

 اربعةتقدم فقد تم تقسيم البحث على . ولغرض تحقيق مالية المالية المرح القوائم تحسين فيللمعلومات المحاسبية 

 : فصول وكاآلتي

 

 الفصل االول ركز على االطار المنهجي للبحث وذلك من خالل تقسيم الفصل على مبحثين : 

العربية واالجنبية المحلية وسابقة بحث ، والمبحث الثاني تناول بعض دراسات المبحث االول تناول منهجية ال

 والتي لها صلة بموضوع البحث ، وكذلك اسهامة البحث الحالي 

 تم تقسيم الفصل على ثالثة مباحث : حيث( 34دراسة نظرية للمعيار المحاسبي الدولي ) والفصل الثاني تناول
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( والمبحث الثاني تضمن االفصاح المحاسبي 34المبحث االول تم تخصيصه للمعيار المحاسبي الدولي )

 المالية المرحلية واالفصاح المحاسبي . القوائموالمبحث الثالث تناول العالقة بين 

( واثره في تحسين 34ل الثالث تضمن الجانب التطبيقي لقياس تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )اما الفص

 تم تقسيمه الى ثالثة مباحث : حيثاالفصاح المحاسبي للقوائم المالية ، 

المالية المرحلية والمبحث الثالث  القوائمالمبحث االول تناول وصف مجتمع البحث والمبحث الثاني تضمن قياس 

 تم اختبار فرضيات البحث . فقد

 والفصل الرابع تناول االستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها الباحث وتم تقسيمه على مبحثين :

 المبحث االول تناول االستنتاجات والمبحث الثاني تضمن التوصيات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سابقةدراسات والفصل األول : منهجية البحث   
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 الفصل االول

 دراسات سابقةبعض منهجية البحث و

 -تمهيد :

ً بعض اما المبحث الثاني فقد تضمنمنهجية البحث ، هذا الفصل مبحثين ، المبحث االول يتضمن يتضمن     من  ا

، والتي اهتمت بمتغير واحد او اكثر ، واهم وضوع البحث الدراسات والبحوث العربية واالجنبية التي تتعلق بم

 حث .احث التي قدمها البن نتائج باالضافة الى اسهامة البما توصلت اليه م
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 المبحث االول

 منهجية البحث

 -اوالً : مشكلة البحث :

  العراقية بورصات واالسواق الماليةالعديد من المصارف العاملة في الافتقار  مشكلة البحث في تمحورت       

مات المحاسبية المالية المرحلية على المعلو القوائمفتقار المالية المرحلية ، وذلك ال للقوائمبالمحتوى المعلوماتي 

   :-ةتياال ةلئسجابة على االاال الى، لذلك يسعى الباحث في هذا البحث  العاليةذات الجودة 

بالتوقيت و بالتمثيل الصادقو مةءبالماليتصف  AIS34قبل تطبيق المرحلية ية االفصاح في القوائم المال هل (1

 ؟ المناسب

بالتوقيت و بالتمثيل الصادقومة ءيتصف بالمال AIS34بعد تطبيق  المرحلية االفصاح في القوائم الماليةهل  (2

 ؟  المناسب

 ؟  المرحلية ائم الماليةفي مالئمة اإلفصاح بالقو AIS34 لمعيار المحاسبي الدوليلهناك تاثير هل   (3

 ؟ المرحلية في صدق تمثيل اإلفصاح بالقوائم المالية AIS34 لمعيار المحاسبي الدوليلهناك تاثير هل  (4

 ؟ المرحلية بالقوائم لالفصاح المناسبفي التوقيت  AIS34 للمعيار المحاسبي الدوليهناك تاثير هل  (5

 -ثانياً : اهمية البحث:

ق المالية زادت الضغوط من أجل تحسين المعلومات المرحلية عن القطاع المالي من مع تقدم تحرير االسوا     

المرحلية التي  المالية المعلوماتتحسين ت ، وقد تناولت هذه المتطلبا فصاحالل صياغة متطلبات مالئمة لالخ

ار النظام يجب توفيرها للمتعاملين في سوق المستثمرين والمقرضين وجمهور المستفيدين ، ولضمان إستقر

شرطا جوهريا وأساسيا فقد أعطت  ديع حيثالمالي فالبد من توفير المعلومات المرحلية ذات الجودة العالية ، 

نتيجة توفير المعلومات في فترات قصيرة  ةالمرحلي المالية المعلومات ن المنظمات المهنية أولوية قصوى لتحسي

( الذي يوفر اإلرشاد لقيـاس IAS 34عيار المحاسبة الدولي )وفقا لما جاء بم قرار استثماري عليها اتخاذيمكن 

مالية مرحلية تضم معلومات محاسبية ذات خصائص  قوائميوفر المعيار  حيثالعمليات واألحداث وعرضها، 

وتحقق فائدة لمتخذي القرارات، وتعد  جيدة (المناسب)التوقيت  وتعزيزية )المالءمة والتمثيل الصادق( نوعية

القرارات داخل الوحدة االقتصادية من أهم العمليات وتأتي قرارات اإلستثمار في مقدمة هذه  ذاتخاعمليه 
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القرارات بالنسبة ألية وحدة اقتصادية لما توفره من اموال للوحدة االقتصادية وتنمية اإلستثمارات في األقتصاد 

 الوطني لما توفره من معلومات تفيد في ديمومة فرص اإلستثمارات.

 ً  -: هدف البحث: ثالثا

 :يهدف البحث الى تحقيق مجموعة من االهداف من خالل التعرف على االتي       

 وخصائصاساسية )المالءمة والتمثيل الصادق(  مالية مرحلية تتصف بخصائص قوائمى التوصل ال (1

 .( المناسبتعزيزية )التوقيت 

 . ( 34محاسبي الدولي )مالية مرحلية وفقاً للمعيار ال قوائماعداد اهمية  التعرف على (2

 القوائمستوى االفصاح المحاسبي في في تحسين م بيان دور الخصائص المحاسبية االساسية والتعزيزية (3

  .المرحليةالمالية 

واالفصاح المحاسبي  (المالية المرحلية القوائم)( 34)الدولي تحديد طبيعة العالقة بين المعيار المحاسبي  (4

 . المالية المرحلية مللقوائأجل تحسين االفصاح من 

المالية  للقوائمبيان هل هناك عالقة ذات داللة بين الخصائص االساسية والتعزيزية واالفصاح المحاسبي  (5

 المرحلية .

 -رابعاً : فرضية البحث :

 الفرضيات االتية :  الىالبحث  يستند   

بالتمثيل و مةءبالماليتصف  AIS34قبل تطبيق المرحلية ان االفصاح في القوائم المالية  -: الفرضية األولى (1

 . المناسببالتوقيت و الصادق

بالتمثيل ومة ءبالماليتصف  AIS34بعد تطبيق  المرحلية ان االفصاح في القوائم المالية -: الفرضية الثانية (2

 . المناسببالتوقيت و الصادق

ـ  -: ثالثةالفرضية ال (3  المرحلية فصاح بالقوائم الماليةفي مالئمة اإل AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية ل

. 

 في صدق تمثيل اإلفصاح بالقوائم المالية AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية لـ  -: رابعةالفرضية ال (4

 . المرحلية

لالفصاح بالقوائم  المناسبفي التوقيت  AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية لـ  -: ةخامسالفرضية ال (5

 . المرحلية المالية
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 -امساً : منهج البحث :خ

 االتي : علىفي منهج البحث تم االعتماد لتحقيق اهداف البحث     

 .د على اسلوب تفسير البيانات ويعتم مفاهيميلجانب اللالمنهج االستقرائي  (1

مرحلية  قوائملمالية المرحلية للتوصل الى ا القوائممن خالل تحليل  للجانب العملي  المالي المنهج التحليلي (2

 .  تمد عليهايع

 -سادساً : متغيرات البحث :

 

  -اً : حدود البحث :ابعس

 سوق العراق لالوراق الماليةتمثلت حدود البحث في بعض المصارف المدرجة في  الحدود المكانية : (1

 . (مصرف بغداد ، مصرف اشور الدولي ، المصرف االهلي العراقي) "ي"القطاع المصرف

 .( 2022-2015ر المدة الزمنية للفترة )اختياالحدود الزمانية : تم  (2

 تم االعتماد في هذا البحث على مجموعة من المصادر التي قام عليها البحث :

 الكتب العربية واالجنبية . -

 الرسائل واالطاريح الجامعية .  -

 المجالت والدوريات . -

 االفصاح المحاسبي

ر المحاسبي المعيا

(34الدولي )  
التقارير المالية 

 المرحلية

 المتغير المستقل

 المتغير التابع
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 المقابالت الشخصية . -

 مواقع االنترنت . -

 البيانات الفعلية -
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 الفصل االول

 ث الثانيالمبح

 ةسابقبعض دراسات 

 

 سابقة:دراسات  1-2-1

 خالل هذا المبحث يتم التطرق الى بعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث 

  -: محليةاوالً : دراسات 

 القوائم، بعنوان )نطاق ومسؤوليات مراقب الحسابات عن مراجعة  2011دراسة عواد واخرون ،  (1

 اسة تحليلية للمعايير المحاسبية والتدقيقية المعتمدة(المالية المرحلية )در

المالية المرحلية وتوضيح  القوائمطر المفاهيمية المرتبطة بالى تسليط الضوء الى اال بحثهدف الي الهدف : 

 القوائملمحاسبية التي تحكم اعداد ، باالضافة الى توضيح السياسات والقيود ا القوائممحتوى وشكل هذه 

 .المرحلية 

المالية المرحلية تميل الى تحقيق خاصية  القوائمان  بحثاهم النتائج التي توصل اليها الان  االستنتاجات :

المالية المرحلية تتصف  القوائمذلك توصلت الدراسة الى ان المالءمة على حساب خاصية الموثوقية ، وك

 باالتساق والثبات.

المالية المرحلية على فهم  القوائمابات عند مراجعتهم ينبغي ان تتركز اعمال مراقبي الحس:  التوصيات 

يوصي ،   المالية السنوية والمرحلية القوائمسياسات واجراءات الرقابة الداخلية للشركة تلك المتعلقة بكل من 

 المالية السنوية والمرحلية ليتسنى القوائمالباحثون بأن تصدر هيئة االوراق المالية في العراق متطلبات اعداد 

 .لمراقبي الحسابات اعتمادها كأطار عام عند القيام بتدقيق القوائم المالية المرحلية

  

، بعنوان )القوائم المالية المرحلية ومدى شمولها لمتطلبات القياس  2013دراسة سلطان واخرون،  (2

ة دد من المصارف التجاري( "دراسة ميدانية في ع34واالفصاح في ضوء المعيار المحاسبي الدولي )

 "ةاالهلي
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المالية المرحلية ومساعدة مستخدمي  القوائمالحد االدنى لمحتوى وشكل  الى بيان بحثهدف الي  الهدف :

القوائم المالية في قرارات االستثمار واالقتراض عن طريق توفير المعلومات الالزمة بالدقة والوقت 

 .المناسب 

والتي اتخذت عينات من البنوك  ة من االستنتاجاتالى جمل انفا المذكور بحثفقد توصل ال االستنتاجات :

التجارية في كردستان العراق الى ضعف مستوى االهتمام بالقوائم المالي باالضافة الى عدم االلتزام الكافي 

 ( .34بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم )

دار قاعدة محاسبية تتناول س القواعد المحاسبية والرقابية في العراق بإصلضرورة قيام مج: التوصيات 

ذه القوائم وبالتالي تساعد هألغراض إعداد  هيلية لتكون أساسا يعتمد علموضوع إعداد القوائم المالية المرح

    .اهدف من إعدادها لغرض تحقيق الهية إعدادلى عملقتصادية عالشركات والوحدات اال

المالية على وفق  القوائمبي في ، بعنوان )قياس مستوى االفصاح المحاس 2017دراسة كرجي ،  (3

المعايير المحاسبية الدولية والقواعد المحلية واثره على قرارات االستثمار "دراسة تطبيقية في عينة 

  من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية"(

ر المالي والوقوف على الى التعرف على مدى كفاية االفصاح المحاسبي في التقري بحثهدف الي  الهدف :

ً للمعايير الدولية باالضافة الى توضيح  مستوى التزام الشركات باالفصاح عن المعلومات المحاسبية وفقا

القرارات االستثمارية من خالل دراستها وتحليلها والوقوف على اوجه  اتخاذالمالية في  القوائماهمية 

 . القوائمالقصور في هذه 

الى ان االفصاح المحاسبي يتحدد في ظل مجموعة من العوامل او المتغيرات  بحثال توصل االستنتاجات : 

لعل اهمها الشخص الذي يستخدم المعلومات والغرض الذي تستخدم فيه ، كما ان هناك الكثير من المعلومات 

االفصاح التي يحتاجها متخذ القرار ال يكون مصدرها القوائم المالية فقط ،وايضاً كشفت نتائج الدراسة ان 

تطلبات المحاسبي يستند في معالجة الكثير من القضايا المحاسبية واالفصاح عن المعلومات ذات الصلة الى م

 النظام المحاسبي الموحد .

، متخذ القرار  هات المساهمة وتحقيق ما يحتاج إليكشرات المالية لنفصاح في البياالتحسين االتوصيات : 

ها لغرض االتزام ن عالً ل المعايير الدولية بدالية أو احلالمحاسبية المح دة صياغة القواعدب ذلك اعالويتط

ة واهمية ذلك لمتخذ القرار اضافة الى ضرورة تحسين اداء السياسات نوسهولة القياس والمقارالموحد 

 ستفادةال، وا ظمة المعاصرةنألاءم مع احدث الة الفظام المحاسبي في العراق وبما يتلكواعادة هيالمالية 

أوراق المالية لالهتمام بسوق العراق ال عن ضرورة االقدية من الخبرات العالمية في هذا المجال ، فضنوال

 . وربطها مع السوق العربي والعالمي
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 فيل الفكري واثرهما املحاسبي عن راس المالقياس واالفصاح ا، بعنوان ) 2017دراسة الغانمي ،  (4

 ))السماوة-السمنتا لعقاري ومعملرف امصلا يف سةدرا) ةالوحدة االقتصادي ةقيم

ة يالقوائم المال يفصاح عن رأس المال الفكري فالاس وايعرض طرائق القيهدف البحث الى الهدف : 

ة يالقوائم المال يفصاح عن رأس المال الفكري فالاس وايمثل للقالاقة ريالط ديدتح ، و ةيقتصادالاللوحدات 

 .  ةيقتصادالللوحدات ا

ادة يى زة الية العموميزانيحساب الم يعن رأس المال الفكري ف يفصاح المحاسبالدي ايؤ :االستنتاجات 

ف يمصار)جور ف الرواتب وااليجع ذلك الى اعتبار جزء من المصارريالمصرف العقاري ، و يرباح فالا

رباح لالها ضيرباح والخسائر وتخفالالها بحساب يمن تحم الً ة بدية العموميزانيترسمل بكشف الم (ةيرأسمال

 .ة المتحققةويالسن

اس ياتباع طرائق الق يف العقاري ومعمل اسمنت السماوة فام ادارة المصريضرورة ق:  التوصيات

نسجم مع ية بما يتها على استخراج النتائج الموضوعتتمتع بقدر ية عن رأس المال الفكري التيالمحاسب

ادة االهتمام برأس المال الفكري ، من ية بزيقتصادالام ادارة الوحدات ايفضل قيعة وحجم اعمالها ، كما يطب

هداف تحقٌق اال ية فيقتصادة للوحدة االيوالفعالادة الكفاءة يب ، من اجل زير والتدروية والتطيالتنم خالل

ة لرأس المال ية والفرعير المكونات االساسيد تطويضافة الى تحدالسوق ، باإل يف يالمركز التنافس زيوتعز

 .  الفكري

 

 عربية :ثانياً : دراسات 

، بعنوان )متطلبات االفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايير  2015دراسة زوينة ،  (1

  المحاسبية الدولية "دراسة ميدانية لبعض البنوك الجزائرية"(

لى متطلبات الى التعرف الهم الجوانب المتعلقة باالفصاح المحاسبي ، التطرق ا بحثال هدف   الهدف : 

( وقراءة مستوى االفصاح في القوائم المالية 30االفصاح في البنوك التجارية وفق المعيار المحاسبي )

 .للبنوك التجارية العمومية الجزائرية 

بالمخاطر التي  السيمااضهرت نتائج الدراسة زيادة درجة شفافية االفصاح المحاسبي  االستنتاجات : 

ة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ، موضوع االفصاح المحاسبي يخضع يتعرض لها المصرف والتوصي

لعدة اعتبارات فهو يتاثر بالظروف االقتصادية والسياسية والتشريعات السائدة في الدولة ، وايضا كما هو 

 معروف ان البنوك تختلف من حيث التطور من بلد الخر .



  االول                                                              المبحث الثاني : دراسات سابقةالفصل 

 
11 

واإلفصاح خاصة بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها زيادة درجة الشفافية يوصي البحث بالتوصيات : 

المصرف, ويلقي على السلطات المشرفة على عمل المصارف مسؤولية إلزام المصارف العاملة تحت 

سلطتها بتطبيق معايير بازل والتي من ضمنها التوصية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية, خاصة وأن التطور 

فرة كبيرة خالل السنوات السابقة في مفاهيمه أو معالجاته المحاسبية وقد في الفكر المحاسبي الدولي شهد ط

 ,صاحبه تطور مماثل في عملية العرض واإلفصاح

المرحلية"  القوائم( "34بعوان )مدى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) 2018دراسة عبد المجيد ،  (2

  واثره على جودة المعلومات المحاسبية(

( اهمية ونطاق ومتطلبات تطبيقه 34لى تعريف بالمعيار المحاسبي الدولي )ا بحثهدف الي الهدف :

 .بالمصارف بمدينة دنقال في جمهورية السودان وتوضيح اثر تطبيقه على جودة المعلومات المحاسبية 

مرحلية على اساس  قوائمالى عدة نتائج اهمها ان المصارف تقوم باعداد  بحثتوصل ال االستنتاجات :

بع سنوي او نصف سنوي وهذا بدوره يوفر كل المعلومات الضرورية والمالءمة الحتياجات شهري او ر

مرحلية من خالل اتباع نفس السياسات المحاسبية المتبعة في  قوائمالمستخدمين وتستطيع المصارف ان تعد 

 السنوية . القوائم

لمالي الدولية الصادرة حديثاً تمام المصارف بتبني معايير االبالغ اهبضرورة أ بحثاوص ال:  التوصيات

المالية واجراء  القوائمتدريب الموظفين في مجال إعداد  لى، والعمل ع يةلالمالية المرح القوائمند اعداد ع

   .اهمية تطبيقهلتعريفية بالمعايير المحاسبية وأالورش والدورات ا

مصداقية القوائم المالية  ، بعنوان )اثر تطبيق معايير االفصاح المحاسبي على 2018دراسة علي ،  (3

 بالمصارف( 

الى ايضاح طرق واساليب االفصاح في القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية  بحثهدف الي الهدف :

وتحديد متطلبات االفصاح المحاسبي للمصارف ودراسة ومعرفة اهمية االفصاح عن الخصائص النوعية 

 .دمها القوائم المالية المنشورة لمستخدميها للبيانات المحاسبية التي يمكن ان تق

لخصت اهم نتائج الدراسة الى عدة نتائج منها ان تقوم المصارف العاملة بالوالية الشمالية  االستنتاجات :

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، يحرص المصرف على اعداد كشف  باعداد قوائمها المالية وفقا

ا االضافات واالستبعادات ، يهتم المصرف بالشفافية والوضوح عند اعداد القوائم باالصول الثابتة يوضح فيه

 المالية .
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 المالية المرحلية بتجنب مخاطر الفشل المالي القوائمدور ، بعنوان ) 2020دراسة بشيرة واخرون ،  (4

 (في المؤسسة االقتصادية ــ دراسة تطبيقية للقوائم المالية لشركة ديفاندوس

عتمد في لما ىتوحملاورحلية لمالية الما القوائموالية لما القوائم ممفهودف البحث الى بيان يهالهدف : 

 . عتمدة في مراجعتهالمصياغتها فضال على االجراءات ا

اختالفات عن ولكل فصل مالحظات  نأتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات اهمها  :  االستنتاجات

قوع وعن  لج تدوذمؤشرات داخل النم هناكلنتيجة موجبة لكن كانت ا الولخر، حيث الفصل االفصل اآل

 ني وهكذا في باقي الفصول .الفصل الثا عجز في

من و ىحدكل على  لديد نتائج الفصوتح توصل البحث الى مجموعة من التوصيات اهمها انالتوصيات : 

نقاط القوة  نبياو ن(ألتما –د يروش -سيدرجات )وذج نمؤسسة حسب كل لمتصنيف اورة كاملة وثم الد

 . تحصل عليهالمإصالحها بناءا على النتائج اونقاط الضعف  نبياوا لهلة استغالومحاو

 

ً ثا   -اجنبية :سات درا:  لثا

، بعنوان )اإلفصاح المحاسبي والسمات المالية للشركات : دليل من سوق  George  ،2008دراسة   (1

 األوراق المالية في المملكة المتحدة 

"Accounting disclosure and firms' financial attributes: Evidence from the 

UK stock market" 

األساس هو تحليل الخصائص المالية للشركات التي تقدم إفصاحات واسعة النطاق  لبحثهدف ا الهدف :     

 .، وتقييم األثر المالي لدوافعها ، على سبيل المثال الحاجة إلى زيادة تمويل األسهم 

تظهر النتائج أن اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية الحساسة لم يؤثر سلبًا على ربحية  الستنتاجات :ا

الشركات ، في الواقع تميل الشركات التي تقدم إفصاحات محاسبية مفصلة مما يؤدي الى  إظهار ربحية 

 نات المالية وقابليتها للمقارنة لبياالمالية جودة ا القوائمأعلى ، وبالتالي يعزز تنفيذ المعايير الدولية إلعداد 

 .شركات زيادة رأس المال دوليًا لالمالية ويسهل على ا القوائمومن ثم فإنه يعزز االتساق والموثوقية في 

 جودة التدقيق وإدارة األرباح في) بعنوان،  Özkan, and Karabrahmoglu ،2010،   دراسة (2

 (المالية المرحلية القوائم

Audit Quality and Earnings Management in Interim Financial Reports"" 
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ية لالمرحالمالية  القوائملى بيان العالقة بين جودة التدقيق وادارة األرباح في ا هذا البحثدف : يه الهدف

شركات غير المالية المدرجة في سوق لية للمفردة من القوائم المالية المرح 2152باستخدام عينة من 

من أجل كفاءة أسواق  هأن لبحثبين ا،  (2009إلى  2006)وراق المالية خالل األعوام من اسطنبول لأل

شركات لا أن القوائم المالية الختامية لة عالية الجودة طالملبد من تنفيذ مراجعة خارجية مستقرأس المال ال

رباح في حين أن ى إدارة األلدارة عتخضع لتدقيق خارجي مستقل والذي من المحتمل أن يحد من قدرة اال

يل بيانات عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية ل، ونتيجة تح ية تكون غير مدققةلاالمرحالقوئم المالية 

 . مةءالمال

تدقيق من قبل الشركات األربع الكبرى لالشركات التي تخضع لن ت الدراسة إلى اصلتو : االستنتاجات

بل ق تدقيق منلية مقارنة بالشركات التي تخضع للختيارية المرحا مستوى أقل من المستحقات االهيكون لدي

بي شديد بين المستحقات االختيارية كمقياس إلدارة ل، وبالتالي وجود ارتباط س شركات التدقيق األخرى

 . األرباح وشركات التدقيق األربعة الكبرى من حيث الحيازة والتخصص في مجال الصناعة

ا الشركات المدرجة في هزم من خالللت الوصائية وضع اجراءات محددة تاهينبغي عى الج:  التوصيات

ية وباألخص القوائم لألوراق المالية بااللتزام بمواعيد االفصاح عن القوائم المالية المرحل اسطنبول سوق

 ً دمي بية احتياجات مستخلا في تهلتحقيق الفائدة المرجوة من المالية الخاصة بالفترة الربعية األولى ضمانا

  البيانات المالية

)تاثير راس المال الفكري على االداء المالي والقيمة السوقية  بعنوان  Kamath, 2015 ,راسةد (3

 للشركات الهندية(

"Impact of Intellectual capital on Financial Performance and Market 

Valuation of Firms in India"  

ة للشركات يمة السوقيوالق يداء المالالرأس المال الفكري على ا ريثاتالى معرفة  يهدف البحثالهدف : 

ة يوالخدمة يلية والتحويشركة من مختلف القطاعات الصناع (32)ة الدراسة من ينرت عااخت حيث ،ةيالهند

 . ( 2013 -2008)ة من يل للفترة الماليبورصة مومباي وتم اجراء تحلي ف

ً را واضحيثاتتمثل بان هنالك ي ثبحه الياهم ما توصل ال : االستنتاجات   مةيلرأس المال الفكري على الق ا

 . ة والنموينتاجالة وايبمكوناته الثالث الربح يتلك الشركات وكفاءة ادائها المالة ليالسوق



  االول                                                              المبحث الثاني : دراسات سابقةالفصل 

 
14 

للشركات عن رأس المال  يضرورة وجود افصاح الزام يتمثل فالبحث يبه  ىاهم ما اوص :التوصيات 

ن يوالمساهمن يمة الشركة للمالكية لقيقيار الصورة الحقجل اظهالة يسابات الختامانات والحيالب يفالفكري 

 .  ن كافةيين الخارجيوالمستخدم

المؤقتة لشركات سيارات  القوائمدراسة مقارنة حول جودة ، بعنوان ) Patel  ،2019دراسة  (4

 (وشركات أدوية

"A comparative study on quality of interim reports of select automobile and 

pharmaceutical companies" 

المؤقتة المنشورة مؤخًرا لقطاعين صناعيين رئيسيين في الهند  القوائمتقييم جودة  الى يهدف البحث الهدف :

 مقارنة،  ت على بعدين هما المحتوى والسياقيتم قياس جودة المؤقو، وهما قطاعا السيارات واألدوية 

ؤقتة التي تنشرها الشركات كل ثالثة أشهر المصدر الرئيسي ألصحاب المصلحة لتتبع المالية الم القوائم

كان هناك الكثير من المناقشات داخل وحول رجال األعمال واالتحادات حول االمتثال  ،األداء المالي للشركة

 المؤقتة. القوائملمعايير 

فصاح شفافة ، الشركات لديها نهج متردد المؤقتة هي وثيقة إ القوائم : توصل البحث الى ان االستنتاجات

وفقًا  القوائمعلى الرغم من أن الشركات تدعي أنها كشفت عن  ،تجاه الكشف عن المعلومات وفقا للمعايير

المؤقتة للشركات  القوائمالدراسات األخيرة حول جودة  قوائمللمعايير ، يبدو أن هذا االدعاء قد فشل بسبب 

 ات.في الهند من غالبية القطاع

تعمل المعايير المذكورة و IAS-34المؤقتة لمعايير  القوائمتخضع معايير  اوصى الباحث بان : التوصيات

بشكل كبير العثور على  بحثحاول ال ،الشركات التي تنشر الفواصل الزمنية قوائمأعاله على تبسيط تنسيق 

التقييم باستخدام بطاقة النتائج التي الحد األدنى من اإلفصاحات عن المتطلبات وفقًا للمعايير وتم إجراء 

 . طورها

 

 اسهامة البحث الحالي 1-2-2

المالية المرحلية واالفصاح المحاسبي  للقوائميتشابه البحث الحالي مع البحوث السابقة من خالل التطرق  (1

ً الخر اصدارات  القوائممما يستوجب الخوض في بشكل عام  المالية المرحلية بشكل خاص ووفقا

 ير المحاسبية الدولية .المعاي
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والتوقيت معلومات تتسم بخاصية المالءمة يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة انه اعتمد على   (2

المرحلية في تحسين االفصاح في القوائم المالية  القوائمالوقوف على تاثير تطبيق و، المناسب لالفصاح 

بالقوائم  مصادقيةة ، هذا من شانه زيادة الثقة والوتعزيز المستخدم بالموقف المالي خالل فترات دوري

 ..المالية مما يزيد من جذب االستثمارات للوحدات االقتصادية 

واقع االفصاح المحاسبي في تحسين القوائم المالية السنوية باالعتماد على  ركز البحث الحالي على  (3

القرارات االقتصادية  تخاذتفيدين منها الالمرحلية التي تعدها تلك الوحدات وتقوم بتزويدها للمس القوائم

( والذي يلزم الوحدات 34الرشيدة ، وهذا بدوره يؤدي الى االلتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي )

 االقتصادية تهيئة الظروف البيئية .

ت ان االستفادة من الدراسات السابقة هي احاطة الجانب النظري ببعض المعلومات المهمة التي اهتم (4

المالية المرحلية واالفصاح المحاسبيي والتطرق الى خصائص المعلومات المحاسبية في بيان  القوائمب

 الوضع المالي واالستثماري .

 

 خالصة ال

المالية هي المنتج النهائي الذي يصدر في نهاية السنة والذي يعمل على توصيل المعلومات  القوائمنستنتج أن 

الية لمم الوضعية الهدارة معلومات توضح جلس اإللمتتيح  خيرذه األوه،  قةذات العال لالطرافالمحاسبية 

وارد لما ي استخدامدارة فإلكم على مقدرة الحي افي تساعد تعلومات اللمم باهيدوتزوقيقية للمؤسسة لحا

تضمن الفصل االول ولوحدة االقتصادية ، ا فداهقيق أتح ىللية من أجل التوصل إعاة بفلمتاحة للوحدا

التي تحاول معرفة اثار تطبيق المعيار  بحثين المبحث االول يحتوي على منهجية البحث من مشكلة البحثم

التي يحاول البحث ايصالها واهم االهداف  ( واثره على عملية االفصاح المحاسبي34المحاسبي الدولي )

الثاني فقد تضمن واهمية البحث وتطرق الى مجموعة فرضيات الذي تركز البحث عليها واما المبحث 

دراسات سابقة لمتغيرات البحث وقد قسم الباحث الدراسات السابقة الى دراسات محلية واخرى عربية 

وكذلك الدراسات االجنبية ، اذ قام الباحث بتوفير دراستين لكل متغير وحسب تقسيم الدراسات السابقة 

تضمن البحث اسهامة البحث الحالي وبما ليتسنى للباحث تميز البحث الحالي عن الدراسات السابقة ، وقد 

 .ما يختلف معها سابقة ويتشابه مع الدراسات ال
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 االطار المفاهيمي لالفصاح المحاسبيالمبحث االول : 

 

  المالية المرحلية القوائم (34طار المفاهيمي للمعيار المحاسبي رقم )االالمبحث الثاني : 

 

في تحسين االفصاح في القوائم  (34) المبحث الثالث : اهمية المعيار المحاسبي الدولي

 المالية
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 الفصل الثاني

 طار المفاهيمياال

 

 -تمهيد :

متوقعة السواق الالتقلبات المستمرة وغير ان التقلبات الموسمية على نشاط الوحدة ومركزها المالي و     

المالءمة  حيثالسنوية السيما من  المالية القوائمرأس المال واالستثمارات المالية ادى الى فقد الكثير من فائدة 

قرارات  تخاذن للمعلومات المالية بحاجة الى التوقيت المناسب والقدرة على التنبؤ بالمستقبل الوفالمستخدم

القوائم المالية المرحلية من المصادر المهمة في الحصول على المعلومات التي  دتعو هم ،في مصلحتتصب 

المالية للوحدة  القوائمالقرارات التي تهم مستخدم  تخاذوالتوقيت المناسب ال والتمثيل الصادق تتسم بالمالءمة

الفترة  حيثالسنوية من  ئمالقواتختلف عن  ربع او نصف سنوية قوائمتقوم الوحدة باصدار  حيثاالقتصادية 

ومالءمتها الصحاب القرارات وهذا بدوره يخفف الضغوط من قبل مستخدمي القوائم المالية على الوحدة 

للتعرف على المركز المالي ونشاطها المالي بدل االنتظار لسنة مالية كاملة من اجل الحصول على 

المالية المرحلية اهميتها  القوائمومن هنا تستمد  المعلومات الضرورية التي تتعلق بقراراتهم المستقبلية ،

والتي تبقي مستخدمي المعلومات المحاسبية على اطالع مستمر على المركز المالي للشركة ونتائج نشاطها 

الفصلية او  ظهرت الحاجة للقوائم المالية المرحلية ،لذلكفصلي ) ربع سنوي ( او نصف سنوي  اما بشكل

باصداره مجلس معايير المحاسبة الدولية ، ومن هذا المنطلق قسم الفصل الثاني النصف سنوية الذي قام 

 تي :هي ما يأثالثة مباحث و على

 االطار المفاهيمي لالفصاح المحاسبي المبحث االول :  -

 (34االطار المفاهيمي للمعيار المحاسبي الدولي )المبحث الثاني :  -

 ( في تحسين االفصاح في القوائم المالية34ولي )المبحث الثالث : اهمية المعيار المحاسبي الد -
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 الفصل الثاني

  المبحث االول

 االطار المفاهيمي لالفصاح المحاسبي

 

 -:نبذة تأريخية لالفصاح المحاسبي  -2-1-1

مبدأ االفصاح عن المعلومات المالية بالتحول التأريخي الذي  يرتبط تزايد اهمية تأريخيةالناحية المن       

منذ بداية الستينات عن ما يطلق عليه بمدخل الملكية الى ما يدعى بمدخل  لوظيفة المحاسبةحصل 

ً نظامبوصفها المستخدمين ، فبدخول هذه الحقبة التأريخية تحولت المحاسبة من دورها االساس  في مسك  ا

االساسية توفير السجالت هدفه الرئيس حماية مصالح المالك الى دوره الجديد وهو نظام للمعلومات غايته 

البدايات االولى لالفصاح المحاسبي واجراءاته قد بدأت  عدالمعلومات لمستخدمي القرارات ، لذا يمكن 

افتراضاً مقبوالً  دتحديداً عند مرحلة انفصال االدارات عن ملكية رأس مال الوحدات االقتصادية وبالتالي يع

لدرأسات البحثية التي كانت تهدف الى مراقبة مهنة قام مجموعة باحثيين باجراءات بعض ا حيثومنطقياً ، 

قامت  الذيالمحاسبة وتشخيص بعض االعراف المحاسبية المقبولة قبوالً عاماً ، ومن خالل التحليل النهائي 

بها مجموعة الباحثيين لوحظ انها كانت تهدف الى ايجاد قاعدة مشتركة لالعراف السائدة انذاك ، ويرتبط 

اسبي بصورة وثيقة بتطور نظم المحاسبة وتتأثر معايير وممارسات االفصاح بالنظم تطور االفصاح المح

القانونية ومصدر التمويل والرابط السياسي واالقتصادي ومستوى التعليم ومستوى التنمية االقتصادية 

 ( .189: 2004والمستوى الثقافي )زايد، 

لعالمية االثر المباشر في تزايد اهمية المحاسبة من جانب اخر كان لتزايد الدور االقتصادي السواق المال ا

ليات ومقومات آ، من خالل فرضها على المحاسبين ان يولوا اهمية خاصة للنظريات والمفاهيم التي تتحكم ب

السوق على سبيل المثال نظرية المحفظة والفرضيات التي تتفرع منها مثل فرضية السوق المالي الكفؤ ، 

اً الهمية االفصاح المحاسبي للبيانات المالية المنشورة ، وذلك بعد ان اصبحت هذه وبالتالي جاء هذا تأكيد

البيانات مصدراً ضرورياً واساسياً للمعلومات بالنسبة للذين يتعاملون في هذه االسواق ، وفي سياق ذلك 

لية المنشورة ترك اثراً جوهرياً على مشكلة االفصاح عن المعلومات للبيانات الما 1974برز حدث مهم عام 

، فقد صدر في الواليات المتحدة االمريكية خالل تلك السنة تشريع الكونغرس اوجب فيه المصارف التجارية 

بالخضوع لشروط وقواعد االفصاح للوائح والتشريعات التي تصدرها بشان هذا االمر لجنة هيئة البورصة 

المدرجة في البورصة وبذلك الحدث  وذلك بخصوص االفصاح عن المعلومات للشركات المساهمة االخرى

 ( .368: 2007ترتب انعاطف هام في تاريخ االفصاح عن ميزانيات المصارف االمريكية )الحيالي، 
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 -: االفصاح المحاسبي تعريف -2-1-2

المالية للمعلومات الالزمة والضرورية العطاء مستخدمي  القوائمبانه شمول  االفصاح عرف الشيرازي     

 .( 322: 1990رة واضحة عن وصحيحة عن الوحدة االقتصادية )الشيرازي، صو القوائم

كما يجب االعتراف ان هنالك العديد من وجهات النظر المختلفة حول مفهوم االفصاح عن المعلومات   

المحاسبية نتيجة اختالف المصالح لالطراف ذات العالقة بالوحدة االقتصادية ، يؤدي هذا االختالف الى 

من االفصاح يستفاد منه كل االطراف  تحديد مفهوم موحد لالفصاح يضمن توفير مستوى كافً  صعوبة في

(orij ،2009 :9 ). 

فاالفصاح يعني بشكل عام كمية وحجم المعلومات ونشرها باي وسيلة من وسائل االتصال  يحميدووفقاً ل 

ً لنظرية االتصال فأن عناصره تتمثل بالمرسل والرسالة والمرسل اليه ، ويقتضي االفصاح في  ، ووفقا

 .( 587: 2009، يحميدمرسل اليه )المحاسبة االهتمام في الرسالة وال

واما البلقاوي فقد صرح بانه يجب ان يكون هناك افصاح تام ومنصف وكاًف للمعلومات المحاسبية وهذا  

صادية التي اثرت تصور بشكل مفصل االحداث االقت حيثيتطلب بان يتم تصميم واعداد الكشوف المالية ب

على الوحدة االقتصادية في المدة الماضية وان تحتوي على معلومات وافية مما يؤدي بها الى ان تكون 

 .( 343: 2009القرارات )بلقاوي،  اتخاذنافعة وليست مضللة الوسط عند 

تصادية على المالية المنشورة من قبل الوحدات االقالقوائمضرورة احتواء  بانهعرفه خنفر والمطارنة و 

كل المعلومات الالزمة والمهمة لخدمة متخذي القرارات والمستخدمين لها ، وقد ركزت كل هذه الجهود في 

مجملها على خدمة احتياجات االطراف الخارجية والتي ال تمتلك معلومات كافية عن الوحدة ذات الصلة 

حقيق اهدافها )خنفر والمطارنة، وال تملك صالحيات او سلطات تخولها للحصول على هذه المعلومات لت

وان  لمفهوم االفصاح العديد من االغراض القوائم المالية التي تتمحور بشكل اساس حول  .( 26: 2009

القرارات  اتخاذتوفير المعلومات المحاسبية المالءمة للجهات المستخدمة التي تستخدم هذه القوائم في عملية 

جتماعية وغيرها ذات عالقة مباشرة او غير مباشرة بالشركة التي تعد االقتصادية والمالية واالدارية واال

 .( 478: 2009مصدراً لهذه البيانات )العامري، 

واخيراً عرف االفصاح بانه تقديم المعلومات المحاسبية الى المهتمين على شكل قوائم وبيانات تختلف  

ة من جهة وبالمستوى الثقافي ومعرفة هذه باختالف االهداف المنشورة وتتاثر باختالف االطراف المستفيد

 ( . 126: 2014االطراف بحقيقة الظروف االقتصادية من جهة اخرى )جربوع، 
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هار المعلومة المحاسبية يؤدي الى ان تكون مفيدة ظباحث ان االفصاح هو اال اعاله يرىمن التعاريف 

والمالية وما يرتبط بهما من تاثيرات في المالية التي تصور االحداث االقتصادية  القوائموكافية من خالل 

قرار  اتخاذالمعلومات الضرورية والمهمة لمستخدميها عند  القوائمتوفر هذه  حيثالقرارات ،  اتخاذعملية 

استثماري او تمويلي ، كما ان االفصاح المحاسبي تختلف فيه وجهات النظر حول المعلومات التي من 

ة المنشورة ، وذلك بسبب اختالف وجهات نظر االطراف المستفيدة من الواجب تقديمها في القوائم المالي

عملية االفصاح المطلوب وتعارض مصالحها ، االمر الذي من شأنه ان يؤدي الى صعوبة التوفيق بين 

رغبات واحتياجات كل طرف من هذه االطراف حول الحد االدنى من االفصاح المطلوب الذي يلبي ويسهم 

 لرئيسة لتلك االطراف المستفيدة .في تحقيق المصالح ا

 -:اهمية االفصاح المحاسبي  -2-1-3

اساسياً ومهما في المبادئ المحاسبية  أه مبدوصفالمالية ب القوائميستمد االفصاح المحاسبي اهميته في        

اهميته تعدد الجهات المستفيدة من المعلومات المالية السبب الذي يعطي االفصاح  دالمتعارف عليها ، ويع

وهذه الجهات التي تتمثل بالمستثمرين والمقرضين والسلطات الحكومية وغيرهم من الجهات التي تعد 

 . (595: 2006)حماد،  القرارات باالستناد الى المعلومات المفصح عنها تخاذالمصادر ال

 (17: 2016 )الجميلي، :ويمكن توضيح اهمية االفصاح المحاسبي بشكل تفصيلي من خالل النقاط االتية 

لم تبقى هناك اسباب الدارات الوحدات االقتصادية  حيثاصدار تشريعات لضمان حق المستثمرين   (1

 للتهرب من االفصاح عن المعلومات بحجة حماية مصالح المستفدين .

يقدم االفصاح معلومات حقيقية ومفهومة حول االحداث والعمليات المالية التي تسهم في تحسين عملية  ( 2

تنبؤ ، كذلك يعمل االفصاح عن المعلومات بصورة دورية على تقليل عدم تماثل المعلومات الذي تشغله ال

 الجهات داخل الوحدة لتحقيق مكاسب غير اعتيادية خاصة بالوحدة .

 وءيقدم االفصاح معلومات تتميز بالشفافية وذات فائدة للمتعاملين في السوق من اجل تحقيق سوق كف ( 3

 ومنظم .

االسعار المالءمة  حيثيلعب االفصاح دوراً مهماً في تحقيق االلية المناسبة في سوق رأس المال من  ( 4

 لالسهم وتحقيق التوازن بين العائد الذي تحققه االسهم ودرجة المخاطرة.

كون ت حيثيرى الباحث مما سبق ان االفصاح المحاسبي له اهمية ملحة ومتالزمة مع القوائم المالية 

المالية وكيفية االفصاح عنها بطريقة سهلة وواضحة لمستخدم القوائم  القوائم يالنظام المحاسبي همخرجات 

ً المالية والجهات المستفيدة منها ، وباعتبار االفصاح المحاسبي مبدأ رئيس ً وضروري ا في المبادئ المحاسبية  ا
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عن المعلومات المحاسبية والمالية ، المتعارف عليها فانه يجب االهتمام بالكيفية التي ينبغي ان نفصح بها 

لذلك يجب على الوحدة االقتصادية ان توفر معلومات حقيقية وشفافة وواضحة عن عمليات واحداث انشطتها 

 القرارات المستقبلية . اتخاذالمالية وبالتالي يمكن االعتماد عليها في عملية 

 -اهداف االفصاح المحاسبي : -2-1-4

هار العرض العادل او بمعنى اخر التعبير الحقيقي ظمن االفصاح المحاسبي يتمثل في اان الهدف العام        

ً عن ذلك بالتمثيل الصادق ، بمعنى ان الهدف الرئيس يتمثل في التعبير  والعادل ، وقد تم التعبير حديثا

لتي تطرأ بوضوح من خالل القوائم المالية وبصورة عادلة عن الوضع المالي لنشاط الوحدة والتغيرات ا

المالية وتوفير  للقوائمعلى الحالة المادية ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التطبيق المتكامل للمعايير الدولية 

 ( .420: 2017الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية )الناغي، 

 . (Granof, 2001: 20( و)Belkaoui, 2004: 266اما االهداف الثانوية فهي تتمثل باالتي : )

 المالية والمعلومات المحاسبية . القوائماح المحاسبي يحقق اشباع حاجات مستخدمي االفص (1

المالية بعملية المقارنة بين القوائم المالية  القوائمتوفير معلومات ضرورية ومهمة تسمح لمستخدمي  (2

 للوحدة االقتصادية وبين وحدة اقتصادية ثانية وبين سنة مالية واخرى لنفس الوحدة .

القرارات بشكل  اتخاذخدمي القوائم المالية بالمعلومات المالءمة والجوهرية لمساعدتهم في امداد مست (3

 .افضل 

يقدم االفصاح المحاسبي المعلومات عن صافي الموارد والمتاحة لدى الوحدة االقتصادية وااللتزامات  (4

 القائمة واي تغيرات تطرأ على اصول الوحدة .

ومون بتدبير الموارد المالية سواء في الفترة الحالية او الفترة توضيح المعلومات المفيدة للذين يق (5

 المستقبلية ، وذلك في مجال ترشيد القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد بين الوحدات االقتصادية 

توصيل المعلومات  له اهداف مختلفة ويتحدد من خاللل ما تقدم ان االفصاح المحاسبي يرى الباحث من خال

المالية من اجل بيان حقيقية المركز واالداء المالي للوحدة وبالتالي يمكن  القوائمى مستخدمي المحاسبية ال

القرارات والتقليل من حالة عدم التاكد عند المستفيدين  اتخاذاالعتماد على المعلومات المقدمة بشأن عملية 

 المناسبة . القرارات اتخاذمن خالل نشر المعلومات الضرورية واي معلومات تساعدهم في 
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 -: فروض االفصاح المحاسبي -2-1-5

 (93: 2014هي : )جربوع، ة يعتمد االفصاح الشامل على اربعة فروض رئيس     

ان احتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية الخارجين يمكن مقابلتها بمجموعة من القوائم المالية ذات  (1

 الغرض العام .

المالية ذات الغرض  القوائمما اشتملت حيثت الخارجية يمكن مقابلتها هنالك احتياجات تشترك فيها الجها (2

 العام على المعلومات المحاسبية التي تتسم بالمالءمة عن الدخل والثروة . 

ان المحاسب له دور فعال في االفصاح عن المعلومات المالءمة لالحتياجات الخارجية يتحدد في اعداد  (3

لمركز المالي ، قائمة الدخل ، التغير في حقوق الملكية ، واخيراً قائمة وعرض القوائم المالية االربعة )ا

 التدفق النقدي( .

ً ان للقوائم المالية ذات الغرض العام اسلوب (4 من انسب وسائل االفصاح ، وذلك من خالل وجهة نظر  ديع ا

  مقارنة التكلفة بالعائد ومقارنتها باساليب االفصاح االخرى .

ان الفروض هي وسيلة او اداة ضغط على الوحدة االقتصادية لالفصاح حسب مما سبق يرى الباحث 

احتياجات مستخدمي القوائم المالية والذي يقيم اداءها المالي للخروج باقل االختالفات بين حاجات 

 المستخدميين .

 -انواع االفصاح المحاسبي : -2-1-6

تنوع صور االفصاح حسب رغبات المستخدمين يعد االفصاح من المبادى المحاسبية االساسية وبذلك ت    

 للقوائم المالية والجل تلبية حاجاتهم قسم االفصاح على انواع رئيسة وثانوية وحسب االتي :

 االنواع االساسية : -اوال 

 (217: 2011عامة تعطى لالفصاح هي : )الوقاد، انواع  ةالبد من االشارة الى ان هناك ثالث 

على نحو ال يجعل  اي يجب ان يفصح عنهتد االدنى من مقدار المعلومات الاي الح :االفصاح الكافي  (1

القوائم المالية مضللة وغير مفهومة ، اي انه يجب عدم حذف او اخفاء او كتمان اية معلومات جوهرية 

 او ذات منفعة للمستخدم البسيط .

المحاسبة والمعلومات االخرى يعد االفصاح العادل مطلباً اخالقياً ، فقد يوصي بان  : االفصاح العادل (2

يتطلب الهدف االخالقي بان تكون هناك معاملة  حيثتكون غير متحيزة وموضوعية وتتسم بالحياد ، 

 متكافئة لكافة المستخدمين المرتقبين ومتخذي القرارات .
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ة التي فيما يتعلق بهذا النوع من االفصاح فهو يعني ان تصميم واعداد القوائم المالي :االفصاح الكامل  (3

يتم توجيهها الى عامة المستخدمين بصورة تعكس دقة ووضوح جميع الظروف واالحداث والحقائق 

الجوهرية والمالية التي اثرت على الوحدة االقتصادية خالل المدة ، ويشير هذا االفصاح الى انه يجب 

 القوائمفي ضوء اهداف امداد مستخدمي القوائم المالية بكافة المعلومات الضرورية والمهمة والمالءمة 

المالية ، اي استبعاد المعلومات التي ال تعد جوهرية وغير مالءمة نسبياً لجعل عرض المعلومات ذات 

 منفعة ومغزى وقابلة للفهم .

 ً  -االنواع حسب االتجاه : - ثانيا

 (218: 2005ويصنف االفصاح حسب االتجاه الى : )حنان، 

 . مالية قرارات استثمارية اذمعلومات نافعة الغراض اتخ الهدف منه تقديم االفصاح التثقيفي : (1

المالية بما يدور دون اي تضليل فيها للمستفيدين  القوائميجب االفصاح في  أنه ويعني االفصاح الوقائي : (2

 تي :  أما ي ماويتطلب االفصاح الوقائي االفصاح ع

 السياسات المحاسبية . -

 التغيير في السياسات المحاسبية . -

 ر في طبيعة الوحدة المحاسبية .التغيي -

 التغيير التقديرات المحاسبية . -

 تصحيح االخطاء في القوائم المالية . -

 االفصاح عن االحداث الالحقة . -

 االفصاح عن المكاسب والخسائر المحتملة . -

 االفصاح عن االرتباطات المالية . -

لية بشكل ملخص ومختصر على في هذا االفصاح يتم التركيز في القوائم الما االفصاح التفاضلي : (3

السنوية المختصرة بحجة ان بعض المساهمين  القوائميعتمد االفصاح التفاضلي على  حيثالتفاضل ، 

بحاجة الى افصاح شامل ، ولكن بالحقيقة الكثير منهم ال يحتاجون اال الى معلومات مالية ذات تحليل 

 فني اقل وملخصة 

 االفصاح الكافي  المحاسبي يرى الباحث ان افضل االنواع هومن خالل ما استعرض من انواع االفصاح 

يكون  حيثب سة وبدون تضليل او حذفالذي يوفر المعلومات المالية لمستخدمي القوائم المالية بسهولة وسال

قرار واثق  اتخاذمتخذ القرار على دراية كاملة بما تحتويه هذا القوائم من معلومات وعلى اثر ذلك يسهل 

 .القوائم المالية  وصريح حول
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 (1الشكل )

 انواع االفصاح المحاسبي

 من اعداد الباحثالمصدر :  

 

 -:اساليب االفصاح المحاسبي  -2-1-7

 (168: 2015)غنيمي،  و (423: 2017)الناغي، تية : االساليب األعلى يتمثل االفصاح المحاسبي      

قوائم المالية هو توفير المعلومات المالية لمتخذ القرار ان الهدف الرئيسي من اعداد الالقوائم المالية :  (1

  االقتصادي وفي اغلب االحيان تشمل القوائم المالية ما ياتي :

 الميزانية العمومية  -

 قائمة الدخل  -

انواع االفصاح 
المحاسبي

االنواع حسب 
االتجاه

االفصاح 
التثقيفي

االفصاح 
الوقائي

االفصاح 
التفاضليي

االنواع 
االساسية

االفصاح 
الكافي

االفصاح 
العادل

االفصاح 
الكامل
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 قائمة التغيرات في حق الملكية  -

 .  قائمة التدفقات النقدية  -

امكانية تطبيق البديل الثالث شرط وجود ل الظروف البيئية ظوفي االفصاح في االيضاحات المتممة :  (2

اطار عام العداد القوائم المالية االسترشادية ثم بعد ذلك السماح باالفصاح ضمن االيضاحات المتممة 

 للقوائم المالية .

 قوائميمكن ان يتم االفصاح عن معلومات اضافية بكثير من الطرق من خالل االفصاح االضافي :  (3

قتصادية والمقاالت الصحفية التي ترتبط بالشركات واالبحاث والمقاوالت المحللين واالحصائيات اال

 في المجالت والدوريات 

ويعني نشر مخرجات العملية المحاسبية االلكترونية على شبكة االنترنت من االفصاح االلكتروني :  (4

ا هو الحال خالل نشر المعلومات المالية وغير المالية من دون اجراء عمليات معالجة او تشغيل كم

ً في المحاسبة االلكترونية ، مما يعني ان االفصاح االلكتروني ال يتطلب بالضرورة نظام للمحاسبة  ا

يمكن من خالل الحاسب االلي ادخال المخرجات الخاصة بالمحاسبة اليدوية الى  حيثااللكترونية ، 

قوم بنك ما او شركة معينة ليس منطقياً ان ي أنهشبكة االنترنت بالرغم من ان الواقع العملي يؤكد 

 باالفصاح االلكتروني بدون ان يكون لديها نظام محاسبة الكتروني.

المالية  القوائمفيما سبق يرى الباحث ان االفصاح المحاسبي هو مخرجات العملية المحاسبية من خالل 

االساليب استخداماً  وتتعدد االساليب حسب االولوية وتاتي القوائم المالية بوصفها اسلوباً اساساً واكثر

 بوصفه يحتوي على اداء الوحدة االقتصادية واالنشطة التي تديرها فضال عن المركز المالي للوحدة .

 

  

 (2الشكل )

 المحاسبي اساليب االفصاح

 من اعداد الباحث المصدر : 

اساليب االفصاح المحاسبي المعاصرة

االفصاح االلكتروني االفصاح االضافي االيضاحات المتممة 
االفصاح في القوائم 

المالية
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 -االفصاح المحاسبي : محددات -2-1-8

االفصاح المحاسبي من المعلومات المحاسبية لمستخدمي ان المحددات االساسية التي يمكن قياس منفعة      

 Coopers, 2004, 1)المالية تتمثل بما ياتي : ) القوائم

 قابلية للفهم  (1

 المالءمة  (2

 المصداقية  (3

 القابلية للمقارنة  (4

ان االطار المفاهيمي قد عدل في عدد وترتيب الخصائص النوعية الى خصائص رئيسة واخرى ثانوية وقد 

( المناسبوالخاصية الثانوية )التوقيت التمثيل الصادق و المالءمةة النسبية بين خاصتي جاءت االهمي

وعرضها كقيد على الخصائص ، واالهمية النسبية يتم التعرف عليها عند حذف او سوء الفهم للمعلومات 

الي تعتمد على المرتبطة بالقرارات االقتصادية وما يحدثه من اثر على المستخدمين لتلك المعلومات ، وبالت

 حجم او قيمة العنصر او الخطأ في الحكم على ظروف خاصة عند الحذف او اعادة االفصاح .

 -لقوائم المالية :مقومات االفصاح المحاسبي االساسية ل -2-2-9

ان االفصاح المحاسبي يرتكز على مقومات اساسية من خالل المعلومات المحاسبية في القوائم المالية          

 (22: 2002)علي ، و  (337: 2008)مطر والسويطي، نشورة والتي هي : الم

 -المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية : (1

تتعدد الجهات التي تستخدم المعلومات المحاسبية وكذلك تختلف الطرق التي تستخدمها هذه الجهات لفهم      

م الطرق غير المباشرة ، ومن االمثلة على من يستخد ممن يستخدم الطرق المباشرة ومنه مالمعلومات فمنه

ن الماليون والدائنون والسلطات ون والمرتقبون والمحللومستخدمي المعلومات المحاسبية المالك الحالي

ً ها ركنوصفالحكومية والموظفون ، وتاتي اهمية تحديد المستخدم للمعلومات المحاسبية ب من اركان تحديد  ا

فان المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية يكون متمثال في مجموعة  اطار االفصاح المناسب ، وبذلك

من الفئات والتي من المحتمل ان تستخدم القوائم المالية ولكن مع ايالء عناية اكبر نحو احتياجات ثالث 

 ون.جهات اساسية وفق ترتيب االولويات والفئات الثالث هم : المالك الحاليون ، المالك المحتملون ، الدائن

 -طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي ينبغي االفصاح عنها : (2

ية بعد ذلك في تحديد طبيعة تبعد تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية تتمثل الخطوة اال      

ونوع المعلومات التي يجب االفصاح عنها ، وتتمثل هذه المعلومات في البيانات المالية في المحتوى في 
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وائم المالية التقليدية ، اضافة الى معلومات اساسية تعد مهمة لكن نظراً لتعذر االفصاح عنها في صلب الق

القوائم المالية فانها تعرض في المالحظات المرفقة للقوائم المالية والتي تعد جزءاً مهماً من هذه القوائم ، 

ات واعراف تدخل في نطلق المتعارف عليه ولكن القوائم المالية تعد في واقع االمر بموجب مبادئ وافتراض

بين المهنيين بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، لذلك يترتب نشر قيود ومحددات على كل نوع وكمية 

  هر في القوائم المالية.ظالمعلومات التي ت

 -اغراض استخدام المعلومات المحاسبية : (3

لومات المحاسبية وبين العنصر االساس الذي يعرف ينبغي الربط بين الغرض الذي تستخدم فيه المع     

بمعيار او خاصية المالءمة ، لذلك قبل تحديد هل المعلومات المتوفرة مالءمة او غير مالءمة لمستخدمي 

 حيثالمعلومات المحاسبية ويجب كذلك بعد تجديد مالءمة المعلومة ان يحدد الغرض الذي تستخدم فيه ، 

ة في غرض معين من الممكن ان ال تكون كذلك في غرض بديل او لمستخدم ان المعلومة قد تكون مالءم

اخر ، في حين ان االهمية النسبية بمثابة المعيار الكمي الذي يحدد حجم او كمية المعلومات الواجب االفصاح 

لذا عنها وتعد المالءمة المعيار النوعي الذي يحدد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية الواجبة االفصاح ، 

تتطلب خاصية المالءمة وجود صلة وثيقة بين طريقة اعداد المعلومات واالفصاح عنها من جهة والغرض 

 الرئيس الستخدام هذه المعلومات من الجهة االخرى .

 -اسلوب وطريقة االفصاح عن المعلومات المحاسبية : (4

واثار المعلومة على  تختلف االساليب والطرق لالفصاح عن المعلومات المحاسبية حسب اهمية     

المستخدم ، فالمعلومات ذات االثار المهمة في قرار المستخدم يتم االفصاح عنها في صلب القوائم المالية ، 

اما يتم االفصاح عنها في المالحظات او االيضاحات المرافقة فهي التفاصيل  السيمااما المعلومات االخرى 

تلتحق بها ، وفي بعض االحيان يتم االفصاح عن المعلومة لتلك القوائم او في شكل جداول اخرى مكملة 

 كانت ذات اهمية في اكثر من مكان في البيانات المالية. حيثالواحدة نفسها 

 -توقيت االفصاح عن المعلومات المحاسبية : (5

لها ، ينبغي ان تتوفر المعلومات المحاسبية في الوقت المناسب واال تفقد اهميتها والصالحية المحددة       

 للمعلومة وقت معين ويجب ان تكون متوفرة في هذا الوقت وبالتالي تعطي منفعتها عند استخدامها .

-العوامل المؤثرة في االفصاح المحاسبي : -2-1-10  

هناك مجموعة من العوامل او المحددات التي تؤثر غلى االفصاح في القوائم المالية وان عملية         

)زيود عملية ليست عشوائية ويمكن ان يتم توضيح هذه العوامل من خالل االتي : االفصاح المحاسبي هي 

 (291: 2013)الفتالوي، و  (27: 2002)علي، و  (9: 2012)رمزي، و  (10: 2011وعيسى، 
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 العوامل البيئية : ( 1

هي مجموعة من الخصائص التي يصعب حصرها والتي ال يمكن ان تتطابق بشكل كامل مع خصائص      

بيئية الي بلد اخر ، وهذه الخصائص في تنوعها وتميزها تتراوح بين الصفات والعادات والقيم الشخصية 

الى التقاليد االجتماعية ويمكن ان تتجاوز ذلك لتصل للعوامل الطبيعية والمناخية ، وان المحاسبة ليست 

المحاسبية لذلك يمكن القول ان  وليدة الصدفة بل هي استجابة طبيعية للظروف البيئية التي تحيط بالعملية

 بالضرورة او ال يمكن ان تتناسب مع بيئة اخرى. تالمعلومات التي تتناسب مع بيئة معينة ليس

 العوامل االقتصادية :  (2

ان البيئة االقتصادية تأثر بصورة مباشرة بعملية االفصاح المحاسبي وكذلك تأثر في درجة النمو      

قتصادية والسياسة المالية والنقدية بصورة عامة ، ويمكن تقسيم المؤشرات االقتصادي والمؤشرات اال

 نوعين هما :  علىاالقتصادية 

 مؤشرات االقتصاد القومي مثل مؤشرات المستهلك ومؤشرات النمو . -

 مؤشرات االقتصاد الجزئي والتي تتعلق بحملة االسهم وميول المستهلكين واتجاهات المنافسين . -

 االجتماعية : العوامل  (3

يتعلق هذا العامل بالمجتمع ومواقفه اتجاه الوحدة االقتصادية ، اي مدى تاثير االعتقادات الفكرية لالفراد       

القرارات المتعلقة بالوحدة والذي تنعكس هذه المواقف على الوحدة االقتصادية والتي ترتبط  اتخاذعند 

 لعالجية والصحية   .بالمعايير االجتماعية كالحصول على النفقات ا

 العوامل القانونية : ( 4

ان سن القوانين الملزمة بتوفير المعلومات المالية التي يجب االفصاح عنها هي احد في ال شك          

العوامل القانونية التي يتاثر بها االفصاح وال بد من توفر الشفافية والوضوح في سن القوانين واالنظمة 

 واالجراءات  .

 عوامل الثقافية :ال  (5

من االفصاح بالقوائم المالية ، في حين  تتطلب ثقافة المجتمع في بعض االحيان ان يكون هناك مستوى عالً 

ً مجتمعي ان هناك ميالً  في تقييد الحاجة لالفصاح ، يالحظ ان هناك اهتماماً متزايداً في االدبيات المحاسبية  ا

 احدى مكونات المفاهيم والممارسات والمعايير المحاسبية. ها بوصففي االونة االخيرة للعالقات الثقافية 
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 ى :عوامل اخر ( 6

تاثر بدرجة االفصاح المحاسبي كالعوامل التي تتعلق بالمعلومات ومدى توافر المالءمة والثقة هناك عوامل  

 في المعلومات المحاسبية وعلى قابليتها للتحقق والمقارنة.

ها المالية للتدقيق قوائمنفسها مثل حجم الشركة وعدد المساهمين وخضوع والعوامل التي تتعلق بالشركة 

ال ؟ باالضافة للعوامل التي تؤثر على الشركة مثل رغبة االدارة  ووالرقابة وهل هي مسجلة في السوق ا

في االفصاح عن المعلومات وصافي الربح واجهزة الرقابة على انشطة الوحدة والتي تتطلب مزيداً من 

 . ح في القوائم الماليةاالفصا

 

(3الشكل )  

 العوامل المؤثرة في االفصاح

من اعداد الباحث المصدر :    

 -مستويات االفصاح المحاسبي : -2-1-11

 ن من االفصاح هما :اضمن هذا السياق يتحدد مستوي       

 المستوى المثالي لالفصاح المحاسبي  (1

 لمحاسبيالمستوى الممكن او المتاح من االفصاح ا  (2

العوامل المؤثرة 
في االفصاح 

المحاسبي

ةالعوامل االقتصادي

العوامل القانونية

عوامل اخرى

العوامل البيئية

العوامل الثقافية

العوامل االجتماعية
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من الناحية النظرية البحتة فانه يمكن تحديد العوامل واالعتبارات التي تحدد مستوى االفصاح المثالي          

، اال انه يجب فهم ان هذا المستوى من غير الممكن توفيره من الناحية الواقعية في وقتنا الحالي على االقل 

 (335: 2008،  والسويطي )مطر ويرجع ذلك لعدة اسباب منها :

 ج المتعددة والمختلفة للقرارات التي تعد البيانات المحاسبية مدخالت لها .اذعدم االلمام بطبيعة النم -

 لمام بحساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة للمعلومات المحاسبية .العدم ا -

ر لهم بموجب لتفاوت الكبير الحادث في االستجابة من متخذي القرارات النماط المعلومات التي توفا -

بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي ، والتي تكون المصداقية فيها في كثير من االحيان محل شك 

 وتساؤل والسبب في ذلك خضوج هذه النظم لمحددات وقيود التي تفرض عليها من خالل مجموعة  

  .فروض واعراف محاسبية تحكم اساليب جمع وقياس المخرجات لهذه النظم  

من اجل تكامل في  يمكن الربط بين االفصاح المناسب واالفصاح الواقعي بق يرى الباحث انه مما س

 االفصاح المحاسبي ليكون اكثر مالءمة .

 -السياسات المحاسبية الواجب االفصاح عنها : -2-1-12

 ( السياسات المحاسبي في انها : 1( من المعيار المحاسبي الدولي )6) تعرف الفقرة      

 ادئ واالجراءات والنظم واالحكام والقواعد واالجراءات التي تتبعها االدارة في اعداد البيانات المالية .المب

وبالنظر لتعدد بدائل السياسات المحاسبية التي يمكن لالدارة االختيار من بينها السياسة التي سوف تستخدمها 

من بين البدائل السياسية االفضل لها التي في معالجة الموضوع ذاته ، البد انذاك من ان تختار االدارة 

تعرض نتائج اعمالها ووضعها المالي بصورة صحيحة في ضوء الظروف المحيطة بها ، وتعترف اللجنة 

الدولية لمعايير المحاسبة بالفروقات القائمة بين التطبيقات المهنية في العالم بخصوص السياسات المحاسبية 

 مالية .المطبقة في اعداد المعلومات ال

هذا وقد اوجب على االدارة مراعاة االعتبارات الثالثة االتية عند المفاضلة بين السياسات المحاسبية الختيار 

 السياسة االفضل :

الحيطة والحذر : من خالل مراعاة التخطيط في قياس نتيجة العمليات عند اعداد البيانات المالية ومن  -

 سري . مظاهر هذا التخطيط تجنب تكوين احتياطي

االهمية النسبية في عرض المعلومات المالية المنشورة : يجب مراعاة االهمية النسبية وذلك من خالل  -

 القرار . اتخاذاالفصاح عن كافة البنود التي لها اثر مادي على عملية 
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تفوق الجوهر على الشكل : وهنا يجب مراعاة مضمون العمليات واالحداث المالية ال شكلها القانوني  -

 (382: 2007قط عند تقييم وعرض هذه العمليات واالحداث )الحيالي، ف

 ( امثلة عن السياسات المحاسبية التي تستوجب االفصاح1الجدول )

 المضمون نوع السياسة المحاسبية التسلسل

 توحيد البيانات  التوحيد 1

 دة النقدالتكلفة التأريخية ، التكلفة االستبدالية ، القوة الشرائية لوح التقييم 2

تحويل وترجمة العمالت  3

 االجنبية

نوع سعر الصرف المستخدم ، اي هل هو سعر الصرف 

التأريخي او سعر االفقال ، والسياسة المتبعة في ترجمة البيانات 

 المالية )طريقة البنود المتداولة او الزمنية او غيرهما(

 ديد ارباح المبيعات بالتقسيط معالجة عقود االيجار او معالجة تح معالجة عقود االيجار 4

معالجة العقود  5

 والمقاوالت طويلة االجل

معالجة العقود والمقاوالت طويلة االجل )مثل طريقة نسبة 

 االنجاز او طريقة العقود المنجزة او غيرهما(

 طرق االهالك )القسط الثابت او القسط المتناقص او غيرهما( احتساب االهتالك 6

 او غيرهما( lifoاو  fifoطرق تقييم المخزون )مثل طريقة  تقييم المخزون 7

االعتراف بااليراد )مثل طريقة واقعة البيع او طريقة واقعة  االعتراف بااليراد 8

 االنتاج او غيرهما من الطرق(

 بتصرف الباحث (511: 2009)العامري،   المصدر :

 -االفصاح المحاسبي : اكلمش -2-1-13

التي تواجه الوحدات  مشاكلت االقتصادية يتعين تحديد الصاح المطلوب من الوحداان طبيعة االف      

ي أتي بماالمالية ويمكن اجمال هذه المشاكل  القوائماالقتصادية بشأن تقرير طبيعة ومدى االفصاح في 

 (479: 2009:)العامري، 

صعوبة التوفيق بين  اختالف احتياجات المستخدمين للمعلومات المحاسبية ، االمر الذي يؤدي الى (1

 المالية . القوائممتطلبات االفصاح واحتياجات مستخدمي 

تنوع وتباين ادراك واستيعاب ومقدرة المستخدمين على فهم وتفسير المعلومات المحاسبية وذلك  (2

 الختالف مستواهم التعليمي من دولة الخرى .

ة ، االمر الذي يؤثر على قيمة واهمية تقديم معلومات محاسبية كثيرة تتناسب مع كبر الوحدات االقتصادي (3

 المعلومات المحاسبية المفيدة بالنسبة للمستخدمين .
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تنبع المعلومات من بلدان مختلفة في الثقافات والتقاليد االمر الذي يؤدي الى بيئات تشغيلية متنوعة ،  (4

ية ، وبالتالي م مع طبيعة المجتمع ومتطلبات الحكومات المحلءان بعض انواع االفصاح ال يتال حيث

 ينعكس سلبياً على الوحدات االقتصادية .

المالية لغرض االساءة والحاق  القوائميستخدم االفصاح في بعض االحيان من قبل بعض مستخدمي  (5

الضرر بسمعة الوحدة االقتصادية ، وبالتالي يتعين ان تكون هنالك موازنة بين احتياجات المستخدمين 

 القرارات وبين المعلومات المقدمة . اتخاذاض من المعلومات االلزامية الغر

 القوائمكانت هنالك مجموعات متنوعة وكبيرة من مستخدمي  حيثينبغي تحديد نوع المستخدمين للمعلومات 

 ، االمر الذي يتطلب كفاءة عالية في مدى تطبيق االفصاح .
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 المبحث الثاني

  المالية المرحلية القوائم ( 34لدولي رقم ) االطار المفاهيمي للمعيار المحاسبي ا

 تخاذادت التطورات االقتصادية وتوسع االستثمارات المالية الى زيادة في طلب المعلومة المحاسبية ال   

ذلك فإن مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلى معلومات أكثر مالءمة قرارات اقتصادية رشيدة وسليمة ، ل

مما  ، مستخدمي المعلومات المالية القدرة على التوقع باألحداث المستقبلية وهي المعلومات التي تعطي

، وقد بذلت الهيئات الرسمية جهودا قيمة في سبيل تحديد معايير  المالية المرحلية القوائمأدى إلى ظهور 

جيدة والذي ينتج عنه معلومات محاسبية تكون ذات فائدة كبيرة لمستخدميها وتتمتع بخصائص ،  المحاسبة

وتقسم هذه الخصائص على قسمين: الخصائص النوعية )االساسية( وهي )المالءمة ، والتمثيل الصادق( 

 اتخاذوالتي لها التأثير الواضح على عمليه التوقيت المناسب( والخصائص التعزيزية )ثانوية( هي )

مار في مقدمة هذه القرارات القرارات بالوحدة االقتصادية التي تعد من أهم العمليات وتأتي قرارات االستث

 بالنسبة ألية وحدة االقتصادية لما لها من أهمية كبيرة في تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية.

 -:( 34التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدولي ) -2-2-1

ل نتيجة للتطورات الكبيرة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية وكذلك الحركة العالمية لالعما     

المنظمات المحاسبية والدول الى تقريب وجهات النظر فيما  اوالشركات الدولية الكبيرة وهذا التغير دع

يتعلق بالعمليات المالية والتي تؤثر على الشركات وطرق عرضها لقوائمها المالية ، ونتيجة لتلك التطورات 

ند اليها عملية اصدار معايير محاسبية ، اس 1973والتغييرات تم تأسيس لجنة من قبل االمم المتحدة في عام 

 ً لجنة يمثلون مجمع المحاسبين القانونيين في  شكيلعلى المستوى الدولي وقد تم ت دولية تلقى قبوال عاما

عشرة دول هي ، استراليا ، كندا ، فرنسا ، المانيا ، اليابان ، المكسيك ، هولندا ، بريطانيا ، ايرلندا ، 

 ( .11: 2021، العامريالى هذا المجمع خمسون دولة اخرى )  نضماالواليات المتحدة ، وقد 
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 (34( التطور التاريخي للمعيار المحاسبي الدولي )2جدول )

 التأريخ تطوير المعيار المحاسبي المالحظات

 1997أغسطس  المالية المرحلية المنشورة . القوائمعرض مشروع  

 

منطوق للبيانات المالية التي تغطي 

كانون  1فترات التي تبدأ في أو بعد ال

 1999الثاني / يناير 

معيار المحاسبة الدولي  34المالية المرحلية  القوائمإصدار 

. 

 1999يونيو 

يسري المفعول للفترات السنوية التي 

 2011يناير  1تبدأ في أو بعد 

 القوائممعدلة بالتحسينات على المعايير الدولية إلعداد 

 عامالت واألحداث الهامة" ."الم 2010المالية 

 2010مايو  6

يسري المفعول للفترات السنوية التي 

 2013يناير  1تبدأ في أو بعد 

 2011-2009معدلة من خالل دورة التحسينات السنوية 

 "معلومات القطاع" .

 2012 مايو17

 

يسري المفعول للفترات السنوية التي 

 2016يناير  1تبدأ في أو بعد 

 القوائمنات على المعايير الدولية إلعداد معدلة بالتحسي

اإلفصاح عن المعلومات "في مكان آخر في  2014المالية 

 التقرير المالي المرحلي" .

 2014  سبتمبر 25

 المصدر : الجدول من اعداد الباحث

 -:( 34معيار المحاسبي الدولي )تعريف ال  -2-2-2

زمنية تقل عن السنة المالية الواحدة  اً التي تغطي مدد القوائمتلك المالية المرحلية بانها :  القوائمُعرفت       

 .(  1353: 1999) كيسو ويجانت، 

التي يتم اعدادها عن مدة زمنية تقل عن السنة  القوائمموعة نها  مجبأالمالية المرحلية  القوائموايضا ُعرفت  

مالية نص سنوية  قوائمهر " نوية " او ستة اشمالية ربع س قوائماي تكون المدة ثالثة اشهر " المالية الكاملة 

 .(  270: 2003" )علي و شحاته، 

المالية التي تغطي عادة فترة اقل  القوائموقد عرفت على انها " هي اما مجموعة كاملة او مختصرة من  

تخدمة مما يعني ان العناوين والمجاميع الفرعية فقط المس اً من عام او تغطي نصف عام او ربع عام او شهر

وغالبا ما تتضمن هذا القوائم بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل وبيان التدفقات النقدية والتغييرات في 

 .(   Ali &Rahman: 2020،143حقوق الملكية )
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المالية المرحلية وفق المعيار المحاسبي الدولي  للقوائموكذلك قدمت لجنة المعايير المحاسبية الدولية تعريفا  

مالية تحتوي اما على مجموعة كاملة او مختصرة من المعلومات المالية المالية  قوائم( ينص على انها : 34)

 ( .www.IFRS.com،  )لجنة المعايير المحاسبية الدوليةلمدة زمنية اقل من السنة المالية للشركة 

المالية  القوائممجموعة كاملة من  تضمن اماوجاء تعريف التقرير المالي االولي والذي  يعني تقريراً مالياً ي 

المالية  القوائمالمالية "  او مجموعة من  "عرض القوائم (1)كما هو موضح في المعيار المحاسبة الدولي 

: 2016، المختصرة )كما موضح في هذا المعيار ( وذلك لفترة مالية اولية . )نقابة المحاسبين والمدققين

334 ) 

عد لفترة اقصر واقل من مالية اولية ت قوائمأنها المالية المرحلية  القوائم حث انيرى البابناًء على ما تقدم 

فهي تعد بفترات يمكن من خاللها  القوائمسنة مالية وهذا يعزز من مالءمة المعلومات المالية لمستخدمي هذه 

ورية بسبب تزايد المالية الوقتية )المختصرة ( مهمة وضر القوائم دتع حيثالقرارات المستقبلية ،  اتخاذ

سواق االوراق المالية في الوقت الحاضر وقد الزمت لجنة تداول االوراق المالية " في ا الطلب عليها

المالية الكاملة  القوائممالية مختصرة الى جانب  قوائمالشركات التي تتداول اسهمها في البورصة عليها بنشر 

المالية الكاملة  القوائمة اقل بكثير من تلك الواردة في المختصر القوائمعلى ان تكون التفاصيل الواردة في 

المالية نظرا لسهولة المعلومات التي تحتويها وكذلك تكون  القوائمتحقق العديد من المنافع لمستخدمي  حيث

المالية على القراءة لسهولة فهمها  القوائمالكاملة وبالتالي تشجع مستخدمي  القوائممركزة اكثر من 

 ووضوحها .

 -: ( 34المعيار المحاسبي الدولي )اهمية  -2-2-3

 (2014 :23المالية المرحلية ترجع لعدة اسباب يمكن تلخيصها بالنقاط االتية :)ابو ركبة،  القوائمان اهمية 

 ( 2008:  29)العبيدي، و 

الحاجة المستمرة من قبل المستثمرين والدائيين ومتخذي القرارات للحصول على المعلومات عن  (1

ركز المالي للوحدة االقتصادية ونتيجة نشاط كل فترة مالية قصيرة )ربع او نصف سنوي( في الوقت الم

ً عن االنتظار الى نهاية السنة المالية للحصول على هذه المعلومات من اجل   اتخاذالمناسب عوضا

 القرار االستثماري المناسب .

ت المهمة وفي الوقت المناسب وبشكل دوري المالية المرحلية من الحصول على المعلوما القوائمتتيح  (2

عن اداء الوحدة االقتصادية، ومن ثم تحدد التحريفات في االداء عن طريق المقارنة بين االداء الفعلي 

القرارات المناسبة لتعديل وتحديد الجهات المسببة لالنحرفات  اتخاذوبين االداء المخطط بشكل دوري و

. 
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خدمي القوائم المالية بمعلومات عن التغيرات في حجم واتجاه ايرادات تزويد االدارة والمساهمين ومست (3

المالية  القوائمالوحدة وتدفقاتها النقدية واالستخدمات لالصول المقترحة وكذلك المركز المالي من خالل 

 المرحلية .

تقدم  ثحيالمرحلية االساس الصحيح لالستثمار في البورصات، ب القوائمتوفر المعلومات التي تقدمها  (4

المعلومات عن الوضع المالي الصحيح للوحدة االقتصادية، ومن ثم تمكين المستثمر من  القوائمتلك 

ان تلك الورقة متاحة ويمكن الحصول  حيثالقرار المالئم، وتحقق السعر الكفء للورقة المالية  اتخاذ

 عليها من قبل الجميع .

ن الممكن اكتشاف التالعب واالختالس واالخطاء مراجعة هذه القوائم من قبل مدقق الحسابات يجعل م (5

التي تحدث خالل فترة قصيرة ويمكن معالجتها في الوقت المناسب، وبذلك يصبح من الممكن تالفيها 

 دون ان تؤثر على الوحدة االقتصادية بشكل كبير جدا جراء تلك الممارسات .

تكون  حيثتوقيت للمعلومات المحاسبية، جسد في خاصية التالمالية المرحلية ت القوائمان اهمية      

المعلومات المحاسبية مفيدة جدا لصناع القرار متى ما توفرت في التوقيت المناسب وان احد اهداف اعداد 

المرحلية تقوم بتزويد  القوائمالمالية المرحلية هو تعزيز وقتية المعلومات المحاسبية، فضال عن ان  القوائم

 حملة االسهم فهماً اضافياُ لعمليات الشركة الفصلية .. السيمابية ومستخدمي المعلومات المحاس

 القوائمتوفرت هذه  اذاالمالية المرحلية جيدة في حالة  القوائماهمية  تحديد  يرى الباحث انبناًء على ما تقدم 

بالتوقيت  بالسرعة الممكنة وتغطيتها لفترة قصيرة نظراً لحاجة مستخدمي البيانات المالية الى المعلومات

 المستقبلية . تالقرارا اتخاذالمناسب من اجل 

وقتاً طويالً فانها تفقد منفعتها ودقتها وثقة مستخدمي البيانات المالية وبالتالي سوف  القوائماخذت هذه  اذااما 

 يتخذ قرارات قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة .

 -( :34اهداف المعيار المحاسبي الدولي ) -2-2-4 

المالية المرحلية هو وصف وتحديد الحد االدنى لمحتوى التقرير المالي االولي،  للقوائمدف الرئيس ان اله

وتحديد مبادئ االثبات والقياس في القوائم المالية الكاملة والمختصرة لفترة مالية اولية )ابو نصار 

 ( .492: 2016وحميدات، 

 (20: 2016هي :) منصور، ( 34كما يمكن تلخيص اهداف فرعية للمعيار المحاسبي )

المالية المرحلية معلومات محاسبية تالئم ترشيد القرارات االستثمارية واالئتمانية التي يتم  القوائمتوفر  (1

ها من قبل المستثمرين سواء حاليين او مرتقبين والدائيين ومانحي االئتمان في الوقت المناسب اتخاذ

 صف سنوي او ربع سنوي ( .وعلى مدار الفترة المالية على اساس دوري )ن
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المالية في توقع حجم التدفقات النقدية  القوائمالمالية مستخدمي  القوائمتساعد المعلومات التي ترد في  (2

يعد صافي التدفق النقدي مؤشراً على قدرة الوحدة االقتصادية على سداد ديونها  حيثوتوقيتها، 

جاتها التشغيلية مما يقود الى تحقيق االرباح ومن والتزاماتها وكذلك يعكس قدرة المنشاة على تمويل حا

 ثم ارتفاع االسهم المتداولة في االسواق المالية .

المالية المرحلية معلومات مهمة تخص تقييم وقدرة الوحدة االقتصادية على الكسب خالل  القوائمتوفر  (3

مالك على تقدير التوقع المستقبلي المالية المرحلية عنها وتساعد حملة االسهم وال القوائمالمدة التي اعداد 

 الداء الوحدة .

توفير معلومات محاسبية مهمة تخص الموارد االقتصادية وحقوق الملكية والتغيرات التي تطرأ عليها  (4

خالل الفترة المالية المرحلية وااللتزامات وغيرها من المعلومات التي تفيد في تحديد درجات السيولة 

 ات المالية التي تواجهها خالل فترة مالية محددة .وقدرتها على مواجهة التعثر

ً المالية المرحلية هدف للقوائممن خالل ما تقدم يرى الباحث ان  ً عام ا  القوائموهو تحديد ادنى حد لمحتوى  ا

 اتخاذالمرحلية ومجوعة اهداف ثانوية تتلخص بتوفير معلومات تهم مستخدمي القرارات وتساعدهم في 

 ؤدي الى تحسين اداء الوحدة االقتصادية .افضل قرار مستقبلي ي

 -: (34معيار المحاسبي الدولي )محتوى ال -2-2-5

المالية المرحلية للوحدة االقتصادية االختيار بين اعداد  القوائم( " 34يتيح معيار المحاسبة الدولي )      

 :153ي :)حميدات، ياتما  المالية المرحلية، ويتطلب هذا المعيار القوائممجموعة كاملة او مختصرة من 

2019) 

اصدرت الوحدة مجموعة كاملة من القوائم المالية في التقرير المرحلي )قائمة المركز المالي ، قائمة  اذا (1

الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر ، التغيرات في حقوق الملكية ، التدفقات النقدية ، السياسات 

دها يجب ان تمتثل تلك القوائم المالية لمعيار المحاسبة الدولي المحاسبية وااليضاحات التفسيرية ( عن

(1 ) 

فان التقرير المالي المرحلي  )ربع سنوي او نصف سنوي(ا اختارت الوحدة اعداد قوائم مالية مختصرةاذ (2

 ي :أتادنى كما ي اً يجب ان يتضمن حد

 

 قائمة المركز المالي مختصرة  -

 والخسارة مختصرة قائمة الدخل الشامل االخر والربح  -

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية مختصرة  -

 قائمة التدفقات النقدية مختصرة  -
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 باالضافة الى المالحظات والتفسيرات المختارة .

ا عرضت الوحدة االقتصادية قائمة الربح والخسارة " قائمة الدخل " بشكل منفصل في القوائم المالية اذاما 

 المالية المرحلية . القوائمدها عرضها )قائمة الدخل( بشكل منفصل ايضاً في يجب عليها عنفالسنوية، 

كحد ادنى  القوائممالية مرحلية مختصرة، يجب ان تتضمن تلك  قوائما نشرت الوحدة االقتصادية اذ (3

المجاميع والعناوين الفرعية الواردة في اخر القوائم المالية السنوية والمالحظات التفسيرية كما هو 

 ( .34وب بموجب المعيار المحاسبي الدولي )مطل

يجب عرض حصة السهم االساسية من االرباح وحصة السهم المنخفض للفترة المرحلية في القائمة  (4

( 33التي تعرض مكونات الربح والخسارة، عندما تكون الوحدة ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي )

 "ربحية السهم" . 

مالية  قوائملية سنوية للوحدة على اساس قوائم موحدة يجب عندها اعداد ا تم اعداد احدث قوائم مااذ (5

مرحلية وفق نفس االساس اي موحد، وال تعد القوائم المالية المرحلية المنفصلة للوحدة االقتصادية االم 

 متسقة او قابلة للمقارنة مع القوائم المالية الموحدة الواردة باحدث تقرير مالي سنوي .

للوحدة القوائم المالية المنفصلة للوحدة االقتصادية االم اضافة الى  ةالسنوي ةالمالي تقاريرلا تتضمن اذا (6

القوائم المالية الموحدة، فان هذا المعيار ال يتطلب وال يمنع من ادراج القوائم المالية المنفصلة للوحدة 

 المالية المرحلية للوحدة االقتصادية . القوائماالقتصادية االم في 

ًء على ما تقدم يرى الباحث انه يمكن تستخدم الوحدة االقتصادية تسميات خالف المستخدمة في هذا بنا

المعيار وبما يتالءم مع نشاطها فمثالً يمكن تستخدم قائمة الدخل الشامل بدل قائمة الدخل االخر والربح 

 والخسارة .
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 (34وفق المعيار المحاسبي ) حليةالمالية المر القوائمدة في اعداد مالمداخل المعت -2-2-6

:-  

الفترة الزمنية  حيثالمالية السنوية من  القوائمالمالية المرحلية تختلف عن  القوائممن المعروف ان       

 مداخل نظرية في قياس المعلومات المالية المرحلية، وتختلف ةهرت ثالثظالتي تغطيها، ونتيجة لذلك فقد 

رادات والمصروفات في كل مدخل من هذه المداخل وحسب عالقة الفترة طرق معالجة بنود وفقرات االي

 ( .24 :2010المالية المرحلية من السنة المالية الكاملة للوحدة االقتصادية )سكيك، 

 وهذه المداخل هي :

 -المدخل المتكامل : (1

ً لهذا المدخل تع  للقوائمة جزءاً مكمالً المالية المرحلية التي تغطي فترة مالية مرحلية معين القوائم دوفقا

هناك ارتباط وثيق بين الفترات المرحلية خالل  حيثالسنوية ، اي انها جزء من من السنة المالية الكاملة، 

السنة المالية الواحدة، وفي ظل هذا المدخل فان االيرادات المستحقة والمؤجلة والمصروفات وايضاً 

رحلية )دورية( سوف يتم معالجتها على انها جزء من المخصصات التي يتم تقديرها في نهاية كل فترة م

احداث وعمليات الفترة السنوية، وبموجب هذا المدخل فان عنصر المصروفات الذي يقع على مدى الفترة 

السنوية بالكامل يمكن توزيعه على الفترات الدورية باالعتماد على حجم المبيعات، وحجم االنتاج، او 

 . ( 286 :2020س اخر )جاف واحمد، الفترات الزمنية او اي اسا

ويؤدي تطبيق المدخل المتكامل الى تحقيق العديد من االهداف والمزايا منها امكانية التنبؤ بدرجة من الدقة 

النسبية بصافي الربح السنوي، وسهولة اجراء مقارنة سليمة بين المدد المرحلية للسنة المالية الحالية ومدد 

ة، اال ان ما يؤخذ على هذا المدخل من قصور هو كثرة التسويات التي تتعلق مماثلة في السنوات السابق

خطاء في التقرير بحساب الدخل المرحلي، وكثرة التقديرات وما يترتب عليه من زيادة احتمال ارتكاب اال

 .  (27: 2017احمد ، )المالي المرحلي

 -المدخل المستقل : (2

لمرحلية عن السنة المالية على فرض ان كل مدة مرحلية هي يقوم هذا المدخل على اساس استقالل المدة ا

مدة مستقلة بذاتها كما لو كانت مثل السنة المالية، وعلى هذا النحو فان نتائج العمليات المرحلية يتم تحديدها 

بدأ المالية السنوية سواء فيما يتعلق بتطبيق م القوائمبناءاً على اتباع القواعد واالسس نفسها التي تتبع في 

 االستحقاق او الحيطة والحذر وتقدير المخصصات والتقديرات المحاسبية االخرى .

المرحلية في ظل المدخل المستقل هو التعبير عن نتائج اعمال المصارف  القوائمالهدف االساس من اعداد 

ه االحداث والمركز المالي في ضوء االحداث الفعلية، ويجب ان ال يؤثر طول الفترة المالية على قياس هذ

 . (11 :2017والتقرير عنها  )ادريس والمهيدي، 
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والبد من االشارة الى ان هذا المدخل قد واجه عدة انتقادات منها ان تخصيص التكاليف الثابتة التي تحدث 

في احدى الفترات المالية االولية على الفترة التي حدثت فيها فقط، ويمكن ان تؤدي الى نتائج مضللة النها 

ؤثر علي باقي الفترات من نفس السنة المالية، وعالوة على ذلك ان عدم قابلية بعض المصروفات يمكن ت

الى تخصيص الفترات االولية للسنة المالية، وفي بعض الحاالت قد يلزم االمر تجاهل مبدأ مقابلة االيرادات 

 . (30 :2011بالمصروفات ومبدأ االستحقاق  )باعكضة، 

 -شترك :المدخل التوافقي او الم (3

المرحلية الذي يوافق  القوائمتتجه الممارسة العملية في الوقت الحالي باتجاه المدخل المشترك عند اعداد       

يتم االعتراف ببعض المصروفات وبعض  حيثبين المدخلين، المدخل المتكامل والمدخل المستقل، 

لربطها باالحداث التي من المتوقع حدوثها االيرادات في المدد المرحلية التي تحققت خاللها دون اي محاولة 

ً كان نشاط الشركات المعنية متسم ذاخالل المدة المتبقية من السنة المالية، حتى ا بالموسمية، في يتم ربط  ا

الفقرات االخرى من المصاريف وااليرادات باالحداث المتوقع تحققها خالل المدة التي تبقت من السنة 

ها وقياسها واالبالغ عنها في المدد المرحلية مثل ضريبة الدخل التي يتم تحديد المالية من اجل االعتراف ب

المبلغ المستحق لكل مدة مرحلية باستعمال معدل الضريبة السنوي المخطط، في حين يتم تاجيل مصاريف 

ي ان مزاياها االعداد واالعالن التي تتحقق في مدة مبكرة من السنة المالية اال انها من ضمن السنة المالية " ا

 تمتد على طول السنة المالية ( .

ً بالنسبة ؤوعليه فانه يتم تأجيل المصاريف من هذا النوع واطفا ه على بعض المدد المرحلية، وايضا

يتم عد الجزء المقدر منها والذي  حيثلمصروف الصيانة المحتمل حدوثه في مدة متاخرة من السنة المالية 

 . (30 :2008ها مصاريف مدفوعة مقدما )العبيدي، عديتم يخص المدة المرحلية الالحقة 

 : الباحث االتي وبناًء على ما سبق يرى

ان المدخل المتكامل يقوم بتوزيع الفترات المالية بشكل نسبي خالل السنة وبالتالي يؤدي الى اهمال او  .أ

قبلية وهذا يؤدي الى تقديم عدم تاكيد للمعلومات الحقيقية للفترات التي تلي هذه الفترة او االحداث المست

 المالية المرحلية . القوائممعلومات تتسم بالتضليل للفترات الالحقة بالنسبة لمستخدمي 

ان هذا المدخل هو مدخل اكثر دقة بتقديم المعلومات من المدخل السابق )المدخل المتكامل(، وكأي   .ب

المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  من كونه ال يتلزم بتطبيق بعضلمدخل فانه يعاني من بعض العيوب 

 مثل عدم التزامه بتطبيق مبدأ االستحقاق .
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معالجته لاليرادات والمصاريف واكثر مالءمة العداد  حيثان المدخل االخير افضل من المدخلين من   .ت

 انه  يعالج المصاريف وااليرادات في ضوء التوافق مع المدخل المستقل حيثالمالية المرحلية  القوائم

 او المتكامل وحسب المعايير التي يتم اختيارها، باالضافة الى جمع مزايا المدخلين المذكورين انفاً 

 -المالية المرحلية : القوائموجهات النظر والفائدة من  -2-2-7

بالقيام بدرأسة مشكلة اختالف وجهات النظر واصدر  1973قام مجلس المبادئ المحاسبية في سنة          

)ريتشارد  ذلك نتائج توصل اليها من خالل وجهتي نظر فيما يخص التقرير المالي المرحلي وهما :على اثر 

 (645: 2010واخرون، 

وجهة النظر االولى تعتقد بان كل فترة مرحلية هي فترة محاسبية مستقلة وان الدخل يجب ان يحدد  (1

ادات والمصروفات فور حدوثها ينفس الكيفية التي تحدد بها الدخل السنوي وبالتالي يقرر عن االير

 واطلق على وجهة النظر هذه )وجهة نظر انفصالية( .

اما وجهة النظر الثانية فانها تعتقد ان الفترات المرحلية هي جزء من المدة المالية السنوية وبذلك يمكن  (2

اطلق توزيع االيرادات والمصروفات بين مختلف المدد المرحلية مع انها حدثت في فترة واحدة فقط و

 على هذا الراي )وجهة نظر تكاملية( .

( ان المعلومات المرحلية كانت اساسية لتوفير معلومات 28بين مجلس المبادئ المحاسبية في رايه )    

المالية السنوية ، وبذلك  القوائموقتية عن نجاح المشروع وان الفائدة المرجوة منها تعتمد على عالقتها ب

 أة على ان المدد المالية المرحلية يجب ان ينظر اليها على انها جزء ال يتجزاصر مجلس المبادئ المحاسبي

من الفترة السنوية وان المبادئ والتطبيقات المتبعة في الفترات السنوية يجب ان تتبع كذلك في الفترات 

 المالية المرحلية  .

 -الفترات التي يتطلب ان تعرض لها قوائم مالية اولية : -2-1-8

)معايير  :االولية القوائم المالية االولية )الكاملة او المختصرة( للفترات وكما ياتي  القوائممل يجب ان تش

 .  (339 :2016المحاسبة الدولية، 

قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة االولية الحالية وقائمة مركز مالي مقارنة كما في نهاية السنة  (1

 المالية السابقة مباشرةً .

الربح والخسارة والدخل الشامل االخر للفترة االولية الحالية وتراكمياً للسنة الحالية حتى تاريخه، قوائم  (2

المقارنة بقوائم الربح والخسارة او الدخل الشامل االخر للفترات االولية من اجل مقارنة ) حالية  نم

مسموح به وفق المعيار المحاسبي ومن بداية السنة حتى تاريخه ( للسنة المالية السابقة مباشرةً، وكما هو 
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( يمكن ان يعرض التقرير االولي لكل فترة قائمة او مجموعة قوائم الربح والخسارة والدخل 1الدولي )

 الشامل االخر .

قائمة التغيرات في حقوق المالك التراكمي من بداية السنة الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة للفترة  (3

 المالية حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرةً . المقارنة من بداية السنة

قائمة التدفقات النقدية التراكمي من بداية السنة المالية الحالية حتى اخر تاريخ مع قائمة مقارنة للفترة  (4

 للمقارنة من بداية السنة المالية حتى تاريخه من السنة المالية السابقة مباشرةً .

ن اعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية فان المعلومات المالية لالثني عشر شهراً بالنسبة للوحدة التي تكو

حتى نهاية المدة االولى، والمعلومات المقارنة لفترة االثني عشر شهراً السابقة مباشرة قد تكون مفيدة وبالتي 

التقرير عن مثل  تشجع الوحدات التي تكون اعمالها ذات طابع موسمي بدرجة عالية بشرط ان تاخذ بالنظر

 تلك المعلومات، ايضا المعلومات المطلوبة في الفقرة السابقة .

 -:المالية المرحلية  القوائمالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الخاصة ب -2-2-9

 للقوائمان الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية في التقرير المرحلي تتشابه مع الصفات النوعية       

كنها تكون اكثر تفاصيل، لذا تعد البيانات المحاسبية بافتراض ان المشروع مستمر بمزاولة لة السنوية والمالي

نشاطه في المستقبل على ان يفصح عن الحاالت المغايرة لذلك االفتراض، تعمل هذه القائمة من الخصائص 

لقوائم المالية وقياسها واالفصاح على سد الفجوة بين قائمة المفاهيم  والقوائم الالحقة التي تغطي عناصر ا

 . ( 258: 2019)شيبان،  عنها

  ي :أتكل خاصية بشكل مفصل وكما ي توضيحوسيتم   

 اوالً : الخصائص النوعية االساسية :

المعلومات المحاسبية المالءمة يمكن ان توقع فرقاً في القرار وذلك بمساعدة المستخدمين لها  المالءمة : (1

العمل على تصحيح التوقعات ، ونتائح االحداث الماضية والحالية والمستقبلية في وضع التنبؤات عن 

لكي تكون المعلومات المحاسبية مالءمة يجب ان تكون لها قيمة ،  او تأكيدها من خالل التوقعات السابقة

 5،)االخضري وتتضمن هذه الخاصية على :تنبؤية وقيمة استرجاعية وان يتم تقديرها في الوقت المالئم 

 (292:  2012،)أسماعيل ونعوم و (2016:

االهمية النسبية )المادية( : المادية مفهوم شائع يرتبط بالخاصئص النوعية وخاصة بالمالءمة  -

والموثوقية، وتعرف كل من المادية والمالءمة في اطار ما يؤثر او يحدث فرقاً لدى متخذ القرار 

عدم االفصاح عن معلومات معينة نظراً لعدم حاجة قرار  اتخاذيمكن ، وولكن يمكن التمييز بينهما 

المستثمرين مثالً الى مثل هذا النوع من المعلومات او الن المبالغ التي تنطوي عليها صغيرة جدا 
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ً لدرجة انها ال تحدث فرق موقف مجلس معايير المحاسبة المالية الحالي هو انه ال يمكن ، كما ان  ا

 نظر االعتبار حكم الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية . صياغة معيار عام للمادية ياخذ في

تُسهم القيمة التنبؤية للمعلومات في تحسين مقدرة متخذ القرار على التنبؤ باألحداث  القيمة التنبؤية : -

المستقبلية وإنشاء صورة إحتمالية عنها وفقاً نواتج الماضي والحاضر، والمعلومات المالءمة تساعد 

وائد التي ترتبط بالنشاط المستقبلي، إذ يصعب التنبؤ بدون معرفة األحداث الماضية على التنبؤ بالع

 بما ستكون عليه في المستقبل 

وتسمى التغذية العكسية أوالقيمة االسترجاعية وتكون جزءاً من مكونات أي نظام  لقيمة التوكيدية :ا -

ن أهمية في إستمرار الوحدة للمعلومات، وأيضا من مكونات النظام المحاسبي، بسبب ما تمثله م

االقتصادية وتطورها، فإذا توفرت في المعلومات التي يستخرجها النظام سمة اإلرتدادية ساهمت 

 في تحسين نوعية مخرجات النظام المحاسبي المستقبلية وتطويره 

ولكي ، :  تعتمد موثوقية اي مقياس على  صدقية المعلومة التي تعكس ما يراد منها  تمثيل الصادقال (2

تعتمد الموثوقية على مدى قابلية التحقق ، وتكون المعلومة مفيدة يجب ان تتسم بالمالءمة والموثوقية 

، الغرابي ) وتتضمن هذه الخاصية على : واالوصاف او القياس المحاسبي ومدى صدقه بالعرض

 .(114: 2011)الجوهر،  و (33: 2015

حذف وان  كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة يجب ان تكون المعلومات المحاسبية  االكتمال : -

 المعلومات المحاسبية يمكن ان يجعلها خاطئة او مضللة .

 االعتماد، و: على معد البيانات ان يبذل العناية الكافية لمواجهة حاالت عدم التاكد  الخلو من الخطأ  -

 وني فقطعلى جوهر االحداث والعمليات وحقيقتها االقتصادية وليس على شكلها القان

عند صياغة او تطبيق المعايير يجب ان يكون االهتمام االساسي هو مالءمة وموثوقية  : يةالحياد -

المعلومات التي ترتب عليها وليس االثار التي قد تترتب على القاعدة الجديدة على مصالح محددة 

ً يجب ان يكون خالي، والي جهة  هداف التقرير المالي وبعيداً عن التحيز الي نتائج محددة مسبقاً فا ا

هناك نتائج  تتخدم العديد من المستخدمين للمعلومات المحاسبية الذين لديهم مصالح متبانية وليس

 .محددة مسبقاً تناسب كل هذه المصالح

 

الخصائص التعزيزية :تعتبر الخصائص الثانوية مكملة للخصائص االساسية للمعلومات المحاسبية  (3

 (133: 2019)عمر وعلي، و (83 :2016)ريتشارد واخرون، ي : ويمكن توضيحها من خالل االت
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ان حصول متخذي القرارات على المعلومات المحاسبية قبل ان تفقد قدرتها  : المناسبيت وقتال -

لم تكن المعلومات متوفرة  ذاا، على التاثير في القرارات يعد جانباً مساعداً لخاصية المالءمة 

تكون ال  حيثترة طويلة من االحداث المتعلقة بها بعند الحاجة اليها او اصبحت متاحة بعد ف

رغم ، بالقيمة لها مستقبال عندها تكون غير مالءمة، واستخداماتها وان وجدت تكون محددة 

ان الوقتية لوحدها ال تكفي لجعل المعلومات مالءمة فان غيابها قد يحدث نفس الفرق من فقدان 

 . المعلومات للمالءمة التي اكتسبتها 

ان هذه الخاصية تحكمها مجموعة من الخصائص التي تتعلق بمستخدمي  ة الفهم :قابلي -

بوصفها تعمل هذه الخاصية ، والخصائص الكامنة في المعلومات نفسها  ،المعلومات المحاسبية

يمكن تصنيف قابلية الفهم على ، كما حلقة وصل بين متخذي القرارات والمعلومات المحاسبية 

 ارات معينين او على انها تتعلق بمجموعة من متخذي القرارات .انها تتعلق بمتخذي قر

امكن مقارنتها  ذاتزداد منفعة المعلومات المتعلقة باي مشروع بشكل كبير ا قابلية المقارنة : -

بنفس معلومات معلومات المشروعات االخرى ومعلومات نفس المشروع عن فترة سابقة او 

المقارنة بين المشروعات والثبات عند تطبيق الطرق مع  وتزيد قابلية، عند نقطة زمنية سابقة 

تعتمد ، والزمن من القيمة االعالمية للمقارنات بين الفرص االقتصادية واالداء االقتصادي 

المعلومات الكمية الى حدً كبير على قدرة المستخدمين على ربطها  السيمااهمية المعلومات و

 .بمعيار معين

امكانية الوصول للمعلومات نفسها من قبل اطراف مستقلة او جهات قابلية للتحق : يقصد بها  -

 رقابية مستقلة وتقوم باستخدام الطرائق نفسها واالساليب نفسها عند اعدادها .

ن التقرير المالي ألالمالية المرحلية يجب ان تتسم بالخصائص المحاسبية  القوائميرى الباحث ان مما تقدم 

ً عن ا يكون المالية بهذه الخصائص حتى  القوائملتقرير السنوي، ويجب ان تتسم المرحلي ال يشكل فرقا

 تمثل ما يجب  بوصفهامن فهمها وتفسيرها والوثوق بها  القوائميتمكن مستخدم اعدادها وفق سياق محدد و

 هي مصدر ثقة وحيادية وهي متوفرة بالوقت المناسب .
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 :الخاصة بالتقرير المالي المرحلي حاسبية دناه يوضح الخصائص النوعية للمعلومات المأوالشكل 

 

 

 (4الشكل )

 للمعلومات المحاسبيةالخصائص النوعية 

 الباحث  المصدر :  من اعداد

 

الخصائص النوعية للمعلومات 
المحاسبية

الخصائص التعزيزية

نةقابلية للمقار

قابلية للفهم

ققابلية للتحق

التوقيت 
المناسب

الخصائص االساسية

المالءمة

يةالقيمة التنبؤ

القيمة 
التوكيدية

االهمية 
النسبية

التمثيل 
الصادق

االكتمال

الحيادية

الخلو من 
الخطأ



 ( 34الفصل الثاني                          المبحث الثاني : االطار المفاهيمي للمعيار المحاسبي الدولي )

 
45 

 -المالية المرحلية : القوائمالتي تؤثر في توقيت االعالن عن  سباباهم اال -2-2-10

ينبغي على إدارة الوحدة  اً حلية قراريعد قرار اختيار توقيت االعالن عن المعلومات المالية المر       

ه ، وبالرغم من أن االبالغ يجب أن يكون خالل المدة النظامية المقررة من قبل هيئة السوق اتخاذاالقتصادية 

( خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية ، لكن تبقى لالدارة كل احقيتها في اختيار 15المالية وقدرها )

د بالمنفعة على الوحدة االقتصادية ويخدم مصالح المستثمرين بها ، وكان هناك توقيت االبالغ  بما يعو

المالية الفترية  القوائماهتمام واضح في العديد من الدرأسات التي تمت في بيئات مختلفة بتوقيت االعالن عن 

 ( .26: 2011واهم العوامل المؤثرة في توقيت االبالغ عن المعلومات المالية )باعكضة، 

 المالية المرحلية : القوائمأهم العوامل المؤثرة في توقيت االبالغ عن معلومات  يأتما يوفي

 ( Sharif & Ranjbar, 2010: 22 ) (17 :2006)الجبر، و 

أظهرت الدرأسات ارتباط حجم الوحدة بتوقيت االبالغ عن المعلومات المالية   :االقتصادية حجم الوحدة (1

ت اقصر في االبالغ عن معلوماتها المالية مقارنة بالوحدات الصغيرة تاخذ الوحدات الكبيرة وق حيث، 

والعكس صحيح ، ويرجع سبب ذلك المتالك الوحدات الكبيرة عدداً البأس به من الخبرات المحاسبية 

أن الوحدات  الى ونظام معلومات محاسبية جيد ونظام رقابة داخلية ممتاز ومراجعين داخليين ، باالضافة

المحللين الذين يتوقعون معلومات مالءمة  السيماحوذ على متابعة الكثيرين واهتمام كبير والكبيرة تست

هار معلوماتها على أنه محاولة الخفاء أخبار ظت في اوحداولذلك فقد يفسر تأخر تلك ال ، تؤكد توقعاتهم

االداري فإنها ها المالي وئسلبية من الممكن ان تؤثر في اسعار اسهم الوحدة ، ودرءاً للشك حول أدا

 تسرع في نشر معلوماتها مقارنة بالمنشآت الصغيرة.

هار المعلومات المالية ، ظنمو المنشأة والربحية من العوامل المؤثرة على توقيت ا ديع  :طبيعة االخبار (2

ً أخباراً جيدة مرغوبد تع فوحدات التي لديها أرباح وفرص نمو جيدة ، في اعالنها دون إبطاء بعكس  ا

ع سبب ذلك إلى أن ،ويرج  التي لديها خسائر وفرص نمو محدودة ، فهي من األخبار السيئةالوحدات 

نمو الوحدات وربحيتها مرتبطة بجودة ادارة الوحدة وكفاءة أدائها فهي تقيس كفاءة عمليات الوحدة 

ة الطبيعية واستغالل االدارة للموارد المتاحة لها ، ويعود تأخير االبالغ عن االخبار السيئة إلى الرغب

لدى إدارة الوحدة لتأجيل أي انعكاسات من قبل المستثمرين ، واستكمال مفاوضاتهم ومناقشاتهم 

 .وعقودهم التي يجري العمل عليها دون صعوبات وبأفضل صورة لوضع الوحدة 

 مالقوائيوجد رأيان في أدبيات العوامل المؤثرة على توقيت االعالن عن : مديونية الوحدة االقتصادية  (3

  المالية هما :
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يرى أن الزيادة في مديونية الوحدة يصاحبها زيادة في الضغوط التي يمارسها الدائنون  حيثالرأي االول :  

ان نشر المعلومات في وقتها دون تأخير  حيثعلى الوحدة في سبيل  تقديم معلوماتها بصورة سريعة ، 

 . قيود التي تتضمنها عقود المديونية يمكن الدائنين من معرفة وضع الوحدة ومدى التزامها بال

الرأي الثاني : في حين يرى هذا الرأي أن زيادة مديونية الشركة ستزيد من الوقت المستغرق في مراجعة 

 جوانب المديونية قبل عرضها ، مما سوف يؤدي إلى تأخير االعالن عن المعلومات المالية.

دورا كبيرا في نشاط  لى القوائم المالية المرحلية تلعبان هذه العوامل عيرى الباحث بناًء على ما تقدم 

كان كبيراً او  ذاالوحدات االقتصادية وبالتاكيد ان حجم الوحدة له اثراً واضًح على القوائم المالية المرحلية ا

صغيراً وكذلك سمعة الوحدة له اثره على جذب المستثمرين وجذب رؤوس المال او طردها واما بخصوص 

أدبيات العوامل المؤثرة على توقيت االبالغ  يتفق معالذي الرأي الثاني وحدة فالباحث يذهب مع مديوانية ال

ة ، وبالتالي المالية إلى عوامل أخرى كعمر الوحدة ، ونوع الصناعة والشفافية ، والمشاكل االداري القوائمعن 

 . المالية المرحلية القوائمومات تعد العوامل اعاله هي اهم العوامل التي تؤثر في توقيت االعالن عن معل
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 المبحث الثالث

  المرحلية المالية القوائموالمحاسبي   االفصاح العالقة بين

 

 -المالية : القوائممفهوم  -2-3-1

موضوع ،األحداث،المالية هي مخرجات نظام المحاسبة المالية الرئيسة الذي يعتمد على تحديد القوائم،ان    

من عمليات ،المحاسبي ويشتمل ذلك على العديد،بعد ذلك إلجراءات القياس،التي يخضعها،ام المحاسباهتم

القوائم المالية ،اإلفصاح عنها في،محاسبية وبيانات يلزم،بقصد التوصل إلى مقاييس،تشغيل البيانات

 ( .43:  2003، ،)الكعبي

 القوائمفيه ، وبذلك ف،بصحة ما ورد،عتقد من يقدمهبشيء محدد ي،المالية بمفهومها العام إعالن يتعلق القوائم

وفقا للنواحي ،يصف خصائص الشركة،بإستخدام القيم النقدية،إعالن يُعتقد بصحته ، ويتم توصيله،المالية هي

 ( .61: 2006)ميجز وأخرون ،،الشركة المالية،بعدالة عن أنشطة،يعتقد بأنها تعبر،المالية والتي

 القوائمهذه ل ويمكنلالتصال مع االطراف المهتمة بانشطة الوحدة ، ،يلة االدارةوس،المالية  القوائمتمثل 

المالية  القوائمالتعرف على العناصر الرئيسة المؤثرة في المركز المالي للوحدة وما حققته من نتائج ، وتعد 

 ( .108: 2016، المالية )عبد هللا القوائمتعد القوائم المالية جزءاً من  حيثاشمل من القوائم المالية 

 -:( والقوائم المالية 34االفصاح في المعيار المحاسبي الدولي ) -2-3-2

 -:  (34المعيار المحاسبي الدولي )االفصاح في  (1

شجعت الواليات المتحدة االمريكية على نشر كل من قائمة المركز المالي المرحلي وقائمة الدخل       

رحلية للشركات المساهمة المسجلة في البورصات االمريكية والتي المرحلية وقائمة التدفقات النقدية الم

تتداول فيها اسهمها ، وفي حال عدم قدرتها نشر القوائم المذكورة اعاله فيجب عليها االفصاح على االقل 

التقلبات الضرورية والتي تتعلق بالموجودات المتداولة ورأس المال العامل وااللتزامات طويلة االمد وحقوق 

 (FASB, Report: 10مساهمين : )ال

المبيعات الكلية واجمالي االيرادات ، مخصص ضرائب الدخل ، االثار التراكمية الناتجة عن التطبيق  -

في المبادئ المحاسبة والعناصر غير العادية ثم صافي الدخل ، باالضافة الى التكاليف وااليرادات 

 والمصاريف الموسمية .

 خفضة عن كل فترة مرحلية .ربحية السهم االساسية والم -

 التغيرات الجوهرية التي حدثت على تقدير مخصص ضريبة الدخل . -
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 استبعاد احد قطاعات الوحدة االقتصادية والعناصر الغير عادية والتي ال تحدث بشكل مستمر . -

زامات التغيرات الجوهرية في المركز المالي ، التغيرات في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، االلت -

تم تغير تقييم لمبلغ وارد في تقرير مرحلي الى حد كبير خالل  ذاا المشروطة وفي تقدير المخصصات .

الفترة المالية المرحلية النهائية للسنة المالية ولكن لم يتم نشر تقرير مالي منفصل عن تلك الفترة 

ير في ايضاح البيانات المالية المرحلية النهائية فيجب االفصاح عن مبلغ وطبيعة ذلك التغير في التقد

 السنوية الخاصة بتلك السنة .

( االفصاح عن طبيعة ومبلغ التغير في التقدير الذي هو اما له 8يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم ) -

 تاثير مادي في الفترة المالية الحالية او يتوقع ان يكون له تاثير مادي في المدد الالحقة .

" )د( من هذا المعيار افصاحاً مماثالً في التقرير المالي المرحلي مثل التغير في المدد 16تتطلب الفقرة " -

المرحلية والخاصة بتخفيض المخزون او اعادة الهيكلة او خسائر انخفاض القيمة التي  للقوائمالنهائية 

 ( . IFRS ،2014: 1033وردت في تقرير فترة مرحلية سابقة للسنة المالية  )

 -في القوائم المالية :االفصاح  (2

معلومات كافية تجعلها كاملة ومعبرة تعبيراً عادالً عن  عن توفيراإلفصاح تشتمل على القوائم المالية         

كان حذف معلومة معينة سيجعل القوائم المالية  ذانتيجة األعمال والمركز المالي للوحدة ، والقاعدة هنا هي ا

ذه المعلومة ، أي يجب إدراجها ضمن معلومات القوائم المالية ، وال مضللة ، فعليه يجب اإلفصاح عن ه

المحاسبية المنشورة على القوائم المالية ذاتها وإنما تشتمل أيضا على مالحظات تفسيرية  القوائمتقتصر 

وتهدف المالحظات التفسيرية ، وإيضاحات تكميلية بجانب المعلومات التي تظهر في صلب القوائم المالية 

وائم المالية إلى شرح أكثر أو إعطاء تفاصيل أكثر للمفردات التي ظهرت في صلب القوائم المالية ، ومن للق

أمثلة هذه المالحظات وصف السياسات والطرق المحاسبية المستخدمة في قياس العناصر الظاهرة في صلب 

عض المعلومات المالية وأهمية هذه أما اإليضاحات التكميلية فالغرض منها تفسير اإلدارة لب، القوائم المالية 

المعلومات من وجهة نظر اإلدارة مثل التغيرات في مستويات األسعار على أصول والتزامات الوحدة 

 ،واتجاهات السوق لبعض المنتجات والخطط والمشروعات التي يتم اإلعداد لتنفيذها في المستقبل القريب 

ات واألحداث الخاصة بالفترة التي تغطيها القوائم المالية فقط أن مبدأ اإلفصاح الكامل ال يقتصر على العملي

بل يمتد أيضا إلى األحداث الهامة التي وقعت بين تاريخ نهاية الفترة وبين تاريخ نشر القوائم المالية مثل 

تغير ملحوظ في أسعار المواد الخام ، أو تسوية ث توقف أو عطل خط رئيس من خطوط اإلنتاج ، أو حدو

، فال شك أن مثل هذه األحداث ستؤثر على مكاسب الوحدة ومركزها المالي  خرينقضائية مع االنزاعات 

 (.30: 2006وبالتالي يجب اإلفصاح عنها ) حسين ، 
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 -المالية المرحلية : القوائمخصائص االفصاح في  -2-3-3

)ادريس والمهدي، المرحلية من خالل النقاط األتية :  القوائميمكن توضيح اهم خصائص االفصاح في  

2017 :13) 

يعد االفصاح المحاسبي من القضايا المهمة التي جرى التركيز عليه من قبل مجلس المعايير المحاسبة  (1

الدولية ، لما له من اثار على جودة تحسين المعلومات المحاسبية ، وبالنظر لهذه االهمية اصبح شائع 

المرحلية يطالبون بالمزيد من االفصاح لما لها  قوائمالاالستخدام ، وبالتالي اصبح العديد من مستخدمي 

 هرها البيانات المالية .ظمن مصداقية وتكون معبرة عن المحتوى الحقيقي لالحداث المالية التي ت

المرحلية لما لها من  القوائمان احد اهم مصادر المعلومات التي تساعد المستثمرين والمستخدمين هي  (2

نها ألالمناسبة ، والتي تهدف الى تحسين كفاءة نظام المعلومات المحاسبي القرارات  اتخاذتأثير عند 

 تعد لعدة مرات خالل الفترة المالية .

وذلك من خالل كمية المعلومات التي ينبغي توفيرها  اليالم بالغفي تفعيل اال االفصاح المحاسبي يساعد (3

. 

م هذه النظريات هي النظرية التكاملية المالية المرحلية وفق عدة نظريات ومن اه القوائميتم اعداد  (4

 ونظرية االستقاللية .

( المؤسسات التي تتداول اسهمها في سوق االوراق المالية على 34يشجع معيار المحاسبة الدولي رقم ) (5

 مالية مرحلية تالئم مبادئ القياس واالعتراف واالفصاح الوارد في المعيار المذكور . قوائمتوفير 

المالية المرحلية هي مالءمتها لمستخدمي  القوائميرى الباحث ان مميزات االفصاح في م مما تقد          

من خالل الحصول على المعلومة في وقت قصير بدل االنتظار لنهاية الفترة السنوية وبالتالي  القوائمهذه 

المالية للمستثمرين قرار سليم وراشد ، وبذلك يساهم االفصاح المحاسبي في استمرار تقديم المعلومات  اتخاذ

والمالك بصورة اسساسية مما يجعل المالك على دراية مستمر باعمال الوحدة االقتصادية ومعرفتهم باهم 

 المعوقات والمشاكل التي تحصل خالل فترة قصيرة وبالتالي معالجتها في وقتها .

 -: اللوائح المحليةوة وفقا للقواعد رحليالم القوائممتطلبات  -2-3-4

المالية المرحلية للوحدات  القوائمالقوانين واللوائح المحلية المختصة بالمتطلبات الدورية تقديم        

 :Ali and Other, 2018) :  تياالقتصادية المدرجة في السوق المحلي لالوراق المالية على النحو األ

73)  
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 -السنوية والربع سنوية : القوائم( شكل ومضمون 13تعليمات رقم ) (1

القوائم المالية : تشير هذه التعليمات إلى آلية عرض البيانات المالية ربع السنوية ، والتي تشمل بيان     

المركز المالي الذي يتكون من اسم الحساب و المبالغ المحددة في الفترة ربع السنوية على سبيل المثال من 

 ً  بح والخسارة وبيان الحساب والتدفقات النقدية إلى إعداد قائمة الر نهاية يونيو حتى نهاية العام ، يشير أيضا

 -: 2010( محدثة لسنة 6شروط وتعليمات رقم ) (2

)ب( إلى أنه يتعين  7متطلبات الشركات المدرجة في البورصة : تشير التعليمات الواردة في الفقرة      

المالية السابقة لتقديم الطلب على الوحدات القيام بتقديم بيانات مالية ربع سنوية تغطي الفترة من نهاية السنة 

حتى نهاية الربع الماضي الذي يسبق تاريخ الطلب مقارنة بفترة العام السابق والذي يتضمن بيان المركز 

 المالي ، )وحساب الربح والخسارة وبيان التدفقات النقدية (

 2010 :- عام( 3ات المقيدة بالبورصة رقم )لوحدتعليمات اإلفصاح ل (3

يمات على الشركات المقيدة بالبورصة يجب أن تفصح عن بياناتها المالية ربع السنوية كل ونصت التعل     

ً  60ثالثة أشهر خالل فترة ال تزيد عن  ً  يوما الميزانية العمومية كما  التي تشمل :لمعايير المحاسبة  ووفقا

المالية السابقة ، حساب أرباح تظهر في نهاية الربع الحالي والميزانية العمومية المقارنة كما في نهاية السنة 

وخسائر الربع الحالي وحسابه التراكمي للعام الحالي ، أرباح وخسائر العام الماضي وما يقابلها من الربع 

الحالي ، قائمة التدفقات النقدية التراكمية للسنة الحالية ومعها الفترة المقابلة من العام السابق ، اإليضاحات 

 . ةالمرفقة بالقوائم المالي

 -محددات االفصاح المرافق للقوائم المالية المرحلية : -2-3-5  

 :Gerhard & Others, 1997ي :)أتان االفصاح المرافق للقوائم المالية المرحلية يتحدد في ضوء ما ي

77) 

 متطلبات المعايير المحاسبية المطبقة )معايير القوائم المالية( (1

 التاثير على المستخدمين  (2

 تخدمين احتياجات المس (3

 فلسفة االدارة  (4

باالضافة الى المتطلبات التشريعية واالعتبارات البيئية في المجتمع لما لها من اثار مباشرة على هيكل 

 ي :أتاالفصاح المحاسبي االضافي وتاكيداً لذلك فان المعلومات التي ترتبط باالفصاح االضافي ما ي

 االفصاح عن موقف العاملين بالوحدة االقتصادية  -

 الفصاح البيئي ا -



العالقة بين االفصاح المحاسبي والتقارير المالية المرحلية:  المبحث الثالث                ني   الفصل الثا  

 
51 

 -المالية : القوائمالمعلومات التي تحتويها االفصاح في  تحسين -2-3-6

المالية هو توفير معلومات مالية وغير مالية تتسم بالجودة عن الوحدة التي  للقوائميعد الهدف الرئيس      

، وتبين هذه المعلومات القرارات  اتخاذمالية والتي تكون ذات منفعة الصحاب المصالح عند  قوائماعد لها 

هار قيمة الوحدة الحقيقة ، وينبغي ان تقدم تلك ظهر قيمتها الحقيقة وبالتالي اظموارد الوحدة االقتصادية بما ي

المالية المتمثلة بالقوائم  القوائماصبحت  ،قراراتهم  اتخاذالمعلومات بطريقة يسهل فهمها وتكون مفيدة لهم في 

هار جميع االحداث التي تخص ظمة واالفصاحات االضافية غير قادرة على االتقليدية وااليضاحات الممت

الوحدة االقتصادية ، باالضافة الى انها ال توفر جميع المعلومات التي يحتاجها اصحاب المصالح ، لذلك تعد 

المعلومات المالية وغير المالية اشمل من مفهوم القوائم المالية التقليدية ، بالتالي اصبحت تشمل  القوائم

ونظراً الهمية أن تعبر المعلومات عن حقيقة وعدالة الوحدة االقتصادية ، مما ادى ذلك الى تزايد  ،المالية 

من معلومات محاسبية ، ومدى منفعة تلك  القوائماهتمام االدبيات المحاسبية بدرأسة جودة ما تفصح عن تلك 

 .  (Wang and Wu ,2011: 167)المعلومات المحاسبية لمستخدميها 

بانها مجموعة الخصائص التي يجب أن تتسم  هايمكن أن نعبر عنفالمالية ،  القوائم يخص تحسيناما فيما     

، وبالتالي يمكن  القوائمبها المعلومات المحاسبية كي تكون نافعة لتلبية  االحتياجات الضرورية لمستخدمي 

 ( 293: 2018ة أنواع  هي : )الشطناوي، ثالث  المالية القوائمتحسين  شتملان ت

المالية للوحدات التى تشيرإلى الوضع االقتصادي بصدق  القوائمالمالية : على أنها  القوائمجودة تحسين  -

 خالل مدة زمنية معينة . 

المالية وفقا لمحتوى  القوائمالمالية تتمثل في إعداد  القوائمأن جودة  حيثجودة محتوى التقرير : تحسين  -

، وتجنب وجود تحريفات جوهرية فى هذا المحتوى  المناسبفى التوقيت  القوائملمستخدمي  القوائملك ت

 المالية بصدق عن الوضع االقتصادي للوحدة . القوائم، حتى تعبر 

المالية وما تحتويه من معلومات سواء مالية  القوائمقدرة وجودة عرض التقرير : هو توصيل تحسين  -

  .القوائمن لتلك وحداث فرق وعلى اثر ذلك يقررالمستخدمأو غيرمالية على إ

المالية تمثل المنتج الرئيس لنظام المعلومات المحاسبي ، ويعد االفصاح عنها هو شريان  القوائم نإ      

القرارات سواء للمديرين  اتخاذالحياة في أسواق االوراق المالية ، فهي من مدخالت النظام المؤثرة في عملية 

 . ستثمرين أولغيرهم من المستخدمينأوالم
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  -: السنوية والمرحلية المالية القوائممن دة فيتحديد الجهات المست -2-3-7

المستخدمين وما هي المعلومات التي تشبع حاجاتهم : )الجعارات،  يمكن تحديد الجهات االساسية من حيث

2008 :42) 

 لسنوية والمرحليةا المالية القوائمالفئات المستفيدة من  (3الجدول )

 المعلومات التي يحتاجونها الفئات  التسلسل

المستثمرون  1

الحاليون 

 والمرتقبون

تتعلق  حيثاهم القرارات التي يتخذونها ، ،تعد القرارات االستثمارية

باالستثمار في مؤسسة معينة او شركة ما ، وما ،هذه القرارات

وفرص ،ن باالرباححولها من مخاطر ، وايضاً المساهمون معنيو،يحوم

العالمية ،فيها ودخول االسواق،النمو وقدرة الوحدة على توزيع االرباح

السهم كمعلومة رئيسة في ،تعد المعلومة عن عائد حيثوالمالية ، 

معلومة يستند اليها ،اهم القوائم المالية )قائمة الدخل( فهي،احد

 .،في توجيه وترشيد قراراتهم،المستثمرون

معروف ان هذه الفئة من المستخدمين هي مورد الوحدة الهام فهم من ال الموظفون 2

الذين تبنى عليهم استمرارية الوحدة االقتصادية وادائها النشطتها ، 

وبما يشعرهم بالرضا واالمن الوظيفيين لذلك فهم معنيون بكفاءة 

الوحدة وتحقيقها الهدافها ونمو وزيادة ارباحها ومبيعاتها ، وينبغي 

واتب واجور وحوافز فعال ، باالضافة الى ذلك تقييم نظام توفر نظام ر

 التقاعد ومنافع ما بعد الخدمة التي تقدمها الوحدة االقتصادية .

 يمثلون مصدر التمويل الخارجي للوحدة والذي يكون غالباً تمويالً  المقرضون 3

طويل االجل ، وان ما يهم المقرضين هو الهيكل التمويلي للوحدة سواء 

مقرضين حاليين او محتملين ، ويهمهم ايضاً نسبة المديونية  كانوا

، كذلك قدرة الوحدة على  ينرخومدى االعتماد على النشاط باموال اال

 سداد القرض في موعد استحقاقه وخدمة القروض من فوائد ايضاً .

الدائنون  4

والموردون 

 التجاريون

ينصب  حيثجل ، للتمويل واالئتمان قصير اال اً تعد هذه الجهة مصدر

اهتماهم في قدرة الوحدة على سداد التزاماتها خالل نسب السيولة 

والتداول ونشاط الوحدة والنسب المتعلقة بذلك كمعدالت دوران 
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المخزون ، للتاكد من استمرارية الوحدة بكفاءة وتحقيق نسبة ارباح 

 جيدة .

قصودة بمخرجات انهم الفئة الم حيثمصدر االيرادات زبائن يعد ال زبائنال 5

الوحدة من سلع وخدمات ، وبالتالي فهم معنيون باستمرارية الوحدة 

 بانشطتها وقدرتها على تزويدهم بالسلع والخدمات .

السلطات  6

الحكومية 

 باجهزتها المختلفة

ها الوحدة في إليتعد السلطات الحكومية من الدعائم االساسية التي تستند 

وتحقيق االهداف االجتماعية تمويل خططها من خالل الضرائب 

كالتقليل من نسب البطالة وتشغيل اليد العاملة ، وبالتالي تهتم هذه الفئة 

بربحية الوحدة وتوزيع اعمالها حتى انها في بعض االحيان تقدم لها 

 دعماً بمنحها اعفاءات ضريبية .

ستيعاب ان الجمهور له اهمتامات ومتعلقات مختلفة ، منها ما يتعلق با الجمهور 7

وتشغيل اليد العاملة ، ومنها ما يتعلق بدور المؤسسات االجتماعية 

ان  حيثوالتنموية ، ومنها ما يتعلق بالسلوك االستهالكي للفرد ، 

الوحدة االقتصادية كائن حي بما تحتويه من موظفين وفعال بما تقدمه 

 من سلع وخدمات للمجتمع ، يؤثر ويتأثر بالمجتمع .

 من اعداد الباحث  المصدر : الجدول

يعد كل من يتخذ القوائم  حيثمستخدمو المعلومات المالية  يختلف بناًء على ما تقدم يرى الباحث انه    

ً مستخدم قرارات اتخاذالمالية لدرأسة او تحليل او  للمعلومات المالية ، وبالتالي ال يمكن حصر هذه الفئات  ا

 لفئات االساسية لمستخدمي المعلومات المالية .بما تم التطرق اليه اعاله انما اقتصر على ا

 -: تزام بالمعايير الدولية للتقرير المالياللفصاح عن االا -2-3-8

مـا لـم يكـن ملتزمـا /بالمعاييـر الدوليـة للتقريـر المالـي،مالـي أولـي بأنـه ملتـزم،ال يجـوز وصـف تقريـر    

 (1419: 2021)المعايير الدولية للتقرير المالي،  المالي،ريـرالمعاييـر الدوليـة للتق،، بجميـع متطلبـات

الماليـة ،أن تطبـق فـي قوائمهـا،( مـن الوحدة34المعيـار الدولـي للمحاسـبة رقم )،مـن 28تتطلـب الفقـرة  -

السـنوية ، وتنـص أيضـا علـى ،المحاسـبية المطبقـة فـي قوائمهـا الماليـة،االوليـة نفـس السياسـات

ً او ربـع سـنويً  قوائمنشـر ،يجـب أال يؤثـر معـدل تكـرار،أنـه أو نصـف سـنوي( ، ،الوحدة )سـنويا

التقريـر ،يجـب إجـراء القياسـات الغـراض/قيـاس نتائجهـا السـنوية ، وتحقيقـا ً لذلـك الهـدف،علـى

 . االولـي علـى أسـاس يمتـد مـن بدايـة السـنة حتـى تاريخـه
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( علــى أن خســارة 36الدولــي رقم )،مــن المعيــار المحاســبة 124،بتــة للشــهرةتنــص الفقــرة ث -

 . فتــرة الحقــة،عكســها فــي،ال يجــوز،الهبــوط

 .فيما يتعلق بالشهرة ،سابقة،في فترة أولية،المثبتة،خسائر الهبوط،يجوز للوحدة عكس،ال -

أخـرى ،القيـاس المنطقـي ليشـمل مسـاحات،طريـق يجـوز للوحدة توسـيع نطـاق هـذا االجمـاع عـن،ال -

 . والمعاييــر االخــرى 34للمحاســبة ،ن المعيــار الدولــيأ،مـن التعــارض المحتمــل

 المالية المرحلية : القوائممقاييس  -2-3-9

لمحاسبية ستخراج النتائج على الخصائص النوعية للمعلومات ااعتمد الباحث على مقاييس عملية في عملية ا 

والتي تنقسم الى قسمين خصائص اساسية منها )المالءمة ، التمثيل الصادق( والتعزيزية منها )التوقيت 

 ( وكما ستعرض باالتي :المناسب

مة : اذ اعتمد الباحث على نموذج سعر السهم في عملية القياس والذي اثبت فاعليته في مقياس المالء (1

 مختلف البيئات ، ويمكن توضيح المعادلة وكما باتي : فيتحديد منفعة المعلومات المحاسبية 

it+ e itSBV 3+ β itOCF 2+ β itEPS 1+ β 0= β itP 

 

   β= 

 

  EPSit= وتعني الربح المحاسبي ويمكن استخراجه من قائمة الدخل 

 OCFit= وتعني التدفق التشغيلي ويستخرج من قائمة التدفق النقدي )االنشطة التشغيلية(

 SBVit = وتعني القيمة الدفترية ويمكن استخراجها من خالل تقسيم حق الملكية على عدد االسهم 

 eit = وتعني خطأ القياس وهي قيمة متنبئ بها  

اعتمد الباحث في عملية القياس على تمهيد الدخل الذي له عالقة بالسلسلة مقياس التمثيل الصادق :  (2

المرحلية خالية من  القوائمبية المفصح عنها في الزمنية لالرباح اذ كلما كانت االرباح المحاس

 الممارسات تمهيد االرباح تعتبر تمثيالً صادقاً للواقع الفعلي وكما سيتم شرح المعادلة :

)1-j,t/Total Asset j,t) ÷ ơ(CFO1-j,t/ Total Asset j,t= ơ(Earnj,t Smooth  

 

Ơ =  

 

 ơ(Earnj,t / Total Assetj,t-1) = وتعني االنحراف المعياري لصافي ارباح الشركة لنفس السنة  

 مقسوم على اجمالي االصول للسنة السابقة 
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 ơ(CFOj,t /Total Assetj,t-1) = وتعني االنحراف المعياري للتدفق النقدي التشغيلي لنفس السنة 

 مقسوم على اجمالي االصول للسنة السابقة

االعتراف باالبالغ عن االحداث االقتصادية قيت يعتمد هذا المقياس على تو:  المناسبمقياس التوقيت  (3

 سوف ينعكس بشكل كبير على ارباح الوحدة االقتصادية ويمكن توضيح المعادلة : 

it) + eit× DR it(R 3+ β itDR 2+ β itR 1+β 0= β it/P itEPS 

 β=تم توضيحها في مقياس المالءمة 

 Rit = وتعني العائد السوقي ويمكن استخراجه من خالل طرح سعر االغالق من سعر االفتتاح

 DRit = وتعني المتغير الثنائي وهي قيمة تنبئية 

 eit = تم توضيحها في مقياس المالءمة 

 

خالصةال  

 

لثالث مباحث حسب متغيرات البحث ، فقد قام في  تفصيل الجانب المفاهيميفي هذا الفصل ب ام الباحثق

لمحاسبي وما هي اهم االهداف الخاصة باالفصاح المحاسبي  المبحث االول بالتطرق الى ما هية االفصاح ا

المالية والتعرف على انواع االفصاح المحاسبي واهم مقوماته  القوائماالفصاح بالنسبة للمستفيدين من واهمية 

والعوامل التي تؤثر في عملية االفصاح المحاسبي المالية  القوائمواالساليب التي يعرض من خاللها 

المالية المرحلية  القوائمتي تواجه االفصاح المحاسبي ، اما المبحث الثاني فقد تطرق الى تعريف والمشاكل ال

المالية المرحلية وعلى ماذا  القوائمالمالية المرحلية ، كذلك معرفة اهداف  القوائموما هي اهميته لمستخدمي 

قرير المالي المرحلي ، باالضافة الى يحتوي التقرير المرحلي واهم المداخل التي يعتمد عليها في اعداد الت

المالية المرحلية ،  القوائمالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وما هي االسباب التي تؤثر على اعالن 

المالية  القوائمالمرحلية فقد تضمن هذا المبحث مفهوم  القوائماما المبحث الثالث فهو عالقة االفصاح ب

السنوية والمرحلية ، ايضا تضمن خصائص االفصاح في التقرير المالية  المالية القوائمواالفصاح في 

المالية المرحلية وكيفية  القوائمالمرحلية وما هي محددات االفصاح في  القوائمالمرحلية واهم متطلبات 

ة المالية المرحلي القوائمالمرحلية ومن هي الجهات المستفيدة من  القوائمتحسين المعلومات التي تحتويها 

 والسنوية .

 

 

 



   الجانب العملي :لث الفصل الثا

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 

قبل وبعد تطبيق المعيار المالية المرحلية  القوائمتحليل 

في تحسين االفصاح  ادورهو( 34المحاسبي الدولي )

 محاسبي  ال

 

 

 

 وعينته . بحثالمبحث االول : وصف مجتمع ال -

ة للمصارف عين المرحلية المالية قوائمتحليل الو قياس المبحث الثاني : -

 البحث .

 .وتحليل نتائج البحث  ختبار الفرضياتالمبحث الثالث : ا -
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 المبحث االول

  وعينته بحثوصف مجتمع ال

 -:سوق العراق لالوراق المالية  -3-1

 -: نبذة تأريخية عن سوق العراق لالوراق المالية -3-1-1

اطلق عليه سوق بغداد  ثحي( 2003 – 1991هر سوق العراق لالوراق المالية خالل الفترة )ظ      

( 113استطاع ادراج ) فقد 1991( في عام 34لالوراق المالية ، تأسس بموجب القانون العراقي رقم )

( 17شركة مساهمة خاصة ومختلطة في حينها ، وكذلك استطاع جذب معدالت تداول سنوية تجاوزت )

بعد اغالق  ،ر من ادارة السوق تم اغالق هذا السوق بقرا 2003مليون دوالر ونصف بقليل ، وفي عام 

بسبب الحرب تم تأسيس سوق العراق لالوراق المالية بموجب  2003سوق بغداد لالوراق المالية في عام 

معاصرة او تلبية الى ، والذي كان يهدف  2004( في عام 74القانون المؤقت ألسواق االوراق المالية رقم )

والكفوءة والمنظمة بشكل مستقل والمنسجم في ذات الوقت مع  متطلبات االسواق المالية الحديثة والشفافة

وبذلك يعد سوق العراق لالوراق شفاف الى االقتصاد الحر ، الحقيقة االنتقال من االقتصاد المركزي غير 

المالية مؤسسة منظمة ذاتيا ومستقلة عن الحكومة ووزارة المالية ، وهي ال تخضع ألي سلطة إشرافية 

ي وزارة التجارة ، وبالتالي  ال تتحمل مسؤولية أي التزام ترتب أو قد يترتب على سوق لمسجل الشركات ف

 : سوق العراق لالوراق المالية ما يأتي جاء في قانون تأسيس  حيثبغداد لألوراق المالية الملغى ، 

 ( 66:  2021)الجشعمي، 

سوق لألوراق المالية جديد  توقف سوق بغداد لألوراق المالية عن مزاولة نشاطها ويتم استحداثي (1

باسم سوق العراق لألوراق  2004لعام  ((74بموجب القانون المؤقت ألسواق األوراق المالية رقم 

س في بغداد على أن يسمح بفتح اسواق فرعية للسوق المذكورة في مدن عراقية يالمالية يكون مقرها الرئ

مل مسؤولية أي التزام آزاء سوق بغداد أخرى ، وتكون سوق العراق لألوراق المالية في حل من تح

لألوراق المالية والذي ينبغي تصفيته وإرجاع المبالغ المتبقية بعد الوفاء بالتزامات السوق إلى الميزانية 

 العامة للدولة .

تنظيم ذاتي وعضوية مستقلة ،  وذ وان سوق العراق لألوراق المالية ال يهدف إلى تحقيق الربح وه (2

طته مع األطراف الثالثة بمثابة أعمال تجارية ال تتناقض ومتطلبات القانون المؤقت وتعد أعماله وانش

 المذكور أعاله ، إال أن هذا السوق يخضع إلشراف ومراقبة هيئة األوراق المالية في العراق  .
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ً سوق العراق لألوراق المالية كيان يعد (3 وله  له خصوصيته من الناحية القانونية ومستقال ماليا وإداريا ا

الحق في عرض الدعاوى أمام المحاكم والسلطات القضائية أو أية سلطة أخرى ممثلة من قبل رئيس 

 مجلس المحافظين في السوق أو شخص مخول من قبله .

 بعد اصدار القانون المؤقت الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة تم تأسيس مؤسستين مهمتين هما :

 سوق العراق لالوراق المالية . -

 ة االوراق المالية العراقية .هيئ -

عرف السوق العراقي لالوراق المالية بانه كيان او سوق اقتصادي يتميز باالستقالل المالي واالدراي  حيث

وغير مرتبط بطرف معين ، فهو يدار من خالل مجلس يتكون من اعضاء عددهم تسعة يمثلون مختلف 

 "مجلس المحافظين" .الشرائح االقتصادية للقطاع االستثماري يطلق عليه 

 -: االهداف التي يسعى سوق العراق لالوراق المالية الى تحقيقها -3-1-2

 (72: 2017)كرجي ،  هي : اهم االهداف التي يسعى السوق الى تحقيقها   

تنظيم تعامالت االوراق المالية حسب الكيفية التي تكون بها ذات فاعلية وعدالة وانتظام باالضافة تصفية  (1

 تلك التعامالت .وتسوية 

 دعم مصالح المستثمرين بسوق حرة تتسم بالموثوقية واالمان والتنافس العادل والشفاف . (2

تنظيم الشركات والمصارف المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية وتدريب اعضائه بالشكل الذي  (3

 يتناسب مع هدف حماية المستثمرين وتدعيم الثقة للمستثمر الداخلي والخارجي .

 لتواصل مع االسواق المالية العربية والعالمية من اجل تطوير السوق العراقي .ا (4

تنظيم تعامالت اعضاء السوق الذي تربطهم عالقة ببيع وشراء االوراق المالية وتحديد االلتزامات  (5

 والحقوق للجهات وتوفير وسائل لحمايتهم .

ارف المدرجة في السوق من خالل بناء تطوير السوق المالي من خالل تقديم المساعدة للشركات والمص (6

 رؤوس اموال الزمة لالستثمار .

 .ي بخصوص فرص االستثمار في السوق التوعية الكافية للمستثمر الداخلي والخارج (7

 -: النجازات التي حققها سوق العراق لالوراق الماليةا -3-1-3

 (73: 2008)العبيدي ،  هي :بالنسبة لالنجازات التي قدمها السوق ف 

الشركات والمصارف التي يتم تداول أسهمها في  السيماتأسيس وبناء قاعدة بيانات لحملة االسهم و (1

السوق العراقي لألوراق المالية بواسطة مركز اإليداع في السوق ، والنجاح في تطبيق نظام إصدار 
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ارصدة الحسابات  الشهادة الموحدة الوقتية من قبله ، ودعم سبل التعاون مع الشركات والبنوك في تدقيق

النهائية السنوية لهم وبإشراف لجنة مكونة من قسم اإليداع وقسم الرقابة في السوق ، وايضاً السيطرة 

 على شهادات األسهم المحجوزة والمرهونة واخفائها عن التداول .

ات  األسيوي للبورص -باالنضمام إلى االتحاد األوربي  2005نجح سوق العراق لألوراق المالية  عام  (2

بورصة عربية وأسيوية وأوربية ، باالضافة قامت السوق المذكورة على إكمال  30والذي يضم 

متطلبات االنضمام إلى االتحاد العالمي للبورصات  بعد المناقشات التي عقدت في الصين ولقاء رئيس 

 . 2005االتحاد الدولي في أيار عام 

التزام االخيرة بمتطلبات اإلدراج المحددة بواسطة وضع الشركات والبنوك والتي تتداول بأسهمها بعد  (3

سوق العراق لألوراق المالية ، مع السعي إلى تطبيق نظام التداول االلكتروني والحفظ المركزي لألسهم 

 والتداول عن بعد وربط المحافظات الكترونياً .

ي نشاطات سوق العراق الشهرية والسنوية التي تبين إجمال القوائمالقيام بإصدار النشرات اليومية و (4

لألوراق المالية خالل سنة كاملة ، باالضافة الى إصدار دليل الشركات والمصارف العراقية الذي يوفر 

المعلومات المالية وغير المالية التي تربطها صلة بنشاطات تلك الشركات بهدف تقييم سعر السهم بقيمته 

 الحقيقية .

من الشركات والرقابة في سوق العراق لألوراق  يقوم كلً  بهدف اإلسراع في إصدار شهادات األسهم ، (5

المالية بعملية التدقيق في اليوم األول للتسويات مباشرة عند استالم عقود التداول في األسهم ومنع استالم 

أي عقد فيه نقص أو مخالفة للتعليمات التنظيمية للتداول ، وعكس ذلك يتم محاسبة المقصرين من خالل 

الية يومية وإلزام الوسيط بالتعويض في الجلسة األتية في حالة نكول حامل السهم مع فرض غرامات م

 خصم نصف عمولة الوسيط وتسجيلها كإيراد للسوق .
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 -:هيئة االوراق المالية في العراق  -3-2

راق عام بالتزامن مع تأسيس سوق العراق لالوراق المالية تم تاسيس هيئة األوراق المالية في الع      

( الذي يخول الهيئة  100( والقرار المعدل رقم )  74بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقت رقم )  2004

األساس القانوني إلجازة الترخيص ومراقبة وتنظيم السوق ومساهميها بضمنها سوق العراق لألوراق المالية  

مة ، اضافة الى ذلك فأن الهيئة تتألف ومصدري األوراق المالية والوسطاء وايضاً تطوير القوانين واألنظ

من خمسة أعضاء يراقبون أعمالها واالنشطة التي تقزم بها ، ويتألف الهيكل اإلداري من عشر دوائر تكون 

مسؤولة عن تأكيد األداء السلس لهذا الكيان ، ويوضح الشكل االتي الهيكل التنظيمي لهيئة األوراق المالية 

 (1991لسنة  74اد ،)قانون سوق بغد في العراق :

 

 

 (5شكل )

 الهيكل االداري لهيئة االوراق المالية

 من اعداد الباحث . المصدر :
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 القوائموتعد دائرة اإلفصاح المالي في هيئة األوراق المالية هي الدائرة التي تتولى متابعة عملية إعداد        

المالية  القوائمق المالية ، وبالخصوص المالية من الشركات والبنوك المدرجة في سوق العراق لألورا

، وتتضمن انشطة األعمال اليومية  القوائمالمرحلية واإلفصاح عن المعلومات المحاسبية التي لها صلة بهذه 

 (72: 2011)العبيدي، لدائرة اإلفصاح المالي وكما يأتي : 

مالية  لمتطلبات اإلفصاح التأكد من استيفاء الشركات والمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق ال (1

الموضوعة بموجب القانون المؤقت للسوق والبحث عن سبل لتحسين مستوى السوق ، باالضافة الى 

المالية السنوية والمرحلية من الشركات المعنية وبما ينسجم ومتطلبات اإلفصاح  القوائمالتأكد من توفير 

 وفي الوقت المطلوب .

ت في سوق العراق لألوراق المالية باستمرار ، ومراجعة كافة تحديث ضوابط وقواعد تسجيل الشركا (2

المعلومات المادية المقدمة من قبل مصدري األوراق المالية بشكل دقيق ومتزامن ونشر هذه المعلومات 

 في قاعدة بيانات الهيئة بما يسمح اطالع الجمهور عليها .

ت الواجب اإلفصاح عنها من الشركات وتتمثل تعليمات دائرة اإلفصاح المالي بخصوص المعلوما    

  المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية  بما يأتي :

المالية المقدمة من قبل الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية مصحوبة  القوائمان  -

ك بالضمانات اإلدارية واإليضاحات التي قد تطلبها الهيئة المشرفة على السوق ، وينبغي على تل

المالية  القوائم( يوما من تاريخ تقديم 60الشركات عقد االجتماع السنوي العام خالل مدة ال تزيد عن )

المدققة بشكل علني أو بتاريخ مبكر يفرضه القانون وتوجيه دعوة إلى الهيئة لحضور االجتماع وإبداء 

 ذلك .الرأي حول القرارات التي اتخذتها الشركات المعنية وإعداد تقرير وفقا ل

ينبغي على الشركات والمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ان تفصح عن أسماء  -

%( من رأس المال وعدد األسهم التي يمتلكونها ، وكما يفضل 10المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن )

في الشركة  اإلفصاح عن التغيرات الحاصلة في أعضاء مجلس اإلدارة األصليين واالحتياط وملكياتهم

وكذلك اإلداريين األساسيين "المدير المفوض ومدير الحسابات وأعلى خمس موظفين في الهيكل 

التنظيمي للشركة" ، وينبغي على الشركات المعنية ان تفصح أيضا عن البيانات أو األحداث األخرى 

 ت والدعاوى القضائية .ذات األهمية والتي تؤثر سلبا أو إيجابا في نشاطاتها أو ممتلكاتها مثل السرقا

مالية مرحلية لكل ثالثة أشهر  قوائمتوفر الشركات والبنوك المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية   -

تتضمن قائمة الميزانية وكشف الدخل الشامل وكشف التدفق النقدي ومقارنته بالفصل السابق لنفس السنة 

( 60بشكل علني وبفترة ال تزيد عن ) القوائمتلك  مع الفصل الموازي له للسنة السابقة ، على ان تقدم
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فصول في السنة المالية وتكون موقعة أصوليا من المدير المفوض  ةيوما بعد غلق كل فصل ولفترة ثالث

الشكل والمحتوى طبقا لمتطلبات المعايير  حيثالمالية المرحلية من  القوائمومدير الحسابات ، وتعد 

لرغم من ايجابية ما سبق في تقديم المعلومات المحاسبية المالءمة لحملة المحاسبية المعمول  بها ، با

  .األسهم واآلخرين من أصحاب المصلحة 

المالية المرحلية ، تقدم الشركات والبنوك المدرجة في سوق العراق  القوائمهذا وباالضافة الى تقديم  -

ا بعد انتهاء السنة المالية وعلى أساس ( يوم150مالية سنوية وبشكل علني خالل ) قوائملألوراق المالية 

مقارنتها بالسنة المالية السابقة ويتم المصادقة عليها من قبل مراقبي الحسابات ونقابة المحاسبين بالنسبة 

للشركات المساهمة الخاصة وديوان الرقابة المالية بالنسبة للشركات المساهمة المختلطة ، هذا وتعد 

قق وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدوليين وللمدى الذي تسمح به المعايير المالية السنوية وتد القوائم

المعمول بها في البلد ، ومن ذلك يتبين عدم تركيز هيئة األوراق المالية في العراق على أهمية مراجعة 

 . المالية السنوية  القوائمالمالية المرحلية مقارنة بتدقيق  القوائم

ة ان تحدد الهيئة ماهية المعايير المحاسبية المعمول بها بشكل واضح لكي يرى الباحث ان من األهمي

 المالية المرحلية بالشكل الدقيق . القوائميتسنى للشركات المعنية إعداد 
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 المبحث الثاني

 قياس وتحليل القوائم المالية المرحلية للمصارف عينة البحث

وذلك لتوفر البيانات التي يحتاجها  ق المالية من قطاع المصارفتم جمع البيانات من سوق العراق لالورا

الباحث في هذا القطاع وبما يتالئم مع مجتمع البحث ، وقد اختار الباحث المصارف عينة البحث )مصرف 

بغداد ، مصرف اشور الدولي ، المصرف االهلي العراقي( لتوفر البيانات قبل تطبيق المعيار المحاسبي 

  بعد تطبيقه وكذلك لحجم العمليات واالنشطة لهذه المصارف .( و34الدولي )

 -: عينة البحثنبذة عن المصارف  -3-2-1

 -مصرف بغداد : (1

، ووضع 1992يعد مصرف بغداد أول مصرف مرخص له في العراق بدء انشطته المصرفية في عام     

النشطة ابغداد يمارس ، كان مصرف  1998احتياجات االقتصاد الوطني ضمن أولوياتها ، وفي عام 

 حيثالمصرفية التجارية فقط ، بعد ذلك قام بتنويع محفظة خدماته لتشمل الخدمات المصرفية المختلفة ، 

( مليون دينار عراقي وعند ادراجه في سوق العراق لالوراق المالية 100تأسس برأس مال اسمي قدره )

 ( مليار دينار عراقي .576بلغ رأس ماله المدرج )

 -: شور الدوليمصرف ا (2

( مليار وادرج في سوق العراق لالوراق 25براس مال قدره )  2005تم تأسيس المصرف في سنة      

هو شركة و( 250تم زيادة راس المال الى ) 2016وباشر نشاطه وعملياته وفي عام  2006المالية في سنة 

وأعمال االستثمار برأس المال  ، ويقوم بممارسة األعمال المصرفية والمالية والتجارية مساهمة خاصة

 ( مليار دينار .260قدره )

 -المصرف االهلي العراقي : (3

شركة مساهمة عامة تابعة للقطاع الخاص بوصفها  2004االهلي العراقي في عام  المصرفتاسس        

عراقي ( مليار دينار 250تمت زيادة رأس ماله مبدئيًا إلى )و( مليون دينار عراقي 400) برأس مال قدره

٪( في بنك االستثمار 62استحوذ كابيتال بنك األردن على أغلبية األسهم )  2017، في عام  2013في عام 

القومي ، و تم تحويل نشاط الشركة المتحدة للتحويل المالي الى مصرف اسيا العراق اإلسالمي لالستثمار 

 . 2018والتمويل وقد باشـر المصرف نشاطـــه المصرفي سنة 

 



م المالية المرحلية للمصارف عينة البحثائتحليل القوقياس والمبحث الثاني :              الفصل الثالث  

 
63 

 -:قياس وتحليل القوائم المالية المرحلية  -3-2-2

ة للمعلومات يوالخصائص النوع متعددة مثل ادارة االرباحله اثار  المرحلية ةليالما القوائم اسقين ا   

ة قية العرايللمصارف التجار المرحلية ةيالمال القوائمجودة  تحسينس مستوى قيا ، ووفقاً لذلك سيتمة يالمحاسب

 – 2015) بينالبحث المحددة  فترة لخالمن  ي(السوق النظام)ة يعراق لألوراق المالسوق ال يالمدرجة ف

تمت  حيث( ولثالثة ارباع فقط وذلك لعدم توفر بيانات الربع الرابع لبعض المصارف عينة البحث ، 2022

اسبية من ( قبل اعتماد المعايير المح34تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) عملية القياس من خالل اختبار

قبل المصارف عينة البحث وبعد اعتماد المعايير المحاسبية ، واثر االفصاح على القوائم المالية مما يتطلب 

ان الباحث اعتمد في قياس تحسين االفصاح في القوائم المالية على  حيثمعرفة مؤشرات قياس االفصاح ، 

قرار رشيد وفق معلومات مالءمة  اتخاذبخصائص نوعية التي من شأنها تمكين مستخدم القوائم المالية 

وبالوقت المناسب وتمثيل الوحدة االقتصادية بصدق ، اي اختار الباحث الخصائص النوعية )خاصية التمثيل 

تمت عملية القياس  حيثالصادق ، خاصية المالءمة( والخاصسة التعزيزية )خاصية التوقيت المناسب( 

 كاالتي :

 -المرحلية باالعتماد على مقياس التمثيل الصادق لالفصاح :المالية  القوائمقياس تحسين  (1

 عالقة لها  يس التيياقمن الم دعيد الدخل الذي يعتماد على تمهباالل الصادق ية التمثيخاص سيتم قياس    

كلما كانت األرباح  حيث، (71: 2021واستخدم هذا المقياس من قل )نصير ، رباح لالة يبالسلسلة الزمن

د األرباح أي تدخالت ية من ممارسات تمهيللشركات خالالمرحلية ة يالمال القوائم يلمفصح عنها فا سبيةالمحا

ً قصاد يالً معلومات األرباح تمثل تمث على ان ككلما دل ذل قيقيم الربح الحقر رياإلدارة لتغ ، ي الفعل قعلوال ا

 -:التية المعادلة ا اللاسها من خقيمكن ي من الموالت

)1-j,t/Total Asset j,t) ÷ ơ(CFO1-j,t/ Total Asset j,tEarn= ơ(j,t Smooth  

 

 ان : حيث

j,tSmooth  تمهيد الربح المحاسبي : 

1-j,t/ Total Asset j,tơ(Earn  االنحراف المعياري لصافي ارباح الشركة لنفس السنة / اجمالي :

 االصول للسنة السابقة

1-j,t/Total Asset j,tơ(CFO ي لنفس السنة / اجمالي لفق النقدي التشغيري للتد: االنحراف المعيا

  االصول للسنة السابقة
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المالية المرحلية تمتلك خاصية التمثيل الصادق  القوائمكلما اقترب ناتج المعادلة اعاله من )صفر( تعد  حيث

 قوية ، وبالعكس كلما ابتعد المتوسط عن )صفر( فانها تعد ضعيفة .

 -ية باالعتماد على خاصية مالءمة االفصاح :المالية المرحل القوائمقياس  (2

 وعا والذييج شاذكونه أكثر النملة المالءمة يس خاصقياة يعمل يعلى نموذج السعر فالباحث اعتمد     

د منفعة ية لتحدية العاليربدرته التفسقأثبت  حيث( 83: 2022استخدم من قبل كما في داسة )رياض ، 

س قاييتواجه الم يالمشاكل الت معالجةسعى نموذج السعر ل حيث، لفة ختئات ميب ية فبيالمعلومات المحاس

  :  ا للمعادلة األتيةقة وفيهذه الخاص، ويمكن قياس خرى اال

it+ e itSBV 3+ β itOCF 2+ β itEPS 1+ β 0= β itP 

 

 ان : حيث

itP : . سعر السهم نهاية الفترة 

β : . الحد الثابت 

itEPS :  نهاية الفترة .الربح المحاسبي للسهم 

itOCF  :ي للسهم نهاية الفترة .التدفق التشغيل 

itSBV  :. القيمة الدفترية للسهم الواحد نهاية الفترة 

itE : . خطا القياس 

المالية المرحلية تمتلك خاصية مالءمة قوية وبالعكس  القوائمكلما اقترب ناتج عملية المعادلة من )صفر( تعد 

 فر( كانت الخاصية ضعيفة .من ذلك كلما ابتعدت من )ص

تم التوصل لقيمة المالءمة السنوية من خالل مطلق الفرق بين قيمة سعر السهم المتنبأ بها وفق معادلة انحدار 

ً قياس المالءمة وبين قيمته الفعلية، وكلما كان الفرق قريب الى الصفر كان ذلك داال على ارتفاع مستوى  ا

ي والقيمة الدفترية للسهم للمحاسبية والتدفق النقدي التشغياألرباح ا المالءمة، او بمعنى اخر تكون كل من

 مالءمة لتفسير التباين الحاصل في سعر السهم .
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 -المالية المرحلية باالعتماد على خاصية التوقيت المناسب لالفصاح : القوائمقياس  (3

لذي يشير الى ان عدم ا Basu),1997) مقياس  ت المناسب علىقية التوياس خاصقي ياعتمد الباحث ف

أن  بمعنى، وحدة أرباح ال ير فينعكس بشكل كبت  ةيتصادقاألحداث اال االعتراف بتوقيت االبالغ عن

دة ينما عوائد األسهم الجي، بمدة أرباح نفس ال يدة سوف تنعكس بشكل كامل فير الجيعوائد األسهم غ

 : ةالتيل المعادلة االوذج من خاس هذا النميمكن قي، ومدة نفس ال ير كامل فيستنعكس بشكل غ

it) + eit× DR it(R 3+ β itDR 2+ β itR 1+β 0= β it/P itEPS 

 

 ان : حيث

it/P itEPS : . صافي الربح للسهم نهاية الفترة / سعر السهم بداية الفترة 

itR : سعر االفتتاح( .-العائد السوقي )سعر االغالق 

itDR  :. متغير ثنائي  

ite  :خطا القياس . 

β : . معامل التغير 

قيمة التوقيت المناسب الى ان االرباح كلما زادت فانه يدل على التوقيت المناسب لالرباح ، يتم التوصل  حيث

السنوية من خالل مطلق الفرق بين قيمة )ربحية السهم مقسوما على سعره( المتنبأ بها وفق معادلة انحدار 

ً ا كان الفرق قريبقياس المالءمة وبين قيمته الفعلية، وكلم الى الصفر كان ذلك داال على ارتفاع مستوى  ا

التوقيت المناسب. او بمعنى أخرى كلما انخفض ذلك الفرق كانت هناك عالقة قوية بين عوائد السوق 

ً والمعلومات المحاسبية )الربحية( أي ان هناك توقيت ً مناسب ا  لالفصاح . ا

المالية المرحلية للمصارف عينة البحث قبل تطبيق المعيار  القوائموعليه يمكن عرض عملية قياس تحسين 

( وبعد تطبيق المعيار المحاسبي  وباالعتماد على المقاييس المشار اليها اعاله من 34المحاسبي الدولي )

 خالل الجداول االتية :
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 ( 34المالية المرحلية قبل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) القوائم( قياس 1

 وفق مقياس التمثيل الصادق لمصرف بغداد  قبل التطبيق المرحلية القوائمقياس  (4)جدول 

 بحثالمالية المرحلية للمصارف عينة ال القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

بغداد قبل تطبيق المعيار المحاسبي ة لمصرف يالمال قوائمجودة ال قياس تحسينم الجدول أعاله قي ظهرت

ً قوف (34الدولي ) الصادق  ثيلة التميإلى ان خاص الجدول ر نتائجيتش حيث لالفصاح الصادق ثيلاس التمقيلم ا

د كان أعلى قو( 0.00035)دار قبم كليكان المتوسط ال حيثلالفصاح تأثرت بشكل عكسي )ضعيف( 

  (0.000403)والبالغ 2016سنة   ي الربع الثالث منهو ف بغدادالصادق لمصرف ثيل اس التمقيمتوسط لم

 ي الربع الثالث منف بغدادة لمصرف يالمال قوائمال ثيلان صدق تم يظهردار المتوسط مما قاي أكبر من م

 سنةاالول من  ي الربعهو فلالفصاح  ثيلالتم اس صدققيلم  وأدنى متوسط هذه السنة كان هو األكثر ,

 .  دار المتوسطقمقيمة ل من قأي أ( 0.000229)والبالغ  2018

 

 

 

 

 

 

التدفق النقدي  صافي الربح السنة المالية

 التشغيلي

 ربحصافي ال اجمالي االصول

 األصولاجمالي /

النقدي  التدفق

 األصولاجمالي /

االنحراف 

المعياري لربح 

 تقسيم األصول

االنحراف المعياري 

 األصوللتدفق تقسيم 

 التمثيل الصادق

 0.8348386- 0.006164203 1802504 1504800- 11111 2015الربع االول 
   

 1.40714858 0.008359853 1731729 2436800 14477 2015 الربع الثاني
   

 2.0959426- 0.003558046 1661305 3482000- 5911 2015الربع الثالث 
   

 0.000389487 5.674125561 0.002209997 11.480019- 0.003995785 1551635 17812800- 6200 2016الربع االول 

 0.000360286 6.426386764 0.002315337 10.896491- 0.006931146 1467867 15994600- 10174 2016الربع الثاني 

 0.000403695 4.916141177 0.001984619 3.3655961- 0.002223828 1507311 5073000- 3352 2016الربع الثالث 

 0.000396839 6.775993041 0.002688978 19.940045- 0.008105021 1240589 24737400- 10055 2017الربع االول 

 0.000387779 7.82563639 0.003034619 19.230928- 0.002436374 1235853 23766600- 3011 2017الربع الثاني 

 0.000286801 9.556144841 0.00274071 25.628363- 0.004864717 1245499 31920100- 6059 2017الربع الثالث 

 0.000229774 12.63105015 0.002902286 3.00468257 0.001653392 1224755 3680000 2025 2018الربع االول 

 0.000350666 المتوسط
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 المالءمة مقياس لمصرف بغداد وفق قبل التطبيق  المرحلية القوائم ( قياس5) جدول

 . المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

قبل تطبيق المعيار المحاسبي  تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف بغداد

لم االفصاح تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة  حيث االفصاح لمقياس مالءمةوفقاً  (34الدولي )

( وقد كان أعلى متوسط لمقياس 0.127437بمقدار ) كليكان المتوسط ال حيثتأثر بالمعيار المحاسبي 

اي أكبر من   (0.283951)والبالغ 2016لمصرف بغداد هو في الربع الثاني من سنة  االفصاح  مالءمة

من هذه السنة كان هو  نيار المتوسط مما يظهر ان مالءمة القوائم المالية لمصرف بغداد في الربع الثامقد

( 0.002049والبالغ ) 2018هو في الربع االول من سنة االفصاح األكثر , وأدنى متوسط لمقياس مالءمة 

  . أي أقل من قيمة مقدار المتوسط

 

 

 

 

فترية القيمة الد ربحية السهم للسهم التشغيليالتدفق النقدي  سعر االغالق السنة المالية

 للسهم

 المالءمة

 0.088121 0.007 0.00004 0.006- 1.27 2015الربع االول 

 0.092512 0.007 0.00006 0.010 1.58 2015 الربع الثاني

 0.270141 0.007 0.00002 0.014- 1.5 2015الربع الثالث 

 0.135826 0.006 0.00002 0.071- 0.81 2016الربع االول 

 0.283951 0.006 0.00004 0.064- 0.79 2016الربع الثاني 

 0.129286 0.006 0.00001 0.020- 0.76 2016الربع الثالث 

 0.157045 0.005 0.00004 0.099- 0.95 2017الربع االول 

 0.067231 0.005 0.00001 0.095- 0.67 2017الربع الثاني 

 0.048206 0.005 0.00002 0.128- 0.71 2017الربع الثالث 

 0.002049 0.005 0.00001 0.015 0.62 2018ول الربع اال

 0.127437 المتوسط
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 فق مقياس التوقيت المناسبو لمصرف بغدادالتطبيق  قبلالمرحلية  القوائم( قياس 6جدول )

 ربح/صافي ال السنة المالية

 االغالق سعر

العائد السوقي 

 للسهم

 التوقيت المناسب العائد*الوهمي المتغير الوهمي

 0.00009131 0.15333- 1 0.153- 3.49953 2015الربع االول 

 0.00002521 0 0 0.310 3.66506 2015الربع الثاني 

 0.00009950 0.08- 1 0.080- 1.57627 2015ربع الثالث ال

 0.00003675 0.69- 1 0.690- 3.06173 2016الربع االول 

 0.00025922 0.02- 1 0.020- 5.15139 2016الربع الثاني 

 0.00007970 0.03- 1 0.030- 1.76421 2016الربع الثالث

 00004517 .0 0 0 0.190 4.23368 2017الربع االول 

 0.00008140 0.28- 1 0.280- 1.79761 2017الربع الثاني 

 0.00001996  0 0 0.040 3.41352 2017الربع الثالث 

 0.00012668 0.09- 1 0.090- 1.30645 2018الربع االول 

 0.00008649  المتوسط

 . المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

قبل تطبيق المعيار المحاسبي  تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف بغداد

ً لمقياس ال (34الدولي ) توقيت تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية ال حيث توقيت المناسب لالفصاحوفقا

بمقدار  كليال كان المتوسط حيثبشكل طردي بالمعيار المحاسبي  تتأثر قد المناسب لالفصاح

لمصرف بغداد هو في الربع لالفصاح  توقيت المناسب( وقد كان أعلى متوسط لمقياس ال0.00008649)

 التوقيت المناسب اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان  (0.00025922)والبالغ 2016من سنة   نيالثا

توقيت هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس اللقوائم المالية لمصرف بغداد في الربع الثالث من هذه السنة كان ل

( أي أقل من قيمة مقدار 0.00001996والبالغ ) 2017من سنة  ثالثهو في الربع ال المناسب لالفصاح

 . المتوسط
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 (6شكل )

 قبل التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائممتوسط نسب قياس تحسين 

 من اعداد الباحث المصدر :

 ادقصمقياس التمثيل اللمصرف اشور الدولي وفق قبل التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 7جدول )

 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

اعلى نسبة متوسط النسبة ادنى نسبة

التمثيل الصادق 0.000403 0.00035 0.000229

المالئمة 0.283951 0.127437 0.002049

التوقيت المناسب 0.00025922 0.00008649 0.00001996
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الرسم البياني لمقاييس التقارير المالية المرحلية

التدفق النقدي  صافي الربح السنة المالية

 التشغيلي

اجمالي 

 االصول

االنحراف  التدفق/األصول ربح/األصول

لربح المعياري 

 تقسيم األصول

االنحراف 

المعياري لتدفق 

 تقسيم األصول

التمثيل  

 الصادق

 5.476205888- 1.285802684 4435480317 24289603428- 5703152498 2015الربع االول 
   

 11.1312265- 0.970372839 4492512177 50007170590- 4359411797 2015الربع الثاني 
   

 9.74188082- 0.546374026 4460101676 43449778973- 2436883708 2015الربع الثالث 
   

 0.203044 8.133583151 1.651477407 6.755965379 4.181087548 4918726351 33230744935 20565625500 2016الربع االول 

 0.210311 8.178978076 1.720129071 2.820060848- 0.758130592 4492759329 12669854685- 3406098289 2016الربع الثاني 

 0.275752 7.066363346 1.948561185 2.15317439 0.193503309- 4700061435 10120051911 909477440- 2016الربع الثالث

 0.497731 4.223218358 2.102028557 5.220034491 0.30458856- 4486241911 23418337509 1366457965- 2017الربع االول 

 0.13339 3.580197275 0.477561005 4.232161325 0.038321615 4397955931 18612859002 168536774 2017 الربع الثاني

 1.6133E+11 5820593706 -0.014641934 27.71707102 0.15878069 11.99261633 0.01324 85224748- 2017الربع الثالث 

 0.027347 63.44156519 1.734932655 112.6255434- 3.363109787 41746107 4701677985- 140396741 2018الربع االول 

 0.194402 المتوسط
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اشور الدولي قبل تطبيق المعيار ة لمصرف يالمال قوائمجودة ال قياس تحسينم الجدول أعاله قي ظهرت

ً قوف (34المحاسبي الدولي ) ة يإلى ان خاص لالجدو ر نتائجيتش حيثلالفصاح الصادق  ثيلاس التمقيلم ا

د كان قو( 0.194402)دار قبمكلي كان المتوسط ال حيثلالفصاح تأثرت بشكل عكسي الصادق  ثيلالتم

 2017سنة   ي الربع االول منهو ف اشور الدوليلمصرف  لالفصاح الصادق ثيلاس التمقيأعلى متوسط لم

اشور ة لمصرف يالمال قوائمال لثيان صدق تم يظهردار المتوسط مما قاي أكبر من م  (0.497731)والبالغ

هو  ثيل لالفصاحاس صدق التمقيوأدنى متوسط لم هذه السنة كان هو األكثر , ي الربع االول منف الدولي

 .  دار المتوسطقمقيمة ل من قأي أ( 0.01324)والبالغ  2017 سنةالثالث من  ي الربعف

 المالءمة مقياس دولي وفق لمصرف اشور القبل التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 8جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمعلى المصدر : من اعداد الباحث اعتماداً 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي قبل تطبيق المعيار 

ً لمقياس مالءمة34المحاسبي الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة  حيث االفصاح ( وفقا

( وقد كان أعلى متوسط 0.072999بمقدار ) كلي كان المتوسط ال حيثالمحاسبي لم تأثر بالمعيار االفصاح 

(  0.143804والبالغ ) 2016لمصرف اشور الدولي هو في الربع الثاني من سنة   االفصاح لمقياس مالءمة

ن اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان مالءمة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي في الربع الثاني م

 التشغيليالتدفق النقدي  سعر االغالق السنة المالية

 للسهم

 المالءمة القيمة الدفترية للسهم ربحية السهم

 0.112604 1.774192 22.81261 97.1584- 0.58 2015الربع االول 

 0.086984 1.797005 17.43765 200.029- 0.58 2015 الربع الثاني

 0.068486 1.784041 9.747535 173.799- 0.55 2015الربع الثالث 

 0.037309 1.967491 82.2625 132.923 0.42 2016الربع االول 

 0.143804 1.797104 13.62439 50.6794- 0.31 2016الربع الثاني 

 0.111382 1.880025 3.63791- 40.48021 0.32  2016الربع الثالث

 0.011608 1.794497 5.46583- 93.67335 0.42 2017الربع االول 

 0.072498 1.759182 0.674147 74.45144 0.34 2017الربع الثاني 

 0.072783 2.328237 0.3409- 645.3192 0.4 2017الربع الثالث 

 0.012528 0.016698 0.561587 18.8067- 0.27 2018الربع االول 

 0.072999 المتوسط
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 2017هو في الربع االول من سنة االفصاح هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس مالءمة 

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط .0.011608والبالغ )

  مقياس التوقيت المناسبلمصرف اشور الدولي وفق قبل التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 9جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

قبل تطبيق المعيار  اشور الدوليتظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف 

تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية  حيث لالفصاح لمقياس التوقيت المناسب( وفقاً 34المحاسبي الدولي )

بمقدار كلي كان المتوسط ال حيثقد تأثرت بالمعيار المحاسبي بشكل طردي لالفصاح التوقيت المناسب 

هو في  اشور الدوليلمصرف  لالفصاح ( وقد كان أعلى متوسط لمقياس التوقيت المناسب0.327913)

(  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان التوقيت 0.851861) والبالغ 2016سنة  من نيالربع الثا

وأدنى  ،من هذه السنة كان هو األكثر  نيفي الربع الثا اشور الدولي المناسب للقوائم المالية لمصرف 

أي ( 0.037526والبالغ ) 2017من سنة  لثانيهو في الربع الالفصاح متوسط لمقياس التوقيت المناسب 

 أقل من قيمة مقدار المتوسط .

 

 

 التوقيت المناسب العائد*الوهمي المتغير الوهمي ئد السوقي للسهمالعا ربح/سعر السنة المالية

 0.597264 0.05333- 1 0.05333- 39.33209 2015الربع االول 

 0.263758 0 0 0 30.06491 2015الربع الثاني 

 0.142196 0.03- 1 0.03- 17.72279 2015الربع الثالث 

 0.344224 0.13- 1 0.13- 195.8631 2016الربع االول 

 0.851861 0.11- 1 0.11- 43.94966 2016الربع الثاني 

 0.412521 0 0 0.01 11.3685- 2016الربع الثالث

 0.138856 0 0 0.1 13.0139- 2017الربع االول 

 0.037526 0.08- 1 0.08- 1.982786 2017الربع الثاني 

 0.450059 0 0 0.06 0.85225- 2017الربع الثالث 

 0.040866 0.13- 1 0.13- 2.079952 2018الربع االول 

 0.327913 المتوسط
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 (7شكل )

 قبل التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائممتوسط نسب قياس تحسين 

 من اعداد الباحث المصدر : 

 للمصرف االهلي العراقي وفق مقياس التمثيل الصادق قبل  التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 10جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائماد الباحث اعتماداً على المصدر : من اعد

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

اعلى نسبة متوسط النسبة ادني نسبة

التمثيل الصادق 0.497731 0.194402 0.01324

المالئمة 0.143804 0.072999 0.011608

التوقيت المناسب 0.851861 0.327913 0.037526
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رسم بياني لمقايس التقارير المالية المرحلية

التدفق النقدي  ي الربحصاف السنة المالية

 التشغيلي

االنحراف  التدفق/األصول ربح/األصول اجمالي االصول

المعياري 

لربح تقسيم 

 األصول

االنحراف 

المعياري 

لتدفق تقسيم 

 األصول

 التمثيل الصادق 

 0.036441 0.004547 646709669 23566765 2940625 2015الربع االول 
   

 0.013386 0.00861 641771671 8590991 5525794  2015 الربع الثاني
   

 0.0876- 0.008489 578308725 50660719- 4909312 2015الربع الثالث 
   

 0.041478 0.06815 0.002827 0.070896 0.003007 511951172 36295173 1539433 2016الربع االول 

 0.042321 0.083649 0.00354 0.102917 0.011478 587732450 60487779 6746213 2016الربع الثاني 

 0.044321 0.083698 0.00371 0.045125 0.010071 538156919 24284483 5419741  2016الربع الثالث

 0.093844 0.044733 0.004198 0.00297- 0.004244 598393021 1779025- 2539431 2017الربع االول 

 0.114208 0.043804 0.005003 0.034977 0.000795 618053560 21617698 491639 2017الربع الثاني 

 0.155659 0.033412 0.005201 0.02674- 0.012078 632901564 16925470- 7644174 2017الربع الثالث 

 0.208613 0.028275 0.005898 0.02302- 0.00137- 534676634 12306840- 731131- 2018الربع االول 

 0.100064 المتوسط
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تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي قبل تطبيق المعيار 

ً لمقياس التمثيل الصادق 34المحاسبي الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية  حيثلالفصاح ( وفقا

( وقد كان 0.100064بمقدار ) كليكان المتوسط ال حيثتأثرت بشكل عكسي لالفصاح تمثيل الصادق ال

 2018لمصرف االهلي العراقي هو في الربع االول من سنة  لالفصاح أعلى متوسط لمقياس التمثيل الصادق

لية لمصرف (  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان صدق تمثيل القوائم الما0.208613والبالغ )

لالفصاح االهلي العراقي في الربع االول من هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس صدق التمثيل 

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط  .0.041478والبالغ ) 2016هو في الربع االول من سنة 

 مقياس المالءمة فق راقي وللمصرف االهلي العقبل التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 11جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . ئمالقواالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي قبل تطبيق المعيار 

ً لمقياس مالءمة 34المحاسبي الدولي )  تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة حيثاالفصاح ( وفقا

( وقد كان أعلى متوسط 0.073012بمقدار ) كليكان المتوسط ال حيثبي لم تأثر بالمعيار المحاس االفصاح

(  0.14349والبالغ ) 2017لمصرف االهلي العراقي هو في الربع الثاني من سنة   االفصاح لمقياس مالءمة

اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان مالءمة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي في الربع الثاني 

التدفق النقدي  سعر االغالق السنة المالية

 للسهم التشغيلي

القيمة الدفترية  ربحية السهم

 للسهم

 المالءمة

 0.125107 2.586839 0.011763 0.094267 0.85 2015الربع االول 

 0.128776 2.567087 0.022103 0.034364 0.8 2015 الربع الثاني

 0.025875 2.313235 0.019637 0.20264- 0.63 2015الربع الثالث 

 0.040606 2.047805 0.006158 0.145181 0.33 2016الربع االول 

 0.031399 2.35093 0.026985 0.241951 0.31 2016الربع الثاني 

 0.01129 2.152628 0.021679 0.097138 0.28 2016الربع الثالث

 0.09367 2.393572 0.010158 0.00712- 0.54 2017الربع االول 

 0.14349 2.472214 0.001967 0.086471 0.56 2017الربع الثاني 

 0.085213 2.531606 0.030577 0.0677- 0.55 2017الربع الثالث 

 0.044697 2.138707 0.00292- 0.04923- 0.58 2018الربع االول 

 0.073012 المتوسط
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 2016هو في الربع الثالث من سنة  االفصاح هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس مالءمةمن 

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط .0.01129والبالغ )

 للمصرف االهلي العراقي وفق مقياس التوقيت المناسب  قبل التطبيق المرحلية القوائم( قياس 12جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي قبل تطبيق المعيار 

تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية  حيث لالفصاح ( وفقاً لمقياس التوقيت المناسب34المحاسبي الدولي )

بمقدار  كلي كان المتوسط ال حيثقد تأثرت بالمعيار المحاسبي بشكل طردي لالفصاح التوقيت المناسب 

لمصرف االهلي العراقي هو في لالفصاح ( وقد كان أعلى متوسط لمقياس التوقيت المناسب 0.354902)

(  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان التوقيت 1.774084والبالغ ) 2015لربع االول من سنة ا

المناسب للقوائم المالية لمصرف االهلي العراقي  في الربع االول من هذه السنة كان هو األكثر ، وأدنى 

( أي 0.000427الغ )والب 2017هو في الربع الثالث من سنة  لالفصاح متوسط لمقياس التوقيت المناسب

 أقل من قيمة مقدار المتوسط .

 

لعائد السوقي ا ربح/سعر السنة المالية

 للسهم

 التوقيت المناسب العائد*الوهمي المتغير الوهمي

 1.774084 0.17333- 1 0.17333- 0.013838 2015الربع االول 

 0.307441 0.05- 1 0.05- 0.027629 2015 الربع الثاني

 0.249824 0.17- 1 0.17- 0.03117 2015الربع الثالث 

 0.288905 0.3- 1 0.3- 0.01866 2016الربع االول 

 0.34759 0.02- 1 0.02- 0.087048 2016الربع الثاني 

 0.179749 0.03- 1 0.03- 0.077425 2016الربع الثالث

 0.192924 0 0 0.26 0.018811 2017الربع االول 

 0.000427 0 0 0.02 0.003512 2017الربع الثاني 

 0.000427 0.01- 1 0.01- 0.055594 2017الربع الثالث 

 0.207651 0 0 0.03 0.00504- 2018لربع االول ا

 0.354902 المتوسط
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 (8شكل )

 قبل التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائممتوسط نسب قياس تحسين  

 من اعداد الباحث . المصدر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

اعلى نسبة متوسب النسب ادنى نسبة

التمثيل الصادق 0.208613 0.100064 0.041478

المالئمة 0.14349 0.073012 0.01129

التوقيت المناسب 1.774084 0.354902 0.000427
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رسم بياني لمقايس التقارير المالية المرحلية
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 (34المالية المرحلية بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) القوائم( قياس 2

 لمصرف بغداد وفق مقياس التمثيل الصادق بعد التطبيق المرحلية  القوائمياس ( ق13جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

لمعيار المحاسبي تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف بغداد بعد تطبيق ا

تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية التمثيل الصادق  حيثلالفصاح ( وفقاً لمقياس التمثيل الصادق 34الدولي )

( وقد كان أعلى متوسط لمقياس 0.03149كان المتوسط الكلي بمقدار ) حيثتأثرت بشكل عكسي لالفصاح 

(  اي 0.086519والبالغ ) 2020من سنة  هو في الربع الثالثبغداد لمصرف لالفصاح التمثيل الصادق 

من هذه  ثالثفي الربع ال بغدادأكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان صدق تمثيل القوائم المالية لمصرف 

 2021هو في الربع الثالث من سنة لالفصاح السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس صدق التمثيل 

 مقدار المتوسط  . ( أي أقل من قيمة0.003982والبالغ )

 

 

 

التدفق النقدي  صافي الربح السنة المالية

 التشغيلي

االنحراف  التدفق/األصول ربح/األصول اجمالي االصول

المعياري 

لربح تقسيم 

 األصول

االنحراف 

المعياري 

لتدفق تقسيم 

 األصول

 التمثيل الصادق 

 2019ول االربع ال
3532691 22799140 1091437924 0.003237 0.020889 

   

 2019ثاني الربع ال
755088 84927072 1147944120 0.000658 0.073982 

   

 2019ثالث الربع ال
2138972 145831778 1205756915 0.001774 0.120946 

   

 2020ول االربع ال
3216175 164411466 1192207273 0.002698 0.137905 0.001131 0.052522 0.021528 

 2020ثاني الربع ال
8326711 202061307 1193032720 0.006979 0.169368 0.002764 0.039804 0.069432 

 2020ثالث الربع ال
10708695 258768277 1248334622 0.008578 0.207291 0.003288 0.038002 0.086519 

 2021ول االربع ال
11064038 -90121264 1339423333 0.00826 -0.06728 0.00271 0.122726 0.022085 

 2021ثاني الربع ال
13156796 -189529850 1363008338 0.009653 -0.13905 0.001101 0.171528 0.006417 

 2021ثالث الربع ال
13129797 46654491 1502377592 0.008739 0.031054 0.000598 0.150045 0.003982 

 2022ول االربع ال
12398368 -55874681 1557368152 0.007961 -0.03588 0.000739 0.070633 0.010467 

 0.03149 المتوسط
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 المالءمة مقياس لمصرف بغداد وفق بعد التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 14جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف بغداد بعد تطبيق المعيار المحاسبي 

لم  االفصاح تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة يثح االفصاح ( وفقاً لمقياس مالءمة34الدولي )

( وقد كان أعلى متوسط لمقياس 0.049319كان المتوسط الكلي بمقدار ) حيثتأثر بالمعيار المحاسبي 

(  اي أكبر من 0.106783والبالغ ) 2021لمصرف بغداد هو في الربع االول من سنة  االفصاح مالءمة 

مالءمة القوائم المالية لمصرف بغداد في الربع االول من هذه السنة كان هو مقدار المتوسط مما يظهر ان 

( 0.001898والبالغ ) 2020هو في الربع الثالث من سنة االفصاح األكثر , وأدنى متوسط لمقياس مالءمة 

 أي أقل من قيمة مقدار المتوسط .

 

 

 

التدفق النقدي  سعر االغالق السنة المالية

 للسهم التشغيلي

 المالءمة القيمة الدفترية للسهم ربحية السهم

 2019الربع االول 
0.24 0.091197 0.014131 4.365752 0.060291 

 2019الربع الثاني 
0.34 0.339708 0.00302 4.591776 0.047504 

 2019الربع الثالث 
0.3 0.583327 0.008556 4.823028 0.075552 

 2020الربع االول 
0.3 0.657646 0.012865 4.768829 0.041653 

 2020الربع الثاني 
0.35 0.808245 0.033307 4.772131 0.049687 

 2020الربع الثالث 
0.37 1.035073 0.042835 4.993338 0.001898 

 2021الربع االول 
0.47 -0.36049 0.044256 5.357693 0.106783 

 2021الربع الثاني 
0.62 -0.75812 0.052627 5.452033 0.005726 

 2021الربع الثالث 
0.81 0.186618 0.052519 6.00951 0.020707 

 2022الربع االول 
1.03 -0.2235 0.049593 6.229473 0.083386 

 0.049319 المتوسط
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 ق مقياس التوقيت المناسبلمصرف بغداد وفبعد التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 15جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف بغداد بعد تطبيق المعيار المحاسبي 

ً لمقياس التوقيت المناسب34الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية التوقيت  حيث لالفصاح ( وفقا

( 0.0274كان المتوسط الكلي  بمقدار ) حيثقد تأثرت بالمعيار المحاسبي بشكل طردي لالفصاح المناسب 

 2020ن سنة لمصرف بغداد هو في الربع االول ملالفصاح وقد كان أعلى متوسط لمقياس التوقيت المناسب 

(  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان التوقيت المناسب للقوائم المالية لمصرف بغداد  2.56والبالغ )

هو في  لالفصاح في الربع االول من هذه السنة كان هو األكثر ، وأدنى متوسط لمقياس التوقيت المناسب

 قيمة مقدار المتوسط .( أي أقل من 0.000632والبالغ ) 2019الربع الثاني من سنة 

 

 

 

 

 التوقيت المناسب العائد*الوهمي المتغير الوهمي العائد السوقي للسهم ربح/سعر السنة المالية

 2019الربع االول 
0.058878 0.02 0 0 0.060133 

 2019الربع الثاني 
0.008883 0.1 0 0 0.000632 

 2019الربع الثالث 
0.02852 -0.04 1 -0.04 0.055605 

 2020ع االول الرب
0.042882 0 0 0 2.56E-18 

 2020الربع الثاني 
0.095162 0.05 0 0 0.015384 

 2020الربع الثالث 
0.11577 0.02 0 0 0.033785 

 2021الربع االول 
0.094162 0.1 0 0 0.056259 

 2021الربع الثاني 
0.084883 0.15 0 0 0.029674 

 2021الربع الثالث 
0.064839 0.19 0 0 0.017284 

 2022الربع االول 
0.048149 0.22 0 0 0.005249 

 0.0274 المتوسط
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 (9شكل )

 بعد التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائممتوسط نسب قياس تحسين 

 من اعداد الباحث . المصدر :

 مقياس التمثيل الصادقلمصرف اشور الدولي وفق بعد التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 16جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمباحث اعتماداً على المصدر : من اعداد ال

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب
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اعلى نسبة متوسط النسبة ادنى نسبة

التمثيل الصادق 0.086519 0.03149 0.003982

المالئمة 0.106783 0.049319 0.001898

التوقيت المناسب 2.56 0.0274 0.000632

A
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s 
Ti
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e

رسم بياني لمقايس التقارير المالية المرحلية

ق النقدي التدف صافي الربح السنة المالية

 التشغيلي

اجمالي 

 االصول

االنحراف  التدفق/األصول ربح/األصول

المعياري 

لربح تقسيم 

 األصول

االنحراف 

المعياري 

لتدفق تقسيم 

 األصول

 التمثيل الصادق

 2019الربع االول 
1234747 -33638606 444733380 0.002776 -0.07564 

   

 2019الربع الثاني 
2584608 -41088905 423152072 0.006108 -0.0971 

   

 2019الربع الثالث 
4652916 -45196372 421460216 0.01104 -0.10724 

   

 2020الربع االول 
1538289 -29567669 398032228 0.003865 -0.07428 0.003668 0.016254 0.225639 

 2020الربع الثاني 
7295761 -40766048 381617796 0.019118 -0.10682 0.006758 0.015446 0.437524 

 2020الربع الثالث 
13434072 -36322534 400000150 0.033585 -0.09081 0.012748 0.015664 0.813859 

 2021الربع االول 
3443505 -13250939 486201929 0.007082 -0.02725 0.013487 0.034364 0.392482 

 2021الربع الثاني 
8663554 -5130873 501140336 0.017288 -0.01024 0.010915 0.047202 0.23124 

 2021الربع الثالث 
8170923 -55165536 562375025 0.014529 -0.09809 0.011174 0.044356 0.251919 

 2022الربع االول 
7984515 21269000 168476092 0.047393 0.126243 0.017745 0.093783 0.189209 

 0.363125 المتوسط
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تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي بعد تطبيق المعيار 

ً لمقياس التمثيل الصادق34المحاسبي الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية  حيث لالفصاح ( وفقا

( وقد كان 0.363125كان المتوسط الكلي بمقدار ) حيثتأثرت بشكل عكسي لالفصاح صادق التمثيل ال

لمصرف االهلي العراقي هو في الربع الثالث من سنة  لالفصاح أعلى متوسط لمقياس التمثيل الصادق

رف (  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان صدق تمثيل القوائم المالية لمص0.813859والبالغ ) 2020

 لالفصاح اشور الدولي في الربع الثالث من هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس صدق التمثيل

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط  .0.189209والبالغ ) 2022هو في الربع االول من سنة 

 ءمة المالمقياس لمصرف اشور الدولي وفق بعد التطبيق المرحلية  القوائم( قياس 17جدول )

 للمصارف عينة البحث . المالية المرحلية القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي بعد تطبيق المعيار 

ً لمقياس مالءمة34المحاسبي الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة  حيث االفصاح ( وفقا

( وقد كان أعلى متوسط 0.073012لي بمقدار )كان المتوسط الك حيثلم تأثر بالمعيار المحاسبي االفصاح 

(  0.195838والبالغ ) 2021لمصرف اشور الدولي هو في الربع الثالث من سنة   االفصاح لمقياس مالءمة

اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان مالءمة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي في الربع الثالث من 

سعر  السنة المالية

 االغالق

 التشغيليالتدفق النقدي 

 للسهم

 المالءمة القيمة الدفترية للسهم ربحية السهم

 2019الربع االول 
0.19 -0.13455 0.004939 1.778934 0.075324 

 2019الربع الثاني 
0.21 -0.16436 0.010338 1.692608 0.026289 

 2019الربع الثالث 
0.22 -0.18079 0.018612 1.685841 0.014697 

 2020الربع االول 
0.23 -0.11827 0.006153 1.592129 0.032308 

 2020الربع الثاني 
0.21 -0.16306 0.029183 1.526471 0.041298 

 2020الربع الثالث 
0.28 -0.14529 0.053736 1.600001 0.040361 

 2021الربع االول 
0.37 -0.053 0.013774 1.944808 0.008799 

 2021الربع الثاني 
0.4 -0.02052 0.034654 2.004561 0.05285 

 2021الربع الثالث 
0.48 -0.22066 0.032684 2.2495 0.195838 

 2022الربع االول 
0.44 0.085076 0 0.673904 0.096088 

 0.058385 المتوسط
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 2021هو في الربع الول من سنة االفصاح أدنى متوسط لمقياس مالءمة هذه السنة كان هو األكثر , و

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط .0.008799والبالغ )

 لمصرف اشور الدولي وفق مقياس التوقيت المناسب  بعد التطبيق المرحلية القوائم( قياس 18جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف اشور الدولي بعد تطبيق المعيار 

لى ان خاصية تشير نتائج الجدول إ حيث لالفصاح ( وفقاً لمقياس التوقيت المناسب34المحاسبي الدولي )

كان المتوسط الكلي بمقدار  حيثقد تأثرت بالمعيار المحاسبي بشكل طردي  لالفصاح التوقيت المناسب

ف اشور الدولي هو في لمصر لالفصاح ( وقد كان أعلى متوسط لمقياس التوقيت المناسب0.031598)

مما يظهر ان التوقيت (  اي أكبر من مقدار المتوسط 0.123041والبالغ ) 2021من سنة  ولالربع اال

المناسب للقوائم المالية لمصرف اشور الدولي  في الربع االول من هذه السنة كان هو األكثر ، وأدنى متوسط 

( أي أقل من 0.0000000والبالغ ) 2020هو في الربع الثالث من سنة لالفصاح لمقياس التوقيت المناسب 

 قيمة مقدار المتوسط .

 

 

 التوقيت المناسب العائد*الوهمي يالمتغير الوهم العائد السوقي للسهم ربح/سعر السنة المالية

 2019الربع االول 
0.025995 0.013333 0 0 0.022923 

 2019الربع الثاني 
0.049231 0.02 0 0 0.042045 

 2019الربع الثالث 
0.084598 0.01 0 0 0.018911 

 2020الربع االول 
0.026753 0.01 0 0 0.016603 

 2020الربع الثاني 
0.138967 -0.02 1 -0.02 0.041242 

 2020الربع الثالث 
0.191915 0.07 0 0 0.0000000 

 2021الربع االول 
0.037227 0.09 0 0 0.123041 

 2021الربع الثاني 
0.086636 0.03 0 0 0.03194 

 2021الربع الثالث 
0.068091 0.08 0 0 0.018347 

 2022الربع االول 
0 -0.04 1 -0.04 0.00093 

 0.031598 المتوسط
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 (10شكل )

 بعد التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائمياس تحسين متوسط نسب ق

 من اعداد الباحث . المصدر :

 للمصرف االهلي العراقي وفق مقياس التمثيل الصادق  بعد التطبيق المرحلية القوائم( قياس 19جدول )

 ية للمصارف عينة البحث .المالية المرحل القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب
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اعلى نسبة متوسط النسبة ادنى نسبة

التمثيل الصادق 0.813859 0.363125 0.189209

المالئمة 0.195838 0.073012 0.008799

التوقيت المناسب 0.123041 0.031598 0
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رسم بياني لمقاييس التقارير المالية المرحلية

التدفق النقدي  صافي الربح السنة المالية

 التشغيلي

االنحراف  التدفق/األصول لربح/األصو اجمالي االصول

المعياري 

لربح تقسيم 

 األصول

االنحراف 

المعياري لتدفق 

 تقسيم األصول

 التمثيل الصادق 

 2019الربع االول 
2043979 -13941581 531924568 0.003843 -0.02621 

   

 2019الربع الثاني 
5063728 12640185 603943180 0.008384 0.020929 

   

 2019الربع الثالث 
7708502 42625496 669808025 0.011509 0.063638 

   

 2020الربع االول 
4526582 32650361 685594482 0.006602 0.047623 0.003215 0.039306 0.081789 

 2020الربع الثاني 
13082515 69422079 797690970 0.0164 0.087029 0.004293 0.027782 0.154537 

 2020الربع الثالث 
14650036 77420625 862589491 0.016984 0.089754 0.004848 0.020043 0.241902 

 2021الربع االول 
5040584 37836013 1185553263 0.004252 0.031914 0.006579 0.028817 0.228291 

 2021الربع الثاني 
13364885 17850859 1265971522 0.010557 0.014101 0.005953 0.03846 0.154784 

 2021الثالث الربع 
21482125 43065089 475468253 0.045181 0.090574 0.018056 0.03945 0.457692 

 2022الربع االول 
12628208 -69476738 1864095749 0.006774 -0.03727 0.019169 0.052739 0.363476 

 0.240353 المتوسط
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تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي بعد تطبيق المعيار 

ً لمقياس التمثيل الصادق34المحاسبي الدولي ) تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية  حيث لالفصاح ( وفقا

( وقد كان 0.240353المتوسط الكلي  بمقدار )كان  حيثتأثرت بشكل عكسي  لالفصاح التمثيل الصادق

لمصرف االهلي العراقي هو في الربع الثالث من سنة  لالفصاح أعلى متوسط لمقياس التمثيل الصادق

(  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان صدق تمثيل القوائم المالية لمصرف 0.457692والبالغ ) 2021

 لالفصاح هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوسط لمقياس صدق التمثيل االهلي العراقي في الربع الثالث من

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط  .0.081789والبالغ ) 2020هو في الربع االول من سنة 

 المالءمة  القوائممقياس للمصرف االهلي العراقي وفق  بعد التطبيق المرحلية القوائم( قياس 20جدول )

 حث .المالية المرحلية للمصارف عينة الب القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي بعد تطبيق المعيار 

ً لمقياس مالءمة34المحاسبي الدولي )  تشير نتائج الجدول إلى ان خاصية مالءمة حيث االفصاح ( وفقا

( وقد كان أعلى متوسط 0.178884كان المتوسط الكلي  بمقدار ) حيثلم تأثر بالمعيار المحاسبي  االفصاح

والبالغ  2021لمصرف االهلي العراقي هو في الربع االول من سنة   االفصاح لمقياس مالءمة

(  اي أكبر من مقدار المتوسط مما يظهر ان مالءمة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي 0.335706)

عر س السنة المالية

 االغالق

 التشغيليالتدفق النقدي 

 للسهم

 المالءمة القيمة الدفترية للسهم ربحية السهم

 2019الربع االول 
0.31 -0.05577 0.008176 2.127698 0.065414 

 2019الربع الثاني 
0.38 0.050561 0.020255 2.415773 0.111719 

 2019الربع الثالث 
0.64 0.170502 0.030834 2.679232 0.049368 

 2020الربع االول 
0.52 0.130601 0.018106 2.742378 0.048306 

 2020الربع الثاني 
0.5 0.277688 0.05233 3.190764 0.322746 

 2020الربع الثالث 
0.67 0.309683 0.0586 3.450358 0.239264 

 2021الربع االول 
1 0.151344 0.020162 4.742213 0.335706 

 2021الربع الثاني 
1.29 0.071403 0.05346 5.063886 0.217796 

 2021الربع الثالث 
1.35 0.17226 0.085929 1.901873 0.243243 

 2022الربع االول 
1.23 -0.27791 0.050513 7.456383 0.155276 

 0.178884 المتوسط
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هو في الربع االول   االفصاح ط لمقياس مالءمةفي الربع االول من هذه السنة كان هو األكثر , وأدنى متوس

 ( أي أقل من قيمة مقدار المتوسط .0.048306والبالغ ) 2020من سنة 

 مقياس التوقيت المناسبلمصرف االهلي العراقي وفق  بعد التطبيق المرحلية القوائم( قياس 21جدول )

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

تطبيق المعيار  بعدتظهر قيم الجدول أعاله قياس تحسين جودة القوائم المالية لمصرف االهلي العراقي 

دول إلى ان خاصية تشير نتائج الج حيثلالفصاح ( وفقاً لمقياس التوقيت المناسب 34المحاسبي الدولي )

كان المتوسط الكلي  بمقدار  حيثقد تأثرت بالمعيار المحاسبي بشكل طردي  لالفصاح التوقيت المناسب

لمصرف االهلي العراقي هو في  لالفصاح ( وقد كان أعلى متوسط لمقياس التوقيت المناسب0.010732)

متوسط مما يظهر ان التوقيت المناسب (  اي أكبر من مقدار ال1.97والبالغ ) 2020الربع الثاني من سنة 

للقوائم المالية لمصرف االهلي العراقي  في الربع الثاني من هذه السنة كان هو األكثر ، وأدنى متوسط 

( أي أقل من 0.000274والبالغ ) 2021هو في الربع الثاني من سنة  لالفصاح لمقياس التوقيت المناسب

 قيمة مقدار المتوسط .

 

 

 التوقيت المناسب ائد*الوهميالع المتغير الوهمي العائد السوقي للسهم ربح/سعر السنة المالية

 2019الربع االول 
0.026374 0.07 0 0 0.029573 

 2019الربع الثاني 
0.053302 0.07 0 0 0.002645 

 2019الربع الثالث 
0.048178 0.26 0 0 0.004996 

 2020الربع االول 
0.03482 -0.12 1 -0.12 0.003124 

 2020الربع الثاني 
0.10466 -0.02 1 -0.02 1.97E-17 

 2020الربع الثالث 
0.087463 0.17 0 0 0.038234 

 2021الربع االول 
0.020162 0.33 0 0 0.018318 

 2021الربع الثاني 
0.041442 0.29 0 0 0.000274 

 2021الربع الثالث 
0.063651 0.06 0 0 0.007032 

 2022الربع االول 
0.041067 -0.12 1 -0.12 0.003124 

 0.010732 المتوسط
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 (11شكل )

 بعد التطبيق المالية المرحلية للمصارف عينة البحث القوائموسط نسب قياس تحسين مت

 من اعداد الباحث . المصدر :

المالية المرحلية قبل تطبيق المعيار المحاسبي  القوائمو باالستطاع  تلخيص اجمالي النتائج لمقياس جودة 

ول التي تطرق اليها سابقاً  ولجميع المصارف ( وبعد التطبيق التي توصل اليها الباحث في الجدا34الدولي )

 :عينة البحث وخالل فترة البحث بالتالي 

 قبل وبعد التطبيق المرحلية للمصارف عينة البحث القوائمط لمقاييس تحسين ( يبين المتوس22جدول )

 رفاسم المص  مقياس التمثيل الصادق  مالءمةالمقياس   مقياس التوقيت المناسب المتوسط للمقاييس

 قبل التطبيق

 مصرف بغداد 0.00035 0.127437 0.00008649 0.042624

 مصرف اشور الدولي 0.194402 0.072999 0.327913 0.198438

 المصرف االهلي العراقي 0.100064 0.073012 0.354902 0.17599267

 بعد التطبيق

 مصرف بغداد 0.03149 0.049319 0.0274 0.03606967

 مصرف اشور الدولي 0.363125 0.073012 0.031598 0.15591167

 المصرف االهلي العراقي 0.240353 0.178884 0.010730 0.073738

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

التمثيل الصادق

المالئمة

التوقيت المناسب

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

اعلى نسبة متوسط النسبة ادنى نسبة

التمثيل الصادق 0.957 0.010732 0.000274

المالئمة 0.242 0.178884 0.048306

التوقيت المناسب 0.081 0.031598 0.00093

A
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s 
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tl
e

رسم بياني لمقاييس التقارير المالية المرحلية
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 (12شكل )

 قبل وبعد التطبيق بحثالمالية المرحلية للمصارف عينة ال القوائممتوسط نسب قياس تحسين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقياس المالئمة

2مقياس التوقيت المناسب

0

0.05
0.1

0.15

0.2

0.25

0.3
0.35

0.4

مقياس المالئمة 0 0.12744 0.073 0.07301 0 0.049320.073010.17888

مقياس التمثيل الصادق 0.000350.19440.10006 0.031490.363130.01073

2مقياس التوقيت المناسب 0.042620.327910.3549 0.0274 0.0316 0.0316
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رسم بياني لمقاييس التقارير المالية المرحلية
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 الثالثالمبحث 

 نتائج اختبار الفرضيات

 

بعد االنتهاء من قياس المتغيرات المستخدمة في البحث والتي تم عرضها ومناقشتها في المبحث السابق،      

الى  ولغرض توفير البيانات بشكل مناسب الختبار الفرضيات قام الباحث بترميز البيانات لغرض إدخالها

 -البرنامج االحصائي المستخدم وكاالتي:

 ( ترميز متغيرات البحث23جدول )

 ت اسم المتغير نوع المتغير الترميز

AIS34 1 34معيار المحاسبة الدولي  مستقل 

 

 تابع

االفصاح في القوائم المالية ويقاس من خالل 

 -االبعاد االتية:
2 

DR أ-2 مالءمة االفصاح 

DFR ب-2 فصاحصدق تمثيل لال 

DT ج-2 التوقيت المناسب لإلفصاح 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

ويمكن تلخيص االحصاء الوصفي لبيانات المتغيرات التي سيتم استخدامها في اختبار الفرضيات بالجدول 

 -االتي:

 AIS 34متغيرات قبل تطبيق ( االحصاء الوصفي لل 24جدول ) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DFR-Befor 21 .000230 .497731 .09827210 .126534496 

DR-Befor 30 .002000 .284000 .09113333 .067422361 

DT-Befor 30 .000002 1.774084 .22760793 .359733260 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائماد الباحث اعتماداً على المصدر : من اعد

واهم ما يالحظ من الجدول اعاله ان حجم العينة لجميع المتغيرات هو بمقدار حجم المشاهدات التي تم قياسها 

 في المبحث السابق لكل بعد من ابعاد االفصاح مما يعني عدم وجود قيم مفقودة فيها.



ثالث                                                       المبحث الثالث : نتائج اختبار الفرضياتالفصل ال  

 
88 

 AIS 34الحصاء الوصفي للمتغيرات بعد تطبيق ( ا25جدول )

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DFR-Befor 21 .003982 .813859 .21165579 .198859807 

DR-After 30 .002000 .336000 .09553333 .092612553 

DT-After 30 .000000 .123041 .02324353 .026357953 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

واهم ما يالحظ من الجدول اعاله ان حجم العينة لجميع المتغيرات هو بمقدار حجم المشاهدات التي تم قياسها 

 ها.في المبحث السابق لكل بعد من ابعاد االفصاح مما يعني عدم وجود قيم مفقودة في

 يتصف بالتمثيل الصادق. AIS34ان االفصاح في القوائم المالية قبل تطبيق  -الفرضية األولى:

 oneسيتم اختبار هذه الفرضية والفرضيات الالحقة لغاية الفرضية السادسة باستخدام التحليل االحصائي 

sample T-test وسط المجتمع الذي وتقوم فكرة هذا االختبار في اكتشاف مدى وجود اختالف معنوي لمت

، اضافة الى امكانية تقدير مدة الثقة لمتوسط المجتمع، وسيتم constantسحبت منه العينة عن قيمة ثابتة 

، الن الصفر هو الحد T- testإلجراء تحليل  Test Valueقيمة اختبارية بوصفه اعتماد قيمة الصفر 

 لية بحسب المقاييس المستخدمة لقياس المتغيراتالفاصل في توفر كل بعد من ابعاد اإلفصاح في القوائم الما

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
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 ( نتائج اختبار الفرضية األولى 26جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DFR-Befor 21 .09827210 .126534496 .0276 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DFR-Befor 3.559 20 .002 .098272103 .04067429 .15586991 

المرحلية للمصارف عينة البحثالمالية  القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على   

 20وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  3.559المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة  

(n-1 والبالغة )وان متوسط االنحراف المعياري لخطأ التقدير 1.725 ،Std. Error Mean  0.0276بلغ 

خطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى وهو قيمة منخفضة جدا وكلما قل هذا النوع من ال

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.002كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

وهذا يعني ان بيانات العينة وفرت دليال مقنعا على قبول  0.05العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

 فرضية البحث.

 يتصف بالتمثيل الصادق. AIS34ان االفصاح في القوائم المالية بعد تطبيق  -ثانية:الفرضية ال

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

 ( نتائج اختبار الفرضية الثانية 27جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DFR-Befor 21 .21165579 .198859807 .043 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DFR-Befor 4.877 20 .000 .211655792 .1211358 .3021756 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائم على المصدر : من اعداد الباحث اعتماداً 
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 20وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  4.877المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة 

(n-1 والبالغة )وان متوسط االنحراف المعياري لخطأ التقدير 1.725 ،Std. Error Mean  0.043بلغ 

لما قل هذا النوع من الخطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى وهو قيمة منخفضة جدا وك

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.000كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

وهذا يعني ان بيانات العينة وفرت دليال مقنعا على قبول  0.05العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

 رضية البحث.ف

 يتصف بالمالءمة. AIS34ان االفصاح في القوائم المالية قبل تطبيق  -الفرضية الثالثة:

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

 ( نتائج اختبار الفرضية الثالثة 28جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DR-Befor 30 .09113333 .067422361 .012 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

DR-Befor 7.403 29 .000 .091133333 .0659574 .11630926 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالباحث اعتماداً على  المصدر : من اعداد

 29وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  7.403المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة 

(n-1 والبالغة )وان متوسط االنحراف المعياري لخطأ التقدير 1.699 ،Std. Error Mean  0.012بلغ 

ة منخفضة جدا وكلما قل هذا النوع من الخطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى وهو قيم

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.000كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

قنعا على قبول وهذا يعني ان بيانات العينة وفرت دليال م 0.05العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

 فرضية البحث.

 يتصف بالمالءمة. AIS34ان االفصاح في القوائم المالية بعد تطبيق  -الفرضية الرابعة:

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 
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 ( نتائج اختبار الفرضية الرابعة 29جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DR-After 30 .09553333 .092612553 .016 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

DR-After 5.650 29 .000 .095533333 .06095124 .13011543 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

 29وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  5.650المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة 

(n-1 والبالغة )وان متوسط االنحراف المعياري لخطأ التقدير 1.699 ،Std. Error Mean  0.016بلغ 

وهو قيمة منخفضة جدا وكلما قل هذا النوع من الخطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى 

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.000كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

عينة وفرت دليال مقنعا على قبول وهذا يعني ان بيانات ال 0.05العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

 فرضية البحث.

 .المناسبيتصف بالتوقيت  AIS34ان االفصاح في القوائم المالية قبل تطبيق  -الفرضية الخامسة:

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

 خامسة( نتائج اختبار الفرضية ال 30جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DT-Befor 30 .22760793 .359733260 .065 

 

Test Value = 0 

t Df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

DT-Befor 3.466 29 .002 .2276079 .09328132 .36193454 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

 29وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  3.466المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة 

(n-1 والبالغة )قدير ، وان متوسط االنحراف المعياري لخطأ الت1.699Std. Error Mean  0.065بلغ 
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وهو قيمة منخفضة جدا وكلما قل هذا النوع من الخطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى 

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.002كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

هذا يعني ان بيانات العينة وفرت دليال مقنعا على قبول و 0.05العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

 فرضية البحث.

 

 .المناسبيتصف بالتوقيت  AIS34ان االفصاح في القوائم المالية بعد تطبيق  -الفرضية السادسة:

 -كانت النتائج كاالتي:  SPSS V.(23)وباالستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية 

 تائج اختبار الفرضية السادسة( ن 31جدول ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DT-After 30 .02324353 .026357953 .004 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

DT-After 4.830 29 .000 .023243534 .01340131 .03308576 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

 29وهي اكبر من قيمتها الجدولية عند درجة حرية  4.830المحسوبة بلغت  Tيبين الجدول اعاله ان قيمة 

(n-1 والبالغة )نحراف المعياري لخطأ التقدير ، وان متوسط اال1.699Std. Error Mean  0.004بلغ 

وهو قيمة منخفضة جدا وكلما قل هذا النوع من الخطأ كان ذلك افضل, ويبن الجدول ايضا ان مستوى 

وهي اقل من مستوى الخطأ المقبول في  0.000كانت عالية جدا وبلغت  Sig. (2-tailed)معنوية االختبار 

وهذا يعني ان بيانات العينة وفرت دليال مقنعا على قبول  0.05لمحدد سلفا بمقدار العلوم االجتماعية وا

 فرضية البحث.

 

( قد توفرت في المناسبوبسبب ان جميع االبعاد الثالث لالفصاح )المالءمة، التمثيل الصادق، التوقيت 

الختبار وجود فروقات  فأن الباحث قام بتطوير الفرضيات االتية AIS34بيانات العينة قبل وبعد تطبيق ِ

 -ذات داللة إحصائية بين قيم االبعاد أعاله قبل وبعد تطبيق المعيار وناتجة بسببه:
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 في مالءمة اإلفصاح بالقوائم المالية. AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية لـ  -الفرضية السابعة:

 Independent Samples Testلغرض اختبار هذه الفرضية والفرضيات الالحقة سيتم استخدام تحليل 

وبعد تطبيقه AIS34 ، وتقوم فكرة هذا االختبار على مقارنة متوسطات العينتين للفترة قبل تطبيق معيار 

لبيانات المتغيرات، وفي حالة وجود فروق معنوية بالمتوسطات فانها تعزى الى تاثير تطبيق المعيار، 

 -ائج كاالتي:كانت النت spssوباالستعانة بالبرنامج االحصائي 

 

 

 ( نتائج اختبار الفرضية السابعة32جدول )

 

Group Statistics 

 factorr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DR 1 30 .09113333 .067422361 .012309583 

2 30 .09553333 .092612553 .016908662 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DR Equal 

variances 

assumed 

2.669 .108 -.210 58 .834 -.004400000 .020914795 -.046265511 .037465511 

Equal 

variances 

not assumed 

  -.210 52.999 .834 -.004400000 .020914795 -.046349794 .037549794 

 المالية المرحلية للمصارف عينة البحث . القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

وهي اكبر من  0.834بلغت  Sig. (2-tailed)ويالحظ من الجدول أعاله ان مستوى معنوية االختبار 

، وهذا ما يشير الى رفض فرضية 0.05مستوى الخطأ المقبول في العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

لعدم ثبوت األثر احصائيا. ويعزو الباحث سبب عدم تاثير تطبيق المعيار المذكور في مالءمة  البحث

مصارف فقط وبالتالي فان األسواق  ةبيقه في ثالثاإلفصاح لكون ان المعيار حديث التطبيق وقد تم تط

المالية والمتعاملين فيها لم يدركوا بعد أهمية ذلك المعيار وبالتالي لم يحدث تغير جوهري في أسعار األسهم 

 التي تعتمد في قياس مالءمة اإلفصاح.

 صاح بالقوائم المالية.في صدق تمثيل اإلف AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية لـ  -الفرضية الثامنة:

 -كانت النتائج كاالتي: spss v.23وباالستعانة بالبرنامج االحصائي 
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 ( نتائج اختبار الفرضية الثامنة33جدول )

Group Statistics 

 factor N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DFR 1 21 .09827210 .126534496 .027612091 

2 21 .21165579 .198859807 .043394768 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

DFR Equal 

variances 

assumed 

2.143 .151 -2.204 40 .033 -.113383689 .051434749 -.217337195 -.00943018 

Equal 

variances not 

assumed 

  -2.204 33.914 .034 -.11338368 .051434749 -.217921416 -.00884596 

 ة البحث .المالية المرحلية للمصارف عين القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

وهي اقل من  0.033بلغت  Sig. (2-tailed)ويالحظ من الجدول أعاله ان مستوى معنوية االختبار 

، وهذا ما يشير الى قبول فرضية 0.05مستوى الخطأ المقبول في العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

يل الصادق قد ارتفع بعد تطبيق لثبوت األثر احصائيا. ويبين الجدول أعاله ان متوسط قيمة التمث البحث

AIS34 وهذا يعني انخفاض ً في التمثيل الصادق لالفصاح )الن بموجب المقياس المستخدم فان قيمة التمثيل  ا

الصادق تزداد كلما اقتربت النواتج الى الصفر( ويعزو الباحث سبب ذلك الن إدارة الشركات قد استغلت 

باح عن طريق استغالل المعيار الجديد الذي لم تتضح كل الفرصة في االنخراط بممارسات إدارة األر

ياته بعد لدي األطراف ذات العالقة وبالتالي كان هناك انخفاض في التمثيل الصادق بسبب تدخل اإلدارة حيث

 في القياس واالفصاح المحاسبي في القوائم المالية.

لالفصاح بالقوائم  المناسبالتوقيت  في AIS34ان هناك تاثير ذو داللة إحصائية لـ  -الفرضية التاسعة:

 المالية.

 -كانت النتائج كاالتي: spss v.23وباالستعانة بالبرنامج االحصائي 
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 ( نتائج اختبار الفرضية التاسعة34جدول )

Group Statistics 

 factorr N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

DT 1 30 .22760793 .359733260 .065678007 

2 30 .02324353 .026357953 .004812282 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DT Equal 

variances 

assumed 

16.602 .000 3.103 58 .003 .204364396 .065854071 .072543151 .336185641 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  3.103 29.311 .004 .204364396 .065854071 .069739818 .338988974 

 ية المرحلية للمصارف عينة البحث .المال القوائمالمصدر : من اعداد الباحث اعتماداً على 

وهي اقل من  0.003بلغت  Sig. (2-tailed)ويالحظ من الجدول أعاله ان مستوى معنوية االختبار 

، وهذا ما يشير الى قبول فرضية 0.05مستوى الخطأ المقبول في العلوم االجتماعية والمحدد سلفا بمقدار 

قد ارتفع بعد تطبيق  المناسباله ان متوسط قيمة التوقيت لثبوت األثر احصائيا. ويبين الجدول أع البحث

AIS34 وهذا يعني ارتفاع ً لالفصاح )الن بموجب المقياس المستخدم فان قيمة  المناسبفي التوقيت  ا

 تتزداد كلما اقتربت النواتج الى الصفر( وهذا يعني ان تطبيق المعيار المذكور قد اسفر المناسبالتوقيت 

 . ةالمالية الفصلي القوائمفي  المناسبفي زيادة مستوى التوقيت  عنه نتائج إيجابية

 

 الخالصة

حيث تطرق الى اهم االهداف هيئة وسوق العراق لالوراق المالية  عرض ما هيةفي هذا الفصل ب ام الباحثق

حيث اختار ثالث مصارف المصارف عينة البحث واالنجازات لسوق االوراق المالية ، كذلك قدم نبذة عن 

ن القطاع المصرفي )مصرف بغداد ، مصرف اشور الدولي ، المصرف االهلي العراق( لتوفر البيانات م

المالية المرحلية باالعتماد  القوائمالتي يمكن اختبار الفرضيات عليها ، وقد استخدم الباحث مقاييس لتحليل 

مالءمة ، خاصية التمثيل على الخصائص النوعية فقد استخدم خاصيتين من الخصائص االساسية )خاصية ال

اختبار تطبيق ( للتوصل الى نتائج يمكن المناسبالصادق( وخاصية من الخصائص التعزيزية )التوقيت 

. ( قبل وبعد التطبيق34المعيار المحاسبي الدولي )
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 

  -تمهيد :

يتضمن استنتاجات لتحسين االفصاح في القوائم  حيثسيتناول هذا الفصل اهم ما توصل اليه الباحث ، 

 حيث( واهم التوصيات التي توصل اليها الباحث ، 34المالية وذلك بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي )

عنه البحث من جانبين ، الجانب النظري والجانب العملي وبما يحقق اهداف يتضمن توضيحاً واهم ما اسفر 

 البحث ، ويتضمن هذا الفصل مبحثين هما :

 

 االستنتاجات   -المبحث االول 

  التوصيات -المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 



رابع                                                                    المبحث االول : االستنتاجات الفصل ال  

 
97 

 

 

 المبحث االول

 االستنتاجات

االستنتاجات التي بنيت على الجانب  توصل الباحث الى مجموعة من من خالل الجانب المفاهيمي والعملي

 وهي :  مفاهيمي والعمليال

المالية المرحلية هو توفير المعلومات المالية في فترة اقل من سنة ، وبالتالي مساعدة  القوائمهدف اعداد  (1

الوراق المالية العراق لالقرارات المناسبة وتعد جزءاً من متطلبات سوق  اتخاذالمستخدمين في عملية 

 الوراق المالية .العراق لات االقتصادية المدرجة في سوق للوحد

المرحلية ، فضالً عن عدم  القوائمعدم وجود معايير محاسبية محلية تحدد المتطلبات الخاصة باعداد  (2

 وجود اطار عام تحدد الية تطبيق للوحدات االقتصادية .

الحق باالطالع على ما تحتويه  يتضمن االفصاح المحاسبي مجموعة من االساليب والطرق التي تعطيهم (3

من سجالت محاسبية واي قوائم مالية يمكن االستفادة منها في التعرف على اوضاع الوحدة المالي 

 .والتعرف على ادائها 

محاسبية تتسم بالمالءمة والتمثيل توفر معلومات لم المالية المرحلية  القوائمتظهر نتائج قيم الجداول ان  (4

 .قبل التطبيق اسبالمنالصادق والتوقيت 

مثيل المالية المرحلية توفر معلومات محاسبية تتسم بالمالءمة والت القوائمتظهر نتائج قيم الجداول ان  (5

  .( 34المعيار المحاسبي الدولي ) تطبيق بعد المناسبالصادق والتوقيت 

ذو داللة احصائية  توفر بيانات مالية  ( 34س ان تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )تظهر نتائج المقايي (6

 . االفصاح المحاسبي  مالءمةب

ذو داللة احصائية  توفر بيانات مالية  ( 34س ان تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )تظهر نتائج المقايي (7

 .االفصاح المحاسبي  مصادقيةب

حصائية  ذو داللة اتوفر بيانات مالية  ( 34س ان تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )تظهر نتائج المقايي (8

 . المناسببتوقيت االفصاح 
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 المبحث الثاني

 التوصيات

 ، يوصي الباحث : المقترحات الخاصة بالجانب المفاهيمي والعملي بعد االنتهاء من استنتاج بعض

مالية مرحلية  قوائمالوراق المالية متابعة التزام الشركات المدرجة فيه باعداد العراق لسوق  على  (1

المرحلية النها تعد من اهم المصادر عند  القوائمباهمية المعلومات التي تحتويها وتوعية المستفيدين 

 قرار معين . اتخاذ

اصدار معيار او قاعدة محاسبية من شأنها  حاسبية المحلية والجهات الرقابيةعلى مجلس المعايير الم (2

 .الوراق المالية ل العراق مالية مرحلية للشركات المدرجة في سوق قوائماعداد 

بالمعايير الدولية  ض المبادئ المحاسبيةتحسين االفصاح في القوائم المالية من خالل اعادة صياغة بع (3

القرار من قبل  اتخاذالمالية مما يعزز المالءمة والمقارنة وبالتالي تبسيط  القوائمالذي بدوره يوحد 

 المستخدمين .

( 34ة وفق المعيار المحاسبي الدولي )المالية المرحلي القوائمضرورة عمل ورشات ودورات لمعدي   (4

 .  للخروج بمعلومات مالية اكثر مالءمة

محاسبية تتسم بالمالءمة والتمثيل الصادق توفر معلومات لم  المالية المرحلية  القوائممن خالل تحليل  (5

 ( لبقية34قبل التطبيق ، لذلك ضرورة متابعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي ) المناسبوالتوقيت 

 المصارف في القطاع المصرفي وبقية القطاعات .

ً  المالية القوائملمستخدمي  المناسبت بالوق المالية المرحلية  القوائم في معلومات محاسبيةتوفير  (6   وفقا

 .واال تفقد منفعتها ( 34لمعيار المحاسبي الدولي )ل

ً  قوائمالعمل على التعاون مع القطاع الخاص الصدار  (7 ( 34لمعيار المحاسبة الدولي ) مالية مرحلية وفقا

 . المناسبالمالية بتوفيرها بالوقت  القوائملما له من منافع لمستخدمي 
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 العربية : المصادر اوال :

 الكتب -أ 

،  الجوانب العملية والعلمية" -"معايير المحاسبة واالبالغ المالي ابو نصار، محمد والحميدات، جمعة،  (1

 . 2016،الدار الوطنية للنشر ، عمان ، االردن ،  3ط

،  ، العلمية للنشر والتوزيع دار اليازوري ، ، تعريب: رياض عبدهلل" نظرية المحاسبة"أحمد ،  ،بلقاوي (2

 . 2009،  ، عمان األردن

 . 2014، المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  2، ط "نظرية محاسبية"جربوع، يوسف محمود،  (3

، إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ،  1، ط "2007المالية الدولية  القوائم"معايير خالد جمال، ت، الجعارا (4

  . 2008االردن ، 

 . 2006، اإلسكندرية ،  ، المكتب الجامعي الحديث" القوائم المالية المحاسبية" ، احمد علي ، حسين (5

، الدار  المالية الدولية الحديثة" ائمالقودليل المحاسب الى تطبيق معايير حماد، طارق عبد العال ، " (6

 . 2006الجامعية ، االسكندرية ، مصر ، 

 2019، عمان ، االردن ،  1، ط "2019"معايير المحاسبة الدولية واالبالغ المالي الحميدات، جمعة ،  (7

. 

 . 2005،  1" ، دار وائل للنشر ، ط"مدخل النظرية المحاسبيةحنان، رضوان حلوة،  (8

 2007، من منشورات االكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،  "نظرية محاسبية"ناجي، الحيالي، وليد  (9

. 

، دار  2" ، طتحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقيخنفر، مؤيد راضي والمطارنة، غسان فالح، " (10

 . 2009المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن ، 

، تعريب خالد كاجيجي ، ابراهيم فال ،  "نظرية محاسبية"ك ، جاك كاثي، ريتشارد شرويدر، مارتل كال (11

 . 2010دار المريخ للنشر ، السعودية 

  . 1990الطبعة   األولى ,  –, ذات السالسل , الكويت  " نظرية المحاسبة "الشيرازي , عباس مهدي ,  (12



 المصادر

 
100 

، دار المنهاج  1" ، طسبية وحلولهاالمحاسبة الدولية منهج علمي للمشاكل المحاالعامري، سعود جايد ، " (13

  . 2009للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،

اطر نظرية  –"المعايير المحاسبية الدولية ومعايير االبالغ المالي العامري، سعود جايد مشكور،   (14

 . 2021،  1، ط وتطبيقات عملية"

راجـعة الحسابات وتكنولوجيا "دراسـات متقـدمة في معلي، عبد الوهاب نصو، شحاتة، شحاتة السيد ،  (15

 . 2003، الدار الجامعي ، اإلسكندرية ،  المعلومات"

، تعريب زايد، محمد عصام الدين  "المحاسبة الدولية"فردريك تشوي ، كارل ان فروست، كاري مييك ،  (16

 . 2004، دار المريخ للنشر ، السعودية ، 

مكتب الكرار للطباعة ، بغداد ،  عة األولى ،، الطب "فصول من نظرية المحاسبة"الكعبي ، جبار محمد ، (17

  . 2003العراق  ، 

 . 1999، الجزء الثاني مترجم ، دار المريخ ،  المحاسبة المتوسطة"جيري ، " ،دونالد ويجانت، كيسو  (18

 2006، امين السيد احمد، "نظري المحاسبة منظور التوافق الدولي" ، الدار الجامعة ، االسكندرية ،  لطفي (19

. 

  . 2021، ترجمة كتاب جتر ،  "المحاسبة المتقدمة"داني، بشرى نجم عبدهللا، المشه (20

، دار وائل  2،ط "التأصيل النظري للمارسات المهنية المحاسبية"مطر والسويطي، محمد وموسى ،  (21

 . 2008للنشر ، عمان ، االردن ، 

،  "اس لقرارات األعمالالمحاسبة أس"ميجز ، روبرت ووليامز، جان وهاكا ، سوزان وبتيز ، مارك  ،  (22

 ترجمة وتعريب  مكرم عبد المسيح باسيلي،  محمد عبد القادر الديسطي، دار المريخ للنشر ، الرياض 

2006  .  

  . 2017، المكتبة العصرية ، المنصورة ،  "نظرية محاسبية مدخل معاصر"الناغي، محمود السيد،  (23

 . 34IAS ،2016( ، جمهورية العراق، 34) "الدولية المعايير المحاسبية" نقابة المحاسبين والمدققين ، (24

 "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، " هيئة المحاسبين والمراجعين (25

، والمعايير واالصدارات االخرى المكملة للمعايير الدولية المعتمدة في الهيئة السعودية للمراجعين 

 . 2021الرياض ،  ، 3والمحاسبين ، ط

 2011، دار المسيرة للنشر والطباعة ، عمان ، االردن ،  1، ط "نظرية محاسبية"الوقاد، سامي محمود،  (26

. 

 



 المصادر

 
101 

 

 الرسائل واالطاريح : - ب

دور مراجعة القوائم المالية المرحلية للشركات المدرجة في تعزيز ثقة ، "ابو ركبة، عمر محمد سعيد  (1

 . 2014، رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد ، جامعة دمشق ،  "دراسة ميدانية -المستثمرين 

"اثر نظام المعلومات المحاسبية االلكتروني على الخصائص النوعية االخضري ، محمد الطاهر ،  (2

، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية  حالة سونلغاز" –للمعلومات المحاسبية 

 . 2016قصدي مرباح ، وعلوم التسير، جامعة م

المالية االولية على اسعار االسهم  القوائم"اثر المعلومات المالية الواردة في باعكضة، رواء عبد الرزاق،  (3

" ، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الملك دراسة تطبيقية على سوق االسهم السعودي –

 . 2011عبد العزيز بجدة ، 

المالية المرحلية بتجنب مخاطر الفشل  القوائمدور  اء، عثماني وانوار ، بوطة ، "بشيرة ، زوزي وهن (4

رسالة ماجستير ،  "المالي في المؤسسة االقتصادية ــ دراسة تطبيقية للقوائم المالية لشركة ديفاندوس

 . 2020كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة الشهيد حمه لخضير ، 

 القوائمواثره على جودة  ةالدولي لمحاسبيةا لمعاييراالفصاح المحاسبي وفق ا"مي ، رويدة ، الجشع (5

 . 2021، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية ،  "كورونا ةفي ظل جائح ةالمالي

صناعية العراقية "قياس درجة الشفافية في االفصاح المحاسبي للشركات الالجميلي ، هدى امين عليوي،  (6

، رسالة ماجستير، كلية االدارة واالقتصاد  المدرجة في سوق االوراق المالية والتوقعات المستقبلية لها"

 . 2016، جامعة كربالء ، 

مدونة  المرحلي" –( للتقرير المالي االولي 34"شرح كامل للمعيار المحاسبي الدولي )دهان ، احمد ،  (7

 المحاسبة االولى .

دراسة تطبيقية على  –المالية المرحلية على سعر السهم وحجم التداول  القوائم"اثر ق فايز ، سكيك، طار (8

، رسالة ماجستير ، كلية التجارة ، الجامعة  الشركات المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية"

 . 2010غزة ،  –االسالمية 

فة راس المال وانعكاسها على هيكل المالية وتكل القوائم"العالقة بين جودة شربه ، نصير محمد ،  (9

 . 2021، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ،  التمويل"



 المصادر

 
102 

المالية وانعكاسهما على قرارات  القوائم"تاثير التدقيق المشترك في جودة الطائي ، رياض مظلوم ،  (10

 . 2022ة الكوفة ، ، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامع المستثمرين"

المرحلية( واثره  القوائم( )34"مدى تطبيق المعيار المحاسبي الدولي )عبد المجيد ، مروة ميرغني ،  (11

 . 2018، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة دنقال ،  على جودة المعلومات المحاسبية"

،  المالية" القوائمات واثره في جودة "لجان المراجعة في ظل مواكبة الشركعبدهللا ، حسين علي ،  (12

 . 2016اطروحه دكتوراه ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، 

"مستوى االفصاح المحاسبي لشركات المساهمة اليمنية قياسه وتطويره علي، خالد عبد الرحمن احمد،  (13

، جامعة الموصل، العراق، ، رسالة ماجستير بما يناسب بمتطلبات اقامة سوق االوراق المالية في اليمن"

2002 . 

الوحدة  ةقيم فيل الفكري واثرهما املحاسبي عن راس المالقياس واالفصاح ا"الغانمي، جعفر فالح ،  (14

" رسالة ماجستير ، كلية االدارة السماوة-السمنتا لعقاري ومعملمصرف الا يف سةدرا) ةاالقتصادي

 . 2017واالقتصاد ، جامعة القادسية ، 

المالية في البنوك  القوائم"اثر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على جودة ماح ، الغرابي ، س (15

، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة  دراسة حالة"–التجارية 

 . 2015محمد بو ضياف المسيلة ، الجزائر ، 

المالية على وفق المعايير المحاسبية  القوائملمحاسبي في "قياس مستوى االفصاح اكرجي، محمد باقر ،  (16

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المساهمة  -الدولية والقواعد المحلية واثره على قرارات االستثمار

، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية" 

 ،2017 . 

 

 -المجالت : -ج 

 

المالية المرحلية في تفعيل االفصاح  القوائم"دور ادريس، بن ناصر والمهدي ، بن سيدي عيسى،  (1

، علوم  "2016_2015دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات الجزائرية خالل الفترة  –المحاسبي 

 . 2017ورقلة ، معهد التكنولوجيا، -المحاسبة والمالية ، جامعة قاصدي مرباح

"الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بين النظرية اسماعيل ، اسماعيل خليل ونعوم ، ريان ،  (2

 .  2012،  30مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، العدد  والتطبيق"



 المصادر

 
103 

"دور االليات المحاسبية لحوكمة المصارف في جاف، رزكار عبدهللا صابر واحمد، خوناف عبد الحميد،  (3

دراسة استطالعية الراء عينة من العاملين  -المالية المرحلية  للقوائمدة المحتوى المعلوماتي تحسين جو

، مجلة قهاڵى زانست العلمية ،  في المصارف العراقية الخاصة العاملة في أقليم كوردستان /العراق"

 . 2020( ، 1( ، العدد )٦المجلد)

المعلومات المالية وخصائص الشركات المساهمة  "العالقة بين توقيت االعالن عنالجبر، يحي علي ،  (4

 .  2006، معهد االدارة العامة ، الرياض ،  السعودية"

"العالقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وقواعد الحوكمة لمجلس الجوهر ، كريمة ،  (5

 2011،  90صاد ، العدد ، مجلة االدارة واالقت االدارة دراسة تحليلية لوجهات نظر المحاسبين والمدققين"

.  

دراسة  –اآلثار االقتصادية لعدم اإلفصاح عن األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية "عباس ، ، حميدي  (6

،  ، الجامعة المستنصرية ، مجلة اإلدارة واالقتصاد "تحليلية في الشركات العامة للتجهيزات الزراعية

 . 2009، 77العدد 

معايير المحاسبة الدولية باالفصاح المحاسبي كمدخل لحوكمة  "اهتمام لجنةرمزي، جودي محمد،  (7

، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كالية للحد من الفساد المالي واالداري، جامعة محمد  الشركات"

 . 2012خيضر، بسكرة، الجزائر ، 

ير المحاسبية الدولية "متطلبات االفصاح المحاسبي في القوائم المالية للبنوك وفق المعايزوينة، بن فرج،  (8

 . 2015،  15، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، العدد  دراسة ميدانية لبعض البنوك الجزائر" –

"االفصاح المحاسبي والعوامل المؤثرة عليه في الشركات المساهمة زيود، لطيف وعيسى، علي،  (9

، مجلة جامعة تشرين  والتسويق" السورية : دراسة حالة شركة المجموعة المتحدة للنشر واالعالن

  . 2011، جامعة تشرين ، سوريا ،  33، المجلد  1للبحوث والمجالت العلمية ، العدد 

القوائم المالية المرحلية ومدى شمولها "سلطان، اياد شاكر وطه، عمر هاشم وامين، عثمان عبد القادر،  (10

دراسة ميدانية في عدد من  (34)ي فصاح في ضوء المعيار المحاسبي الدولاللمتطلبات القياس وا

 . 2013،  1، العدد  3مجلة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد  "هليةالالمصارف التجارية ا

المالية وتقليص  القوائم"دور االفصاح المحاسبي االلكتروني في تحسين جودة الشطناوي، حسن محمود،  (11

، مؤتمر االقتصاد وادارة االعمال ، اسطنبول ،  ل االردنية"فجوة عدم تماثل المعلومات في بيئة االعما

 . 2018تركيا ، 



 المصادر

 
104 

،مجلة العلوم  "اثر اساليب ممارسة ادارة االرباح على خصائص المعلومات المحاسبية"شيبان ، محمد ،  (12

 . 2019االقتصادية واالدارية ، جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ، السودان ، 

دراسة  -المالية المرحلية في تعزيز كفاءة السوق المالية  القوائم"دور خضير ،  العبيدي، جوان جاسم (13

 . 2008،  26 ، ديوان الرقابة المالية ، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ، العدد ميدانية"

في ترشيد "اهمية جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والمالية عمر ، قمان وعلي ، باكرية ،  (14

، مجلة الدراسات  دراسة تطبيقة" –قرارات االطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة االقتصادية 

 . 2019،  1، العدد  4االقتصادية المعاصرة ، المجلد 

نطاق ومسؤوليات مراقب الحسابات عن "عواد ، سعد سلمان واكبر، يونس عباس وخضير، محمد حسن،  (15

مجلة االدارة  "ةدراسة تحليلية للمعايير المحاسبية والتدقيقية المعتمد "حلية المالية المر القوائممراجعة 

 . 2011واالقتصاد ، العدد السادس والثمانون ، 

المالية الدولية وتحسين  القوائم"دور االفصاح االلكتروني في تطوير معايير غنيمي، سامي محمد احمد،  (16

، مقاالت وبحوث ، جامعة عين شمس ، كلية  يقية"دراسة تطب –جودة المعلومات في البنوك المصرية 

 . 2015التجارة ، قسم المحاسبة، 

، مجلة كلية بغداد للعلوم  "بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا المعلومات"الفتالوي، ليلى ناجي،  (17

دية ، العراق ، ، كلية بغداد للعلوم االقتصا 20140429االقتصادية ، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، المجلد 

2013 . 

 . 2016،  39، مجلة المدقق، العدد  "التقرير عن البيانات المالية المرحلية"منصور، جورج ،  (18

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر

 
105 

 

 ً  -االجنبية : المصادر:  ثانيا

A – Book : 

1) Accounting Principle Board Opinion No 28. , "Interim Financial Reporting" , 

of sept. 1973 . 

2) Baker et, al, "Globalization and Progressive Economic Policy" Cambridge 

University ,1998 . 

3) Belkaoui, Ahamad Riahi, "Accounting Theory" , Thomson Learning , USA , 

5th , ED, 2004 . 

4) Coopers, Price Wter, "International Financial Reporting Standard" A Pocket 

Guide , 2004 . 

5) Gerhard G. Mueller & Other, "Accounting an International Prospective" , 4th 

Ed., IRWIN , 1997 . 

6) Granof, Michel . H , "Government and Not for Profit Accounting" 2nd , ED , 

by John Wiley & Sons, Inc ,2001 . 

7) International Financial Reporting Standards , 2014 . 

8) Nurnberg .H, "Annual and Interim Financial Reporting of Changes in 

Accounting Estimaties" , Accounting Horizons , 1988 . 

9) Sterling Robert R., "Accounting Research Education and Practice" , The 

Journal of Accountancy , 1983 . 

 

B – Journal : 

 

1) Ali, Abd al Ameer Hassan and Other, "The availability of proactive and 

predictive traits in the interim financial statements of companies listed on 



 المصادر

 
106 

the Iraqi Stock Exchange" , Al Kut Journal of Economics Administrative 

Sciences , Volume,Issue, 29 , 2018 . 

2) Ali, Abdulla A. Rahman, , "Journal of Economics and Business" , Asian 

Institute of Research. 2020 . 

3) Alsharairi, Malek and Other," Interim Financial Reporting and Compliance 

with IAS 34: The Case of the Jordanian Financial Sector" , International 

Journal of Business and Social Science , Vol. 6, No. 11; November 2015 . 

4) George , Iatridis , ''Accounting disclosure and firms' financial attributes: 

Evidence from the UK stock market'' , International Review of Financial 

Analysis , 2008 . 

5) Kamath , Bharathi "Impact of intellectual capital on financial performance 

and market Valuation of firms in India" international letters of social and 

Humanistic Sciences, University of Mumbai, India.2015. 

6) Karim, A.K.M Waresul and Ahmed, Jamal Uddin, "Does Regulatory Change 

Improve Financial Reporting Timeliness Evidence From Bangladeshi Listed 

Companies", Bangladesh 2014. 

7) Orij rene, , "Corporate Social Disclosures and Accounting Theories" 

prepared for the 30 annual congress of the European accounting association an 

investigation. 2007 . 

8) Ozkan, Serdar and Karabrahmoglu , Yasemin Zengin , "audit quality and 

earnings management in interim financial reports" , Social Science Research 

Network , 2010 . 

9) Patel,Nithyananda , "A comparative study on quality of interim reports of 

select automobile and pharmaceutical companies" international Journal of 

management , 2019 . 

10)  Sharif, Saeed and Ranjbar, Amir, "An Examination of The factors Affecting 

the timeliness of Interim Financial Reporting: The Case of Malaysian Listed 



 المصادر

 
107 

Companies" , Terengganu International Business and Economics Conference . 

2010 . 

11) Wang, X. & M, Wu., "The Quality of Financial Reporting in China: An 

Examination from an Accounting Restatement Perspective" , China Journal 

of Accounting Research, 2011 . 

 

 المواقع االلكترونية 

1) www.IFRS.com 

 

 



 المالحق

 
108 

 

  

 

 المالحق

 



 المالحق

 
109 

 

 

 



 المالحق

 
110 

 

  

 

 



 المالحق

 
111 

 



 المالحق

 
112 

 



 المالحق

 
113 

 



 المالحق

 
114 

 



 المالحق

 
115 

 



 المالحق

 
116 

 



 المالحق

 
117 

 



 المالحق

 
118 

 

 



 المالحق

 
119 

 



 المالحق

 
120 

 



 المالحق

 
121 

 



 المالحق

 
122 

 



 المالحق

 
123 

 



Abstract 

 
124 

 

Abstract 

 

The research aims to identify the improvement of the content of the interim 

financial statements and the mechanisms that work to improve them to increase 

the confidence of stakeholders, as well as to determine the nature of the 

relationship between accounting disclosure and the application of accounting 

standard (34) "interim financial reports" in order to improve the disclosure of 

these statements, and in order to achieve the objectives The research has 

measured the level of improvement of the interim financial statements by relying 

on a sample of banks listed in the Securities Commission and the Iraq Stock 

Exchange (Bank of Baghdad, Ashur International Bank, National Bank of Iraq) 

The banks of the research sample were chosen for the availability of the data 

needed by the researcher and for the period from (2015-2022) quarterly, and by 

using qualitative characteristics measures represented by the two main 

characteristics (relevance, honest representation) and the reinforcing feature 

(appropriate timing) that characterize the interim financial statements, where it 

was taken The data of the interim financial statements before the application of 

the International Accounting Standard (34) and after the application of the 

standard, and the statement of the impact of the application of the accounting 

standard in improving disclosure in the financial statements through the analysis 

of the interim financial statements. It is the provision of financial information in 

Improving disclosure in the financial statements by analyzing the interim 

financial statements, and the research reached a set of conclusions, the most 

important of which is that the goal of preparing the interim financial statements 

is to provide financial information in a period of less than a year, and thus help 

users in the process of making appropriate decisions and is part of the 

requirements The Iraq Stock Exchange market for the economic units listed in 

this market, and there is a lot of information that users of the financial lists need 

that cannot be provided in a short time through the annual financial statements, 

and it can be provided through the interim financial statements, and the research 

came out with several recommendations, including to the Securities Commission 

Al-Iraqiya follows up on the commitment of the companies included in it to 

prepare interim financial statements and educate the beneficiaries of the 

importance of the information contained in the interim lists because it is 

considered one of the most important sources when making a specific decision, 

and to improve disclosure in the financial statements by reformulating some 

accounting principles or replacing them with international standards, which in 

turn unifies the financial statements Which enhances relevance and comparison 

and thus simplifies decision-making by users .    
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