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  -المستخلص :

معرفةة القةوا م الماليةة  ، و فةي القةوا م الماليةة السة وية وتأثيرهةامعرفة التقارير الماليةة المرحليةة  يهدف البحث الى    

معوقةةات ، كةلل  التعةةرف هلةى اهةم ال وكيفيةة االفصةاع ه هةا وفةةع المعةايير المحاسةبية التةي تخةةص التقةارير المرحليةة

االفصةاع ه هةا ، امةا  هةم االسةت تاجات كيفية ووالمشاكل التي تعرقل تعزيز القوا م المالية من خالل التقارير المرحلية 

ان التقارير المالية المرحلية تعد با تظام ، حيةث تقةوم الوحةدات االقتصةادية باصةدار تقةارير ان التي توصل اليها الباحث

ان التقةارير الماليةة المرحليةة تلبةي احتياجةات المهتمةين  هةرت الدراسةة ظكلل  ا،  مالية مرحلية في الموهد المحدد لها

مةن الرةرور  ،  و ت ةاول  هةم التوصةيات  رية الرشةيدةبالقوا م المالية ، وبالتالي تساهم في اتخةال القةرارات االسةتثما

االهتمةام و   ( في الوحدات االقتصادية فيما يتعلع باهداد القوا م المالية السة وية34االلتزام بتطبيع المعيار المحاسبي )

ض ومسةاه فصاع للتقارير المرحلية ،تختص باالبتشجيع الدراسات والبحوث التي  دة البةاحثين والقيةام ببةلل جهةداض ارةافيا

 . في الحصول هلى المعلومات التي يحتاجو ها

  -المقدمة :

تشةةكل القةةوا م الماليةةة السةة وية و االيرةةاحات المرفقةةة بهةةا الجةةزم االسةةام الةةل  يعتمةةد هليةةة مةةن قبةةل متخةةل    

تعبر هن قيمة المؤسسة المالية ومركزهةا المةالي مةن حيةث  التي، ال ان القوا م المالية هي القرارات االقتصادية 

هلى الشركة والسيولة ال قدية ، ويهتم بهةا كةل مةن المةال  و المةوردين و   صولها و   رباحها و االلتزامات التي

ر المقررين و المستثمرين و حملة األسهم و االدارة الرريبية  وغيرها ألهداف مختلفة مثل تحديد حجم االسثما

المتسةةارهة واألحةةداث المتالحقةةة التةةي تمةةر بهةةا الم شةةأة  إال  ن للتغيةةرات  فيهةةا و وهيةةة وحجةةم القةةر  لهةةا ،

الحاجة متزايدة لوجود معـلومات تغطي فترات  قصر من س ة واحةدة ، ومةن ه ةا تسةتمد التقةارير الماليةة  تجعل 

طةةالم مسةةتمر هلةةى  تةةا ا  همةةال الشةةركة المرحليةةة  هميتهةةا والتةةي تبقةةي مسةةتخدم المعلومةةات المحاسةةبية هلةةى إ

ومركزها المالي إما بشكل ربع س و   و  صف سة و   و حتةى شةهر  والفتةرة المرحليةة هةي الفتةرة التةي تعةد 

الةدور ، و مةن ه ةا جةامت اهميةة البحةث مةن خةالل  ه ها التقارير المالية وتغطي فترة  قل مةن سة ة ماليةة كاملةة

ة فةي تعزيةةز واهطةام صةورة وارةةحة للمسةتفيدين مةن القةةوا م الماليةة السةة وية ، الفعةال للتقةارير الماليةةة المرحلية

وتوفير معلومةات موثوقةة فةي فتةرة اقةل وبشةكل دور  ليتسة ى اتخةال اهةم القةرارات االسةتثمارية ومواكبةة اخةر 

حةث شةفافية مخرجةات ال ظةام المحاسةبي ، امةا خطةة الب التطورات في البي ة المحاسةبية والتةي تزيةد مةن مسةتو 

التقةارير الماليةة الفصةل الثةا ي جةام بمبحثةين المبحةث االول ترم ت مةا يلةي الفصةل االول م جيةة البحةث ، امةا 

امةةا المبحةةث الثةةا ي ت ةةاول القةةوا م الماليةةة ، امةةا الفصةةل الثالةةث كةةان مخصةةص للجا ةة  العملةةي لثبةةات   المرحليةةة

ثةين االول م ةة ت ةاول االسةت تاجات امةا المبحةث جةام بمبحالفصل الرابع  تحقيع اهــداف البحث ، اماالفررية و 

  الثا ي جام بتوصيات البحث .



 الفصل االول

 م هجية البحث

 -اوال : مشكلة البحث :

 ــ: ي طلع البحث من مشكلة ر يسة من خالل السؤال االتي 

تسةةاهم التقةةارير المرحليةةة فةةي تعزيةةز وشةةفافية القةةوا م الماليةةة السةة وية للوحةةدات االقتصةةادية وفةةع المعةةايير  هةةـل

 .المحاسبية والمالية 

 ــدة تساؤالت  لخصها باالتي :ـيتفرم ل ا هالر يم السؤال ومن 

 والمحاسبية ؟ما هي التقارير المالية المرحلية ، وما هي متطلبات تطبيقه في البي ة المالية  -1

 هل التقارير المالية المرحلية تلبي احتياجات مستخدمي القوا م المالية التخال قرارات اقتصادية تتسم بالرشد ؟ -2

  -ثانياً : اهمية البحث :

تكمن اهمية البحث بصورة هامة في الدور الفعال للتقارير المالية المرحلية في تعزيةز واهطةام صةورة وارةحة 

موثوقة في فترة اقةل وبشةكل دور  ليتسة ى اتخةال اهةم القوا م المالية الس وية ، وتوفير معلومات للمستفيدين من 

القرارات االستثمارية ومواكبة اخةر التطةورات فةي البي ةة المحاسةبية والتةي تزيةد مةن مسةتو  شةفافية مخرجةات 

 ال ظام المحاسبي .

  -ثالثاً : اهداف البحث :

 مجموهة من االهــداف من خالل التعرف هلى االتي : ــيهـدف البحث الى تحقيع        

 في القوا م المالية الس وية . وتأثيرهامعرفة التقارير المالية المرحلية  ــ1

 معرفة القوا م المالية وكيفية االفصاع ه ها وفع المعايير المحاسبية التي تخص التقارير المرحلية . ــ2

 بيان مد  توافع التقارير المالية المرحلية مع التشريعات والقوا ين المتعلقة بالقوا م المالية . ــ3

 مد  توفر القوا م المالية من وجهة  ظر المستفيدين . ــ4

  -: رابعاً : فرضية البحث

 اآلتية : ــ   رريات ـالف تم صياغةالبحث لتحقيع اهـداف     

 .التقارير المرحلية و القوا م المالية الس ويةبين  احصا يةداللة  اتل ارتباطهالقة  توجـد  ــ1

 .التقارير المرحلية و مستخدمي القوا م المالية الس ويةبين  احصا يةداللة  اتتأثر لهالقة  توجد  ــ2

 -خامساً : مصادر البحث :

 الكت  العربية واالج بية . ــ1

 . و االطاريح الجامعيةرسا ل ال ــ2

 المجالت المحلية والعربية واالج بية . ــ3

 ــ الشبكة الع كبوتية .4

 

 



 

 الجا   ال ظر 

 المبحث االول

 التقارير المالية المرحلية

 -اوالً : مفهوم التقارير المالية المرحلية :

لماليةة ا   ال ظر  للتقةارير المرحليةة ، حيةث سةيتطرق الةى مفهةوم التقةارير ابحث ت اول الجمسيتم في هلا ال     

المرحلية واهميته واهم االهداف لتل  التقارير ، ال ش  ان ه ةا  اتفةاق هةام بةين المحاسةبين ومسةتخدمي التقةارير 

المالية هلى ا ها ال اتا ال ها ي للمحاسبة ومةن رةم ها التقةارير الماليةة المرحليةة ، فهةي وسةيلة لتةوفير المعلومةات 

 لقرارات االقتصادية واالستثمارية التي تتميز بالدقة والرشد .المال مة التي تساهد المستفيدين في اتخال ا

الا يمكن تعريف التقارير المالية المرحلية حسة  مفهةوم طةارق با هةا تقةارير ماليةة تحتةو  هلةى امةا مجموهةة    

كاملة من القوا م المالية او مجموهة مختصرة من القوا م المالية ، وفي كلتا الحةالتين تكةون تلة  القةوا م هةن فتةرة 

( وهرف من قبل لج ةة المعةايير 687: 2006ارق، ف س وية )طمثالض فترات ربع س وية او  صمالية اقل من س ة 

 (1)تقريرا ماليا يحتو   ما هلى مجموهة كاملة من البيا ات المالية كما هو مبين في معيار المحاسبة الةدولي  با ه

المحاسةبي   و هلى مجموهة من البيا ات المالية المختصةرة كمةا هةو مبةين فةي المعيةار ، هر  البيا ات المالية""

امةا ادريةم فقةد هرفهةا هلةى ا هةا تلة  ( 1027: 2014)المعةايير المحاسةبية الدوليةة،  لفترة مرحلية ( 34الدولي )

بعةةد ان تةةر  امةةر تحديةةد مةةرات تقةةديمها الةةى التقةةارير التةةي تغطةةي فتةةرة زم يةةة تقةةل هةةن السةة ة الماليةةة الواحةةدة  ، 

ض وبال( 9: 2016متطلبات القوا ين والتشريعات الخاصة لكل بلد )ادريم،   سبة لبشيرة واخرون فقد اهطوا مفهومةا

هن التقارير المرحلية ال هبروا ه ها با ها مصدراض من مصةادر الحصةول هلةى المعلومةات المحاسةبية االقتصةادية 

المال مة من اجل اتخال القرارات االقتصادية من قبل حملة االسهم واالخرين من اصةحا  المصةالح فةي الوحةدات 

ض للتقةارير السة وية باصةدار تقةارير  االقتصادية وال سيما في سوق االوراق الماليةة ، ال تقةوم تلة  الوحةدات وخالفةا

مالية تغطي فترة زم ية اقل هادة ما تكون  صف س وية او ربةع سة وية ، ويرجةع سةب  اهميةة التقةارير المرحليةة 

صول هلى قةرار اسةتثمار   تيجة الرغوط التي يمارسها حملة االسهم واخرين من مستخدمي التقارير المالية للح

 ( .9: 2020رشيد )بشيرة واخرون، 

 -ثانياً : اهداف واهمية التقارير المرحلية :

 اهداف التقارير المالية المرحلية : -1

 اللهةايتم من خ تيال ، ال يعتبر االداة  والمالي لمحاسبيا مال ها ي لل ظا ال اتارحلية المالية المالتقارير  تبرتع      

 الهدف ن تحقع  ي بغيعلومات الم إليصالكأداة المرحلية التقارير ان بالطبع و ، ستفيدينلما الىعلومات لما ايصال

مةةن  واالخةةرين ينالةةدا     لل كةة الحةةاليين والمةةرتقبينسةةتثمرين الممعلومةةات يسةةتفيد م هةةا  روف  يةة الةةل األسةةام م هةةا 

م كفةامة ال ظةا تحسةين هةورحليةة المالتقةارير  ان هةدف  ، قةرارات اسةتثمارية بعقال يةة دة اتخالاياز فيستفيدين الم

 مين فةيعلومةات للمسةتخدالم ير، فهي تعمل هلةى تةوف  المالية  الس ة اللت خفتراتعد هن هدة  باهتبارها المحاسبي



 ل القةراراتتخاا فيعلومات المحاسبية م فعتها لمتفقد ا ال تىح يرتأخ   اوبطم  ونإليها د هه د حاجت الم اس الوقت 

 (9: 2017ويمكن ادراج اهم اهادف التقارير المالية المرحلية في ال قاط االتية : )ادريم والمهد ، ، 

 ة لفتةرا اللطةر ت هليهةا خة تةيات اليةرالتغولكيةة لما قحقةووالتزاماتهةا وة لوحةدمةوارد ا نعلومات بشةألما قدمت

الفتةرة   يارللمةاحتمةاالت مواجهتهةا للتعثةر اوديةد درجةة السةيولة تح فةيفيةدة لمعلومةات الما مةن ايرهغورحلية لما

 المحددة.

 عةدة لمدة المةا اللقدرتها الكسبية خو لوحدة االقتصاديةعلومات هن تقييم  دام المرحلية المالية المالتقارير ا قدمت

 . ةلوحدا الدامستقبلية لمتقدير التوقعات ا فيستثمرين لمساهدة اوبمرحلية لمه ها التقاريرا

 توقيةت  وتقةدير حجةم  فةيرحليةة مسةتخدمي تلة  التقةارير لمالتقةارير ا فيسبية الواردة امحلات اعلوملمتساهد ا

ؤسسةة هلةى لمقدرة المالتدفقات ال قدية مؤشرا  في، إل تعد صابها تعلقة لمدرجة التأكد ا وتوقعة لمالتدفقات ال قدية ا

 ال ةمي بمةاالتشةغيلية  اتهةاويةل احتياجتم، كما تعكم تل  التدفقات مقدرة الشركة هلةى  ارجيةلخا بااللتزاماتالوفام 

 .  اليةلما قراالوا قسو فيلة وتدالممن ثم ارتفام  سعار  سهمها اورباع األ تحقيع

   تخةةلة مةةن قبةةل لماال تما يةةة ا وشةةيد القةةرارات االسةةتثمارية رلضت خاصةةية المال مةةة علومةةات المحاسةةبية لما رتةةوف

لل  هلى  والية لمهلى مدار الس ة او لمال مالوقت افي  ينالدا  و ني اال تما حماو والمرتقبيين لحالينستثمرين املا

 .  سام مؤقت

 اهمية التقارير المالية المرحلية -2

 (23: 2014ابو ركبة، : ) تياال هدة اسبا   لكرم ها الىرحلية ترجع لمالية المية التقارير اهم ان      

 ة وحةدلل ياللمةركةز المهلةى معلومةات هةن ا لكمتخةلم القةرارات للحصةو ينالةدا  وستثمرين لمالماسة لحاجة ال

 فتةرة هايةة ال الةىهورا هن اال تظةار  لمال مالوقت ا في ( شهر 6 – 3تمتمد )ة يرمالية قص مدةك تيجة  شاط كل 

 للوحدة .  اسبةلماالستثمارية ال القرارات تخاعلومات من  جل المله اههلى  لالية للحصولما

  بشةكل متكةرر هةن  دام و اسة  لمالوقةت ا وفةيهلى معلومات مهمة  لصوالحرحلية لمالية الملتقارير الكن يم

 لتخمي ةياألدام هةن طريةع مقار ةة األدام الفعلةي مةع األدام ا فةيرافةات  حديةد االتحك هةا مةن ممةن ثةم يو،  ةلوحدا

  .رافات حلة هن االلمسؤوهات الجديد اوتح هة لتعديلريرروال القرارات الواتخ دور بشكل 

  اه تجةةاوحجةةم  فةةيات يةةرعلومةةات هةةن التغوالمسةةاهمين بماليةةة لممسةةتخدمي القةةوا م او رحليةةةلمد التقةةارير اوتةةز

 لي .الما هاكلل  مركزوحة رقتلما لصوالاستخدامها لوتدفقاتها ال قدية وة لوحدايرادات ا

 وفرحيةث تة اترحلية األسام الصحيح لالستثمار فةي البورصةلمالية المتقدمها التقارير ا تيعلومات اللمتوفر ا 

ال تخةسةتثمرين مةن المكةن اتم ثةممةن و، االقتصةادية  ةوحةدالصةحيح لل يللمةاعلومات هن الورةع المتل  التقارير ا

 . ة للجميعوفرعلومات متلمتل  ا انع السعر الكفم للورقة حيث وتحق لمال مالقرار ا

  و االختالسةةاتوالتالهةة   فمكةةن اكتشةةالمعةةل مةةن ايجسةةابات لحمةةن قبةةل مةةدققي االماليةةة القةةوا م  مراجعةةةان 

بسةب   ةلوحةدتتأثر اان  ودونمكن تالفيها لمبلل  يصبح من او،  تهالجمعاوة صيرق مدة اللخ وقعت تياألخطام ال

 تل  الممارسات .



 

 

 -ثالثاً : محتوى التقارير المالية المرحلية :

 ن  جيةدمةن ال القوا م المالية الس وية ، فةان وفرهاومات التي تلالتكرار في المع و  االزدواج ت حاال تج  ل        

م ةل تةارين  شةر  خةر مجموهةة قةوا م  حةدثتحةداث الجديةدة التةي  شطة واألى األلية هلتركز القوا م المالية المرح

 ة .لمالية كام

األحةةداث بم لةةى هلةةبالحاجةةة إلةةى جعةةل مسةةتخدمي القةةوا م الماليةةة ه ةالدوليةة ةر المحاسةةبياييالمعةة توقةةد اهترفةة      

ض والقةوا م الماليةة المرحميةة ، وهم فصةاع فةي حالةةبات العةر  واإلليل متطهالظروف المالية ومن ثم تسو  فةان مةا

فةان ، ا هةالتقريةر ه  تةي سةبعومةات اللالتكةرار فةي المع مالفةاةفة ولواهتبارات التك ال مبات التوقيت الملبية متطللت

 الض ة بالورع المالي فةي شةكل مةوجز بةدلومات متصلمع باختيار ومقتصادية ان تقوحدة االليح لتت تقارير المرحليةال

 (1) وفقةةا لممعيةةار المحاسةةبي الةةدولية معةةدة لةةة التةةي تةةرد بةةالقوا م الماليةةة فةةي مجموهةةة كاملومةةات الشةةاملمةن المع

لكةي تكتسة  صةفة رسةمية مةن خالةل  ختصةرةله القةوا م المهةان يةتم تةدقيع مع مراهةاة ،  1997 المعدل في س ة 

واقةع لله القةوا م لهابدام الرا  الف ي المحايد في مد  صدق تمثيل  مسؤوليتهى لى مكت  تدقيع ياخل هلا هههرر

  .يللالتراو  التاله ت ي م عا لحااللالفع

مةن يةة لفيما يخةص القةوا م الماليةة المرح رروريةورح جوا   تقارير المالية المرحلية تقدم فان المات وهلى     

  ) 664:2002م،لجربوم وح):  خالل

  حةوال ا بةأ  حةال مةن األهةيقصةد بال ية لقوا م المالية المرحلبال سبة ل تقاريرمن جا   الالتوسع المرو ة  و إن

زم الوحةدة لةيةة بةل إن المعيةار يلالمرح ة من القوا م الماليةلى تقديم مجموهة كاملقتصادية هالهدم تشجيع الوحدة ا

يار الطريقة المختصرة لتقةديم قةوا م ماليةة تخامن  بدالية لة من القوا م المالية المرحلار مجموهة كاميختقوم با ن ت

ة مةن القةوا م لةهةر  مجموهةة كام" (1رقةم  )المعيةار المحاسةبي ا لةدولي  هبةلتطتمؤقتة مختصةرة وللة  وفةع ما

  " .المالية

 يةة مةن إرةافة لقتصادية في حالةة اسةتخدام القةوا م الماليةة المرحم ع الوحدة االتلم  المالية المرحلية رقاريتإن ال

   ن تترمن لد ى المبين في المعيار والل  يتطة فوق الحد األتصرخله القوا م المهب ود  و إيراحات إرافية إلى 

 . الفرهية التي كا ت رمن احدث القوا م المالية الس وية ية كحد  د ى الع اوين  و المجاميعللمرحمالية االقوا م ال

  لا المعيةةار بةةل  يرةةا هةةوبةةة بموجةة  لفصةةاحات المحةةددة المطيرةةاحات التفسةةيرية واالباإل القةةوا م الماليةةة دهةةم

  .(32)خر  كالمعيار رقم وبة بموج  المعايير الدولية األلفصاحات المطاال

 قا مةة الةدخل لساسية والمخفرة وللة  مةن صةألم الواحد اهية السفصاع هن ربحاإل مالية المرحلية  اللتطت  

  .ةلة  و كاملخصسوام كا ت القوا م المالية م زملفصاع ملا اإلهى  ن لية هلالمرح



 لبيةان التغيةرات فةي  دوريةةا الماليةة الهقتصادية  ن تتبع  فم الشكل في قوا مالوحدة اال تقارير المرحليةزم التل

ى  سام موحد فان القوا م الماليةة لله ا لخيرة قد تمت هه، فإلا كا ت  ا الس ويةهت في قوا ملفعكية كما لحقوق الم

 . يج   ن تكون كلل الس وية 

 

ار مكو ةات هقتصادية في إظالالوحدة ا والزامة ؤقتية الملقوا م المالية المرحلد ى بال سبة لبات الحد األلمتط اما اهم

  (Thomas.K,1998: 8) : القوا م المالية التالية

 . الميزا ية العمومية المختصرةــ 1

 . قا مة الدخل المختصرةــ 2

مةن  أكية بخالف التي ت شلكية  و التغيرات في حقوق الملقا مة مختصرة تبين  ما جميع التغيرات في حقوق المــ 3

 . مهيات ر م المال مع المال   و التوزيعات للهم

  .قا مة تدفقات  قدية مختصرةــ 4

 . اإلفصاحاترة من صمجموهة مختــ 5

هةةدم رةةرورة تقةةديم  فةةم  بشةةان (34)مةةن المعيةةار المحاسةةبي الةةدولي رقةةم  (15)الرغم ممةةا جةةام فةةي الفقةةرة وبةة

ا بسةةب  إمكا يةةة هر فةةي احةةدث قةةوا م ماليةةة سةة وية تةةم إهةةدادهةةوالةةل  ظ دور يرةةاحات فةةي التقريةةر المةةالي الةةإلا

ر العكم ، فمةن المفيةد وفةي    تةارين مةن ها في    حال ، فان الواقع يظهيلمستخدمي القوا م المالية الحصول ه

قتصةادية وحةدة االلدام المةالي لألإيرةاحات التغيةرات فةي الورةع وا وفيرية  ن يةتم تةلتوارين القوا م المالية المرح

د ةى ة بالحةد األه ةدما حةددت قا مة (34)مةن المعيةار  (16)الفقرة  هاكدتلا بهم ل  خر تقرير س و  و وقعتوالتي 

  :اهة  لكر م لخصية الملوبة من الوحدة في القوا م المالية المرحلفصاحات المطمن اال

ي هةيةة لبيان يفيد بان  فم السياسةات المحاسةبية و فةم طرا ةع الحسةا  المسةتخدمة فةي القةوا م الماليةة المرحــ 1

  .مطبقة بالمقار ة بإحداث قوا م مالية س وية

  .يات المؤقتةلموسمية العمدورية  و حول مالحظات و اتتفسيري ــ 2

  .ى ال تا ا المؤقتةلا ههومد  تأثيرا ه و طبيعتا هطبيعة وحجم الب ود غير العادية بسب  حجم ــ 3

  .خر م العاد  والف ات األهى  سام السلالتوزيعات المدفوهة سوام مجمعة  و ه ــ4

  . دماج  و الشرام في الوحدات التابعةالالفترة المؤقتة مثل ا اللة خقتصادييكل الوحدة االهاثر التغيرات في  ــ5

  .ة م ل احدث قوا م مالية س ويةلصول المحتمة  و األلالتغيرات في الخصوم المحتم ــ6

ا مةن هةمية القوا م المقار ة لما لهى  ل( كد ه34)شارة  يرا إلى إن المعيار المحاسبي الدولي إلو خيرا ي بغي اــ 7

 ةة المحاسةبة حةول العةالم همات هةلا السياق مع توجها ، ويتفع هومات حول    فترة بمفردلفي هر  المع م فعة

 (ةلةمختصةرة  و كام)يةة مقار ةة لولعقود كثيرة ، ولم يقتصر اىتمام لج ة معايير المحاسبة الدولية بقوا م دخل مرح

من  ول الس ة المالية  بت  يرا ترمين خا اتلس ة ما تطللمثال مقار ة  رقام الربع الثا ي لس ة ما مع الربع الثا ي 

كةلا سةوف ها وهةسة ة السةابقة للول لا ومةن سة ة معي ةة مةع ال صةف األهةول السةابقة لمثل ال صةف األ هحتى تاريخ



م ية فان تقديلقوا م المالية المرحلخر  لمكو ات األلى ا و بال سبة للا مة الدخل  ربع خا ات من البيا ات ، هتشمل ق

مثةال يجة  تقةديم بيا ةات هةن  (34)زم بمقترى المعيار المحاسبي الةدولي لم هويكفي وفع ماخا تين من البيا ات 

 : الفقرتين التاليتين

 

 

ايةة السة ة الماليةة السةابقة هايةة الفتةرة المؤقتةة الحاليةة وميزا يةة هموميةة مقار ةة فةي  هالميزا ية العمومية في   -

 مباشرة

فترة المقار ة من  ول الس ة حتى لمع قا مة مؤقتة ل هس ة المالية الحالية حتى تاريخللقا مة تدفقات  قدية مجمعة  -

 اية الس ة المالية السابقة مباشرةه 

مةع قا مةة مقار ةة هةن الفتةرة  هلماليةة حتةى تاريخةكية التراكمية هةن السة ة القا مة تبين التغيرات في حقوق الم -

 .س ة المالية السابقة المباشرةلل هالس ة المالية حتى تاريخ من  ول المقار ة

ة  ن تأخةةل بعةةين ا بالموسةةميهةةقتصةةادية التةةي تتةةأثر  هماللا وتشةةجع لج ةةة معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة الوحةةدات االهةة 

يةةة فةةي تةةارين التقريةةر المؤقةةت  و هرا الم تهث ةةى هشةةرة شةةالله القةةوا م خا ةةات إرةةافية هةةن اهةةهتبةةار ترةةمين اال

را تحتةةو  فصةةول السةة ة هث ةةى هشةةرة شةةالفتةةرة ا النسةةتبعاد اثةةر الظةةروف الموسةةمية الحةةداث وللةة  ألي الةةلمرحا

 . كلاها ات من البيا ات ور ل ا قا مة دخل مؤقتة ترم ستة خهسوف تظ ليهة وهلالكام

 : ــرابعا : المشاكل التي تواجه التقارير المالية المرحلية 

اليةة بتقةارير لمسةتفيدين مةن القةوا م الميةد اوإهداد تقةارير ماليةة مرحليةة تتمثةل فةي تزالغاية األساسية من ان       

هةا مةا هممةن  و، لكاشةلملةو مةن اتخله التقارير ال ه نا العديدة فإهزايان مرغم مالبوة لوحدحديثة هن  دام ا مؤقتة

 ( 20: 2010)سكي ،  :  يلي

 ايركب وارحا وا ه ثر نيكو ين خطام من التخم    نفإله التقارير مقيدة  سبيا هتغطيها  تية المدال نتكو . 

 له التقةارير فرةريبة الةدخل ه  معدم ة  مايرثل هقبة كبيمات  قصر ترفات الس وية هلى فوصرلما ه د تحميل

ت  قصةر غالبةا راميل الرريبة هلةى فضتةتحهملية  ن، إ س ة نهادة ما تكو تيالية كاللمة امدهاية الي  فيتم خصمها 

  مرا صعبا نيكوما 

 لكةن ثالض مة الولالربةع ا يفةمبةال   ف، فغالبا مةا يةتم صةر فاتوصرلميرادات باإلصعوبة تطبيع مبد  مقابلة ا ،

فات و، كمصةر الرابةع مةن السة ة ولغايةة الربةع الثالةث   ثمارهةاتةؤتى  الفات قةد وصةرلمده اهةتوخاة من لمالفا دة ا

 الن.هإلاوالدهاية 

 ض هةديمالتقةارير  ينقار ةة بةلممةن ا وتجعةلله التقةارير هبية هتقلل من   ملعاا اللصل ختحقد  تيالتقلبات ال  شةي ا

 . ودةلجا

 صةةاريف لما ويةةرادات إلي افةةة يةةرلبةةات كبي بعةة  الشةةركات الصةة اهية تقفةةة حيةةث يوجةةد لموسةةميالطبيعةةة ا

   .مرحلية  خر مدة الىة مرحلية مدالدخل من  يفرصاوم



 

 

 

 : ــخامساً : مداخل او نظريات التقارير المالية المرحلية 

ه ا  مدخالن  ساسيان إلهداد التقارير المالية المرحلية و شرها هما مدخل استقالل المدة المرحلية هن الس ة      

المالية , ومدخل تكامل المدة المرحلية مع الس ة المالية , ويتمثل الفرق بي هما في  ظرة كل م هما إلى هالقة المدة 

 (Dyckman & Others , 2001: 1312) التقارير المالية المرحلية  المرحلية بالس ة المالية , والهدف من إهداد

 مدخل المستقل : الــ 1    

هةن السة ة الماليةة هلةى افتةرا   ن كةل مةدة ماليةة  ةاسةتقالل المةدة المرحليةهلةى اسةام يقةوم  لا المةدخلـه     

هةلا األسةام فةأن  تةا ا العمليةات مرحلية تعد مدة مالية مستقلة بةلاتها كمةا لةو كا ةت مثةل السة ة الماليةة , وهلةى 

المرحلية يتم تحديدها بإتبام األسم والقواهد  فسها المتبعة في التقارير المالية الس وية سوام فيما يتعلةع بتطبيةع 

مبد  االستحقاق  و الحيطة والحلر وتقدير المخصصات وغيرها من التقديرات المحاسبية , ووفقا لمدخل استقالل 

الهدف األساسي من إهداد التقارير الماليةة المرحليةة هةو التعبيةر هةن  تةا ا  همةال الشةركات  المدد المرحلية فأن

ومركزها المالي في روم ما حدث فعال , و ن طول المدة المالية يج   ن ال يؤثر هلةى القيةام المحاسةبي لهةله 

ت مختلفة هن تل  التقديرات وفقا للمدخل المستقل ال يوجد    تقديرات  و تخصيصا األحداث والتقرير ه ها ، و

 و التخصيصات المستخدمة في التقارير المالية الس وية , وبال سبة لقواهةد االهتةراف بالمصةروفات فأ هةا تطبةع 

في التقارير المالية المرحلية مثلما هو الحال في التقةارير الماليةة السة وية وال يةتم تطبيةع المسةتحقات والمقةدمات 

المرحلية , ويتم االهتراف بتكاليف التشغيل الس وية في المدة المرحلية التي حدثت فيها  الخاصة بالتقارير المالية

واقعية المدخل المستقل إال ا ةه  نبغ  ال ظر هن هدد مدد المرحلية التي يمكن  ن تستفيد م ها ، وهلى الرغم م

يرادات المتحققة , ال سيما ه دما ال يخلو من بع   وجه القصور , المتمثلة بتجاهله لمبد  مقابلة المصاريف واإل

يتصف  شاط الشركات بالموسمية بمع ى حدوث إيرادات هالية في مةدة مرحليةة معي ةة مةن السة ة الماليةة تقابلهةا 

تكاليف ثابتة هلةى طةول السة ة هةلا بال سةبة لايةرادات الموسةمية , وكةلل  األمةر بال سةبة للمصةاريف التةي تمتةد 

واحةةدة مثةةل مصةةروف اإلهةةالن والصةةيا ة الكبةةر  , وهةةله المصةةاريف تعةةرف  م افعهةةا ألكثةةر مةةن مةةدة مرحليةةة

بالمصاريف الموسمية فرال هن وجود  وم  خر من اإليرادات والمصاريف تحدث بشكل غير م تظم خالل مدد 

 المرحلية يتطل  األمر ررورة اإلفصاع ه ها في التقارير المالية المرحلية المعدة وفقا لهلا المدخل . 

 :المدخل المتكامل ــ 2

ي ظر إلى المدة المالية المرحلية وفقا لهلا المدخل هلى   ها جزم من الس ة المالية بمع ى  ن   ان المدخل المتكامل

المدد المرحلية تتكامل مع بعرها البع  لتكون في ال هايةة المةدة السة وية  و السة ة الماليةة الكاملةة , ويأخةل هةلا 

داد التقارير المالية المرحليةة العالقةة المتوقعةة بةين ه اصةر اإليةرادات والمصةاريف المدخل في االهتبار ه د إه

المستحقة والمؤجلة في  هاية السة ة , ومةن ثةم قةد تختلةف  سةم القيةام لةبع  اإليةرادات والمصةاريف لغةر  



ويؤد  تطبيع المدخل  داد التقارير المالية الس ويية ،إهداد التقارير المالية المرحلية هن األسم المعروفة ه د إه

المتكامل إلةى تحقيةع الكثيةر مةن المزايةا واألهةداف م هةا إمكا يةة الت بةؤ بدرجةة مةن الدقةة ال سةبية بصةافي الةربح 

الس و  , وسهولة إجرام المقار ةة السةليمة بةين  تةا ا المةدد المرحليةة للسة ة الحاليةة ومةدد المماثلةة فةي السة وات 

المدخل يتمثل فةي كثةرة التسةويات المتعلقةة بحسةا  الةدخل المرحلةي , وكثةرة  السابقة , إال  ن ما يؤخل هلى هلا

كما يؤخل هلةى   في التقارير المالية المرحلية ،التقديرات , وما يترت  هليه من زيادة احتمالية ارتكا  األخطام 

المرحليةة  , فقةد تكةون  المدخل المتكامل ال سبة الكبيةرة مةن التقةديرات التةي تتخلةل همليةة إهةداد التقةارير الماليةة

ه ةةا  تقةةديرات فيهةةا  سةةبة مةةن الخطةةأ  و المبالغةةة تعمةةل هلةةى تشةةويه  تةةا ا العمليةةات فةةي مةةدة مرحليةةة الحقةةة , 

فاإليرادات من حمالت اإلهالن التي تم القيام بها خالل المدة المرحليةة السةابقة , ربمةا هةي فةي حقيقتهةا  قةل مةن 

الكلف اإلهال ية للمدة المرحلية الحالية ربمةا ترةعف مةن إيةرادات المةدة التقدير األصلي , وكلل  المؤجالت من 

المرحليةةة الحاليةةة والمتراكمةةات لمةةدة مرحليةةة مبكةةرة والتةةي لةةم تتحقةةع مثةةل حملةةة الصةةيا ة التةةي تةةم تأجيلهةةا لمةةدة 

ت عكم في  مرحلية الحقة , فان كان التقدير فيه  سبة من الخطأ فان لل  ممكن  ن يؤد  إلى ظهور  رباع هالية

وبال سةبة لمؤيةد  المةدخل المتكامةل فةأ هم يةلكرون  ن إجةرامات االهتةراف   قارير الماليةة المرحليةة الحاليةة ،الت

بالتكاليف المتحققة في ظل هلا المدخل تعد ررورية وهامة من  جل تج   التقلبةات المرةللة فةي ال تةا ا والتةي 

يةتم االهتةراف بهةا فةي التقةارير الماليةة المرحليةة مؤشةرا  تحدث من مدة ألخةر  , وتعةد المكاسة  المؤقتةة التةي

, فةي حةين يةر  مؤيةد  المةدخل المسةتقل  ن  الت ب يةةللمكاس  الس وية , ومةن ثةم فأ هةا تكةون مفيةدة ل غةرا  

تخفيف تقلبات الدخل لل تا ا المرحلية ) ربع س وية ( ألغرا  الت بةؤ بالمكاسة  السة وية كةان لةه تةأثيرات غيةر 

, فعلى سةبيل المثةال فةأن  قطةة التحةول التةي تحةدث خةالل السة ة فةي اتجةاه األربةاع سةوف تكةون غيةر مرغوبة 

هلا ويؤد  استخدام  يا من المدخلين  هاله ه د إهداد التقارير المالية المرحلية إلى مواقف مت اقرة , ، وارحة 

رباع مادية مقار ة باألرباع التي يمكةن  ن فقد تظهر التقارير المالية المرحلية المعدة هلى وفع المدخل المستقل  

                                     تطبيةةةةةةةع المةةةةةةةدخل المتكامةةةةةةةل  و العكةةةةةةةم تظهرهةةةةةةةا التقةةةةةةةارير الماليةةةةةةةة المرحليةةةةةةةة المعةةةةةةةدة فةةةةةةةي ظةةةةةةةل

 , يسةت د إلةى اسةتخدام مفهةوم ةهلى ما سبع يمكن استخدام مدخل بديل ه د إهداد التقارير المالية المرحلية ب امض  و

االستقاللية لمعالجة بع  فقرات المصاريف واإليرادات ومفهوم التكاملية لمعالجة الفقرات األخر  ويطلع هلى 

 . Mottola , 1981: 4 ) )  المدخل البديل بالمدخل التوافقي

 المدخل التوافقي : ــ 3

تقةةارير الماليةةة المرحليةةة تتجةةه الممارسةةة العمليةةة فةةي الوقةةت الحةةالي صةةو  المةةدخل التةةوافقي ه ةةد إهةةداد ال      

المست د إلى التوافع مابين المدخل المستقل والمدخل المتكامل , إل يتم االهتراف ببع  الع اصةر مةن اإليةرادات 

والمصروفات في المدد المرحلية التي تحققت خاللها دون  ية محاولةة لربطهةا باألحةداث المتوقةع حةدوثها خةالل 

حتى إلا كان  شاط الشركات المع ية يتسم بالموسمية , في حين يةتم ربةط الفقةرات المدة المتبقية من الس ة المالية 

المتوقع تحققها خالل المدة المتبقية من الس ة المالية ولل  لغةر   ثاألخر  من اإليرادات والمصاريف باألحدا

االهتراف بها وقياسها واإلفصاع ه ها في المدد المرحليةة مثةل رةريبة الةدخل التةي يةتم تحديةد المبلة  المسةتحع 

داد واإلهة نم ها كل مدة مرحلية باستخدام معدل الرريبة الس و  المقدر , في حين يتم تأجيل مصةاريف اإلهةال

التي تتحقع في مدة مبكرة من الس ة المالية إال   ها  تخص الس ة المالية بالكامل )     ن م افعها تمتد هلى مدار 



الس ة المالية ( , وهلية يتم تأجيل هلا ال وم من المصاريف وإطفامه هلى بع  المةدد المرحليةة , وكةلل  األمةر 

ة متةةأخرة مةةن السةة ة الماليةةة إل يةةتم هةةد الجةةزم المقةةدر م هةةا بال سةةبة لمصةةاريف الصةةيا ة المتوقةةع حةةدوثها فةةي مةةد

ويتطل  تطبيع المدخل التوافقي ه د إهداد التقارير ية الالحقة مصاريف مدفوهة مقدما ، والخاص بالمدد المرحل

الماليةةة المرحليةةة تحديةةد مجموهةةة مةةن المعةةايير يةةتم فةةي رةةومها اختيةةار  يةةا مةةن المصةةاريف واإليةةرادات سةةيتم 

ا وفقةةا للمةةدخل المسةةتقل و يةةا م هةةا سةةيتم معالجتهةةا وفقةةا للمةةدخل المتكامةةل , وتةةر  الباحثةةة بةةأن المةةدخل معالجتهةة

فةةي ومراجعتهةةا التةةوافقي يعةةد  كثةةر مالممةةة السةةتعماله فةةي اإلطةةار المقتةةرع إلهةةداد التقةةارير الماليةةة المرحليةةة 

ظةرا لكو ةه يجمةةع مميةزات كةل مةةن   ( ISX )الشةركات المسةاهمة المدرجةة فةةي سةوق العةراق لةة وراق الماليةة 

المدخلين السابقين , فرال هن سهولة استعماله من الشركات المع ية في المراحةل األولةى لتطبيةع المعةايير التةي 

 سوف يترم ها اإلطار المقترع .

 ــسادساً : اجراءات مراجعة التقارير المرحلية المعتمدة في عرض النتائج :

يقوم المدقع بإرسال خطةا   و تعاقةد إلةى الشةركة محةل التةدقيع يوثةع فيةه كافةة الشةروط األساسةية لمهمةة         

الماليةة المرحليةة للشةركة المع يةة وبعةد موافقةة تلة  الشةركة هلةى شةروط المهمةة يقةوم بت فيةل  رمراجعة التقاري

 (635: 2005اإلجرامات اآلتية : ) لطفي ، 

إل يج  هلى المدقع  ن يخطط ألهمال المراجعة حتةى يةتمكن مةن القيةام بمهمتةه بفعاليةة ,  فهم الشركة وبي تها ,ــ 1

للمراجعةة وتوثيقهةا ,  ةكما يج  هلى المدقع  ن يحصةل هلةى المعلومةات لات الصةلة ب شةاطات الشةركة الخارةع

األصةةول وتترةةمن تلةة  المعلومةةات الهيكةةل الت ظيمةةي وال ظةةام المحاسةةبي وخصةةا ص  شةةاطات الشةةركة وطبيعةةة 

وااللتزامات واإليرادات والمصروفات , كمةا يكةون المةدقع بحاجةة إلةى  ن يحصةل هلةى فهةم كةاف بةأمور  خةر  

تةةرتبط بالتقةةارير الماليةةة المرحليةةة مثةةل المعرفةةة بإ تةةاج الشةةركة و سةةالي  توزيعةةه وخطةةوط اإل تةةاج ومواقعهةةا 

المال مة وتقيةيم إجاباتهةا وتصةميم اإلجةرامات  لات العالقة , لكي يكون قادرا هلى تحديد االستفسارات فواألطرا

 التحليلية الم اسبة إلتمام هملية المراجعة .

االستفسةةارات واإلجةةرامات التحليليةةة , وتهةةدف االستفسةةارات ) التةةي توجةةه هةةادة إلةةى  هرةةام مجلةةم اإلدارة , ـةةـ 2

التعرف هلى طبيعة  ظام الرقابة الداخلية والمدرام الت فيليين , والمس ولين هن األمور المالية , والمحاسبية ( إلى  

بمةةا فةةي للةة  التعةةرف هلةةى طبيعةةة ال ظةةام المحاسةةبي مةةن حيةةث طرا ةةع تسةةجيل المعةةامالت المحاسةةبية وتبويبهةةا 

وتلخيصها , وإهداد المعلومات المالية المرحلية والمعايير التي اهتمدت بشأن لل  , إرافة إلى التعرف هلى بي ةة 

اماتها لات الصلة بإهداد التقارير المالية الس وية والتقارير الماليةة المرحليةة , و يةة تغييةرات الرقابة الداخلية وإجر

مادية تم اتخالها من الشركة الخارعة للمراجعة بعد احدث مهمةة تةدقيع للتقةارير الماليةة السة وية  و  حةدث مهمةة 

حتملة هلى  ظام الرقابةة الداخليةة ومةن ثةم تحديةد مراجعة للتقارير المالية المرحلية ليتس ى للمدقع تحديد  ثارها الم

  ثارها هلى هملية إهداد التقارير المالية المرحلية .

وتشمل اإلجرامات التحليلية هلى إجرام المقار ةات مثةل مقار ةة التقةارير الماليةة المرحليةة    للسة ة الحاليةة مةع    

مةع مبيعةات  2007ار ةة مبيعةات الربةع األول مةن سة ة الخاصة بفترات سةابقة ) مثةل مق ةالتقارير المالية المرحلي



(  و بال تةةا ا المرحليةةة المتوقعةةة والمحةةددة مسةةبقا , فرةةال هةةن دراسةةة العالقةةة بةةين  2006الربةةع األول مةةن سةة ة 

التقارير المالية المرحلية التي يكون من المتوقع  ن تخرع لسلو  يمكن الت بؤ به ولل  ب ام هلى خبرة الشركة  و 

متعارف هليه في ال شةاط الةل  تعمةل بةه الشةركة , وكةلل  حسةا  ودراسةة ال سة  الماليةة للتقةارير الماليةة ما هو 

المرحلية لمعرفة    ال س  غير العادية بالمقار ة مع مدد السابقة واالستفسار مةن المسةؤولين بالشةركة هةن سةب  

 لل  .

الةةل  يعةةد بمثابةةة  داة االتصةةال التةةي يةةتم مةةن خاللهةةا  تقريةةر المةةدقع بشةةأن مراجعةةة التقةةارير الماليةةة المرحليةةة ,ـةةـ 3

توصيل  تا ا المراجعة لمستخدمي القةوا م الماليةة , ويجة   ن يترةمن تقريةر مراجعةة التقةارير الماليةة المرحليةة 
 الع اصر األساسية وفقا للترتي  األتي :

 ه وان يترمن تقرير المدقع هن مراجعة التقارير المالية المرحلية .  ــ 

الطرف  و األطراف المع ية بتقرير المدقع مثل إدارة الشركة ,  و مجلم إدارتها ,  و حملةة  سةهمها وكةلل    ــ 
 اآلخرين من  صحا  المصلحة .

 الفقرة االفتتاحية )  و الفقرة التمهيدية ( , وكلل  فقرتي  طاق و تيجة المراجعة .ج ــ 

 اليوم الل  تم فيه اال تهام من المراجعة . تارين التقرير الل  يج   ن يؤرخ بتارين د ــ 

  سم المدقع وه وان مكتبه وتوقيعه ورقم الترخيص بممارسة المه ة .هــ ــ 

كما يج   ن يتسم تقرير مراجعة التقارير المالية المرحلية بالوروع واإلبالغ الصةريح هةن  تةا ا المراجعةة ,    

ْن يستخدمو ه وال سيما من يعتمدون هليه , كما يج  بمع ى  ن يكون التقرير مفهوما من المهتمين بإ هداده ومْن م 

 ن يكون تقرير المراجعة وارحا بحيث ال يتر  مجاال للش  من مستخدمي التقارير الماليةة المةدركين هةن داللتةه 

ملمةين  وإبعاد محتواه , وهلى المدقع  ن ال يتوقةع مةن مسةتخدمي التقةارير الماليةة المرحليةة المةدركين  ن يكو ةون

بالخصا ص األساسية لتقرير المدقع , األمر الل  يترتة  هليةه رةرورة هةدم إتبةام  سةلو  اإلبةالغ الرةم ي فةي 

إهداد التقرير بحيث يقتصر هلى إبالغ القارئ بالخصا ص األساسية التي لم يتم االلتزام  و الوفام بهةا , بةل يجة  

تةي ترةمن تحقيةع اإلبةالغ الصةريح , وهلةى للة  يتكةون هلى المدقع  ن يرمن تقرير المراجعة كافه الع اصةر ال

 .( 150,  2006تقرير المراجعة العاد  من فقرتين  ساسيتين هما : ) محمد و خرون , 

فقرة ال طاق , وتشمل توصيفا للتقارير المالية المرحلية التي يتم مراجعتها , والمدة المرحلية التي  هدت ه هةا , ــ 1

أن مسؤولية إهداد التقةارير الماليةة المرحليةة تقةع هلةى هةاتع إدارة الشةركة بي مةا تقتصةر إرافة إلى لكر ما يفيد ب

المدقع هلى هملية المراجعة وتحديد ال تا ا , و خيرا بيةان إجةرامات المراجعةة والمتمثلةة بصةفه  ساسةية  ةمسؤولي

وتأكيةد  ن المراجعةة التةي يؤديهةا في تطبيع االستفسارات واإلجرامات التحليلية هن األمةور الماليةة والمحاسةبية , 

 المدقع تعد  قل  طاقا من تدقيع التقارير المالية الس وية , و ن مراجعتها لن ت تهي بإبدام الر   بشأ ها .

فقرة  تا ا المراجعة , التي تهدف إلى  ظهار تأكيد المدقع هلى ا ه وب اما هلى المراجعة التي قام بهةا , فأ ةه لةم ــ 2

 ية تعديالت مهمة يتعين إدخالها هلةى التقةارير الماليةة المرحليةة محةل المراجعةة لكةي تتماشةى مةع يتبين له وجود 

المعايير الصادرة بهلا الشأن * , وإلا تم هر  التقارير المالية المرحلية للمدة الحالية هلى  سام مقارن مع  مدة 

تلة  المعلومةات ه ةد إهةداد تقريةر المراجعةة مرحلية سبع للمدقع مراجعتها , يمكن للمدقع ه دها  ن يقرن  سةمه ب



للمدة الحالية ,  ما إلا لم يكن المدقع قد قام بمراجعة المعلومات المرحلية المقار ة للمةدة السةابقة فعليةه تجاهةل تلة  

 المعلومات ه د إهداد تقريره هن مراجعة المعلومات المالية المرحلية هن المدة الحالية .

 

 

 الفصل الثا ي

 الثا يالمبحث 

 القوا م المالية

 -: مفهوم القوائم المالية : اوالً 

هرفت القوا م المالية بأ ها تل  المخرجات الر يسية لل ظام المحاسبي المالي الل  يعتمد هلى تحديد األحةداث       

التي تهم المحاس  التي يخرعها ، بعد للة  إلجةرامات القيةام المحاسةبي ويشةتمل للة  هلةى العديةد مةن همليةات 

يلةزم اإلفصةاع ه هةا فةي القةوا م الماليةة )الكعبةي ،  محاسةبية وبيا ةات متشغيل البيا ات بقصد التوصةل إلةى مقةايي

( ، وهرفها ميجز با ها إهةالن ي عتقةد بصةحته ويةتم توصةيله بإسةتخدام القةيم ال قديةة يصةف خصةا ص 43:  2003

: 2006الشركة وفقا لل واحي المالية والتي يعتقد بأ ها تعبةر بعدالةة هةن   شةطة الشةركة الماليةة )ميجةز و خةرون ،

ةا الماليةة البيا ةات وفرتفهي ،  (61  األصةول تعكةم التةي العموميةة الميزا يةة ، المؤسسةة الوحةدة لحسةابات ملخصض

 ،مةيجم) معي ةة فتةرة خةالل  تةا ا همليةات تظهةر الةدخل وبيا ةات معي ةة بيا ةات كما هلى المال ور م والخصوم

 محاسة  الماليةة ،  هةده البيا ات من مجموهة هو المالية للمحاسبة ال ها ي ويمكن تعريفه با ه الم تا (13: 2009

 إ جازه تم ما وتحليل ، األخيرة   شطتها االقتصادية  تيجة للوحدة المالي هن المركز الكشف يدهي تجارية مؤسسة

 . (23: 2017 ،واشبورن سميث) باألرباع

وت عتبر القوا م المالية لمختلف المستخدمين من قبل العديد من الشركات حول العالم ، ومع  ن القوا م المالية قد      

ض بي ها سببها ربما ظروف  وقا و ية وبسةب  مةا  اقتصادية و اجتماهيةتبدو متشابهة من بلد و خر إال  ن ه ا  فروقا

 لمختلفين للقوا م المالية ه دما تخرع للمتطلبات الوط ية.تتصوره بلدان مختلفة من حاجات للمستخدمين ا

 -أهداف القوائم المالية :ثانياً : 

التةدفقات واألدام المالي وتهدف القوا م المالية لات االستخدام العام إلى التزويد بمعلومات هن المركز المالي       

اتخةال القةرارات  لمسةتخدمي هةله القةوا م فةي سةبيلتي تتعلةع بشةركة محةددة ال قدية والتغيرات في حقوق الملكية ال

 .الرشيدة االقتصادية 

 و حةةدد مجلةةم معةةايير المحاسةةبة الماليةةة  هةةداف القةةوا م الماليةةة فةةي قا مةةة مفةةاهيم المحاسةةبة الماليةةة وهةةي:      

 (73:  2010)شرويدر و خرون،

 تخال القرارات االقتصادية .ال ا م المالية هو توفير معلومات  افعةالهدف األسام من القوان ــ 1



تقديم معلومات واقعية وتفسيرية هن العمليات واإلحداث األخر  بما يفيد في الت بؤ بقدرة الشركة هلى تحقيةع ــ 2

 األرباع ومقار تها وتقييمها 

ألسةام توفير معلومات مفيدة في الحكم هلى قدرة اإلدارة هلى استخدام موارد الشركة بفعالية لتحقيع الهةدف اــ 3

 للشركة .

تقدم القوا م المالية معلومات مفيدة للمستثمرين والدا  ين للت بؤ بالتدفقات ال قديةة وتقييمهةا ومقار تهةا مةن حيةث ــ 4

 المقدار والتوقيت وهدم التأكد المرتبط بها .

مة لدور الشركة التقرير هن   شطة الوحدة المؤثرة هلى المجتمع والتي يمكن تحديدها ووصفها وقياسها والمهــ 5

 في بي تها االجتماهية .

غيةر الهادفةة لتحقيةع األربةاع هةو تقةديم معلومةات  ت هداف القوا م المالية للم ظمات الحكوميةة والم ظمةا ومنــ 6

 مفيدة لتقييم فعالية إدارة الموارد في تحقيع  هداف الم ظمة .

المستخدمين اللين تكون قدرتهم  و سلطتهم  و مواردهم للحصول هلى المعلومات محةدودة  ألول  توفر خدمة ــ 7

 واللين يعتمدون هلى القوا م المالية كمصدر  سام للمعلومات هن األ شطة االقتصادية للوحدة .

 -: مكونات القوائم المالية ثالثا ً: 

المتعلع بعر  القوا م الماليةة المجموهةة ، "هر  القوا م المالية" ( 1حدد المعيار المحاسبي الدولي رقم )       

: )  بةو  صةار وحميةدات ، وحس  االهمية ال سبية لتل  القوا م ويمكن هررها كما يلةي الكاملة من القوا م المالية 

2009 :6) 

  .                               )الميزا ية العمومية( قا مة المركز المالي  ــ1

  .                                                         )االرباع والخسا ر(  قا مة الدخل ــ 2

                                                قا مة التدفقات ال قدية . ــ 3

                      قا مة التغيرات في حقوق الملكية .         ــ 4

  اسبية واإليراحات التفسيريةالسياسات المح ــ5

 -الخصائص النوعية للقوائم المالية :رابعاً : 

قوا م ه د ة المرجوة م ها لمستخدمي هله المن اجل تحقع المعلومات المالية التي ترد في القوا م المالية الم فع      

يطلةةع هليهةةا بالخصةةا ص ال وهيةةة للمعلومةةات ، وال بةةد مةةن  ن تتصةةف بعةةدد مةةن الصةةفات اتخةةال القةةرارات ، فةة

 :ما يلي  والتي تقسم إلىالمحاسبية 

 : ــالقسم االول : الخصائص األساسية 



اللتةان  مصداقية هما الخاصةيتان الر يسةيتانإلى  ن المالممة وال مجلم المعايير المحاسبية الدولية شار  وكما      

 (Schroeder, et al, 2009 : 50) :لقرار تجعالن المعلومات المحاسبية مفيدة إلتخال ا

لكي تكون المعلومات المحاسبية مال مة يجة   ن تكةون مةؤثرة فةي القةرار ، فةإلا كا ةت معلومةات   المالءمة : -1

  . معي ة غير مؤثرة هلى القرار فإ ها تكون غير مال مة لهلا القرار

 : تتوافر فيها الخصا ص الفرهية األتيةولكي تكون المعلومات المحاسبية مال مة يج   ن         

 ن تكةون لهةا قيمةة ت بؤيةة      يجة ، المعلومةات المحاسةبية مال مةة تكةون من اجةل ان   القيمة التنبؤية :ــ أ ــ 1

 تساهد المستخدمين لها هلى ورع ت بؤات هن  اتا األحداث المارية والحالية والمستقبلية .

 ن تكون لها قيمةة إسةترجاهية      يج ، المعلومات المحاسبية مال مة ي تكون لك : القيمة األسترجاعيةــ ب ــ 1

 . التوقعات السابقةتأكيد  و تصحيح تساهد المستخدمين لها هلى 

يقصد بها  ن يتم توفير المعلومات في الوقت الم اس  قبل  ن تفقةد قةدرتها هلةى التةأثير  التوقيت المالئم :ــ ج ــ 1

 القرارات .                                                            في هملية إتخال

تكةةون المعلومةةات يمكةةن ان الموثوقيةةة الخاصةةية األساسةةية الثا يةةة للمعلومةةات المحاسةةبية ، و ت عتبةةر الموثوقيةةة: -2

ألفةراد الةلين ال ، فهةي تعتبةر خاصةية رةرورية لهةؤالم االتحيزاألخطةام الماديةة موثوقة ه دما تكون خاليةة مةن و

 . لتقييم المعلومات المعرورة الوقت الالزم و الخبرة يتوافر لديهم 

)لطفةي ،  : يجة   ن تتةوافر فيهةا الخصةا ص الفرهيةة األتيةة لات مصداقية ،ولكي تكون المعلومات المحاسبية    

2005 :194) 

األرقةام األحةداث  و التوافةع بةين  و  اإلتفاقالعر  إلى في صدق ال مصطلح يشير  : الصدق في العرضــ أ ــ 2

المحاسبية  و الموارد التةي تسةعى هةله األرقةام إلةى هررةها ، لكةن إرتفةام درجةة التوافةع ال يرةمن رةرورة  ن 

ض  القياسةات لموارد ا التةي تمثلهةا هةله هله ألحداث  و ا الحتياجات المستخدم إلا كا ت يكون القيام المحاسبي مال ما

 . محددغير م اسبة للغر  ال

يتحقع هلا المفهوم ه دما تحدث درجة هالية من االتفاق بين هدد مةن األفةراد القةا مين  القابلية للتحقق :ــ ب ــ 2

بالقيةةام والةةلين يسةةتخدمون  فةةم طريقةةة القيةةام ،  كةةأن يصةةل هةةدد مةةن المةةراجعين المسةةتقلين إلةةى  فةةم ال تيجةةة 

ارجية باستخدام  فم طرق القيام إلةى  تةا ا مختلفةة ، بخصوص هدد من القوا م المالية ، فإلا وصلت  طراف خ

                                      . فإن القوا م المالية تكون غير قابلة للتحقع م ها وال يمكن للمراجعين إبدام الر   فيها

                                                  

 ن تكةةون المعلومةةات المحاسةةبية خاليةةة مةةن التحيةةز لف ةةة معي ةةة مةةن  المصةةطلحلا ويقصةةد بهةة الحيةةاد :ـةةـ ج ـةةـ 2

 .،    ال تغل  مصالح ف ة معي ة من المستخدمين هلى غيرها من الف ات  هلى ف ة اخر  المستخدمين

 



 : ــ: الخصائص الثانوية القسم الثاني 

الخصةةا ص التةةي يتةةيح توافرهةةا فا ةةدة  كبةةر للمعلومةةات ولعةةل توافرهةةا يعةةزز مةةن فا ةةدة  يورةةح هةةلا القسةةم     

 (.55:  2008،)الجعارات : الخصا ص الر يسة ، وتتلخص هله الخصا ص بالقابلية للمقار ة والثبات

تهةةا بةة فم مقار  يمكةةنالمعلومةةات المتعلقةةة بةةأ  شةةركة بشةةكل كبيةةر إلا كةةان  م فعةةةتةةزداد  القابليةةة للمقارنةةة : -1

، ومعلومةات  فةم الشةركة هةن فتةرة سةابقة  و ه ةد  قطةة زم يةة سةابقة وتزيةد قابليةة معلومات الشةركات األخةر 

ويقةةوم بةةلل  مسةةتخدمو القةةوا م الماليةةة ألغةةرا  اتخةةال القةةرارات المتعلقةةة باالسةةتثمار  و  ،المقار ةةة بةةين الشةةركات

، وال يمكن  ن تكون القوا م الماليةة قابلةة للشركة وغير لل  ماليالتمويل  و التعرف هلى المركز المالي واألدام ال

 . ة وفقا لمفهوم الثبات  و االتساقللمقار ة إال إلا تم إهدادها باستخدام لات األسم والمبادئ المحاسبي

المحاسبية هن  فم الحةدث مةن فتةرة ه دما تطبع وحدة محاسبية  فم المعالجة يقصد بخاصية الثبات  : الثبات-2

، وال يع ي لل   ن الوحدات ال يمك ها التحول في استخدامها للمعايير المحاسبيةفإ ها تعتبر ثابتة ، خر  فترة ا الى

يمكن للشركات تغييةر الطةرق المحاسةبية التةي تسةتخدمها وللة   بلمن طريقة محاسبية معي ة إلى طريقة  خر  ، 

وفي هةله الحالةة فإ ةه يجة  اإلفصةاع هةن ، من القديمة  في الحاالت التي يثبت فيها  ن الطريقة الجديدة ت عد  فرل

التةةي حةةدث فيهةةا طبيعةةة و ثةةر هةةلا التغيةةر المحاسةةبي ومبةةرر إجرا ةةه وللةة  فةةي القةةوا م الماليةةة الخاصةةة بةةالفترة 

 . (72 : 2009 ،تغير)كيسو وويجا ت

 

 الفصل الثالث

 الجانب العملي

 -مجتمع الدراسة وعينته : :اوالً 

بعة  هي ةة الدراسةة مةن  اخةلت, وقةـد  بع  المصارف والجامعةات الحكوميةةاسة من يتكـون مجتمع الدر       

طبقةات المجتمةع االحـةـصا ي قـةـيد الـةـدراسة و  يمثةلالجــدول التالـةـي و موظفي المصارف وموظفي الحسابات ،

 االستبيا ات التي تم اســتردادها و القــابلة للـتحليل .

 ( يبين هدد االستبا ات التي تم توزيعها و المستردة م ها 1)  جدول                            

 مجتمع الدراسة
 عدد االستمارات

 الـمــوزعة

 عدد االستمارات

 المستـردة
 نسبة االســترداد

 %71 50 70 مراقبي الحسابات

 

 لتحليل بيا ات العــي ة .مقبولة تعتبر وهي  سبة  (%71) والتي هي ال سبة اهاله خالل  ومن    

 ( يبين المؤهل العلمي ألفراد العي ة 2)  جدول



 التكرار المؤهل العلمي

 11 ماجستير

 23 بكالوريوس

 16 دبلوم

 0 أخرى

 

باسةتخدام  انتم تحـليل البيا ات التـي جمعت مةـن خةالل اسةتمارة االسةتبيان التةـي تةم اهةدادها مةـن قبةل الباحثة     

هةةداد التقةةارير ( شةةخص العةةـاملين فةةي مجةةال ا50و التةةي تةةم توزيعهةةا هـةةـلى هـةةـي ة مكو ةةة مةن )،  SPSSبر ةاما 

من خاللةه تحديةد اهميةة كةل  ، حتى يتممن خمم درجات  ل  يتكونال Likert Scaleوتم اهتماد مقيام  المالية ،

 : في الجدول التالي ورحوكما م، ب د من ب ود استمارة االستبيان 

 المؤهل العلمي ألفراد العي ة ( يبين 3) جدول 

 

         

 

 

 

 

 2 إلةى 1 )مةن  والض  الـفـترة  طـول مـن خالل حسا ، ولل   المرجح( )المتوسط الحسابي كما تـم حسا  المتـوسط

 هدد تمثل  5 ، رابعة( مسافـة 5 إلى 4 ومـن ، ثالثة مسافة 4 إلى 3 ومن ، ثا ية مسافـة 3 إلى 2 ومن ، مسافـة  ولى

 :التالـي  الجدول التوزيع حس  ويصبح (0.80 (ويساو  الفترة طول ي تا 5 هلى 4 قسمة االختيارات. وه د

 

 ( يبين المؤهل العلمي ألفراد العي ة 4)  جدول 

 المستو  المرجح المتوسط

ض   تفع ال 1.79 إلى 1 من  إطالقا

  تفع ال 2.59 إلى 1.80 من

 االجابة االهمية

ض  5   تفــع تماما

  تفع 4

 محايد 3

 ال  تفع 2

ض  1  ال  تفع تماما



 محايد 3.39 إلى 2.60 من

  تفع 4.19 إلى 3.40 من

 بشدة  تفع 5 إلى 4.20 من

 

 

 

 -عـرض نتائج االستبانة :  :ثانياً 

تم صياغـة مجموهة  دورها في تعزيز القوا م المالية الس وية ،التقارير المالية المرحلية و من خالل االتي :  و    

  تفـع بشدة الى ال  تفـع بشدة . من االس لة وتـم تص يف االجابة من

 -اختبار الثبات : :ثالثاً 

مةةن مةةـد  التةةرابط بةةين اسةة لة اسةةتمارة االسةةتبيان مةةع بعةةـرها  اكةةدمعةةـامل ) كرو بةةاخ الفةةـا ( للتتةةـم اسةةتخدام      

ا  كلما اقـتر  المعامل من الواحـد يعـ ي ثبات  ،ليل االحصا ـي لغـر  تحديد امكا ية االهـتماد هـلى  تا ا التح

 ة .والتي تعتبر اد ى قيم 0.60الترابط واد ى قيمة له 

Case Processing Summary ( 5جدول ) 

% N الحالة 

100.0 

0 

100.0 

10 

0 

10 

 مقبول

 مستث ى

 المجموم

 

Reliability Statistics ( 6جدول ) 

 الفا كرونباخ عدد البيانات

5 0.824 

     

القةـيمة تكةون قةـريبة مةن  هةلهو (0.824)من خالل الجـدول السةابع بةان القةـيمة المسةتخرجة لمعامةل كرو بةاخ و 

 الواحد الصحيح ا  ان هـ ال  تأكيد هـلى تماس  االستبا ة .

 



 

 

 

 

 

 

 التكرارات و النسب المئوية : ـ: رابعـاً 

 ( التكرارات و ال س  الم وية 7)  جدول

 المقياس الفـقـرات ت
 أتفق

 ً  تماما
 ال أتفق محايد أتفق

 ال أتفق

 ً  تماما

 الوسط

 الحسابي

            النحراف ا

 لمعياريا

1 
 لية من ـــتبر التقارير المرحــتع     

 االيضاحات الممتمة للقوائم المالية    

 18 24 1 4 3 التكرار
4.000 0.600 

 %36 %48 %2 %8 %6 النسبة

2 
 يمكن االستنغاء عن القوائم المالية    

 السنوية بوجود التقارير المرحلية    

 20 25 1 2 2 التكرار
4.180 0.582 

 %40 %50 %2 %4 %4 النسبة

3 
  التقارير الماليةتعتبر العالقة بين     

 عالقة متوترةو   و القوائم المالية 

 20 20 2 4 4 التكرار
3.960 0.604 

 %40 %40 %4 %8 %8 النسبة

4 
ً التقار   ير المرحلية اكثر التزاما

 من ناحية التطبيق

 25 20 2 2 1 التكرار
4.320 0.568 

 %50 %40 %4 %4 %2 النسبة

5 
 تفي بالحاجة  تقارير المرحلية لا

 لوحدها في اتخاذ القرارات

 2 26 8 7 7 التكرار
3.180 0.682 

 %4 %52 %16 %14 %14 النسبة

6 

مميزات القوائم المالية السنوية 

الموثوقية والدقة وتوفرها بالوقت 

 المناسب

 20 19 2 4 5 التكرار

3.900 0.610 
 %40 %38 %4 %8 %10 النسبة

7 

 المرحلية المالية التقارير تتأخر

بسبب قلة الرقابة من قبل الجهاز  

 الرقابي

 20 12 3 8 7 التكرار

3.600 0.640 
 %40 %24 %6 %16 %14 النسبة

8 

 التقارير المالية المرحلية تتضمن

 بيانات الفترة الحالية مقارنة     

 بالفترة السابقة              

 25 2 1 2 20 التكرار

3.200 0.680 
 %50 %4 %2 %4 %40 النسبة

9 
 

 يتم توجيه التقارير المرحلية بصورة

 14 2 21 10 3 التكرار
3.280 0.672 

 %28 %4 %42 %20 %6 النسبة



 خاصة الى المستثمرين الحاليين      

 والمرتقبين                 

10 

 

 التقارير المالية المرحلية ال تساعد     

 في مالئمة المعلومات المحاسبية     

 

 30 8 5 5 2 التكرار

4.180 0.582 
 %60 %16 %10 %10 %4 النسبة

 0.622 3.780 المجموع

 

 

 خامساً ــ عـرض النتائج وتحليلها : ــ

الحسةابي  ( يورح قةيم التكةرارات وال سة  الم ويةة والوسةط5)رقم والجدول ، ( 10ــ 1ألس لة من )اام يقيتم و  

 ويترح من هـلا الجدول ال تا ا االتية : الموروهة ،  س لة لواال حراف المعيار   

 . تعتبر التقارير المرحلية من االيضاحات الممتمة للقوائم المالية -1-رقم الفـقـرة 

%( ، و  سةبة ال 48بةين االتفةاق و االتفةاق التةام ، وبلغةت  سةبة ال اتفةاق ) ، % (14اتفقت هي ة البحث ب سبة )  

ض )   . (0.600المعيار  فقد كان ) ،  ما اال حراف  (4.000% ( ، و بل  الوسط الحسابي للفقرة  )36اتفـع تماما

 . يمكن االستنغاء عن القوائم المالية السنوية بوجود التقارير المرحلية ـ2-رقم الفـقـرة  

%( 50%( بين االتفاق واالتفاق التام هـلى هـله الفـقـرة ، و بلغـت  سبة ال اتفاق )8اتفقت هي ة البحث ب سبة )   

ض )   (.0.582اال حراف المعيار  كان ) (، و 4.180% ( ،  ما الوسط الحسابي بل   )40، و  سبة ال اتفـع تماما

 . عالقة متوترة ة والقوائم المالية السنويةالتقارير الماليتعتبر العالقة بين  ـ3-رقم الفـقـرة 

%( ، و  سبة ال 40%( ، وبلغت  سبة ال اتفاق )16هي ة البحث بين االتفـاق التام واالتفـاق ب سبة ) تحصل      

ض )   (.0.604(،  ما اال حراف المعيار  فقد كان ) 3.960% ( ، و بل  الوسط الحسابي للفقرة  )40اتفـع تماما

 . التقارير المرحلية اكثر التزاما من ناحية التطبيق ـ4- رقم الفقرة

%(، و سبة ال اتفةـع 40%( بين االتفاق و االتفاق التام ، وبلغت  سبة ال اتفاق )6اتفقت هي ة البحث ب سبة )      

ض )   (.0.568(،  ما اال حراف المعيار  فقد كان ) 4.320% ( ، و بل  الوسط الحسابي للفقرة  )50تماما

 .تفي بالحاجة لوحدها في اتخاذ القرارات  تقارير المرحلية لاهل  ـ5- رقم الفقرة



%(، و سبة ال اتفـع 52%( ، وبلغت  سبة ال اتفاق )28حصل هي ة البحث بين االتفـاق التام واالتفـاق ب سبة )    

ض )   (.0.682د كان ) (،  ما اال حراف المعيار  فق3.180% (، و بل  الوسط الحسابي للفقرة  )4تماما

 .من مميزات القوائم المالية السنوية الموثوقية والدقة وتوفرها بالوقت المناسب   ـ6 -رقم  الفقرة

%( حةةول ان الرةةرا   المفةـرورة هةةـلى دخةةـول 18بلغةت  سةةبة االتفةاق التةةام واالتفةةاق مةن هي ةةة البحةث )      

ض 38ت  سةةبة ال اتفةةاق )مكلفةةـي رةةريبة الةةـدخل هةةـالية وال ت اسةة  مةةدخالتهم ، وبلغةة %(، و سةةبة ال اتفةةـع تمامةةا

 (.0.610(،  ما اال حراف المعيار  فقد كان )3.900%(، وبل  الوسط الحسابي للفقرة )40)

 .تتاخر التقارير المرحلية بسبب قلة الرقابة من قبل الجهاز الرقابي  ـ7- رقم الفقرة

%(، و سةبة ال 24% ( بةين االتفةاق و االتفةاق التةام، وبلغةت  سةبة ال اتفةاق )30اتفقت هي ة البحث ب سبة )       

ض )   (.0.640(،  ما اال حراف المعيار  فقد كان )3.600% (، وبل  الوسط الحسابي للفقرة )40اتفـع تماما

 

 . فترة الحالية مقارنة بالفترة السابقةتتضمن التقارير المالية المرحلية بيانات ال ـ8 -رقم  الفقرة

%( حول هل للمؤسسات الحةـكومية دور فةـي  شةر 44بلغت  سبة االتفاق التام واالتفاق من هي ة البحث )         

ض ) 4الـوهةةـي الرةةريبي ، وبلغةةت  سةةبة ال اتفةةاق ) % ( ، و بلةة  الوسةةط الحسةةابي 50%( ، و  سةةبة ال اتفةةـع تمامةةا

 (.0.680اال حراف المعيار  فقد كان ) (،  ما 3.200للفقرة )

 . يتم توجيه التقارير المرحلية بصورة خاصة الى المستثمرين الحاليين والمرتقبين ـ9-رقم  الفقرة

%(، و سةبة ال اتفةـع 4%(، وبلغةت  سةبة ال اتفةاق )26حصل هي ة البحةث بةين االتفةـاق التةام واالتفةـاق ب سةبة ) 

ض )  (.0.672(،  ما اال حراف المعيار  فقد كان )3.280بي للفقرة )%(، وبل  الوسط الحسا28تماما

 .التقارير المالية المرحلية ال تساعد في مالئمة المعلومات المحاسبية  ـ10- رقم الفقرة

%(، و سبة ال اتفـع 16% ( بين االتفاق و االتفاق التام ، وبلغت  سبة ال اتفاق )14اتفقت هي ة البحث ب سبة )    

ض )   (.0.582(،  ما اال حراف المعيار  كان  ب سبة ) 4.180% (، وبل  الوسط الحسابي للفقرة  )60تماما

( والخةاص بعةر  التكةرارات وال سة  الم ويةة 5ومن خالل مالحظة ال تا ا المستخلصةة فةي الجةدول رقةم )     

ض مةن اسةتمارة االسةتبيان تمتلة  هلةى وسةط حسةابي ) ( وبةا حراف معيةار  قةدرة)  4.320يتبين ل ا بان الفقرة رابعا

ض كا ت هي اقل وسةط حسةابي ) )0.568 ( وهةلا يةدل 0.682( وبةا حراف معةـيار  قةدرة )3.180اما الفقرة خامسا

 لاجابات هـن وسطها الحسابي . يرهلى هـدم وجود تشتت كب

 

 ث : ــفرضيات البح :سادساً 



 .التقارير المالية المرحلية والقوا م الس وية بين   ــ فررية العـدم : ال توجد هالقة تأثر لو داللة مع وية 

 .القوا م المالية الس وية والتقارير المرحلية بين الفررية البديلة : توجد هالقة تأثر لو داللة مع وية    

 .القوا م الس وية و  التقارير المرحلية بين فررية العـدم : ال توجد هالقة ارتباط لو داللة مع وية  - 

 .القوا م المالية الس وية و  التقارير المالية المرحلية بين الفررية البديلة : توجد هالقة ارتباط لو داللة مع وية  

المحسةوبة  T" الختبةار فررةية البحةث فكا ةت قيمةة One Sample T-testلتأكيةد التحليةل تةم اجةرام اختبةار "   

وهليةةة  ةةرف   0.05% ومسةةتو  داللةةة 95ه ةةد مسةةتو  ثقةةة  1.96وهةةي اهلةةى مةةن القيمةةة الجدوليةةة   2.3651

 .القوا م المالية الس وية و   التقارير المالية المرحليةبين ال توجد هالقة تأثر  فررية العـدم القا لة : 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المبحث االول

 : ـــاالستنتاجات 

 توصل الباحثان الى هدة است تاجات واهم هلا االست تاجات هي :

تقةارير ماليةة مرحليةة فةي  ان التقارير المالية المرحلية تعد با تظام ، حيث تقةوم الوحةدات االقتصةادية باصةدار -1

 الموهد المحدد لها .

 تساهم التقارير المرحلية في زيادة ثقة المستفيدين من خالل  شر القوا م المالية في الوقت الم اس  . -2

تلبةةي التقةةارير الماليةةة المرحليةةة باحتياجةةات المهتمةةين بةةالقوا م الماليةةة ، وبالتةةالي تسةةاهم فةةي اتخةةال القةةرارات  -3

 ية الرشيدة .االستثمار

توجةد مشةةاكل بةااللتزام بتطبيةةع المعةايير المحاسةةبية الدوليةةة التةي تخةةص التقةارير المرحليةةة مةن حيةةث االهةةداد  -4

 واهمية هله التقارير لمستخدمي القوا م المالية .

مؤهةةل ال توجةةد فةةوارق احصةةا ية فةةي واقةةع التقةةارير الماليةةة المرحليةةة والقةةوا م الماليةةة السةة وية ه ةةد مسةةتو  ال -5

 العلمي والخبرة .

 

 الفصل الرابع

 المبحث الثا ي

 : ــالتوصيات 

 بعد االطالم هلى اهم االست تاجات موروم الدراسة فان الباحثان يوصيان بما يلي :



القةوا م  فيمةا يتعلةع باهةداد( فةي الوحةدات االقتصةادية 34من الررور  االلتةزام بتطبيةع المعيةار المحاسةبي ) -1

 المالية الس وية .

 ررورة ان تبين التقارير المالية المرحلية تارين المركز المالي وتارين ا طالق الفترة المالية و هايتها . -2

من المهم ان يتم  شر التقارير المالية حس  المتعةارف هليةه وان يكةون فةي مت ةاول جميةع مسةتخدمي التقةارير  -3

 المالية .

 اد التقارير المالية المرحلية من قبل محاسبيين مختصين بهلا ال وم من التقارير .يج  ان يتم اهد -4

وجود جهاز رقابي هلى هملية اصدار و شر التقارير المرحلية ، الن مةن شةا ها ان تةؤد  الةى الدقةة والكفةامة  -5

 في تل  التقارير .

 المرحلية وحس  المعايير المحاسبية الدولية .الزام الوحدات االقتصادية هلى اصدار التقارير المالية  -6

 ررورة ان تحتو  التقارير المالية المرحلية هلى معلومات ادارية تساهد في اختيار  مو ا قرار م اس  . -7
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