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Abstract.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Research presented two subjects , First one in Accounting
especially
Qualitative
Characteristics
of
Accounting
Information .
The second in Auditing especially the Role of Auditors for
verification about Qualitative Characteristic of Accounting
Information .
Researcher try to have its own method in presenting his
research through tenet tables .
Researcher try to depend IASs (International Accounting
Standards)
&
IASs
(International
Auditing
Standards)
relationship to his research and bases of profession and
behavior for Auditors .
The result reached that Auditors Allan for verification
about Qualitative Characteristics of Accounting Information ,
that giving affect in Accounting Information user's and their
economic decisions .
As clearly as , the research importance appear to find the
missing communication between accounting and auditing jobs for
verification
about
specific
level
from
qualitative
characteristic of accounting information ; then, the research
objective completed it's importance in making connection
between accounting and auditing jobs into existing of
qualitative characteristic , other time ; the problem of research
come to making questions that the financial statements appear
of management opinion , the accounting information not
necessarily match with the users wish's to taking economic
decision, and what is the scope role of auditors to make sure
existing of qualitative characteristic .
There for the hypotheses making to proved that the
financial statements represent the management opinion , and the
information should carrying with specific level of qualitative
characteristic in case of preparing the financial statements
with engaging roles .
Researcher portrays his research through four chapters ,
first present previous researches and research methodology ,
second present theoretical back ground of Qualitative
Characteristics of Accounting Information , third present
applied chapter about the extent of existing Qualitative
Characteristics of Accounting Information for Iraqi companies
sample listed in ISX and also analyzing its results .
Fourth chapter present conclusions and recommendations .

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-المستخلص

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

تناكؿ الباحث في بحثو محكرييف  ،المحكر األكؿ محاسبي كيتعمؽ بالخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،أما المحكر الثاني كاف تدقيقي  ،إذ ارتكز عمى مدل دكر
الذم يقع عمى مراقبي الحسابات في التحقؽ مف تكافر ىذه الخصائص  ،كارتأل الباحث أف يقدـ

المحكر التدقيقي عمى المحكر المحاسبية في عنكاف البحث  ،فأصبح العنكاف

" مدل دكر مراقبي

الحسابات في التحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية "  ،كذلؾ

ألىمية البحث مف ناحية العممية التدقيقية كمسؤكلية مراقبي الحسابات تجاه ذلؾ .
كسعى الباحث إلى تطبيؽ ما جاء في البحث عمى بحثو في إيجاد طريقتو الخاصة في عرض

المعمكمات الكاردة في البحث مف خبلؿ استخداـ بعض مربعات النص كإيضاحات كمعمكمات (ىكامش)
متممة لفقرات البحث  ،كأخرل لمداللة عمى عنكاف المكضكع الرئيس لصفحات البحث  ،كما تـ إدراج

بعض األشكاؿ كالجداكؿ التكضيحية في الجانبيف النظرم كالتطبيقي  ،فضبلن عف إتباع طريقة لعرض

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بالتدرج الذم نراه مناسبان  ،كقد نجح ىذا العرض مف خبلؿ
استمرار الباحث في كتابة بحثو في الجانبيف النظرم كالتطبيقي .

كقد حاكؿ الباحث استنادان إلى اعتماده المعايير المحاسبية كالتدقيقية المحمية كالدكلية ذات

الصمة كقكاعد السمكؾ الميني كاألخبلقي كالمسؤكلية القانكنية لمراقبي الحسابات الكصكؿ إلى نتيجة
مفادىا أف عمى مراقبي الحسابات إلزاـ في التحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات

المحاسبية في القكائـ المالية لما ليا األثر عمى مستخدمي القكائـ المالية كالق اررات االقتصادية التي
يتـ اتخاذىا مف قبميـ .
كتبرز أىمية البحث في إيجاد حمقة الكصؿ المفقكدة مابيف العمؿ المحاسبي كالعمؿ التدقيقي

فيما يخص بالتحديد التحقؽ مف مدل تكافر مستكل معيف مف الخصائص النكعية لممعمكمات

المحاسبية  ،كيأتي اليدؼ مف البحث مكمبلن ألىميتو في الربط بيف الكظائؼ المحاسبية كالتدقيقية

لمعمؿ عمى تعزيز تكافر تمؾ الخصائص بالقكائـ المالية  ،في حيف أف المشكمة البحثية تأتي مف خبلؿ

كضع تساؤالت بأف عرض القكائـ المالية تعكس كجية نظر معدييا  ،كأف المعمكمات المحاسبية ليست

بالضركرة متطابقة مع ما يرغب بو مستخدمييا أك تمبي حاجاتيـ

 ،كما ىك الدكر الذم ينبغي عمى

مراقبي الحسابات أف يقكمكا بو لتأكيد تكافر تمؾ الخصائص في المعمكمات المحاسبية  ،كعميو جاءت
االفتراضات بأف القكائـ المالية تمثؿ كجية نظر معدييا كأف المعمكمات الكاردة في تمؾ القكائـ يتكافر

فييا مستكل معيف مف الخصائص النكعية عند التزاميـ بتطبيؽ القكانيف كالقكاعد كالتعميمات المرعية
كيؤكد ذلؾ مراقبك الحسابات لما عميو مف إلزاـ في التحقؽ مف تمؾ الخصائص النكعية .

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-المستخلص

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

كقد نظـ الباحث بحثو بتقسيمو إلى أربعة فصكؿ  ،إذ تناكؿ

الفصؿ األكؿ منيجية البحث

كاألبحاث السابقة مكزع عمى مبحثيف  ،تناكؿ المبحث األكؿ اإلطار العاـ لمبحث  ،أما المبحث الثاني
فتناكؿ عرض بعض األبحاث السابقة التي تناكلت مكضكع الخصائص النكعية كأخرل تناكلت

مسؤكلية مراقبي الحسابات عف القكائـ المالية .

كتناكؿ الفصؿ الثاني (الجانب النظرم) اإلطار العاـ لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية

مكزعة عمى مبحثيف  ،كقد ارتأل الباحث اعتماد التسمسؿ المنطقي لمبحث في تكزيع مكاضيع الفصؿ
عمى المبحثيف  ،إذ تـ اعتماد مدخؿ المعمكمة المحاسبية ثـ القكائـ المالية فالخصائص النكعية ،

كاختتامو الفصؿ بمسؤكلية مراقبي الحسابات بالتحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات

المحاسبية في القكائـ المالية .

أما الفصؿ الثالث (التطبيقي) فقد كاف عمى مبحثيف  ،فقد حاكؿ الباحث أف يجعؿ نفسو مقاـ

مراقب الحسابات  ،فتناكؿ المبحث األكؿ

التطبيؽ العممي بفحص مدل تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لعدد مف الشركات العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ

المالية  ،كقد تضمت العينة البيانات المالية لمشركات لسنة  2010كلمقطاعات (مصارؼ  ،استثمار
 ،خدمات  ،فنادؽ  ،صناعي  ،زراعي)  ،إذ تضمف التطبيؽ العممي إبراز دكر مراقبي الحسابات في

التحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في تمؾ القكائـ المالية لمشركات المختارة
 ،أما المبحث الثاني فقد تناكؿ تحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ الجانبيف النظرم

كالتطبيقي كاختبار فرضيات البحث .

ثـ جاء الفصؿ الرابع لكضح أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا في الجانبيف النظرم

كالتطبيقي  ،كادراج أىـ التكصيات المكجية لذكم العبلقة مف إدارات لمشركات كمحاسبيف كمراقبي
الحسابات كجيات أخرل معنية بإصدار القكاعد كالمعايير كاألنظمة المحاسبية كالتدقيقية لجذب
انتباىيـ حكؿ ما تـ التكصؿ إليو خبلصة الجيد المبذكؿ في ىذا الجانب .

الباحث
عبد الكريـ محمد سمماف النجار
2012 / 8 /28
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ادلقذمة Introduction

تُت َعع ْدد الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
 )Accounting Informationكانعكاساتيا عمى محتكيات القكائـ المالية بأنيا سمات مف

( Qualitative Characteristics of

الضركرم أف تتميز بيا المعمكمات المحاسبية المعركضة في القكائـ المالية كي يعكؿ عمييا لتككف
األساس السميـ المعتمد التخاذ الق اررات مف مستخدمييا .
كتقكـ المعمكمات المحاسبية بادكار ميمة في مقدمتيا الدكر ً
اف التنبؤم كالتأكيدم بجانب إضفاء
المكثكقية فييا ،إذ يتمثؿ الدكر التنبؤم في تمكيف مستخدمي المعمكمات مف التنبؤ بقدرة الشركة عمى
بل عف التصدم لمظركؼ غير اإليجابية التي تعترض مصالحيا
استثمار الفرص المتاحة ليا  ،فض ن
مستقببلن  ،أما الدكر التأكيدم فيتمثؿ في حقيقة المركز المالي لمشركة المتمثؿ بممتمكاتيا مف

المكجكدات كالمطمكبات غير المتداكلة بصكرة عادلة كصادقة ألىمية المعمكمات المالية حكؿ مركزىا

المالي كنتيجة نشاطيا .
مف الضركرم النظر إلى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية نظرة شاممة كال يتـ الفصؿ
فيما بينيا كتفضيؿ سمة عمى أخرل  ،األمر الذم قد يؤدم إلى التأثير السمبي عمى ىذه المعمكمات
التي سيتـ عرضيا  ،كبذلؾ فمف الضركرم تطبيؽ الخصائص عمى المعمكمات المحاسبية بصكرة

متكازنة سعينا لتقميص فجكة التكقع ما بيف مصداقية عرض المعمكمات المالية كما يتكقعو

مستخدمييا.

كتقع مسؤكلية إعدد القكائـ المالية عمى إدارة الشركة كأف أم خطأ قد يرتكب فييا مف قبؿ
محاسبي الشركة تتحممو اإلدارة  ،أم أف اإلدارة ىي المسؤكلو أماـ المالكيف أك /كالمستثمريف في

بناء عمى تكصيات المالكيف
مدل كفاءتيا في تحقيؽ أىداؼ الشركة ككيفية إدارة أمكاليا كمكاردىا ن
كحقيـ في محاسبتيا أك مكافئتيا مقابؿ جيكدىا  ،كبذلؾ عمى اإلدارة االلتزاـ بتحقيؽ أفضؿ مستكل
ممكف لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لغايات اتخاذ الق اررات مف قبؿ

مجمكعة كبيرة مف المستخدميف .

كمف ىنا يأتي الدكر الميـ لمراقب الحسابات في االستفادة مف مدل تكافر الخصائص النكعية
لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية في انجاز عممية التدقيؽ  ،إذ أف مستخدمي المعمكمات
المحاسبية يعتمدكف عمى مراقب الحسابات في تكفير األطمئناف عمى سبلمة أعماؿ الشركة كقدرتيا

عمى األستمرار .
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كفي ىذا البحث سيتـ التعرؼ عمى مدل مسؤكلية مراقبي الحسابات في التحقؽ مف التزاـ
الشركة بالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية عند إعدادىا لمقكائـ المالية  ،كما ىي القكاعد
التي تكجب عمى مراقب الحسابات التحقؽ مف ذلؾ  ،كما ىي المسؤكلية المدنية كالمساءلة التي تقع
عمى عاتقو عند عدـ تحققيا أك ض ً
عفيا .
ي
كقد تـ تقسيـ البحث إلى أربعة فصكؿ :
تناكؿ الفصؿ األكؿ منيجية البحث كاألبحاث السابقة مكزعة عمى مبحثيف  ،تناكؿ المبحث
األكؿ اإلطار العاـ لمبحث ،فيما تناكؿ المبحث الثاني عرض جيكد الباحثيف اآلخريف مف خبلؿ
عرض األبحاث السابقة التي كضعكىا .
كتناكؿ الفصؿ الثاني الجانب النظرم اإلطار العاـ لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
مكزعة عمى مبحثيف  ،تناكؿ المبحث األكؿ تفصيؿ لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في
القكائـ المالية  ،كتناكؿ المبحث الثاني مدل اإللزاـ عمى مراقبي الحسابات بالتحقؽ مف تكافر
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .
أما الفصؿ الثالث (التطبيقي) فقد كاف عمى مبحثيف  ،تناكؿ المبحث األكؿ التطبيؽ العممي
بفحص مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لعدد مف الشركات
العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كقد تضمت العينة البيانات المالية لمشركات لسنة
 2010لتشمؿ القطاعات (مصارؼ  ،استثمار  ،خدمات  ،فنادؽ  ،صناعي  ،زراعي)  ،إذ تضمف
التطبيؽ العممي إبراز دكر مراقبي الحسابات في التحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في تمؾ القكائـ المالية لمشركات المختارة  ،أما المبحث الثاني فقد تناكؿ تحميؿ

النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ الجانبيف النظرم كالتطبيقي كاختبار فرضيات البحث .
ثـ جاء الفصؿ الرابع لكضح أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا في الجانبيف النظرم

كالتطبيقي  ،ككذلؾ أىـ التكصيات المكجية لذكم العبلقة مف إدارات لمشركات كمحاسبيف كمراقبي
الحسابات كجيات أخرل معنية بإصدار القكاعد كالمعايير كاألنظمة المحاسبية كالتدقيقية .

كمف اهلل التكفيؽ
الباحث
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المبحثىاألول

منؼجوظىالبحثى
Research Methodology

: Importanceى
ى
- 1أهموظىالبحثىof Research
 -1-1األىمية الفكرية لمبحث :
تتناكؿ األدبيات المحاسبية مكضكع الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كمدل تكافر
ىذه الخصائص كتأثيرىا في مجمؿ الق اررات االقتصادية التي يتخذىا مستخدمكىا كالدكر األكبر
لممحاسب في تكافر ىذه الخصائص  ،بينما تتناكؿ أدبيات التدقيؽ دكر مراقب الحسابات بميمتو في

و
بشكؿ عاـ ،
انجاز الكاجب المكمؼ بو مف أعماؿ التدقيؽ كابداء رأيو بحقيقة كعدالة المركز المالي
كبالتالي تفتقد ىاتاف األدبيتاف لحمقة الكصؿ المتمثمة بمدل دكر مراقبي الحسابات في التحقؽ مف

تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية المعدة مف قبؿ المحاسبيف  ،كمف
ىنا تبرز األىمية الفكرية لمبحث بإيجاد حمقة الكصؿ ىذه بيف الطرفيف .
 -2-1األىمية التطبيقية لمبحث :
تتضاعؼ أىمية البحث بدرجات االىتماـ بالق اررات العديدة التي يتخذىا مستخدمك المعمكمات
المحاسبية كالنتائج المترتبة لتمؾ الق اررات  ،كتزداد حيكية الق اررات كنتائجيا اعتمادان عمى مستكل
الخصائص النكعية التي تتصؼ بيا المعمكمات المحاسبية  ،إذ جاء في إطار إعداد كعرض

البيانات المالية الصادر عف لجنة معايير المحاسبة الدكلية كتبناه مجمس معايير المحاسبة الدكلي
في المعيار المحاسبي الدكلي األكؿ (عرض البيانات المالية) عمى التشديد في االلتزاـ بالخصائص
النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لما ليا مف األىمية في إعطاء البيانات المالية
المكثكقية كالمبلئمة كقابمية المقارنة كالتناسؽ  ،فضبلن عف أىمية الدكر الذم يقدمو مراقبك الحسابات

في تعزيز المكثكقية بالقكائـ المالية بصكرتيا النيائية .

- 2أهدافىالبحثىObjectives of Researchى:ى
 -1-2األىداؼ النظرية لمبحث :
يسعى البحث إلى إضافة إسياـ معرفي فكرم تتعمؽ باإلفصاح المحاسبي كىي الكظيفة
األساسية في المحاسبة مف جية  ،كمف جية أخرل تتعمؽ بكظيفة ال تقؿ أىمية عف الكظيفة السابقة
كمكممة ليا  ،أال كىي كظيفة التدقيؽ الخارجي الذم يقكـ بو مراقب الحسابات  ،كأف ىذا الربط بيف
الكظائؼ المحاسبية كالتدقيقية قمما تناكلتو األدبيات المحاسبية كالتدقيقية سابقان لتحديد مسؤكلية إدارة
الشركة عف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية عند إعدادىا كعرضيا القكائـ المالية

كمدل الدكر الذم يقع عمى مراقبي الحسابات في التحقؽ مف تكافرىا .
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 -2-2األىداؼ التطبيقية لمبحث :
ييدؼ البحث إلى دراسة كتحميؿ مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في
البيانات المالية مف أجؿ تعزيز الثقة في المعمكمات المحاسبية  ،فضبلن عف تقميص الفجكة بيف

تكقعات مستخدمي البيانات المالية كابداء الرأم لمراقب الحسابات في البيانات المالية عند قياـ

مراقب الحسابات بتككيد صحة اإلفصاح بأف إعداد البيانات المالية قد تـ عمى كفؽ الخصائص
النكعية األساسية لممعمكمات المحاسبية .

- 3مذكلظىالبحثىProblem of Researchى:ى
 -1-3مشكمة البحث في صكرتيا الفكرية :
تكاجو النظرية المحاسبية صعكبات في مدل تحقؽ المحاسبكف مف تكافر الخصائص النكعية
لممعمكمات المحاسبية كبأم مستكل تتكافر  ،كبالتالي تبقى مسألة تكافر ىذه الخصائص مترككة
لتخمينات كاجتيادات مستخدمي المعمكمات المحاسبية  ،كمف كجية نظر أخرل لـ تحدد أدبيات
التدقيؽ مدل دكر مراقبي الحسابات في التحقؽ مف تكافر ىذه الخصائص  ،في حيف كانت ىناؾ
إشارة عائمة بأف يبدم مراقب الحسابات رأيو بأف القكائـ المالية تيعرض بعدالة كانصاؼ  ،كبالتالي
فإف الجدؿ المعرفي يدكر حكؿ ذلؾ الدكر العائـ لمراقبي الحسابات .
 -2-3مشكمة البحث في صكرتيا التطبيقية :
تمثؿ المعمكمات المحاسبية صمة الكصؿ بيف معدييا (المحاسبيف) كمستخدمي ىذه المعمكمات
(متخذم الق اررات) كىي رسالة ذات محتكل إخبارم ميـ يعتمد عميو متخذم الق اررات كتترتب عميو
ق اررات كنتائج اقتصادية مستقبمية بالغة األىمية  ،فالمحاسبيف يقكمكف بإعدادىا عمى كفؽ معايير
(خصائص) حددتيا المينة المحاسبية كتمثؿ بمجمكعيا الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
كألزمت بيا المحاسبيف عند إعدادىـ ليذه المعمكمات كتقديميا إلى الطرؼ اآلخر .
كيمكف التعرؼ عمى المشكمة مف خبلؿ اآلتي :
ُ  -إف تكافر مستكل معيف لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية يعتمد عمى األحكاـ
ِ -
ّ -
الشخصية كالممارسات المينية مف قبؿ المحاسبيف كبالتالي كاف مدل االعتماد عمييا
كالكثكؽ بيا مف قبؿ مستخدمي ىذه المعمكمات كمدل مبلءمتيا ليـ يبقى مكضع
تساؤالت ككف ىذه المعمكمات كالخصائص المتكافرة فييا تعكس كجية نظر معدييا أك
درجة التزاميـ بيا .
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ِ  -أف المعمكمات المحاسبية ليست بالضركرة متطابقة مع ما يرغب بو مستخدمييا أك تمبي
ِ -
ّ -
حاجاتيـ طبقان لمعديد مف الق اررات المختمفة التي يتـ اتخاذىا مف قبميـ كالمعتمدة عمى

ىذه المعمكمات كما يترتب عمى ىذه الق اررات مف انعكاسات كنتائج اقتصادية تؤثر في

مستقبميـ المالي .
ّ  -أف تكافر ىذه الخصائص بالمستكل المتكافرة فيو قد ال تمبي ىذه االحتياجات مف كجية
ِ -
ّ -
نظر مستخدمييا  ،لذا مف الضركرم البحث في كيفية التحقؽ مف تكافر ىذه الخصائص
كما يحتاجيا مستخدمكىا كليس كما يعتقدىا معدكىا .
ْ  -ما ىك الدكر الذم ينبغي عمى مراقبي الحسابات أف يقكمكا بو كالذم يؤيد أك يؤكد تكافر
ِ -
ّ -
ىذه الخصائص في المعمكمات المحاسبية في ضكء الرأم الذم يثبتكه في تقاريرىـ إلى
الييئة العامة.

: Hypothesesى
ى
- 4افتراضاتىالبحثىof Research
- 1االفتراضات النظرية لمبحث :
- 4
مف االفتراضات العامة بأف تكافر مستكل معيف مف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
تجعؿ ىذه المعمكمات ذات فائدة لمستخدمييا  ،كبافتراض عاـ آخر فأف الحمقة النيائية في سمسمة
إصدار القكائـ المالية  ،تتمثؿ بمراقب الحسابات الذم يبدم رأيو فييا  ،كبالتالي فأف ليذا الدكر
عبلقة كثيقة الصمة بمدل تكافر مستكل معيف مف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية .
 -2-4االفتراضات التطبيقية لمبحث :
في ضكء العرض المتقدـ لمشكمة البحث كلكضع حمكؿ أكلية ليا  ،فأف فرضيات البحث
يمكف صياغتيا باآلتي :
ُ  -إف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بدرجة معينة في القكائـ المالية
ِ -
ْ -
الصادرة عف إدارات الشركات تمثؿ كجية نظر معدييا كقد تمبي احتياجات مستخدمي
ىذه المعمكمات .
ِ -تتزايد أىمية المعمكمات المحاسبية لمستخدمييا كمما كانت البيانات المالية لمشركة تتكافر
ِ -
ْ -
فييا مستكل عالي مف الخصائص النكعية .
ّ  -إف عمى مراقب الحسابات إلتزاـ في التحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية
ِ -
ْ -
لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية كينبغي أف يؤكده في تقريره ككنو ينيب عف
الييئة العامة لمشركة .
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ْ  -إف تأكيد مراقبي الحسابات بتكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كبالمستكل
ِ -
ْ -
المقبكؿ تؤثر في النتائج االقتصادية التي تترتب عمى الق اررات التي يتخذىا مستخدمك
ىذه المعمكمات .

ٓ -أدالوبىجمعىالبواناتىوالمطلوماتى:
Information& Data Collection Procedures:
 -1-5الجانب النظرم :
إف الدراسة اعتمدت عمى المصادر اآلتية :
ُ -القكانيف كاألنظمة المطبقة كالتشريعات ذات الصمة كالمصادر العراقية كالعربية
ُ -
ٓ -
كاألجنبية كالمقاالت كالدكريات كالبحكث .
ِ -المعايير المحاسبية كالتدقيقية الدكلية كالمحمية .
ُ -
ٓ -
ّ -الشبكة الدكلية لممعمكماتية ( اإلنترنيت ) .
ُ -
ٓ -
 -2-5الجانب العممي :
عينة مختارة مف الشركات العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية لمقطاعات
(المصارؼ  ،االستثمار  ،الخدمات  ،الفنادؽ  ،الصناعة  ،الزراعة)
ٔ -حدودىالبحث : Research limits
 -1-6الحدكد المكانية : Location Limits
ىيئة األكراؽ المالية العراقية – أحدث الميزانيات السنكية كالفصمية لمشركات المساىمة
المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية كذات نشاطات مختمفة .

 -2-6الحدكد الزمانية : Periods Limits
البيانات المالية لمشركات لمسنة المنتيية في  /31كانكف األكؿ . 2010/
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المبحثىالثاني
أبحاثىدابػظPrevious Researches
سيعرض ىذا المبحث أىـ األبحاث ذات العبلقة مف قريب أك بعيد بمكضكع البحث  ،بالرغـ مف
أف األبحاث المقدمة في ىذا المجاؿ قميمة جدان  ،إذ لـ يتمكف الباحث مف الحصكؿ عمى أية دراسات أك

أبحاث عربية أك أجنبية كبالخصكص حالة ربط الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بالتدقيؽ كاعطاء
دكر لمراقبي الحسابات بالتحقؽ مف مدل تكافرىا في القكائـ المالية لمشركات المساىمة  ،كنعرض أىـ
األبحاث التي تـ الحصكؿ عمييا :

- 1البحوثىالطراقوظى: Iraqi Researches
- 1بحث عطية (: )2008
- 1
بحث بعنكاف (( تكفر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بالقكائـ المالية كأثره في

تحديد الكعاء الضريبي )) كىك بحث مقدـ إلى المعيد العالي لمدراسات المحاسبية كالمالية – جامعة
بغداد لنيؿ الدبمكـ العالي في الضرائب المعادؿ لمماجستير .

كقد تطرؽ البحث إلى أىمية تحقيؽ المعمكمات المحاسبية الفائدة المرجكة منيا لمستخدمييا
 ،كلتحقيؽ ذلؾ فإف مجمكعة مف الخصائص الرئيسية كالثانكية يمكف بكساطتيا الحكـ عمى أىمية

المعمكمات المحاسبية  ،فالبحث ينطمؽ مف أىمية مفادىا إف مبلءمة كمكثكقية كامكانية المقارنة

كالثبات لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية تمثؿ مطمبان ميمان كضركريان لمكاكبة عممية التطكر

في التحاسب الضريبي المتكقع  ،كاف نجاح التشريع الضريبي كالتحاسب الضريبي يتكقؼ عمى الثقة

بيف المكمؼ كالييئة العامة لمضرائب .
كقد تكصؿ الباحث الستنتاجات عدة نذكر منيا :
(ُ) أف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية (األساسية كالثانكية) في القكائـ المالية تعمؿ
بشكؿ متداخؿ كبدكف ذلؾ فأف تمؾ المعمكمات تفقد فائدتيا كمنفعتيا .
(ِ) أف المبلءمة كالمكثكقية تعمبل معان لمكصكؿ إلى اتخاذ الق اررات المناسبة .

(ّ) أظيرت نتائج التحميؿ عمى أف كؿ خاصية مف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
( المبلءمة كالمكثكقية كقابمية المقارنة كالثبات ) أف تناؿ مستكل مف التركيز يتماثؿ مع ما
تنالو الخاصية األخرل حتى ال تفقد تمؾ الخصائص أىميتيا .
(ْ) ىناؾ حاجة ماسة إلى المزيد مف األبحاث كالدراسات النظرية بشأف اإلطار النظرم
لممحاسبة كضمف البيئة العراقية لتكفير معمكمات محاسبية كمالية ذات خصائص نكعية
بالقكائـ المالية بما يحقؽ الشفافية الكاممة لمستخدمي تمؾ المعمكمات .
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- 2بحث التميمي (: )2009
- 1
بحث بعنكاف (( دكر مراقب الحسابات في تعزيز اإلفصاح بالتقارير المالية في ظؿ حككمة
الشركات )) بحث تحميمي لمقكائـ المالية لعينة مف الشركات العامة العراقية مقدـ إلى المعيد العالي
لمدراسات المحاسبية كالمالية – جامعة بغداد كىك جزء مف متطمبات نيؿ شيادة محاسب قانكني .

أظيرت مشكمة البحث أف عدـ كجكد سقؼ لئلفصاح يؤدم إلى كمفة إضافية كاصدار

معمكمات قد يتـ االستفادة منيا لؤلضرار بالشركة أك التأثير عمى مركزىا التنافسي أك قد تمس

بأسرارىا  ،كقد ىدؼ البحث إلى معرفة مدل تكافر اإلفصاح كالشفافية في القكائـ المالية كبياف
دكر مراقب الحسابات في تحديد كفاية كمبلءمة اإلفصاح كالشفافية كمدل التزاـ معدم

القكائـ

المالية بالمعايير المحاسبية المعتمدة  ،أما أىمية البحث فتأتي مف خبلؿ تكفير نظاـ لمرقابة عمى
الشركات يتصؼ بالشفافية استنادان إلى مبادئ الحككمة كأجراء تكازف بيف مستكل اإلفصاح المقبكؿ
لمشركات كبيف المستكل المقبكؿ الذم ترغب فيو األطراؼ األخرل  ،كدكر مراقب الحسابات

كاجراءاتو لمتأكد مف مبلءمة ككفاية اإلفصاح كالشفافية كتعزيز الثقة كالمكضكعية في القكائـ المالية
كتسميط الضكء عمى األسباب التي تحد مف اإلفصاح كالشفافية كتشخيصيا كتجاكزىا كمعالجتيا .

كمف استنتاجات الباحث نذكر :
(ُ) تحديد مكاف كتكقيت اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية  ،إذ أف تكافرىا لمستخدمييا في
غير مكعدىا المناسب كعرضيا بمكاف يصعب الكصكؿ إليو ىي بالتأكيد ال فائدة منيا.
(ِ) إف عممية تدقيؽ البيانات المالية تعزز المصداقية بيا  ،كأف عمؿ مراقب الحسابات يمكف أف
يكفر الضماف كالتأكيد بعدـ ارتكاب التصرفات غير القانكنية عند أعداد البيانات المالية
فضبلن عف تعزيز الثقة كالمصداقية بيذه البيانات .

(ّ) ال تعد الشركات عينة الدراسة تقارير مالية مرحمية نصؼ أك ربع سنكية  ،فضبلن عف

التقارير المالية السنكية  ،طالما أنيا غير ممزمة بمكجب القكانيف كاألنظمة كالتعميمات ذات

الصمة .
(ْ) عدـ إلتزاـ الشركات عينة الدراسة بمحتكيات تقرير اإلدارة السنكم  ،إذ لـ يشر التقرير إلى
جممة مف المتطمبات الخاصة بأعداد التقرير .
(ٓ) لـ تقـ الشركات عينة الدراسة بأعداد كشؼ مقارف لبعض األرقاـ كالمؤشرات الميمة لمدة
خمس سنكات كفقان لما جاء بالفقرة رقـ ( )25مف القاعدة المحاسبية رقـ ( )6لسنة . 1995

(ٔ) لـ تشر تقارير مراقبي الحسابات لمشركات عينة الدراسة إلى أف المسؤكلية األساسية تقع
عمى عاتؽ أدارة الشركة محؿ التدقيؽ في أعداد البيانات المالية كتقديـ اإلفصاحات
المناسبة كالكافية .
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- 3بحث خضير (: )2009
- 1
بحث بعنكاف ((

اإلفصاح المحاسبي عف المعمكمات المحاسبية كدكرىا في حككمة

الشركات كآلياتيا الداخمية )) أطركحة مقدمة إلى كمية اإلدارة كاالقتصاد  -جامعة بغداد كىي جزء
مف متطمبات نيؿ درجة دكتكراه فمسفة في المحاسبة .

تتمثؿ مشكمة البحث أف عدـ اإلفصاح عف معمكمات محاسبية شفافة كمبلئمة سكؼ

يضعؼ مف أىمية الحككمة كدكرىا في حماية مصالح األسيـ كاآلخريف مف أصحاب المصمحة
في الشركات المساىمة  ،كىدؼ البحث إلى تنفيذ حككمة الشركات كآلياتيا الداخمية باإلفصاح

عف معمكمات محاسبية شفافة كمبلئمة  ،فضبلن عف الدكر الذم تقكـ بو المعمكمات المحاسبية مف
خبلؿ المعايير المحاسبية كاإلفصاح المحاسبي كلجاف التدقيؽ في تنفيذ حككمة الشركات كآلياتيا

الداخمية  ،كمف جية أخرل تقكيـ اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كمدل فاعميتيا في تنفيذ
حككمة الشركات كالذم يؤثر بصكرة مباشرة في أداء األسكاؽ المالية كالمستثمريف كخصكصا في
زخـ المعمكمات كتكجو العالـ إلى االستثمار في األسكاؽ المالية كدكر المعمكمات المحاسبية في
تنمية االستثمارات المالية في الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية .

كقد استند البحث لفرضية أف

المعمكمات المحاسبية كاإلفصاح عنيا تؤثر في تفعيؿ

حككمة الشركات كالتنفيذ الفعاؿ لآلليات الداخمية لمحككمة لتعزيز كفاءة األسكاؽ المالية .
كنذكر مف االستنتاجات اآلتي :

(ُ) إف عدـ اإلفصاح الكامؿ كالشفافية لممعمكمات المحاسبية كالغير محاسبية  ،كعدـ
االىتماـ بتطبيؽ المبادئ المحاسبية  ،فضبل عف عدـ إظيار المعمكمات المحاسبية
لحقيقة األكضاع المالية لمشركات  ،تؤدم إلى افتقاد الثقة في المعمكمات المحاسبية التي

تتضمنيا التقارير المالية كانصراؼ المستثمريف عنيا ،كافتقاد الثقة في مكاتب المحاسبة
كالتدقيؽ .
(ِ) إف االلتزاـ بالمعايير المحاسبية يحقؽ الشفافية في المعمكمات المحاسبية الكاردة في

التقارير المالية  ،فضبل عف دكرىا في حماية حقكؽ أصحاب المصالح في الشركة .

(ّ) قياـ لجاف التدقيؽ بدكرىا الحيكم في تحقيؽ الثقة في المعمكمات المحاسبية .
(ْ) كجكد نظاـ كاؼ لممعمكمات المحاسبية يمتزـ بتكفير المعمكمات المحاسبية التي تتميز
بالمبلئمة كالمصداقية لكؿ مف إدارة الشركة كحممة األسيـ كاآلخريف مف أصحاب

المصمحة بشكؿ دكرم .

كانتيى البحث في صياغة أنمكذج مقترح لتقرير اإلفصاح عف حككمة الشركات كالياتيا
الداخمية في الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية .
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

9

انفصم األول  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.أحباث سابقة  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ادلبحج انثاوٌ

- 4بحث العبيدم (: )2009
- 1
بحث بعنكاف (( إطار مقترح إلعداد التقارير المالية المرحمية كمراجعتيا

)) بحث تحميمي

لعينة مف الشركات المساىمة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية رسالة مقدمة إلى كمية اإلدارة كاالقتصاد
_ جامعة بغداد كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في المحاسبة .
كتتمخص مشكمة البحث في افتقار الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية
) (ISXإلى إطار محدد إلعداد التقارير المالية المرحمية كمراجعتيا كبالشكؿ الذم يحقؽ الفائدة لكؿ مف
حممة األسيـ كاآلخريف مف أصحاب المصمحة في تمؾ الشركات  ،كييدؼ البحث إلثبات بأف إصدار
تقارير مالية مرحمية عف فترات زمنية ربع أك نصؼ سنكية تؤدم إلى تكصيؿ معمكمات مالية مرحمية
عف نشاطات تمؾ الشركات لتم ٌكف حممة األسيـ كاآلخريف مف أصحاب المصمحة مف اتخاذ الق اررات

كتعزز مف كفاءة السكؽ المالية المدرجة فييا مف جية أخرل نظ انر
االقتصادية الصائبة مف جية ٌ ،
لمبلئمة تمؾ المعمكمات كمكثكقيتيا  ،السيما بعد أف يتـ مراجعتيا مف مراقب حسابات مستقؿ  ،كتأتي
أىمية البحث مف خبلؿ اقتراح إطار لمراجعة التقارير المالية المرحمية في الشركات المساىمة المدرجة
في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية مف قبؿ مراقب حسابات مستقؿ سكؼ يساىـ في تقديـ المعمكمات
المحاسبية المكثكقة لدعـ ق اررات مستخدمييا

 ،كيسعى في ضكء ذلؾ لتقديـ معايير إرشادية إلى

المحاسبيف كالمدققيف بشأف إعداد المعمكمات المالية المرحمية

كمراجعتيا كضماف تكفر خاصيتي

المبلئمة كالمكثكقية في المعمكمات .

كيستند البحث إلى فرضية مفادىا " إف اقتراح إطار إلعداد التقارير المالية المرحمية

كمراجعتيا في الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية مف شأنو أف يساىـ في

تقديـ المعمكمات المحاسبية المكثكقة كالمبلئمة لق اررات مستخدمييا .
أما أىـ االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا :

(ُ) تعد المعمكمات المحاسبية الكاردة في التقارير المالية أحد أىـ المصادر البلزمة التخاذ

الق اررات االقتصادية الرشيدة  ،كتحقؽ المعمكمات المحاسبية فائدة أكبر عندما يتـ اإلعبلف
عنيا في التكقيت المبلءـ .

(ِ) تتجسد خاصية التكقيت المبلئـ لممعمكمات المحاسبية في تقديـ كنشر تمؾ المعمكمات قبؿ أف
تتقادـ كتفقد قدرتيا في التأثير عمى عممية اتخاذ القرار كمف ثـ تصبح غير مبلئمة .

(ّ) التنبؤ باإلرباح السنكية مف خبلؿ معمكمات األرباح المرحمية  ،كاجراء المقارنات بيف النتائج
المرحمية المتعاقبة كتقييميا كمف ثـ تفادم المفاجآت كالتقمبات المحتممة في األداء .

التحيز
(ْ) تمتمؾ المعمكمات المحاسبية خاصية المكثكقية إذا كانت خالية مف األخطاء المادية ك ٌ
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كتعزز عممية
كيمكف االعتماد عمييا كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو ٌ ،
التدقيؽ مف قبؿ مراقب حسابات مستقؿ مف درجة الثقة في االعتماد عمى المعمكمات
المحاسبية الكاردة فييا .

(ٓ) ييدؼ اإلطار المقترح إلى ضماف تكفر خاصيتي المبلئمة كالمكثكقية في المعمكمات الكاردة
في التقارير المالية المرحمية خدمة لمستخدمييا  ،فضبل عف تعزيز كفاءة السكؽ المالية
المدرجة فييا .

- 2خصوصوظىالبحثىالحاليى:
تطرقت أغمب األبحاث المذككرة إلى أمكر متعمقة بالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
بقدر معيف صراحةن أك ضمنان  ،كأخرل إلى مدل إلتزاـ مراقبي الحسابات بقكاعد السمكؾ الميني  ،كلـ
نجد أبحاث تطرقت إلى عبلقة مراقبي الحسابات بالخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية .

بالنسبة إلى بحث عطية تطرؽ إلى فائدة المعمكمة المحاسبية لمستخدمييا كأف تتكافر فييا
خصائص رئيسة كثانكية تعمؿ بشكؿ متداخؿ كبدكنيا فأف تمؾ المعمكمات تفقد فائدتيا كمنفعتيا لمحكـ
عمى تمؾ المعمكمات مف قبؿ ىيئة الضرائب .
في حيف أف بحث التميمي تركز حكؿ مدل التزاـ الشركات بمبادئ الحككمة كدكر مراقب
الحسابات في تعزيز الثقة بالتقارير المالية عف طريؽ التأكد مف قياـ الشركات بااللتزاـ بالقكانيف
كاألنظمة كالتعميمات المنظمة لعمؿ الشركات العراقية .
كقد اتخذ بحث خضير مبدأ الحككمة في شفافية كمبلءمة اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية

كضركرة كجكد نظاـ كاؼ لممعمكمات المحاسبية يمتزـ بتكفيرىا كالتي تتميز بالمبلئمة كالمصداقية
كدكرىا في حماية حممة األسيـ كاآلخريف مف أصحاب المصمحة .
كتناكؿ العبيدم إطار مقترح إلعداد التقارير المرحمية لمشركات المدرجة في سكؽ األكراؽ
المالية لتعزيز كفاءة السكؽ بتييئة معمكمات محاسبية لممستخدميف ليس فقط نياية السنة بؿ كفي

فترات أخرل فصمية أك نصؼ سنكية  ،فالمعمكمات المحاسبية الكاردة في التقارير المالية أحد أىـ

المصادر األساسية البلزمة التخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة .

كمما كرد أعبله  ،جاءت خصكصية ىذا البحث في تناكؿ أىـ المعايير المحاسبية المحمية
كالدكلية التي تمزـ الشركات بإعداد قكائميا المالية عمى كفؽ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
 ،كمدل الدكر الذم يقع عمى مراقبي الحسابات في التحقؽ مف تكافر تمؾ الخصائص النكعية
لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لما ليا األىمية كاألثر البالغ في طمأنة مستخدمي القكائـ بأف
إعداد كعرض القكائـ المالية جاء عمى كفؽ الخصائص النكعية .
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

11

ى
الغصلىالثاني
الخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
ومدىىمدؤولوظىمراقبيىالحدابات
ى
ى

ادلبحج األول
توافرها
.انفصم انثانً .-.اخلصائص انىوعَة نهمعهومات احملاسبَة ومستوى انسمات انواجب

المبحثىاألولى

الخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
ومدتوىىالدماتىالواجبىتوافرهاىفوؼاى
Qualitative Characteristics of Accounting Information and
the Quality Level needed of it's
- 1ماىهوظىالمطلوماتىالمحادبوظىوأثرهاىفيىاتخاذىالػرارات:ى
 -1 -1تطروفىالمطلوماتىالمحادبوظىAccounting Information Definitionى:ى
كردت مجمكعة مف التعاريؼ عف المعمكمات المحاسبية  ،كمف ىذه التعاريؼ اآلتي :
ىي تمؾ البيانات التي جرت معالجتيا كتحكيميا إلى مخرجات ذات معنى لمشخص الذميستمميا (. )Romney & Steinbart , 2000: 13

المعمكمات ىي التي تعكس الكيفية التي تـ تصرؼ المدراء بمكجبيا في ممارسة مسؤكليتيـالكظيفية  ،كالتي تستخدـ مف قبؿ المستثمريف لتقييـ أداء اإلدارة ( العبد اهلل. )69 :2000 ،

-كعرفت بأنيا  :اؿمعمكمات المحاسبية التي تتميز بككنيا عبارة عف

حقائؽ كأرقاـ ذات معنى

(مغزل) كيمكف استعماليا في اتخاذ الق اررات اإلدارية (مكسككؼ. ) 23 :2002 ،

-إف المعمكمات (الكمية) ىي تمؾ التي تساعد عمى صنع الق اررات االقتصادية العقبلنية  ،أم في

االختيار مف بيف البدائؿ مما يؤدم إلى ربط التصرفات كالسمككيات بالنتائج

بشكؿ صحيح (

العبد اهلل ، )69 :2000 ،إذ أنيا تساعد عمى تككيف صكرة كاضحة عف أحداث الماضي كىذا ما
ينعكس تأثيره في الق اررات المستقبمية .
كعميو يرل الباحث بأنو يمكف تعريؼ المعمكمات المحاسبية بأنيا :
(( مجمكعة البيانات التي تمت معالجتيا كذات طبيعة مالية كالتي تمثؿ

صمة الكصؿ بيف

معدييا (المحاسبيف) كمستخدمي ىذه المعمكمات (متخذم الق اررات) كىي رسالة ذات معنى كمحتكل

إخبارم ميـ تتعمؽ باألحداث كالعمميات الخاصة بالكحدة االقتصادية تفيد مستخدمي القكائـ المالية في
تقييـ أداء اإلدارة كتترتب عمييا ق اررات كنتائج اقتصادية مستقبمية ))
كالشكؿ رقـ (  )1التالي يكضح عمميات تشغيؿ كمعالجة البيانات الخاـ لتككف جاىزة

كمعمكمات محاسبية يتـ تكصيميا إلى المستفيديف .
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تعرٌف
المعلومات
المحاسبٌة

الشكؿ (*)1

نظاـ المعمكمات المحاسبية

نظاـ المعمكمات المحاسبية

عًهياث انتشغيم
 تبوٌب وتصنٌف
وفرز البٌانات.
 تسجٌل البٌانات.
 يعانجت انبياَاث.

انًذخالث
من البٌانات
المحاسبٌة التً ٌتم
تجمٌعها من
مصادرها المختلفة
الداخلٌة والخارجٌة

انًخشجاث
من المعلومات
المحاسبٌة التً
ٌتم توصٌلها إلى
المستفٌدٌن .

التغذية العكسية
feed back
لياس ويماسَت
وتمييى

أهذاف وخطط
* المصدر ( :مطر)32 :2004 ،

-2 -1ىذكلىالمطلوماتىالمحادبوظى:ى:The Form of Accounting Informationى
(البيانات المالية) رقـ (  )1نبلحظ أف بعض

بحسب مفاىيـ المعيار المحاسبي الدكلي

المعمكمات المحاسبية المفيدة ىي تمؾ المعمكمات المحاسبية التي يتـ عرضيا بأفضؿ أسمكب في
القكائـ المالية  ،كالبعض اآلخر يتـ عرضيا عمى شكؿ ىكامش في التقارير المالية كتقرير اإلدارة

بل ; يتـ عرض مقسكـ األرباح ككشؼ التدفقات النقدية في
بل عف القكائـ المالية  ،فمث ن
المرفؽ بيا فض ن
القكائـ المالية  ،لكف قد يفضؿ المستثمركف إجراء المقارنات مع القكائـ المالية لمشركات

األخرل

المماثمة  ،كالتي يتـ الحصكؿ عمى ىذه القكائـ المالية لمشركات المماثمة عف طريؽ المقاالت
المنشكرة عف طريؽ سكؽ األكراؽ المالية أك سماسرة السكؽ

()Kieso, 2004: 1272

.

كألنو مف غير الممكف تحميؿ كافة مستخدمي المعمكمات كمفة إنتاج المعمكمات المحاسبية

فسيككف لدل مجيزم المعمكمات حاف انز قميبلن إلنتاجيا  ،كعميو يبرز اليدؼ مف نشر المعمكمات مف

قبؿ الشركات ألنيا ضركرية لتمبية الطمب الحقيقي عمييا  ،فمف غير البلئؽ أف تميؿ الشركة باتجاه

تخفيض إنتاج المعمكمات كبالتالي فمف كجية نظر المجتمع فأف عرض القكائـ المالية اإلجبارم
سيؤدم إلى معمكمات محاسبية أكثر بكمفة أقؿ (منخفضة) (العبد اهلل. )750 :2000 ،
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شكل
المعلومات
المحاسبٌة

كالشكؿ أدناه يبيف بعض أشكاؿ المعمكمات المحاسبية عمى أساس اإلفصاح الكامؿ
الشكل (*)2
أشكال المعلومات المحاسبٌة على أساس اإلفصاح الكامل
مبادئ اإلفصاح انكامم
جميع انمعهىماث انمحاسبيت هي مفيذة نمتخزي انمشاساث
إعذاد انتماسيش انمانيت
األثش انمباشش لنمعاييش انمحاسبيت FASB

انمىائم انمانيت األساسيت

انمىائم انمانيت

هىامش انمىائم
انمانيت

انمعهىماث
اإلضافيت

انمعهىماث
األخشي في
انتماسيش انمانيت

مثال رنك:

 لائمت
انمشكز
انماني .
 لائمت
انذخم .
 لائمت
انتذفك
ا
ث
انىمذي .
ة
 لائمت
انتغيشاث
في
 األسهم
المحادبوظىفيىرملواتىاتخاذىالػراراتى:
- 3 -1
حمىق
ىأهموظىالمطلوماتى انمصذسة.
 مماييس
انمساي
Accounting Information in
Decisions Making:
اإلفصاح.
ى ميه .
رنك::
مثال رنك
 انسيا
ساث
انمحا
يت .
سب
 االحتما
الث
انطاسئت
.
أوظمت
 * المصدر:
انخزن .

مثال رنك:
 إفصاحاث
تغييش
وتعذيم

األسعاس
 معهىماث
عه
االحتياط
اث.
ي
( )Kieso, 2004: 1273بتصرؼ مف الباحث


تفسيشاث
وتحهيالث
اإلداسة..
اإلداسة
انشسائم
انمىجهت
لنمساهم
يه..
يه

انمعهىماث
انمحاسبيت
األخشي

مثال رنك:
 انتصىيف
واألوامش
انمعتمذة
ضمه إطاس
. SEC
 انتماسيش
انتحهيهيت
 اإلحصائ
ياث
االلتصاد
يت .
 وشش
انمماالث .

The Importance ofى

تبرز أىمية المعمكمات المحاسبية مف خبلؿ أىميتيا ؿ مستخدمي القكائـ المالية كاحتياجاتيـ مف
المعمكمات ،كيشمؿ مستخدمي القكائـ المالية المستثمريف الحالييف كالمتكقعيف كالمقرضيف كالمكرديف

كغيرىـ مف الدائنيف التجارييف كالعمبلء كالجيات الحككمية كالجميكر .

إف المعمكمات الجيدة ىي عصب الكصكؿ إلى القرار االقتصادم الرشيد  ،فبل ينتظر مف

القرار أف يككف مبلئمنا طالما تأسس عمى معمكمات غير مبلئمة كبذلؾ ينبغي أف تتكافر بعض

الصفات في ىذه المعمكمات لكي تككف جيدة كمنيا أف تتكافر في التكقيت المبلئـ كالجكدة كالدقة

المطمكبتيف كأف تتبلءـ كتمبي احتياجات متخذم الق اررات

كتأتي أىمية المعمكمات المحاسبية لمتقميؿ

مف صعوبة عملية اتخاذ القرارات  ،الخطأ في عملية اتخاذ القرارات  ،تعقيد عملية اتخاذ القرارات
( جمعة. )339 :2011 ،
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كال يمكف تصكر أف تقكـ القكائـ المالية بعرض كافة المعمكمات المحاسبية البلزمة لمقابمة

أهمٌة
المعلومات
المحاسبٌة احتياجات جميع فئات المستخدميف * فضبلن عف المعمكمات غير المالية كلكف ىناؾ معمكمات بشكؿ

عاـ تعد ميمة لتمبي حاجات مختمؼ المستخدميف ( الجعارات.)44 :2008 ،

*

عمى الرغـ مف أف القكائـ المالية ال تفي بكافة احتياجات ىؤالء المستخدميف مف المعمكمات إال أف ىناؾ احتياجات مشتركة

ليؤالء المستخدميف  ،فالمعمكمات المحاسبية التي تفي باحتياجات المستثمريف الذيف يتحممكف مخاطر رأس الماؿ  ،سكؼ تفي
أيضا بمعظـ احتياجات المستخدميف اآلخريف ( ـ .ع .ـ .ؽ )26 :2004 ،

إف لكؿ نكع مف أنكاع المعمكمات المحاسبية أىميتيا في عممية اتخاذ القرار  ،فالمعمكمات
التاريخية كالحالية ىي األسا س لمتكصؿ إلى معمكمات مستقبمية أما المعمكمات الداخمية فيي معمكمات
خاصة بالشركة كال يسمح بنشر البعض منيا إال في حدكد ضيقة

( تركي)227 :1995 ،

كالشكؿ ( )3أدناه يكضح أنكاع المعمكمات المعركضة .
الشكؿ (*)3

.

أنكاع المعمكمات المحاسبية

أنواع المعلومات المحاسبٌة

تاسيخيت
معلومات مستخرجة من
القوابم المالٌة عن سنوات
سابقة مثل :
 oإٌراد المبٌعات .
 oالدخل الصافً.

يضتمبهيت

حانيت

معلومات متوافرة وغٌر
معلومات متاحة
مإكدة وٌتم نشرها بمعرفة
ومنشورة فً وقت اتخاذ
اإلدارة والمحللٌن المالٌٌن
القرار مثل :
مثل :
 oاألرباح الموزعة .
 oالتنبوء بالمبٌعات .
 oالتنبوء باألرباح .
 oالعابد على السهم .
 oالتنبوء بالعابد على السهم
.
* المصدر ( :تركي )227 :1995 ،بتصرؼ مف الباحث

داخهيت

معلومات غٌر متاحة للنشر
وٌعد نشرها غٌر مالبم ألنها
قد تضر بالشركة مثل :
 oتعثر الشركة فً سداد
الدٌون .
 oنشوء فوابد تراكمٌة على
القروض .

 -4 -1جودةىالمطلوماتىالمحادبوظى : Quality of Accounting Informationى
استنادان إلى مجمس معايير المحاسبة المالية  ، FASBأف لممعمكمات المفيدة خاصيتيف أساسيتيف :

المبلءمة  Relevanceكالمعكلية (المكثكقية)  ، Reliabilityكتككف المعمكمات مبلئمة إذا أدت إلى قرار
مختمؼ ،كتككف المعمكمات قابمة لمتعكيؿ عمييا إذا مثمت ما تدعي أنيا تمثمو (العبد اهلل. )76 :2000 ،

إف مستكل جكدة المعمكمات ال يعتمد فقط عمى الخصائص الذاتية ليذه المعمكمات كالتي ىي
م كانما يعتمد أيضان عمى خصائص تتعمؽ بمتخذم الق اررات  ،ففائدة المعمكمات لمتخذ
ثؽة
المبلءمة كاؿمك ك
القرار تعتمد عمى عكامؿ عديدة  ،منيا طبيعة األنمكذج ألقرارم المستخدـ كطبيعة مصادر المعمكمات

كمقدار كنكعية المعمكمات المتراكمة لدل متخذ القرار  ،كبذلؾ تتحقؽ الفاعمية لممعمكمات المحاسبية
في تشجيع االستثمار باكتماؿ محتكاىا كتعظيـ جكدتيا ( جمعة. )342 :2011 ،
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- 2مدؤولوظىاإلدارةىفيىإردادىوررضىالػوائمىالمالوظىوأدسىاإلفصاحى
Responsibility of Management In Preparing Financial Accounting
Statements and Disclosure Bases

 -1 -2الػوائمىالمالوظىThe Financial Statementsى:ى
تمثؿ القكائـ المالية جزء مف عممية التقرير المالي  ،كتشمؿ المجمكعة الكاممة مف ىذه القكائـ
المالية ( قائمة المركز المالي كقائمة الدخؿ كقائمة التغير في المركز المالي كقائمة التدفؽ النقدم
كاإليضاحات كاإلفصاحات األخرل التي تمثؿ جزءان مكمبلن لمقكائـ المالية  ،كما يمكف أف تشتمؿ عمى
جداكؿ كمبلحؽ كمعمكمات مبنية أك مشتقة مف تمؾ القكائـ  ،إال أف القكائـ المالية قد ال تحتكم عمى

كممة رئيس مجمس اإلدارة كتحميؿ اإلدارة كأية بنكد أخرل مماثمة ( جمعة. )80 :2011 ،

إف القكائـ المالية قد تحتكم عمى إيضاحات كجداكؿ إضافية تكضيحية يتـ عرضيا بأسمكب
بسيط كمعمكمات أخرل مبلئمة لحاجات المستخدميف حكؿ بنكد قائمة المركز المالي كقائمة الدخؿ
كقائمة التدفقات النقدية  ،كيمكف أف تضـ إيضاحات حكؿ المخاطر التي تمثؿ تيديدان لمفرص كأية مكارد
كالتزامات غير معترؼ بيا  ،كيمكف أف تتكافر المعمكمات اإلضافية عمى شكؿ معمكمات عف القطاعات

الجغرافية كالصناعية كعف التأثير مف جراء تغيير األسعار ( جمعة. )88 :2011 ،

 -2 -2مدؤولوظىإردادىالػوائمىالمالوظى:
Responsibility of Preparing Financial Statements :
يكضح الفكر الميني بجبلء أف اإلدارة يقع عمى عاتقيا مسؤكلية اختيار السياسات المحاسبية

المبلءمة  ،كالحفاظ عمى رقابة داخمية جيدة كاعداد القكائـ المالية عمى و
نحك عادؿ  ،كأف ذلؾ كمو ليس
مف مسؤكلية مراقب الحسابات بينما يككف مراقب الحسابات مسئكالن عف تككيف كابداء رأم حكؿ القكائـ
المالية  ،فإف مسؤكلية إعداد كعرض القكائـ المالية ىي مف مسؤكلية إدارة الشركة كاف تدقيؽ القكائـ

المالية ال ييعفي اإلدارة مف مسؤكليتيا .
كقد أكد معيار التدقيؽ الدكلي (إق اررات اإلدارة)  Management Representationsالمرقـ

( )580في الفقرة ( ( : )2ـ .ع .ـ .ؽ: )201 :2007 ،
" عمى مراقب الحسابات الحصكؿ عمى إق اررات مناسبة مف اإلدارة ".
كما أكد المعيار عمى مسؤكلية اإلدارة في الفقرة (  )3منو  :عمى مراقب الحسابات أف يحصؿ
عمى دليؿ باعتراؼ اإلدارة بمسؤكليتيا عف تقديـ القكائـ المالية بشكؿ عادؿ كيتماشى مع اإلطار
المناسب لمتقارير المالية .

كأكدت الفقرة االفتتاحية أك التمييدية مف المعيار ( )700في الفقرة ( )9منو عمى :

يجب أف يتضمف التقرير بيانان بأف إعداد القكائـ المالية ىي مف مسؤكلية اإلدارة كتصريحان بأف

مسؤكلية مراقب الحسابات ىي إبداء الرأم حكؿ القكائـ المالية ( ـ .ع .ـ .ؽ. )226 :2007 ،
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كأكضح المعيار مسؤكلية اإلدارة عف القكائـ المالية كحدد مسؤكلية مراقب الحسابات في إبداء

الرأم فييا في الفقرة االفتتاحية (التمييدية) كذلؾ في الفقرة ( )11مف المعيار أعبله .

مسإولٌة
إعداد
إف
القوابم
المالٌة المالية ،

مجمس اإلدارة ك/أك الييئة الحاكمة األخرل

إذ تعد إدارة الشركة ىي المسئكلة

عف إعداد القكائـ المالية كعرض نتائج أعماؿ
الشركة لفترة زمنية معينة (في الغالب تككف سنة

مالية)  ،كما ينبغي أف تستند عممية إعداد

لمشركة مسئكالف عف إعداد كتقديـ قكائميا
*

يتعيف عمى المحاسب الميني الذم تقع عمى عاتقو

مسؤكلية إعداد القكائـ المالية ذات الغرض العاـ أك

المكافقة عمييا أف يقتنع بأف عرض تمؾ القكائـ المالية
مكافقة لممعايير المعمكؿ بيا في إعداد القكائـ المالية .

القكائـ المالية إلى معايير كأعراؼ محاسبية

(االتحاد الدكلي لممحاسبيف )54 :2010 ،IFAC

متعارؼ عمييا* .

 -3الخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظىومدتوىىالدماتىالواجبىتوافرهاى
Qualitative Characteristics of Accounting Information and the
Quality Level needed of it's
 -1 -3مغؼومىالخصائصىالنوروظى : Qualitative Characteristics Concept

تعذ الخصائص الىىعيت للمعلىماث المحاسبيت صفاث تجعل المعلىماث المعروضت في القىائم
الماليت مفيذة ومهمت للمستخذميه ( جمعت.)86 :2011 ،
كلكي تككف التقارير المالية ذات الغرض العاـ كالخاص مفيدة لمستخدمييا كقرائيا  ،البد إف
تككف بجكدة معيفة كتتكافر فييا الخصائص النكعية لممعمكمات بمستكل معيف

( الشيرازم)194 :1990 ،

يركز المفيكـ األساسي لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية عمى أنيا "حمقة الكصؿ بيف
سبب ( Whyاألىداؼ) ككيفية ( Howاالعتراؼ كالقياس) في المحاسبة "( كيسك)42 :2004 ،

كتؤدم المعمكمات المحاسبية دك انر كبي انر في تمبية احتياجات مستعممييا كتعد

األساسية التخاذ الق اررات كتقكيـ األداء  ،كتعبر المعمكمات

إحدل الركائز

المحاسبية بشكؿ عاـ عف حقيقة ،

أك

مبلحظة  ،أك أم شيء محسكس /غير محسكس  ،تستعمؿ في تخفيض حالة عدـ التأكد بالنسبة لحادث
ررات ( الذىبي. )33 :2001 ،
معيف  ،كزيادة معرفة متخذ الق ا

إف الخصائص النكعية أخذت جانبان كبي انر مف اإلطار الفكرم  ،ألف بدكف تكافر مستكل مف النكعية

المناسب  ،تجعؿ المعمكمات تفقد فائدتيا كىذا ما أكد عميو
لمكمبيكتر ال ينتج عنو إال نفايات  ،كانو يقصد بما ذكره

) (Hicksإذ قاؿ أف إدخاؿ النفايات

إلى ضركرة تك افر الخصائص النكعية في

البيانات الداخمة لكي يتـ الحصكؿ عمى معمكمات مفيدة بالمقابؿ (. )67 :1993
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-3

-2ىأهموظىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى:ى

The Nature & Importance of Qualitative Characteristics :

ينبغي في الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية أنيا تستجيب بشكؿ كبير الحتياجات

مستخدمي القكائـ المالية  ،فالمعمكمات المحاسبية ينبغي أف تككف خالية مف تحيز الذيف يقكمكف
بإعدادىا  ،كعند صنع الق اررات ينبغي عمى المستخدميف أف يككنكا قادريف عمى تحديد أك تقدير
معكليتيا (مكثكقيتيا) كمقارنتيا حكؿ فرص بديمة  ،كفي كؿ األحكاؿ فإف المعمكمات المحاسبية ذات

ال مف الشكؿ الفني ( بمخاكم. )248 :2009 ،
نفع كبير عندما تؤكد عمى الجكىر االقتصادم بد ن
الشكؿ ()4

أىمية الخصائص النكعية لتصفية المعمكمات المحاسبية

إدارة
الشركة

مجلس
اإلدارة
+
المحاسب
+

القكائـ

المالية

المعمكمات

المحاسبية

المدقؽ

الداخمي

الخصائص

النكعية

مراقب
الحسابات

* المالءمة
* الموثوقٌة

التحقؽ مف
مدل تكافر

الخصائص
النكعية

* الثبات
* قابلٌة
المقارنة

لممعمكمات

المحاسبية

مستخدمك
المعمكمات

األثر

االقتصادم

معمكمات

النتائج

محاسبية

المترتبة

مفيدة

ال تخاذ

القرارات

عمى

اتخاذ

القرارات

الشكؿ مف إعداد الباحث

يتضح مف الشكؿ ( )4أىمية الخصائص النكعية في تصفية المعمكمات المحاسبية التي يتـ
عرضيا مف قبؿ إدارة الشركة  ،إذ أف الخصائص النكعية تمثؿ ما يشبو

(الفمتر) ميمتو تصفية ىذه

المعمكمات لتحديد المعمكمات المفيدة كالضركرية كفرزىا عف المعمكمات غير المفيدة كما ىك عمؿ فمتر
تصفية المياه إذ يقكـ بفرز الشكائب الغير نافعة كمرغكب فييا كاعطاء مياه صافية صالحة لبلستخداـ ،
كبذلؾ يرل الباحث أىمية قياـ مراقبي الحسابات بالتحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات
المحاسبية لما ليا األىمية في عرض معمكمات مقيدة كأثرىا في نتائج اتخاذ الق اررات .
كلكف كيؼ يمكف أف نقرر ما إذا كانت المعمكمات المحاسبية التي تكفرىا القكائـ المالية ينبغي أف
تستند إلى التكمفة التأريخية مثبلن أك إلى القيمة العادلة  ،ككيؼ يمكف أف نقرر فيما إذا كانت الشركات
المندمجة يمزـ التقرير عنيا بصكرة مجتمعة في تقرير كاحد أـ تعتبر شركات منفصمة ؟
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-3 -3ىماىهوظىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظ* :
Qualitative Characteristics of Accounting Information :

أف اليدؼ األساسي لممحاسبة كتقارير اإلببلغ المالي في نماذج اإلطار ألمفاىيمي لمبمداف
المختمفة يركز عمى تقديـ معمكمات محاسبية مفيدة
لممستخدميف ألجؿ اتخاذ الق اررات االقتصادية كمف

*

تتمثؿ الخصائص النكعية في الصفات

التي تجعؿ المعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية

اجؿ أف تككف ىذه المعمكمات مفيدة البد أف تتكافر

مفيدة لممستخدميف  ،كىناؾ أربعة خصائص

مفيدة في اتخاذ الق اررات االقتصادية  ،كىذه الصفات

كامكانية االعتماد (الكثكؽ) كالقابمية لممقارنة

فييا صفات أك أف تككف ذات نكعية تجعؿ منيا
ىي الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية .

نكعية أساسية ىي القابمية لمفيـ كالمبلءمة

(ـ .ع .ـ .ؽ. )29 :2004 ،

كالجدكؿ اآلتي ( )1يتضمف خصائص المعمكمات المفيدة ( الجزراكم كالجنابي: )13 :2007 ،

الجدول (*)1
الخصابص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة المفٌدة
الـبـٌــــــــــــــــــــــان

الخــواص
المالءمة :

المعلومات تكون مالءمة إذا أدت إلى تخفٌض عدم التؤكد لدى متخذي القرارات.

الثقة :

المعلومات تكون ذات ثقة إذا كانت متحررة من األخطاء والتحٌز .

التكامل :

تكامل المعلومات إذا لم تحذف أي تؤثٌرات مهمة لألحداث أو األنشطة القابلة للقٌاس .

التوقٌت المالبم :

أهمٌة المعلومات فٌما إذا توافرت فً الوقت المناسب لٌتمكن متخذ القرار الستعمالها فً
الوقت المحدد .

القابلٌة على الفهم  :المعلومات تكون مفهومة إذا قدمت بشكل مفٌد .
قابلٌة التحقق :

أي القدرة على الوصول إلى نفس النتابج من قبل من أكثر من شخص إذا استخدموا نفس
األسالٌب فً قٌاس المعلومة المحاسبٌة .
* المصدر ( :الجزراكم & الجنابي)13 :2007 ،

كيرتأل مجمس معايير المحاسبة المالية الدكلي بأف

" المبلءمة كالمكثكقية تمثبلف السمتيف

النكعيتيف الرئيسيتيف المتيف تجعبلف مف المعمكمات المحاسبية مفيدة لصنع القرار

"  ،كتعرؼ

المبلءمة عمى أنيا قدرة أك إمكانية المعمكمات في " إيجاد فرؽ " عند صنع القرار مف قبؿ مستخدـ
القكائـ المالية أما المكثكقية فيي تعرؼ أنيا الخاصية التي تعطي ضماف بأف المعمكمات خالية

بدرجة معقكلة مف الخطأ كالتحيز كأف المعمكمات تمثؿ ما تدعي أنيا تمثمو ،كيرل المجمس بأف ىناؾ
تدرج في الخصائص كما في الجدكؿ (  ، )2إذ يمكف تمخيص ىذا التدرج باآلتي ( العبد اهلل:2000 ،

: )701
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ماهٌة
الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

الجدول ()2
(
تدرج الخصابص النوعٌة كما جاء فً إطار إعداد وعرض البٌانات المالٌة

الخــواص

)

التدرج

 -1المالءمة :

أ-
ب-
ج-
أ-
ب-
ج-

 -2الموثوقٌة :

القٌمة التنبإٌة .
القٌمة المرتدة (التغذٌة العكسٌة) .
التوقٌت المناسب .
القابلٌة على التحقق .
الحٌادٌة .
صدق التمثٌل .

كقدـ مجمس معايير المحاسبة المالية ) (FASBالبياف رقـ ( )2عاـ  1980بعنكاف الخصائص
النكعية لممعمكمات المحاسبية إذ يبيف الجدكؿ رقـ

( )3الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية

ال
بل عف الخصائص الثانكية  ،كتعتبر أكثر الدراسات شمك ن
األساسية كتقسيماتيا الفرعية الستة  ،فض ن
 ،كاعتبرت الخطكة األكلى في تقكيـ جكدة المعمكمات في تحديد مف ىـ متخذم الق اررات

(مستخدمي

المعمكمات) كتعد خصائصيـ كمف أىـ ىذه الخصائص القابمية لمفيـ .
جدكؿ (*)3

الخصائص النكعية عمى كفؽ بياف مجمس معايير المحاسبة المالية  FASBرقـ ()2
الخصابص
 -1فابدة المعلومات :

التفسٌر
وتمثل الخاصٌة األساسٌة للمعلومات المحاسبٌة حتى تحقٌق األهداف المرجوة منها
وهً تسهٌل عملٌة اتخاذ القرارات من جانب مستخدمً القوابم المالٌة .
وٌنبغً إن تتوافر خاصٌتان ربٌسٌتان هما المالءمة والمعولٌة (الموثوقٌة) .

 -2المالءمة :

ٌقصد بها وجود ارتباط منطقً بٌن المعلومات وبٌن القرار موضوع الدراسة و هً قدرة
المعلومات المحاسبٌة على تغٌٌر موقف متخذ القرار لموضوع معٌن .
ولكً تكون المعلومات المحاسبٌة مالءمة البد أن تتوافر الخصابص اآلتٌة :

أ  -القدرة التنبإٌة :

أن تتمٌز المعلومات بقدرتها على مساعدة متخذ القرار وان ٌحسن من احتماالت التوصل
إلى تنبإات صادقة عن نتابج األحداث .

ب  -إمكانٌة التحقق من التوقعات تتمٌز المعلومات المحاسبٌة بهذه الخاصٌة إذا تمكن متخذ القرار بمساعدتها أن ٌتحقق
من صحة التوقعات السابقة أو أن ٌقوم بتصحٌح هذه التوقعات .
(التغذٌة العكسٌة) :

ج  -التوقٌت المالبم :

ٌتوافر للمعلومات هذه الصفة إذا أمكن لمتخذ القرار أن ٌحصل على تلك المعلومات فً
التوقٌت المناسب قبل اتخاذ القرارات .

 -3إمكانٌة االعتماد على
المعلومات (الموثوقٌة) :

وٌقصد بها إن ٌتوافر للمعلومات المحاسبٌة قدراً كافٌا ً من الموضوعٌة لتجعل متخذ
القرار ٌثق بها وٌعتمد علٌها كمصدر للمعلومات وبناء التوقعات .
ولكً ٌثق متخذ القرار بالمعلومات المحاسبٌة ال بد أن تتوافر فٌها خصابص فرعٌة:

أ  -صدق تمثٌل المعلومات :

( )

هذه الخاصٌة تعنً إن المعلومات صادقة فً تمثٌلها لطبٌعة األحداث والعملٌات المالٌة
التً من المفروض إن تمثلها .

االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،معايير المحاسبة الدكلية  ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف  ،عماف2008 ،
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و تعنً إن المعلومات ٌنبغً إن تكون قابلة لإلثبات بحٌث ٌمكن أن تستخدم بشكل ٌعطً
القٌاس نفسه وٌوصل إلى النتٌجة نفسها من خالل قٌاسات مستقلة وطرق القٌاس نفسها.

ب  -الموضوعٌة :

وتعنً أن المعلومات المحاسبٌة تكون خالٌة من التحٌز عن طرٌق قٌاس النتابج
وعرضها بطرٌقة بحٌث ال تتغلب مصالح فبة معٌنة من فبات مستخدمً القوابم المالٌة
على غٌرها من الفبات .

ج  -الحٌادٌة :
 -4قابلٌة المعلومات للمقارنة :

تعد خاصٌة متداخلة مع خاصٌتً المالءمة والثقة بما ٌحقق زٌادة فابدة المعلومات
وٌنبغً أن ٌتم
المحاسبٌة وتتطلب الثبات فً تطبٌق الطرق واألسالٌب المحاسبٌة ،
إجراء التوازن بٌن خاصٌتً المالءمة وإمكانٌة الوثوق بالمعلومات .

* المصدر  :العبد اهلل ( 272 :2009 ،بتصرؼ مف الباحث)

كيمكف عرض الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بصكرة متدرجة كما في الشكؿ أدناه .
الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة مستخدمو المعلومات المحاسبٌة

الشكؿ (*)5
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
متخذو القرارات وخصابصهم
قٌد حاكم
التكلفة/المنفعة

محددان

أساس االعتراف
األهمٌة النسبٌة

خصابص متعلقة بالمستخدم

القابلٌة للفهم

معٌار حاكم

المنفعة للقرار

الخصابص األساسٌة

مكونات الخصابص
األساسٌة

الخصابص الثانوٌة

الموثوقٌة

التمثٌل
الصدق
ا

الحٌاد

المالءمة

القابلٌة
للتحقق

التوقٌت
المالبم

القٌمة
االسترجاعٌة

القٌمة
التنبإٌة

القابلٌة للمقارنة

الثبات
* (المصدر :كيسك & كيجانت )32 :2004 ،

كيكضح الشكؿ ( )5أعبله المحدديف المذيف كضعيما مجمس معايير المحاسبة المالية ( )FASB

كىما (التكمفة  /المنفعة كاألىمية النسبية)  ،كمف دراسة التطكر الفكرم لمخصائص النكعية لممعمكمات
المحاسبية يتبيف أف الجمعيات كالييئات المحاسبية خرجت عف االتجاىات التقميدية فركزت عمى

معيار المنفعة التي ينبغي أف تتصؼ بيا المعمكمات المحاسبية المقدمة لممستخدميف كذلؾ لمكفاء
باحتياجات المستخدميف إلى معمكمات محاسبية مفيدة تساعدىـ في اتخاذ الق اررات كتقمؿ مف عدـ
التأكد  ،كىذاف اؿقيداف تـ فرضيما عمى الخصائص النكعية الرئيسة كالثانكية .
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مما كرد أعبله نجد أف ىناؾ عرض لمخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في المصادر
الخصابص المعتمدة بشكؿ كنظاـ يختمؼ عف الطرح اآلخر  ،أم أف لكؿ مصدر عرض معيف في كيفية تسمية
النوعٌة

للمعلومات كترتيب كتفضيؿ ىذه الخصائص يختمؼ بقدر معيف عف اآلخر  ،كىنا يأتي السؤاؿ :ما ىي الخصائص
المحاسبٌة

التي يجب أف تتمتع بيا المعمكمات المحاسبية لتصبح نافعة ؟ .
كعميو يرل الباحث أف نقكـ بالتكفيؽ كالتجميع كالترتيب حسب األىمية ما بيف ىذه المصادر
كعرض الخصائص النكعية  ،ككاآلتي :
الجدكؿ ()4

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كما يراىا الباحث
الخــواص

1

الـبـٌـــــــــــــان

الخواص الربٌسة :أ -المالءمة :

أوالً -التوقٌت المالبم :

ثانٌا ً -القٌمة التنبإٌة :
ثالثا ً -القٌمة االرتجاعٌة:

ب -الموثوقٌة :

أوالً -القابلٌة للتحقق :
ثانٌا ً -التمثٌل الصادق :
ثالثا ً -الحٌادٌة :

 -2الخواص الثانوٌة :
أ  -القابلٌة للمقارنة :
ب -الثبات :

لقرار ما إذا كان بإمكانها أن تخفض درجة عدم التؤكد المتعلقة
إن المعلومات تكون مفٌدة
ٍ
بالمتغٌرات فً عملٌة صنع القرار وتمتلك المعلومات المحاسبٌة خاصٌة المالءمة عندما
تإثر فً القرارات االقتصادٌة للمستخدمٌن .
وتتضمن خاصٌة المالءمة الصفات الفرعٌة اآلتٌة :
قد تفقد المعلومات مالءمتها إذا حدث تؤخٌر غٌر ضروري فً التقرٌر عنها  ،وقد تحتاج
اإلدارة إلى المالءمة بٌن التوقٌت المالبم من جهة والحاجة إلى توفٌر خاصٌة إمكانٌة
االعتماد على المعلومات والوثوق بها من جهة أخري .
المستخدم من تكوٌن التوقعات عن النتابج
قٌمة المعلومات المحاسبٌة التً تمكن
المستقبلٌة وتحسٌن إمكاناته وقدراته فً هذا المجال .
احتواء المعلومات لخاصٌة تمكن مستخدمها من التقٌٌم االرتدادي من خالل المعلومات
التً ٌنتجها نظام المعلومات لتساهم فً تحسٌن وتطوٌر نوعٌة المعلومات (مخرجات
النظام) وقدرة المستخدم على التكٌف فً الظروف البٌبٌة المتغٌرة .
لكً تكون المعلومات مفٌدة فانه ٌجب أن تكون موثوق بها  ،أي ٌمكن االعتماد علٌها و أن
تكون على درجة عالٌة من األمانة  ،وتعتبر المعلومات موثوق فٌها إذا كانت خالٌة
ومتحررة من األخطاء المادٌة والتحٌز وٌمكن االعتماد علٌها .
وتتضمن خاصٌة الموثوقٌة الصفات الفرعٌة اآلتٌة :
تمثل درجة االتفاق ما بٌن القابمٌن بعملٌة القٌاس والفحص  ،والذي ٌقوم كل منهم بشكل
مستقل بعملٌة القٌاس والفحص مستعملٌن نفس طرابق القٌاس.
ٌنبغً أن تمثل المعلومات بصدق العملٌات واألحداث التً تمثلها (الصدق بتمثٌل الجوهر
ولٌس بالشكل) بدرجة معقولة  ،إذ ٌنبغً أن تمثل قابمة المركز المالً بصدق وعدالة
العملٌات واألحداث بتارٌخها والتً تستوفى معاٌٌر التحقق .
هً خلو المعلومات المحاسبٌة من التحٌز  ،وتعتبر المعلومات المحاسبٌة غٌر محاٌدة إذا
كانت تإثر (عن طرٌق اختٌار أو عرض المعلومات) فً عملٌة اتخاذ قرار أو حكم بهدف
الوصول إلى نتٌجة محسوسة سلفا ً .
القابلٌة للمقارنة كؤحد الخصابص النوعٌة هً إعالم مستخدمً القوابم المالٌة بالسٌاسات
المحاسبٌة المستخدمة فً إعداد تلك القوابم وأٌة تغٌرات تحدث فً تلك السٌاسات وكذلك
اآلثار المترتبة على تلك التغٌرات .
أي االتساق ; إن هذه الخاصٌة متداخلة مع الخاصٌة السابقة  ،وهً تعنً االنتظام فً
تطبٌق األسالٌب والقواعد المحاسبٌة من فترة إلى أخرى لكً تمكن مستخدمً القوابم
المالٌة من مقارنة نتابج أعمال الشركة على مر الزمن .

الجدكؿ مف إعداد الباحث
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الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

في بعض األحياف قد يتطمب األمر المفاضمة بيف تمؾ الخصائص  ،كيثير ذلؾ مشكمة عند
الحاجة إلى إقامة تكازف* بيف درجة تكافر تمؾ الخصائص في
كؿ صفة مف الصفات المختمفة  ،مثاؿ ذلؾ اتصاؼ الكمفة
التأريخية بدرجة عالية مف إمكانية االعتماد عمييا

(المكثكقية)

كدرجة أقؿ مف المبلءمة  ،بينما مقياس القيمة السكقية الحالية
تكفر قدر كبير مف المبلءمة كقدر أقؿ مف إمكانية االعتماد
عمييا  ،كتحتاج المفاضمة بيف الصفات المختمفة إلى تقييـ تمؾ
الخكاص في ضكء أفضمية كؿ منيا في تحقيؽ األىداؼ
المرجكة مف عرض القكائـ المالية ( الكقاد . )183 :2011 ،

*

كعادة ما يتبيف ضركرة إقامة

المكازنة أك المكاءمة بيف الخصائص

النكعية لممعمكمات المحاسبية  ،كبصفة

عامة يجب إيجاد نكع مف التكازف

المناسب بيف تمؾ الخصائص مف أجؿ

تحقيؽ أىداؼ القكائـ المالية  ،كتخضع
عممية تحديد األىمية النسبية لمخصائص

في الحاالت المختمفة لمحكـ كالتقدير
الميني (ـ .ع .ـ .ؽ) 33 : 2004 ،

كينبغي النظر إلى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية نظرة شمكلية  ،أم ال يتـ تفضيؿ
صفة عمى أخرل إذ يمكف أف يؤدم ىذا التفضيؿ إلى تأثير سمبي في المعمكمات المحاسبية المعركضة
 ،كبذلؾ ينبغي أف ينظر إلى ىذه الخصائص ككحدة كاحدة كأف تطبؽ عمى المعمكمات بخطكط متكازية
كمتكائمة ( الجعارات. )56 :2008 ،

ضيا
عر ي
كيرل الباحث باف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ميما كانت الصيغة التي تى ي

فأف المبلءمة  Relevanceكالمكثكقية  Reliabilityتعداف الخاصيتاف الرئيستاف لممعمكمات
المحاسبية  ،كتحققيما يتطمب مجمكعة مف الخصائص الفرعية التي ينبغي

المعمكمات المحاسبية  ،كىذه الخصائص النكعية ىي كاآلتي :

أف تككف متك افرة في

 -1الخصائص الرئيسة  : Primary Qualitiesالمبلءمة  ، Relevanceالمكثكقية .Reliability
 -1 -1المبلءمة :Relevance
المعمكمات المبلءمة ىي التي تتمتع بخاصية القدرة عمى التنبؤ باألحداث المستقبمية كأنيا عمى
صمة بالقرار الذم سيتـ اتخاذه مف خبلؿ تمكيف المستخدميف مف تقييـ األحداث كالحالية كالمستقبمية أك
تصحيح ما تـ تقييمو طالما أف لممعمكمات القدرة عمى التأثير
في الق اررات ( الجعارات . )51 :2008 ،كألف المعمكمات المفيدة
لقر وار ما إذا كاف بإمكانيا أف تخفض درجة عدـ التأكد  ،أم
أف يككف لممعمكمات قيمة تنبؤية لمتنبؤ بنتائج النشاطات
المستقبمية كعميو لتحقيؽ خاصية المبلءمة فينبغي لممعمكمات
المحاسبية أف تككف ذات عبلقة مع أك مفيدة

* لمقرار التي

صممت ألجؿ تسييمو أك النتيجة التي يفضؿ لممعمكمة أف
تكلدىا ( بمخاكم. )274 :2009 ،
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*

لكي تككف المعمكمات مفيدة فإنيا

يجب أف تككف مبلئمة الحتياجات متخذم

الق اررات  ،كتعتبر المعمكمات مبلئمة

لممستخدميف إذا كاف ليا تأثير عمى

الق اررات االقتصادية التي يتخذكنيا كذلؾ

عف طريؽ مساعدتيـ في تقييـ األحداث

الماضية كالحالية كالمستقبمية أك تعزيز أك

تعديؿ ما سبؽ التكصؿ إليو مف تقييـ .
(ـ .ع .ـ .ؽ)29 :2004 ،
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كتتضمف خاصية المبلءمة صفات ينبغي أف تتكافر في المعمكمات المحاسبية لكي تككف مبلئمة كىذه
الصفات الفرعية ىي كاآلتي :
الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

 -1-1-1التكقيت المبلئـ (الكقتية) . Timeliness
 -2-1-1القيمة التنبؤية . Predictive Value

 -3-1-1القيمة االرتجاعية . Feedback Value

كفيما يمي استعراض لكؿ مف ىذه الصفات الفرعية لخاصية المبلءمة :
 -1-1-1التكقيت المبلئـ :Timeliness
إف التكقيت المبلئـ يمثؿ أحد عناصر المبلءمة  ،فإف تكف المعمكمات متكافرة أك جاىزة في
الكقت الذم تككف فيو ىناؾ حاجة لصنع القرار  ،فيي تفتقر إلى المبلءمة .
إف فكرة أك مفيكـ التكقيت المبلئـ ىك أف تككف المعمكمات متكافرة لدل صانعي القرار قبؿ

ررات ( العبد اهلل.)703 :2000 ،
أف تفقد ىذه المعمكمات قدرتيا في التأثير عمى الق ا

كقد تفقد المعمكمات مبلءمتيا إذا حدث تأخير غير ضركرم في التقرير عنيا  ،كقد يتطمب

تكفير المعمكمات في تكقيت مناسب في العديد مف الحاالت كالتقرير عف حدث ما قبؿ معرفة كافة
أبعاده مما يؤثر سمبان عمى الثقة في المعمكمات كامكانية االعتماد عمييا  ،كعمى العكس مف ذلؾ أف

تأخير التقرير لحيف معرفة كافة األبعاد المتعمقة بالحدث قد يزيد كثي انر مف الثقة في المعمكمات

كلكنيا تصبح قميمة الفائدة لممستخدميف عمى اتخاذ الق اررات  ،كلتحقيؽ نكع مف التكازف بيف مبلءمة

المعمكمات كامكانية االعتماد عمييا يجب أخذ احتياجات عممية اتخاذ الق اررات مف المعمكمات في

الحسباف كمحاكلة الكفاء بذلؾ قدر اإلمكاف
ؼ التكقيت المبلئـ يجعؿ
ض يع ٍ
إال أف التكقيت المبلئـ بمفرد ًه ال يجعؿ المعمكمة مبلئمة  ،لكف ي
المعمكمات تفقد فائدتيا *  ،فاف قدرة المعمكمات في
* كما ك تقؿ فائدة القكائـ المالية إذا لـ
التأثير عمى القرار قد يزكؿ سريعان  ،لكف طكؿ فترة
(ـ .ع .ـ .ؽ )81 :2008 ،

كصكؿ المعمكمات لمستخدمييا قد يقمؿ مف أىمية

المبلءمة كمف ثـ منفعتيا  ،كما أف زيادة المبلءمة
عف طريؽ زيادة دقة خاصية التكقيت المبلئـ مف شانو

.

تتكافر لممستخدميف خبلؿ فترة معقكلة بعد تاريخ

الميزانية العمكمية  ،كيجب أف تككف الشركة في

كضع تستطيع فيو إصدار بياناتو ا المالية خبلؿ
ستة شيكر مف تاريخ الميزانية العمكمية

تعتبر العكامؿ المستمرة مثؿ تعقيد عمميات

 ،كال

التضحية بمقدار معيف مف خاصية المكثكقية ،كبالعكس

الشركة سببا كافيان لعدـ تقديـ التقارير في حينيا

المبلئـ لمحاكلة تكفير معمكمات أكثر فائدة كدقة

مف الدكؿ المكاعيد النيائية األكثر تحديدان .

في بعض األحياف يمكف التضحية بصفة التكقيت

(ـ .ع .ـ .ؽ)568 :2004 ،

( عيسى. )150 :2004 ،
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 -2-1-1القيمة التنبؤية : Predictive Value
الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

إف المعمكمات المحاسبية ستككف مفيدة لمقرار فيما إذا كانت تساعد عمى التنبؤ بما م ـ كف
حدكثو في المستقبؿ  ،إف القياس الذم يتمتع بالقدرة التنبؤية األكبر بقدر تعمؽ األمر بحدث معيف
ينبغي اعتباره الطريقة األفضؿ لذلؾ الغرض  ،بمعني إنو ينبغي تقييـ المعمكمات المحاسبية في

القكائـ المالية في ضكء الغرض أك اليدؼ أك االستخداـ  ،ألف التنبؤ خاصية مبلزمة جدان لعممية

اتخاذ القرار ( بمخاكم. )83 :2009 ،

 -3-1-1القيمة االرتجاعية : Feedback Value
تمثؿ القيمة االرتجاعية احد عناصر نظـ المعمكمات كىي ما يطمؽ عمييا العكائد

(المخرجات) التي يعاد ضخيا لمنظاـ لتطكير كتصحيح مساراتو  ،أف المعمكمات ليا القدرة عمى
عمؿ الق اررات بكساطة تحسيف قدرة متخذم القرار في التنبكء كتأكيده  ،أك تصحيح تكقعاتيـ
السابقة عف طريؽ المعرفة باألحداث السابقة لمتنبكء المستقبمي لؤلحداث المشابو  ،فالمعمكمات

تككف مبلءمة إذا كانت قادرة عمى تخفيض عدـ التأكد  ،كىذا يمثؿ مفيكـ التغذية العكسية في
المعمكمات المحاسبية التي ينتجيا النظاـ المحاسبي ( الييتي. )75 :1990 ،
إف أم نظاـ محاسبي لو ىدؼ كعناصر محددة تشمؿ بالدرجة األساس كؿ مف :
(المدخبلت  ،العمميات التشغيمية  ،المخرجات  ،التغذية العكسية)  ،كىك ما يعني أف اليدؼ النيائي

ألم نظاـ يتحقؽ عند إنتاج المخرجات كتقديميا إلى مستخدمييا (كمعمكمات)  ،في حيف إف ىدؼ

نظاـ المعمكمات المحاسبية ال يتحقؽ إال عندما يتـ فعبلن استخداـ المخرجات (المعمكمات) مف قبؿ
مستخدمييا كتحقيؽ الفائدة المرجكة منيا في اتخاذ الق اررات المختمفة  ،فضبلن عف إمكانية تصحيح

ررات السابقة ( الجزراكم كالجبكرم: )27 :2007 ،
مسارات الق ا

كيرل الباحث أف أم خاصية فرعية لممبلءمة بمفردىا قد ال تحقؽ المبلءمة
بتفاعؿ ىذه الخصائص كتكامميا مع بعضيا بشكؿ متناسؽ ،
المحاسبية عمى التأثير في الق اررات الحالية
تصحيح الق اررات السابقة أك ق اررات مستقبمية

بشكؿ كامؿ إال

كاف المبلءمة ىي قدرة المعمكمات

(القيمة التنبؤية لممعمكمات

 )Predictive Valueأك

(القيمة االرتجاعية لممعمكمات )Feedback Value

عمى أف تككف ىذه المعمكمات متاحة لمتخذم الق اررات قبؿ أف تفقد قدرتيا عمى التأثير في ق ارراتيـ
(التكقيت المبلئـ  ، )Timelinessإذ يتـ بناء تنبؤات مستقبمية كفقان لمدل مبلءمة المعمكمات لعممية
اتخاذ القرار  ،كال يشترط أف تككف لممعمكمات قدرة تنبؤية  ،كمع ذلؾ يمكف تحسيف القدرة عمى عمؿ

تنبؤات باستخداـ القكائـ المالية لمشركة مف خبلؿ أسمكب عرض المعمكمات .
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 -2 -1المكثكقية : Reliability

الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

كيطمؽ عمييا " المعكلية " كترتبط بمدل صدؽ القياس في تمثيؿ ما يدعي إنو يمثمو ،كمف
حيث استخداـ لممصطمح  ،يمكف النظر إلى المعكلية مف خبلؿ منظكريف

( العبد اهلل:)711 :2000 ،

 oعندما نقكؿ بأف القياس معكؿ عميو فيذا يعني بأف القياس يمكف أف يعتمد عميو .
 oإف قياس ما ىك معكؿ عميو إذا كاف يمثؿ كصفان كميان صحيحان لمكقؼ أك لحدث أك شيء
حقيقي (فعمي) يمثمو القياس .

إف مف الممكف أف القكؿ المعمكمات المحاسبية تتسـ بالمصداقية بقدر خمكىا مف الخطأ
كالتحيز كعرضيا بصكرة صادقة  ،كتعتبر خاصية ضركرية ليؤالء األفراد الذيف ال يتكافر لدييـ

الكقت أك الخبرة البلزمة لتقييـ المحتكل الفعمي لممعمكمات المحاسبية ( كيسك ككيجانت)70 :1999 ،

كبذلؾ فإف المعمكمات المحاسبية تمتمؾ خاصية المكثكقية إذا كانت خالية مف األخطاء اليامة
كالتحيز كيمكف االعتماد عمييا كمعمكمات تعبر بصدؽ عما يقصد أف تعبر عنو أك مف المتكقع أف
حماد)50 :2007 ،
تعبر عنو بشكؿ مقبكؿ ( ٌ

كلذلؾ فإف منفعة المعمكمات تعتمد بشكؿ كبير عمى معكلية

المستخدمة كبسبب كجكد صعكبة في ضماف درجة
عالية مف المعكلية دائمان فقد اختار المحاسبيف

تكظيؼ مبدأ المكضكعية * لتبرير اختيار طريقة أك

إجراء قياس ( بمخاكم. )339 :2009 ،

*

 Reliabilityإجراءات القياس

يفرض مبدأ المكضكعية إلتزامان عمى جميع

المحاسبيف المينييف بأف ال يتياكنكا في حكميـ

الميني أك التجارم بسبب التحيز أك تضارب المصالح

أك التأثير غير المفرط لآلخريف ( )65 :2010 IFAC

كبذلؾ تتطمب ىذه الخاصية ثبلثة عناصر أساسية تتصؼ بيا المعمكمات المحاسبية كىي كاآلتي :
 -1-2-1القابمية لمتحقؽ . Verifiability
 -2-2-1التمثيؿ الصادؽ . Representational Faithfulness
 -2-2-1الحيادية . Neutrality
 -1-2-1القابمية لمتحقؽ : Verifiability
يتحقؽ ىذا المفيكـ عندما تحدث درجة عالية مف اإلتفاؽ بيف عدد مف األفراد القائميف بالقياس
كالذيف يستخدمكف نفس طريقة القياس  ،فإذا كصمت أطراؼ خارجية باستخداـ نفس طريقة القياس إلى
نتائج مختمفة فإف القكائـ المالية تككف غير قابمة لمتحقؽ منيا كال يمكف لممدققيف إبداء الرأم فييا
كتسمح ىذه الخاصية لؤلفراد المؤىميف الذيف يعممكف بشكؿ مستقؿ بعضيـ البعض بتطكير قياسات أك
نتائج متشابية مف خبلؿ تحميؿ نفس الدليؿ أك البيانات أك السجبلت فيي إذف تعني إجماع
 Consensusكخمك القياس مف سمة التحيز ( كيسك ككيجانت. )70 :1999 ،
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 -2-2-1التمثيؿ الصادؽ . Representational Faithfulness

الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

إف التمثيؿ الصادؽ  Representational Faithfulnessىك العنصر األكثر أىمية كيتعمؽ
بمسألة التماثؿ أك التطابؽ  Correspondenceبيف قياس أك كصؼ
ما كالحدث أك الشيء االقتصادم الذم يدعي القياس أك الكصؼ عمى
إنو يمثمو  ،كيشير إلى التناظر بيف المعمكمات المحاسبية كاألحداث
التي تستيدؼ مف أف ىذه المعمكمات المعركضة أف تمثميا  ،كاذا
كانت نتيجة القياس تمثؿ أك تصكر ما تنكم أف تمثمو أك تصكره حقيقةن
فالقياس في ىذه الحالة يخمك مف التحيز في القياس كيخمك مف تحيز

مف يقكـ بعممية تقديـ خدمة القياس* (بمخاكم)275 :2009 ،

* ٌمكن أن ٌتعرض
المحاسب المهنً لحاالت قد
تضعف من موضوعٌته  ،ومن
غٌر الممكن تحدٌد ووصف جمٌع
تلك الحاالت  ،وٌنبغً على
المحاسب المهنً عدم تقدٌم
الخدمة المهنٌة إذا كانت العالقة
أو الظرف متحٌزاً أو تإثر بشكل
مفرط على الحكم المهنً
للمحاسب فٌما ٌتعلق بتلك الخدمة
( . ) 65 : 2010 IFAC

كقد أكضح مجمس معايير المحاسبة المالية بأف المعمكمات المحاسبية ىي نتيجة قياسات

تقريبية كليس قياسات دقيقة  ،فيي تستكجب العديد مف التقديرات كالتصنيفات كالتمخيصات

كاألحكاـ الشخصية كالتكزيعات ( العبد اهلل ، ) 712 :2000 ،إف األحداث ما ىي إال تغيرات في قيـ
المكجكدات كالمطمكبات كاإليرادات كالمصركفات كاألرباح كالخسائر  ،كقد أثيرت العديد مف األسئمة

حكؿ مكثكقية المعمكمات المحاسبية التي يصعب صياغة أجكبة ليا .

كيتطمب الصدؽ في العرض تجنب التحيز في عممية القياس  ،كتجنب تحيز القائـ بعممية
القياس سكاء عف قصد أك غير قصد  ،إف التحرر مف التحيز يتطمب أف تككف المعمكمات عمى اكبر
قدر ممكف مف االكتماؿ  ،أم عدـ إىماؿ أم مف الظكاىر الميمة عند القياـ بإعداد القكائـ المالية،
غير أف االكتماؿ ال يعني االكتماؿ المطمؽ نظ انر لصعكبة تحقيقو مراعاة ألمكر متعددة منيا أىمية
بعض العناصر فيما يختص بالمستخدميف كالفائدة المتكخاة مف اإلفصاح عف ىذه العناصر مقابؿ

التكمفة المتكقع تحمميا ( الشيرازم :1990 ،ص.)202

 -3-2-1الحيادية : Neutrality
إف مفيكـ الحيادية يعني أنو ال يمكف إنتقاء المعمكمات المحاسبية بشكؿ يتضمف تفضيؿ أحد
األطراؼ المستفيدة منيا عمى األخرل  ،إذ أف المعمكمات الحقيقية كالصادقة ينبغي أف تمثؿ محؿ
اإلىتماـ األكؿ لمعدم القكائـ المالية ( كيسك ككيجانت. )71 :1999 ،

ض مفيكـ الحيادية في عممية كضع المعايير المحاسبية ليجكـ متزايد  ،إذ أعمف البعض
كقد تى ىع ىر ى
أنو ال يجب إصدار المعايير إذا كانت ستؤدم إلى آثار اقتصادية غير مرغكبة لشركة معينة كلكننا ال
نكافؽ عمى ىذا الرأم  ،فالمعايير ينبغي أف تككف خالية مف التحيز ،فبدكف الثقة بالقكائـ المالية لف
يستخدـ األفراد المعمكمات التي تتضمنيا  ،فإف كانت المعمكمات متحيزة فسكؼ يفقد الجميكر الثقة بيا
كيتكقؼ عف استخداميا لعممية اتخاذ القرار ( كيسك ككيجانت.)71 :1999 ،
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الخصابص

أنو مف الضركرم إجراء المكازنة كالمكاءمة ما بيف خاصيتي المبلءمة كالمكثكقية  ،إذ ال يمكف

النوعٌة قبكؿ المعمكمات في ظؿ غياب احد ىاتيف الخاصتيف  ،فالخاصيتاف تركزاف عمى المستخدميف مف
للمعلومات ناحية مبلءمة المعمكمات ليـ كثقتيـ بيا إذ أف تمبية حاجات المستخدميف تمثؿ األساس في إعداد
المحاسبٌة

القكائـ المالية  ،كبالرغـ مف أىمية تكافر ىاتيف الخاصيتيف في المعمكمات المحاسبية كاجراء المكازنة
كالمكاءمة بينيما  ،فاف ىناؾ في الغالب تعارض بينيما  ،فقد تقؿ الثقة في المعمكمات مقابؿ المزيد مف
المبلءمة  ،فمثبلن قد تقؿ الثقة بالمعمكمات المحاسبية عند تكافر خاصية التكقيت المبلئـ

(الكقتية) أم

عرض القكائـ المالية في كقت قصيرة  ،األمر الذم يعطي مؤش انر عمى أف القكائـ المالية لـ تأخذ كفايتيا
في عممية التدقيؽ كالفحص مف قبؿ مراقب الحسابات .

 -2الخصائص الثانكية لممعمكمات المحاسبية :
Secondary Characteristics of Accounting Information :
تككف المعمكمات المحاسبية الخاصة بالشركة أكثر فائدة إذا أمكف مقارنتيا بمعمكمات لشركة

أخرل مماثمة كىذا يعني (القابمية لممقارنة)  ،كمقارنتيا بالمعمكمات المحاسبية لمفترات الزمنية السابقة
لنفس الشركة كىذا يعني الثبات في التطبيؽ (االتساؽ)  ،كىذه الخكاص ىي :
 -1 -2القابمية لممقارنة . Comparability
 -2 -2الثبات . Consistency

كفيما يمي استعراض لكؿ منيا :

 -1 -2القابمية لممقارنة . Comparability

تعني استخداـ الطريقة ذاتيا في العرض المتماثؿ لمقكائـ المالية بمركر الزمف مف قبؿ شرك وة ما،

كتعتبر المعمكمات المحاسبية التي تـ قياسيا كالتقرير
عنيا بصكرة متماثمة في الشركات المختمفة قابمة
لممقارنة  ،إذ تيمكف صفة القابمية لممقارنة المستخدميف *
مف تحديد جكانب اإلتفاؽ كاالختبلؼ األساسية في

*

ينبغي أف يككف مستخدمي القكائـ

المالية قادريف عمى إجراء مقارنات

لمقكائـ

المالية عمى ممر الفترات الزمنية المختمفة

كذلؾ لتحديد بعض االتجاىات المتعمقة بمركز

،

الظكاىر االقتصادية ،فمثبلن  :إذا قامت الشركة ( أ )

الشركة المالي كأدائيا كما يجب أف يككنكا أيضا

التأريخية في حيف تستخدـ الشركة (ب) الكمفة التأريخية

الشركات كذلؾ لتقييـ المركز المالي كاألداء

بإعداد معمكماتيا المحاسبية عمى أساس الكمفة

المعدلة  ،فسيككف مف الصعب جدان إجراء المقارنة بيف
قائمتي المركز المالي لمشركتيف لتقييـ كؿ منيما

( كيسك ككيجانت)72 :1999 ،
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كتعد خاصية قابمية المقارنة لممعمكمات المحاسبية عمى قدر كبير مف األىمية إذ أف مف دكنيا
تصعب االستفادة مف القكائـ المالية في مجاؿ تقييـ كفاءة األداء  ،كلكي تككف المعمكمات التي تـ
اإلفصاح عنيا قابمة لممقارنة البد مف تكافر عنصريف أساسييف في القكائـ

المالية ( مطر:)325 :2004،

(أ) التكحيد  :كيختص باألساليب كالطرؽ المتبعة في أعداد القكائـ المالية ليككف باإلمكاف مقارنة أداء
الشركة (أ) بأداء الشركة (ب) ( متماثمة النشاط) إذ يشترط أف تككف الطريقة التي تستخدميا الشركة
(أ) في مجاؿ االندثار مثبل ىي نفس الطريقة المستخدمة في الشركة (ب) .
(ب) االتساؽ  :كىذا العنصر مكمؿ لما سبقو كيعني ضركرة تكافر التماثؿ في إتباع األسس كالمبادئ
عمى مدار الفترات المالية المتتالية لتككف القكائـ المالية المنشكرة قابمة لممقارنة .

كنظ انر ليذا االتساؽ * في التطبيؽ بالنسبة لمشركات المختمفة الذم يعني تكحيد أسس كطرائؽ

المعالجات المحاسبية  ،فإف النتيجة المباشرة ىي قابمية
القكائـ المالية لممقارنة مف قبؿ أصحاب العبلقة ،

كالمفاضمة عمى أسس كاضحة كلترشيد عممية اتخاذ

القرار المعتمدة عمى المعمكمات المحاسبية المتماثمة
كالمفاضمة بيف البدائؿ ( الجعارات. )24 :2008 ،

*

إف عممية قياس كعرض األثر المالي

لمعمميات المتشابية كاألحداث األخرل يجب

أف تتـ عمى أساس ثابت ضمف الشركة كعمى

مركر الزمف لتمؾ الشركة  ،كما يجب إعدادىا
أيضا بطريقة ثابتة بالنسبة لمشركات المختمفة

(ـ .ع .ـ .ؽ.)81 :2008 ،

 -2 -2الثبات : Consistency
الثبات في التطبيؽ يعني قياـ الشركة بتطبيؽ نفس المعالجات المحاسبية عمى نفس الحدث مف
فترة مالية إلى أخرل *  ،كبذلؾ تعتبر الشركة ثابتة في
استخداميا لمسياسات كالمعايير المحاسبية ،عمى أف ال
يعتبر ىذا مف المحددات في تغيير الطرائؽ المحاسبية
التي تستخدميا كذلؾ في الحاالت التي يتثبت فييا أف
الطريقة الجديدة تعد أفضؿ مف القديمة  ،كفي ىذه
الحالة فإنو يمزـ اإلفصاح عف طبيعة كأثر ىذا التغيير
المحاسبي كمبرر إجرائو كذلؾ في القكائـ المالية
(اليكامش) الخاصة بالفترة التي حدث فييا التغيير

*

يحتاج مستخدمك القكائـ المالية ألف يككنكا

قادريف عمى التعرؼ عمى االختبلفات في السياسات
المحاسبية التي اتبعتيا نفس الشركة في معالجة

العمميات كاألحداث المتشابية مف فترة إلى أخرل

ككذلؾ عمى مستكل

الشركات المختمفة .كمما

يساعد عمى تحقيؽ خاصية القابمية لممقارنة أف يتـ
االلتزاـ بما جاء بالمعايير المحاسبية الدكلية.
( ـ .ع .ـ .ؽ )33 :2004 ،

(كيسك ككيجانت ، )72 :1999 ،كلكف الثبات ال يعني عدـ تغيير طريقة محاسبية معينة عندما يتـ
تبنييا  ،فالظركؼ البيئية قد تفرض تغيير مفضؿ في السياسة المحاسبية أك الطرائؽ الفنية كباألخص
عندما يتـ تبريرىا بشكؿ سميـ ،كينبغي اإلفصاح عف طبيعة التغيير في المبدأ المحاسبي كتأثيره

كالسبب الذم مف أجمو اعتبرت الطريقة الجديدة التي تـ تبنييا أنيا مفضمو ( بمخاكم. )276 :2009 ،
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مف كؿ ما تقدـ يرل الباحث أنو يمكف القكؿ أف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ينبغي
تكافرىا ألىميتيا في إعطاء المعمكمات المحاسبية بعض الصفات الميمة لطمأنة مستخدمي ىذه
المعمكمات عف إمكانية االعتماد عمييا في اتخاذ الق اررات االقتصادية الميمة كالتي في النياية
االقتصاد الكطني لمبمد عف طريؽ حركة االستثمارات كاألمكاؿ  ،كالشكؿ

ستدعـ

( )6أدناه يكضح أىمية تكافر

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لحركة السكؽ كلدعـ االقتصاد الكطني .

الشكؿ (*)6

الخصابص
النوعٌة
للمعلومات
المحاسبٌة

أىمية تكافر الخصائص النكعية كأثرىا عمى حركة االقتصاد الكطني

القوابم المالٌة

تتضمن على معلومات محاسبٌة تتوافر فٌها
الخصابص النوعٌة

تى إعذادها عهى وفك يعاييش يحاصبيت يحذدة

خاصيت
انًىثىليت

خاصيت
انًالءيت

خاصيت
انثباث

خاصيت
انمابهيت نهًماسَت

االعتًاد عهى انمىائى انًانيت يٍ لبم يضتخذييها نًضاعذتهى في

االصتفادة يٍ انًعهىياث انًحاصبيت
في اتخار انمشاساث انششيذة
انتغزيت انعكضيت
وتصحيح انمشاساث
اآلثاس االلتصاديت انًتشتبت عهى لبىل انًعهىياث انًحاصبيت
حشكت أصعاس األصهى في
انضىق
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-4ىأهمىالمطاوورىالمحادبوظىالملزمظىلإلدارةىرندىإردادهاىوررضىالػوائمىالمالوظى:
& Extent Accounting Standards of Management in Preparing
Preview the Financial Statements :
قاـ مجمس معايير المحاسبة الدكلية  IASBكالحقان باسـ مجمس معايير اإلببلغ المالي الدكلي

 IFRSBبإصدار معايير محاسبية عدة كالتي تع د كمرشد لممحاسبيف عند قياميـ بمياميـ المحاسبية
في الكثير مف المجاالت كاألغراض التنظيمية مف أجؿ إعطاء صكرة حقيقية ككاضحة كمتكازنة عف

بل عف تكفير معمكمات كمؤشرات عف أدا
اؿنتائج كاؿنشاطات كاألكضاع المالية لمشركات ،فض ن

ءىا

كقياس نتيجة النشاط المالي مف خبلؿ القكائـ المالية التي تساعد في تكفير المعمكمات المكثكؽ بيا
لمستخدميىا بشكؿ مبلئـ كقابؿ لممقارنة لتساعدىـ في تؽميـ األداء كاتخاذ الق اررات .
 -1 -4معيار المحاسبة الدكلي " عرض البيانات المالية "

( )

رقـ (: )1

يتناكؿ ىذا المعيار متطمبات اإلفصاح كالمسؤكليات األخبلقية كالمينية  ،كعنكانو
البيانات المالية " * رقـ (  ، )1الذم حؿ محؿ معيار المحاسبة
الدكلي رقـ (  )1المعنكف " اإلفصاح عف السياسات المحاسبية

"

كمعيار المحاسبة الدكلي رقـ (  )5المعنكف " المعمكمات التي ينبغي
اإلفصاح عنيا في القكائـ المالية

" كمعيار المحاسبة الدكلي رقـ

( )13المعنكف " عرض المكجكدات المتداكلة كالمطمكبات المتداكلة ".
 -2-4اإلطار الفكرم إلعداد كعرض البيانات المالية

( )

*

"عرض

يجب تطبيؽ ىذا المعيار

في عرض جميع القكائـ المالية
ذات الغرض العاـ المعدة

كالمركضة كفقان لممعايير الدكلية

إلعداد التقارير المالية .

( ـ .ع .ـ .ؽ )886 :2008 ،

Conceptual Framework

إف ىذا اإلطار ليس معيار محاسبي دكلي  ،كعميو فإنو ال شمء في ىذا اإلطار يتقدـ عمى أم
معيار محاسبي محدد  ،ك يقر مجمس لجنة معايير المحاسبة الدكلية بأنو في حاالت محدكدة قد يككف
ىناؾ تعارض بيف اإلطار كبيف معيار محاسبي دكلي  ،كفي مثؿ ىذه الحاالت عندما يككف ىناؾ
تعارض  ،فإف متطمبات المعيار المحاسبي الدكلي تسكد عمى تمؾ التي في اإلطار
 ، )73 :2008كيضع ىذا اإلطار المفاىيـ التي تبف ل عمييا عممية إعداد كعرض

( ـ .ع .ـ  .ؽ ،

القكائـ المالية

لممستخدميف الخارجييف  ،ك يدرؾ المجمس بأف الحككمات بشكؿ خاص قد تحدد متطمبات مختمفة أك

إضافية ألغراضيا الخاصة  ،إف ىذه المتطمبات يجب أف ال تؤثر في القكائـ المالية المنشكرة لمنفعة
المستخدميف اآلخريف ما لـ تحقؽ حاجات ىؤالء المستخدميف .

( )
(

االتحاد الدولً للمحاسبٌن ،معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ،ترجمة المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن (م .ع .م .ق) 2008 ،2004 ،

) االتحاد الدولً للمحاسبٌن ،معاٌٌر التدقٌق الدولٌة ،ترجمة المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن69 : 2008 ،
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المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

 -3 -4القكاعد المحاسبية الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية العراقي :
أقر مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية العراقي

(

ـ .ـ .ـ .ر .ع

)

( )14قاعدة محاسبية محمية

الغرض منيا تكحيد المعايير المحاسبية في عمميات القياس كاإلفصاح المحاسبي ؿ

تكفير المعمكمات

المكثكؽ بيا لمستخدمي القكائـ المالية بشكؿ مبلئـ الغرض منيا مساعدة مستخدمي القكائـ المالية في
إدراؾ األسػس كالقكاعد المتبعة في إعدادىا كتسييؿ عممية المقارنة

كتؽميـ أدا ء الشركة  ،فضبلن عف

تكفير معمكمات محاسبية (مالية كغير مالية) كاضحة كمبلئمة عف نتائج نشاطيا كأكضاعيا المالية ،
األمر الذم يؤدم إلى تعزيز الثقة كالمبلءمة في القكائـ المالية لمستخدمييا كمنيـ المتعامميف في سكؽ
العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كبالتالي تمكيف مستخدمي القكائـ المالية مف الحصكؿ عمى معمكمات محاسبية
كافية تتكافر فييا خكاص المبلءمة كالثقة كقابمية المقارنة كالثبات (ككما سيتضح فيما بعد ) لتساعدىـ
في اتخاذ ق ارراتيـ االقتصادية الرشيدة

 -4-4الخصائص النكعية المطمكبة في المعايير المحاسبية :
في ىذا المبحث سيتـ استعراض بعض الفقرات الكاردة في المعايير كالقكاعد المحاسبية الدكلية
كالمحمية كتعميمات سكؽ كىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية كالتي أكدت عمى الخصائص النكعية لممعمكمات
المحاسبية بشكؿو صريح أك ضمنيان كالتي تيـ إدارة الشركات كينبغي عمييـ االلتزاـ بيا.

 -1-4-4المبلءمة : Relevance
(أ) الفقرة ( : )16اإلعتبارات العامة – العرض العادؿ كاإلمتثاؿ لممعايير الدكلية إلعداد
التقارير المالية " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ )890 :2008 ،

" يجب عمى الشركة التي تمتثؿ قكائميا المالية لممعايير الدكلية إلعداد التقارير المالية

أف تقكـ ببياف صريح كغير متحفظ حكؿ ذلؾ اإلمتثاؿ في المبلحظات  ،كيجب عدـ كصؼ
القكائـ المالية أنيا تمتثؿ لمعايير المحاسبة الدكلية إلعداد التقارير المالية إال إذا كانت تمتثؿ
لمتطمبات كؿ معيار مبلئـ ".

(ب) الفقرة ( : )2تيدؼ ىذه القاعدة -

القاعدة المحاسبية المحمية ( " )10اإلفصاح ع ف

البيانات المالية لممصارؼ كالمنشآت المالية المماثمة " (ـ .ـ .ـ .ر .ع. )57 :1998 ،

كالشركات  ،كتكفير معمكمات كاضحة

o

اإلفصاح عف البيانات المالية لممصارؼ

o

تمكيف مستخدمي القكائـ المالية في ا لحصكؿ عمى معمكمات مالية كمحاسبية كافية

كمبلئمة عف نتائج نشاطيا كأكضاعيا المالية .
تساعدىـ في اتخاذ ق ارراتيـ المالية .
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كاآلتي الصفات التي ينبغي أف تتكافر في المعمكمات المحاسبية لكي تككف مبلئمة :
 -1-1-4-4التكقيت المبلئـ :Timeliness

المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

الفقرة

رقـ ( " : )2تعميمات دائرة اإلفصاح المالي " (ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية)2006 ،

" عمى كؿ شركة مدرجة في سػكؽ العراؽ األكراؽ المالية أف تقدـ قكائـ مالية سنكية

(الحسابات الختامية) إلى الييئة  ،كاف تييئ كبشكؿ عمني خبلؿ (  )150يكـ ان بعد انتياء السنة
المالية كتقدـ عمى أساس مقارنتيا بالسنة المالية السابقة  ،كاف تككف مصادؽ عمييا مف قبؿ
ديكاف الرقابة الماليػة بالنسبة

إلى القطاع المختمط كالمحاسب القانكنػي المختص كنقابػة

المحاسبيف بالنسبة إلى القطاع الخاص ".

الفقرة

( " : )7تعميمات دائرة اإلفصاح المالي " (ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية)2006 ،

تريخ
" عمى الشركة عقد االجتماع السنكم العاـ خبلؿ مدة ال تزيد عف ( )60يكـ نا مف أ

بتريخ مبكر يفرضو القانكف كتكجيو دعكة
تقديـ القكائـ المالية المدققة بشكؿ عمني أك أ

إلى

الييئة لحضكر االجتماع كابداء الرأم حكؿ الق اررات التي اتخذتيا الشركة كرفع تقرير ".

أشارت التعميمات أف تقدـ الشركة قكائميا المالية في و
كقت أقصاه /30مايس مف السنة البلحقة .

 -2-1-4-4القيمة التنبؤية : Predictive Value
الفقرة ( : )5المبادئ كاألحكاـ األساسية -

القاعدة المحاسبية

( " )6اإلفصاح عف

المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية "

ينبغي مراعاة العكامؿ كالمعايير ألغراض متطمبات اإلفصاح الكاردة في ىذه القا عدة :
 oأف تكشؼ القكائـ المالية عف المعمكمات التي تككف مادية بالدرجة التي تؤثر في
قناعات كتقييمات كق اررات مستعممييا (ـ .ـ .ـ .ر .ع.)22 :1995 ،

ينبغي أف تكشؼ القكائـ المالية عف المعمكمات المحاسبية ذات األىمية النسبية لبلعتماد عمييا
مف قبؿ مستعممييا في إجراء التقييمات التنبؤية  ،كقد أكدت ىذا ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية ككاآلتي:

الفقرة

( " : )11تعميمات دائرة اإلفصاح المالي " (ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية)2006 ،

يجاب
" اإلفصاح عف البيانات أك األحداث األخرل ذات األىمية كالتي تؤثر سمبان أك إ ان

عمى نشاط الشركة أك ممتمكاتيا مثؿ الدعاكم القضائية كالسرقات كغيرىا ".
 -3-1-4-4القيمة االرتجاعية (التغذية العكسية) : Feedback Value

لـ يتـ التطرؽ في المعايير كالقكاعد المحاسبية إلى ذكر القيمة االرتجاعية  ،إذ أف ىذه

الصفة تيـ مستخدمي القكائـ المالية في تصحيح ق ارراتيـ السابقة .
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 -2-4-4المكثكقية : Reliability
المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

(أ) الفقرة ( / 17ب )  :اإلعتبارات العامة – العرض العادؿ كاإلمتثاؿ لممعايير الدكلية إلعداد
التقارير المالية " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ : )890 :2008 ،

و
مناسبة
" تقديـ المعمكمات بما في ذلؾ السياسات المحاسبية بطريقة تكفر معمكمات

ٍق
كمكثكؽ بيا كقابمة لممقارنة كمف الممكف فيميا ".

(ب) الفقرة ( : )86مكثكقية القياس " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

" إف ا العتراؼ ببند ما  ،ىك أف يككف لو تكمفة أك قيمة يمكف قياسيا بمكثكقية ،كفي

كثير مف الحاالت يتكجب تقدير التكمفة أك القيمة

كاستخداـ تقديرات معقكلة  ،ىك جزء

أساسي مف إعداد القكائـ المالية كال يقمؿ مف مكثكقيتيا " (ـ .ع .ـ .ؽ .)89 :2008 ،

(ج) الفقرة ( /2د)  :تيدؼ ىذه القاعدة  -القاعدة المحاسبية المحمية رقـ ( " )10اإلفصاح عف
البيانات المالية لممصارؼ كالمنشآت المالية المماثمة " (ـ .ـ .ـ .ر .ع.)57 :1998 ،
 oتعزيز الثقة بيف مستخدمي القكائـ المالية كمنيـ المتعامميف في السكؽ المالية .
إف اليدؼ األساسي لقياـ الشركات بإخضاع حساباتيا كبياناتيا المالية لمتدقيؽ مف قبؿ مراقبي
الحسابات ىك لتعزيز الثقة بالقكائـ المالية كتعتبر معتمدة مف لمستخدمييا في السكؽ  ،إذ اشترطت ىيئة
لؤلكراؽ المالية تدقيؽ حسابات الشركات قبؿ تداكليا مف قبؿ مراقب حسابات مستقؿ ككاآلتي :

الفقرة

( " : )3تعميمات دائرة اإلفصاح المالي " (ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية)2006 ،

" تدقؽ البيانات المالية السنكية كفقػآ لمعايير الرقابة الدكليػة كبكاسطة مراقب حسابات

مستقؿ كمخكؿ قانكف ان في العراؽ ككفؽ ان لمعايير المحاسبة الدكلية كلممدل الذم تسمح بو
المعايير المعمكؿ بيا في العراؽ ".

كاآلتي الصفات التي تتطمبيا خاصية المكثكقية كالتي ينبغي أف تتصؼ بيا المعمكمات المحاسبية :

 -1-2-4-4القابمية لمتحقؽ : Verifiability
الفقرة ( " : )33إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

يجب أف تمثؿ قائمة المركز المالي بصدؽ العمميات المالية كاألحداث كغيرىا التي

بتريخ كضع التقرير كفقان لمقاييس
ينشأ عنيا ـ كجكدات كمطمكبات كحؽ ممكية لممشركع أ
م معايير التحقؽ (ـ .ع .ـ .ؽ .)79 :2008 ،
اإلعتراؼ كالتي تستكؼ

ينبغي عمى إدارة الشركة التأكد مف صدؽ تقييـ كتكصيؼ كتسجيؿ العمميات كاألحداث المالية
خبلؿ السنة كأنيا تمت كفؽ مقاييس اإلعتراؼ المتعارؼ عمييا لضماف تحقيؽ صفة القابمية لمتحقؽ .
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

34

ادلبحج األول
توافرها
.انفصم انثاوٌ .-.اخلصائص انىوعَة نهمعهومات احملاسبَة ومستوى انسمات انواجب

 -2-2-4-4التمثيؿ الصادؽ . Representational Faithfulness
المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

(أ) الفقرة ( : )24اإلعتبارات العامة

– العرض العادؿ كاإلمتثاؿ لممعايير الدكلية إلعداد

التقارير المالية " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ .)891 :2008 ،

" قد يتعارض بند المعمكمات مع ىدؼ القكائـ المالية عندما ال يمثؿ بصدؽ المعامبلت
كاألحداث التي يقصد تمثيميا أك يتكقع منو عمى نحك معقكؿ تمثيميا كمف المحتمؿ بالتالي

أف يؤثر في الق اررات اإلقتصادية التي يتخذىا مستخدمك القكائـ المالية".
(ب) الفقرة ( : )38اإلكتماؿ " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

" كي تككف المعمكمات الكاردة بالقكائـ اؿمالية مكثكقان بيا  ،فيجب أف تككف ؾ اممة ضمف

حدكد المادية كالتكمفة  ،ألف أم حذؼ في المعمكمات يمكف أف مجعؿىا خاطئة أك مضممة

كبالتالي تصبح غير مكثكقة كضعيفة مف حيث مبلئـ تيا " (ـ .ع .ـ .ؽ .)80 :2008 ،

عمى إدارة الشركة (ألغراضيا الخاصة) أف ال تحذؼ أية معمكمات قد تككف ضركرية لجعؿ القكائـ
المالية تهظير الصكرة العادلة كالحقيقية كغير المضممة عف نتائج أنشطتيا كأكضاعيا المالية .
كىذا ما تؤكد عميو الفقرات اآلتية :

 oالفقرة ( : )46العرض العادؿ " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

" عادة ما تكصؼ القكائـ المالية بأنيا تظير الصكرة العادلة كالحقيقية أك تعرض بأمانة
المركز المالي كاألداء كالتغيرات في المركز المالي لشرك وة معينة "(ـ.ع .ـ.ؽ)82 :2008 ،

 oالفقرة ( : )1األىداؼ كالنطاؽ  -القاعدة المحاسبية رقـ (  " )6اإلفصاح عف المعمكمات
المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية ".

تيدؼ ىذه القاعدة إلى الكصكؿ إلى فيـ أفضؿ لمقكائـ المالية  ،كتكفير

معمكمات كمؤشرات عف أداء الشركات  ،كاعطاء صكرة حقيقية ككاضحة كمتكازنة عف
نتائج نشاطيا كأكضاعيا المالية (ـ .ـ .ـ .ر .ع.)22 :1995 ،

(ج) الفقرة ( : )5المبادئ كاألحكاـ األساسية  -القاعدة المحاسبية رقـ (  " )6اإلفصاح عف
المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية " ()22 :1995

 oضركرة تكخي الكضكح كازالة أم لبس أك سكء فيـ أك غمكض في القكائـ المالية لدل
مستعممييا  ،كأف تككف اإليضاحات كالمعمكمات المعززة كاممة كصحيحة كتتسـ

بالدقة كاألمانة .

ينبغي إلدارة الشركة العمؿ عمى إزالة أم لبس أك سكء فيـ أك غمكض في القكائـ المالية

كتعزيزىا باإليضاحات البلزمة لذلؾ .
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 -3-2-4-4الحيادية : Neutrality
المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

(أ) الفقرة ( : )36الحياد " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

"لكي تككف المعمكمات الكاردة بالقكائـ المالية مكثكؽ فييا فإنيا يجب أف تككف

محايدة

أم خالية مف التحيز "( .ـ .ع .ـ .ؽ )80 :2008 ،

(ب) الفقرة ( : )37الحذر " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

(ـ .ع .ـ .ؽ )80 :2008،

" كمع ذلؾ يجب مراعاة أال يؤدم تطبيؽ أساس التحفظ عمى سبيؿ المثاؿ إلى
إيجاد احتياطيات سرية أك مخصصات مبالغ فييا أك التقميؿ اؿـ تعمد لممكجكدات كالدخؿ

أك مبالغة متعمد ة لممطمكبات كالمصركفات كذلؾ ألف القكائـ المالية ؿف تككف محامدة

كعميو إؼنيا لف تمتمؾ خاصية اؿـ كثكؽية كإمكانية االعتماد عمييا ".

ينبغي أف تككف القكائـ المالية خالية مف التحيز ( تحيز اإلدارة  ،المحاسب  ،التدقيؽ الداخمي)

كاال لف تككف ىناؾ قكائـ مالية يمكف االعتماد عمييا .

-3 -4-4ىتحػوقىالتوازنىكماىجاءىفيىالمطاوورىوالػواردىالمحادبوظى:ى
لتحقيؽ نكع مف التكازف
احتياجات مستخدمي القكائـ المالية

كالمكاءمة بيف مبل ءمة المعمكمات كالكثكؽ بيا ينبغي
مف المعمكمات المحاسبية

*

ؿعممية اتخاذ الق اررات االقتصادية في الحسباف باعتبار أف حاجتيـ

دائمان أخذ

في الممارسة العممية غالبان ما تككف

عممية تحقيؽ التكازف بيف الخصائص

إلييا ىي األساس في إعداد القكائـ المالية  ،كينبغي محاكلة الكفاء

النكعية مطمبان ضركريان لكي تحقؽ

القكائـ المالية كالتي تعتبر مف مسؤكلية إدارة الشركة إعدادىا .

أجميا (ـ .ع .ـ .ؽ . )33 :2004 ،

القكائـ المالية األىداؼ التي أعدت مف

بذلؾ بقدر اإلمكاف بغية تحقيؽ األىداؼ* التي كجدت ألجميا تمؾ

كأدناه أىـ الفقرات الكاردة في المعايير كالقكاعد المحاسبية الدكلية أك المحمية حكؿ التكازف :
(أ) الفقرة ( : )110الحفاظ عمى رأس الماؿ " إطار إعداد كعرض البيانات المالية "

تحقؽ النماذج المحاسبية المختمفة درجات مختمفة مف

اؿكازف بيف المبلءمة كالمكثكقية .
اإلدارة السعي لتحقيؽ ت

المبلءمة كالمكثكقية  ،كعمى

(ـ .ع .ـ .ؽ )94 :2008 ،

(ب) الفقرة رقـ ( : )28ثبات العرض " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ )569 :2004 ،

" إف حدكث عممية شراء أك تصرؼ ىامة  ،أك مراجعة طريقة عرض البيانات المالية

قد تكحي بالحاجة إلى عرض القكائـ المالية بشكؿ مختمؼ  ،كتقكـ الشركة بتغيير طريقة

عرضيا لمقكائـ المالية فقط إذا كاف العرض اؿ جديد يقدـ معمكمات مكثكقة كأكثر مبلئمة

لمستخدمي البيانات المالية ".
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 -4-4-4الخصائص النكعية الثانكية :Secondary Characteristics Qualitative
 -1-4-4-4القابمية لممقارنة : Comparability
المعاٌٌر

المحاسبٌة (أ) الفقرة ( : )1اليدؼ " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ )886 :2008 ،
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

إف اليدؼ مف ىذا المعيار  :عرض البيانات المالية " ىك بياف األساس لعرض القكائـ

المالية ذات الغرض العاـ كذلؾ لضماف إمكانية المقارنة مع القكائـ المالية الخاصة بالشركة

لمفترات السابقة كالقكائـ المالية لمشركات األخرل ".

(ب) الفقرة ( : )38المعمكمات لممقارنة "عرض البيانات المالية "(ـ .ع .ـ .ؽ)893 :2008 ،

" يجب اإلفصاح عف المعمكمات المقارنة فيما يتعمؽ بالفترة السابقة لكافة المعمكمات

الرقمية في القكائـ المالية  ،كيجب إدراج المعمكمات المقارنة في المعمكمات السردية
كالكصفية عندما تككف مبلئمة لفيـ القكائـ المالية لمفترة الحالية ".

يقع عمى عاتؽ إدارة الشركة مسؤكلية التأكد مف العرض الكافي كالكافي لممعمكمات المحاسبية

في قكائميا المالية بحيث تيظير األرصدة النيائية لسنتيف متتاليتيف في األقؿ كاإلفصاح عف أم
تعديؿ أك تغيير في السياسات المحاسبية  ،كىذا ما أكدت عميو الفقرات اآلتية :
 الفقرة ( : )41المعمكمات لممقارنة " عرض البيانات المالية "

" عندما تغير الشركة عرض أك إعادة تصنيؼ اؿبنكد في القكائـ المالية  ،تقكـ بإعادة

تصنيؼ المبالغ المقارنة إال إذا كاف ت إعادة اؿتصنيؼ غير عممية  ،كعندما تقكـ الشركة

بإعادة تصنيؼ المبالغ المقارنة

" (ـ .ع .ـ .ؽ)894 :2008 ،

 الفقرة ( : )40اليدؼ " إطار إعداد كعرض البيانات المالية

"(ـ .ع .ـ .ؽ )81 :2008 ،

" إف اإلمتثاؿ لممعايير المحاسبية الدكلية بما في ذلؾ اإلفصاح عف السياسات

المحاسبية المستخدمة مف قبؿ الشركة يساعد في تحقيؽ القابمية لممقارنة ".

(ج) الفقرة ( : )9المبادئ كاألحكاـ األساسية -

القاعدة المحاسبية ( " )6اإلفصاح عف

المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية "

ؼف جرل تغيير في
يجب أف تعرض القكائـ المالية البيانات المقارفة لمفترة السابقة  ،إ

طريقة عرض القكائـ المالية لمسنة الحالية كجب إعادة عرض كتبكيب معمكمات الفترة
السابقة بنفس الطريقة (ـ .ـ .ـ .ر .ع)23 :1995 ،

(د) الفقرة ( : )2تيدؼ ىذه القاعدة  -القاعدة المحاسبية رقـ ( " )10اإلفصاح عمى البيانات
المالية لممصارؼ كالمنشآت المالية المماثمة " ( /57 :1998ب  ،جػ)
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المعاٌٌر
المحاسبٌة
الملزمة
لإلدارة عند
إعداد
وعرض
القوابم
المالٌة

 oتكفير المعمكمات المكثكؽ بيا بشكؿ مبلئـ كقابؿ لممقارنة كؿتقكيـ األداء .
 oتكحيد المعايير المحاسبية لمقياس كاإلفصاح المستخدمة لكي يتاح لمستخدمي القكائـ
المالية إدراؾ األسػس كالقكاعد المتبعة في إعدادىا كتسييؿ عممية المقارنة .

يتضح مف الفقرات أعبله أىمية قياـ الشركة باعتماد المعايير المحاسبية المرعية

(بؿ كجكب

العمؿ بيا) مع اإلشارة إلى ذلؾ عند تطبيؽ أم معيار محاسبي لغرض التكحيد .

 -2-4-4-4الثبات : Consistency
(أ) الفقرة ( : )45إتساؽ العرض " عرض البيانات المالية " (ـ .ع .ـ .ؽ )895 :2008 ،

تحتفظ

( )

الشركة بعرض كتصنيؼ البنكد في القكائـ المالية ؿفترة ما إلى الفترة التي تميىا.

(ب) الفقرة ( : )7المبادئ كاألحكاـ األساسية  -القاعدة المحاسبية رقـ (  " )6اإلفصاح عف
المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية "

يفترض االلتزاـ بتطبيؽ نفس السياسات المحاسبية مف فترة مالية إلى

فترة مالية

أخرل  ،فأف جرل تغيير في سياسة محاسبية أك طريقة استخداميا فيجب أف يكصؼ ىذا

التغيير  ،كيجب اإلفصاح عنو إذا كاف يؤثر بصكرة ميمة (ـ .ـ .ـ .ر .ع)23 :1995 ،

إف عمى إدارة الشركة الثبات عمى السياسات المحاسبية مف سنة إلى أخرل مع اإلشارة إلى أم
تغيير في ىذه السياسات إف كاف ذا تأثير ميـ في بنكد القكائـ المالية لمشركة .

مف كؿ ما تقدـ نرل أف العديد مف الفقرات الكاردة في المعايير كالقكاعد المحاسبية الدكلية
كالمحمية تي َّح ًم ٍؿ إدارة الشركة مسؤكلية تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ

المالية  ،كىذا تطبيؽ إلطار إعداد كعرض البيانات المالية الذم تـ اعتماده مف قبؿ مجمس معايير
المحاسبة الدكلية كالذم جاء فيو ذكر الخصائص النكعية لمقكائـ المالية كعنكاف في الفقرة
كتفاصيميا في الفقرات األخرل ككاآلتي

الخواص
المالءمة
الموثوقٌة
التمثٌل الصادق

( )

(  )24منو

 ( :ـ .ع .ـ .ؽ )81-78 :2008 ،

انجذول ()5
انخصائص انُىعيت في إطاس عشض انبياَاث انًانيت
أرقام الفقرات
الخواص
أرقام الفقرات

الحٌادٌة
قابلٌة المقارنة
التوقٌت المالبم

28 ، 27 ، 26
32 ، 31
46 ، 34 ، 33

36
42 ، 41 ، 40 ، 39
43

المصدر  :الجدكؿ مف إعداد الباحث اعتمادان عمى إطار عرض البيانات المالية
( )
( )

تحتفظ  :تعنً الثبات فً عرض وتصنٌف بنود القوابم المالٌة من فترة ألخرى .

لـ يأتي اإلطار عمى ذكر جميع الصفات المتعمقة بالخصائص الرئيسة كىي المبلءمة (القيمة التنبؤية  ،القيمة االرتجاعية) كالمكثكقية

(القابمية لمتحقؽ)  ،كما لـ يأتي عمى ذكر الخاصية الثانكية (الثبات) كفقرة مستقمة إذ أنيا كردت ضمنان ضمف فقرات القابمية لممقارنة .
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-5ىاإلفصاحىرنىالمطلوماتىالمحادبوظىفيىالػوائمىالمالوظى:
Disclosure of Accounting Information in Financial Statements :

-5ى-1ىمغؼومىاإلفصاحى:
تختمؼ كجيات النظر حكؿ مفيكـ اإلفصاح عف المعمكمات نتيجة اختبلؼ مصالح كرغبات

اإلطراؼ ذات العبلقة بالشركة  ،لذلؾ يصعب تكفير مفيكـ عاـ كمكحد لئلفصاح يضمف تكفير
مستكل معيف مف اإلفصاح الذم يحقؽ لكؿ طرؼ مف ىذه األطراؼ رغباتو الكاممة ،

كينبغي عمى

الشركة التي تمتػثػؿ قكائميا المالية لمعايير المحاسبة اإلفصاح عف ذلؾ (الحيالي. )369 :2007 ،

ال لممفاضمة بيف طرؽ كأساليب اإلفصاح فأنو ينبغي االختيار
كطالما كاف ىنالؾ مجا ن

المحاسبي بما يتيح أكثر المعمكمات فائدة لمساعدة المستفيديف الخارجييف الرئيسييف في ترشيد
ق ارراتيـ ( الشيرازم . ) 194 : 1990 :
كيقكؿ ) (Hendricksonعف اإلفصاح العادؿ بأنو يتضمف ىدفان أخبلقيان  objective ethicalغايتو
تكفير كتحقيؽ معاممة متساكية ؿجميع القراء كالمستخدميف المحتمميف ) . (1982 : 546

كيركز البعض عمى عبلقة اإلفصاح بنظرية االتصاؿ في المحاسبة إذ أ ٌف اإلفصاح أحد المبادئ
اؿميمة التي يرتكز عمييا العمؿ المحاسبي المعاصر (الفضؿ  ، )57 : 2001 :كتتمثؿ كظيفة االتصاؿ
في المحاسبة تمكيف المحاسب كاإلدارة مف مقابمة احتياجات كؿ قراء القكائـ المالية عف طريؽ قياـ مينة
المحاسبة بكضع أنمكذج اتصاؿ لممحاسبة بصفة عامة كبصكرة خاصة اليدؼ مف إعداد القكائـ المالية
لتككف مقبكلة لكؿ الجيات  ،الميـ أف يتـ بناء خط االتصاؿ لمربط بيف مختمؼ العناصر التي تتككف
منيا القكائـ المالية ( الكقاد )119 :2011 ،إذ أف مثؿ ىذه القكائـ تعد عمى األقؿ سنكيان كىي مكجية

لخدمة الحاجات العامة مف المعمكمات لمدل كاسع مف المستخدميف مع أف بعضيـ قد تككف لديو القدرة

لمحصكؿ عمى معمكمات إضافية فضبلن عف تمؾ المعركضة في القكائـ المالية  ،إال أف العديد منيـ

يعتمدكف عمى القكائـ المالية كمصدر رئيس لممعمكمات المحاسبية  ،كعميو ينبغي اإلفصاح الكافي عند

إعداد ىذه القكائـ المالية في ضكء احتياجات ىؤالء المستخدميف

كازدادت أىمية اإلفصاح مع ازدياد أىمية خاصية المبلءمة  ،كالعبلقة بيف المبلءمة
كاإلفصاح المحاسبي يمكف النظر إلييا مف جانبيف ( الشيرازم : )418 :1990 :
 oالمبلءمة بالنسبة لنماذج اتخاذ الق اررات ) . ( Decision Relevance
 oالمبلءمة بالنسبة ألىداؼ متخذم الق اررات ) . ( Goal Relevance
كيمكف تقسيـ اإلفصاح عمى كفؽ مدخميف رئيسييف ( الكقاد: )190 :2011 ،
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األكؿ -مدخؿ اإلفصاح التقميدم ( الكقائي ) ): Traditional disclosure (Protective
اإلفصاح
للمعلومات
المحاسبٌة
فً القوابم
المالٌة

ىك الكشؼ عف السياسات المحاسبية كالتغييرات فييا كفي التقديرات المحاسبية كتصميح األخطاء

في القكائـ المالية كالتغيير في طبيعة الكحدة المحاسبية

 ،ككذلؾ اإلفصاح عف المكاسب كالخسائر

المحتممة كاإلفصاح عف االرتباطات المالية  ،كأخي انر اإلفصاح عف األحداث البلحقة .

الثاني -مدخؿ اإلفصاح اإلعبلمي ( التثقيفي ) : Information disclosure

ظير ىذا االتجاه نتيجة التركيز عمى مدل فائدة كمبلءمة المعمكمات التخاذ الق اررات الرشيدة
كالمناسبة كيعكس االتجاه المعاصر لئلفصاح ،إذ يفترض اإلفصاح التثقيفي كجكد مستخدـ ذك دراية كخبرة
كمعرفة ميدانية في تحميؿ المعمكمات كمتابعة التطكرات المالية كيكازف بيف البدائؿ المتاحة .

-5ى -2ىردمىالتماثلىفيىاإلفصاحىرنىالمطلوماتىالمحادبوظى:ى
إف عدـ تماثؿ اإلفصاح لممعمكمات المحاسبية  Information Asymmetryيحدث عندما تتعمد
إدارة الشركة حجب معمكمات معينة عف المستثمريف الستخداميا في تحقيؽ أغراض خاصة بالشركة أك
تعتقد بأف نشرىا يضر بمركزىا التنافسي عند استخداميا مف قبؿ المنافسيف  ،كبذلؾ فأف عدـ تماثؿ
المعمكمات سيؤدم إلى أضرار جسيمة في سكؽ رأس الماؿ كبالتالي االقتصاد الكطني ككؿ  ،ألف
األطراؼ األخرل بدكف المعمكمات سكؼ تمجأ إلى أساليب دفاعية لتحمي نفسيا مف استغبلؿ األطراؼ
ذكم المعمكمات مثؿ االنسحاب مف السكؽ كميان مما يؤدم إلى صغر حجـ السكؽ  ،كذلؾ يؤدم لتخفيض

(  )7أدناه الكسائؿ

سيكلة األسيـ كالتأثير سمبان عمى حركة االستثمار كالتنمية االقتصادية كالشكؿ رقـ
الدفاعية لممستخدميف كأثره عمى السكؽ ( الدىراكم كمسعد. )16 :2006 ،
الشكؿ (*)7

الكسائؿ الدفاعية لمستخدمي المعمكمات كأثر ذلؾ عمى سكؽ رأس الماؿ
عدم تماثل المعلومات المحاسبٌة

أسالٌب دفاعٌة من قبل األطراف بدون معلومات

تكوٌن محفظة طوٌلة
األجل

حركة عمل المدٌرٌن
فً الشركات

اإلحجام عن شراء
أسهم بعض الشركات

تؤثٌر سلبً على سوق رأس المال
انخفاض حجم
العملٌات

*

زٌادة تكلفة مبٌعات
األسهم

انخفاض عدد
األسهم المتداولة

المصدر( :الدىراكم كمسعد )36 :2006 ،بتصرؼ مف الباحث
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انخفاض درجة
السٌولة

ادلبحج األول
توافرها
.انفصم انثاوٌ .-.اخلصائص انىوعَة نهمعهومات احملاسبَة ومستوى انسمات انواجب

كنتيجة لذلؾ كاف مف الضركرم كجكد آلية أك كسائؿ لتخفيض عدـ التماثؿ في المعمكمات

الكاردة في القكائـ المالية  ،مف أجؿ ذلؾ ينبغي كجكد ىيئة مستقمة مسئكلة عف إصدار المعايير

المحاسبية كالعمؿ عمى إلزاـ الشركات بيذه المعايير باإلفصاح عف المعمكمات التي تراىا ضركرية
لؤلطراؼ الخارجية  ،كالشكؿ رقـ ( )8أدناه يكضح دكر اإلفصاح المحاسبي في تخفيض درجة عدـ
التماثؿ في المعمكمات المحاسبية  ( .الدىراكم. )38 :2006 ،
اإلفصاح
للمعلومات
المحاسبٌة
فً القوابم
المالٌة

الشكؿ (*)8

دكر اإلفصاح المحاسبي في تخفيض درجة عدـ تماثؿ المعمكمات
إدراؾ األطراؼ ذكم المعمكمات باآلثار الضارة كاألساليب الدفاعية
مف قبؿ األطراؼ بدكف المعمكمات

كجكد الحافز لدل المديريف كاألطراؼ ذكم

عدـ تكافؽ متطمبات اإلفصاح المحاسبي

المعمكمات لئلفصاح عف بعض المعمكمات اختياريان

االختيارم كاإلجبارم

ال داعي إلصدار المعايير

*

ضركرة إصدار المعايير اإللزامية

المصدر( :الدىراكم كمسعد )38 :2006 ،بتصرؼ مف الباحث

-5ى -3ىخصائصىاإلفصاحىالمحادبيى:ى
ىناؾ مجمكعة مف الخصائص ال بد أف تتكافر في اإلفصاح المحاسبي ليككف بالمستكل المطمكب
كىذه الخصائص ىي( :خضير)42 :2009 ،

 -1-3-5المبلءمة  :كتعد المعيار النكعي الميـ الذم يحدد طبيعة كنكع المعمكمات كاجبة
اإلفصاح كىي تعني تأثير المعمكمات في ق اررات مستخدمي القكائـ المالية .
 -2-3-5األىمية النسبية  :كتعتبر بمثابة المعيار الكمي الذم يحدد حجـ أك كمية المعمكمات
المحاسبية كاجبة اإلفصاح كال يمكف إىماؿ اإلفصاح عنيا .
 -3-3-5التكقيت المبلئـ  :أف اإلفصاح ال يمكف أف يككف فعاالن ما لـ يتـ مراعاة التكقيت

لعرض المعمكمات  ،لذلؾ ينبغي إيصاؿ المعمكمات المحاسبية لمتخذ القرار في كقت مبكر .

 -4-3-5المصداقية  :أف اإلفصاح لف يككف فعاالن ما لـ يستطيع حممة األسيـ كاآلخريف مف

أصحاب المصمحة االعتماد عمى مصداقية المعمكمات التي يتـ اإلفصاح عنيا  ،كتتجسد

الطريقة األفضؿ لضماف مصداقية المعمكمات في إلزاـ اإلفصاح عنيا بمكجب القانكف .
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

41
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انىوعَة
.انفصم انثاوٌ  -.-.مذى اإلنزاو عهي مراقبٌ احلسابات يف انتحقق مه اخلصائص

المبحثىالثاني

مدىىاإللزامىرلىىمراقبيىالحداباتىفيىالتحػقىمنىتوافرىالخصائصى
النوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
Auditors Extent’s Obligation on Ascertain for
Qualitative Characteristics of Accounting Information
- 1المطاوورىالتدقوػوظىورالقتؼاىبالخصائصىالنوروظى:ى
Qualitative

with

Relation

it's

and

Auditing Standards
Characteristics :

ال يمكف أف تترؾ أم مينة دكف تنظيـ أك ضبط عمى كفؽ إجراءات أك قكاعد أك قكانيف يككف
ليا مف القكة مما يكجب االلتزاـ بيا كتطبيقيا  ،كأف تككف ىذه اإلجراءات كالقكاعد كاألسس التدقيقية
تتميز معايير التدقيؽ بأىميتيا لضماف قياـ مراقبي الحسابات بتحقيؽ أعمى
مكحدة في التطبيؽ  ،إذ ٌ
مستكيات األداء الميني المطمكبة كلتحديد مسؤكلياتيـ المينية فضبلن عف ككنيا مرجع لمراقب

الحسابات كأساسان يعتمد عمييا عند اتيامو بالتقصير أك اإلىماؿ كتدعمو عند إقامة دعكل قضائية

عميو  ،ؼالتدقيؽ يم ىكف مراقب الحسابات أف ٌيكفر مستكل مف الثقة العالية أك المقبكلة بالقكائـ المالية
في التقرير النظيؼ  ،كالشكؿ ( )9أدناه يكضح ىذه العبلقة .
الشكل ()9
عالقة عملٌة التدقٌق بالموثوقٌة

العممية التدقيقية

ينتج عنيا

ثقة عالية كلكف ليست مطمقة بالقكائـ المالية

المصدر :الشكؿ مف إعداد الباحث

كمف المعركؼ أنو تكجد ىنالؾ عشرة معايير تدقيقية أساسية * يتـ العمؿ بمكجبيا مف قبؿ

كافة مكاتب التدقيؽ كمراقبي الحسابات لتعزيز مصداقية القكائـ
المالية كالمعمكمات المحاسبية الكاردة فييا  ،مما يعني تكحيد

األسس كالقكاعد التي تتـ عمى أساسيا العممية التدقيقية كبالتالي
تدكيؿ  Internationalizationالممارسات التدقيقية ،فالعالـ
الذم نعيش فيو أصبح صغي انر نظ انر لتطكر كسائؿ االتصاؿ

* على مراقب الحسابات اعتماد
المعاٌٌر األساسٌة للتدقٌق فً كل
األمور والحاالت التً ٌحتمل إن
ٌكون لها تؤثٌر على قرارات
مستخدمً البٌانات المالٌة .
(ـ .ـ .ـ .ر .ع  ،د )1 :1999 ،3

بل عف انتشار الشركات متعددة الجنسيات كانتشار
كازدياد عمميات التبادؿ بيف الدكؿ  ،فض ن
المنظمات المينية العالمية التي تعنى بإصدار المعايير كالقكاعد المحاسبية كالتدقيقية .
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األمر الذم يؤدم إلى قابمية القكائـ المالية لممقارنة عمى أسس كاضحة بعيدان عف االجتياد

الشخصي كبالتالي ترشيد عمميات اتخاذ الق اررات المعتمدة عمى المعمكمات المحاسبية المتماثمة

كالمفاضمة بيف البدائؿ بناء عمى أسس سميمة ككاضحة  ،كالشكؿ التالي رقـ ( )10يكضح المعايير
التدقيقية األساسية العشرة :

المعاٌٌر
التدقٌقٌة
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة

الشكل (* )10
ملخص معاٌٌر التدقٌق األساسٌة المتعارف علٌها
معايير التدقيؽ األساسية

معاٌٌر عامة
(معاٌٌر شخصٌة وتؤهٌلٌة للمدقق)

معاٌٌر العمل المٌدانً
(معاٌٌر أداء عملٌة التدقٌق)

 -التؤهٌل العلمً والعملً .

 -التخطٌط للتدقٌق واإلشراف .

 -االستقاللٌة والحٌاد .

 -فحص نظام الرقابة الداخلٌة .

 -بذل العناٌة المهنٌة الواجبة .

 -جمع أدلة اإلثبات الكافٌة .

معاٌٌر إعداد التقارٌر
(معاٌٌر محتوى تقرٌر التدقٌق)
 تطبٌق المبادئ المحاسبٌةالمتعارف علٌها .
 الثبات فً التطبٌق . اإلفصاح الكافً . -إبداء الرأي الفنً المحاٌد .

يتـ تفسيرىا عف طريؽ إيضاحات معايير التدقيؽ )(SASs
* المصدر  ( :لطفي ) 108 :2006 ،بتصرؼ مف الباحث

كسنختار مف ىذه المعايير ما ييـ ىذا البحث حسب درجة األىمية كاالرتباط مع الخصائص
النكعية لممعمكمات المحاسبية  ،كىي كاآلتي :

 -1-1المعايير العامة :
معيار بذؿ العناية المينية الكاجبة :
يتطمب المعيار الثالث مف المعايير العامة لمتدقيؽ مف مراقب الحسابات بذؿ العناية المينية
الكاجبة عند إدارة عممية التدقيؽ  ،كيرتبط مفيكـ بذؿ العناية المينية الكاجبة في أم مينة بمفيكـ

الممارس الحريص  The Prudent Practitioner Conceptكالذم يمثؿ المقياس الذم في
ضكءه يتـ تقييـ ممارسة أم مينة  ،فالممارس الحريص ىك ذلؾ الذم يتكقع منو أف يمارس عناية
مينية كاجبة  ،كيفترض أف يككف لديو معرفة بممارسة عممية التدقيؽ كلديو درجة مف التدريب
كالخبرة كالميارة المطمكبة كالشائعة لمراقب الحسابات  ( .لطفي. )111 :2006 ،
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كينبغي عمى مراقب الحسابات أف يبذؿ العناية المينية الكاجبة كالمعقكلة عند قيامو بميمة التدقيؽ
المعاٌٌر
التدقٌقٌة
وعالقتها كالفحص كاعداد التقرير  ،كما أف ىذا المعيار أكد أف المدقؽ ليس معصكمان عف الخطأ خبلؿ ممارسة

بالخصابص عممو فالمدقؽ مسئكؿ عف اإلىماؿ كالتقصير في العمؿ ( تكماس كىنكي)57 :1989 ،
النوعٌة

كيرل الباحث أف ىذا المعيار يتطمب مف مراقب الحسابات بذؿ العناية المينية البلزمة * Due

ممارستً ًو الفحص كالتدقيؽ  ،فكؿ فرد
 professional careعند
ى
يقكـ بعرض كتقديـ خدماتو لممجتمع كلآلخريف عميو أف يتحمؿ
مسؤكلية أداء ميمتو كميني كبنفس درجة الميارة المتكافرة لدل

الشخص المعتاد في تدبر أمكره  ،فضبلن عف أف مفيكـ بذؿ العناية

المينية الكاجبة يفرض مستكل مف مسؤكلية األداء ينبغي تحقيقو .

* على مراقب الحسابات أن ٌبذل
العناٌة المهنٌة الالزمة فً تنفٌذ
عمله وان ٌستعٌن بؤشخاص تتوفر
فٌهم الخبرة والكفاءة المعقولة
والتدرٌب الالزم فً التدقٌق .
(م .م .م .ر .ع  ،د)2 :1999 ،3

أما مف ناحية أخرل فأف مراقب الحسابات ليس معصكمان مف الخطأ كلكف ينبغي عميو أف يؤدم

خدماتو بكؿ إخبلص كأمانة  ( ،فمراقب الحسابات يتعيد باإلخبلص كالنزاىة كاألمانة كليس بالعصمة كعدـ

ارتكاب األخطاء)  ،إذ انو يككف مسئكالن أماـ الزبكف كاألطراؼ األخرل

(قد يككنكا غير معركفيف) عف

التقصير كاإلىماؿ (المتعمد كغير المتعمد) كعدـ اإلخبلص كاألمانة  ،كبذلؾ فإنو يقع عمى عاتؽ مراقب
الحسابات كمف منطمؽ معيار بذؿ العناية المينية البلزمة التحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية كجزء مف ميمة مينة التدقيؽ .

 -2-1معايير إعداد التقارير :
بصفة عامة تكجد أربعة معايير تدقيقية إلعداد التقرير كتتمثؿ باآلتي :

 -1-2-1معيار تطبيؽ المبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا :
يتطمب ىذا المعيار بأف يقكـ مراقب الحسابات بالتعبير عف رأيو الفني المحايد عما إذا كانت

القكائـ المالية تتطابؽ مع مبادئ المحاسبة المقبكلة كالمتعارؼ عمييا  GAAPمف أجؿ تحديد فيما إذا
كانت القكائـ المالية تعبر عف حقيقة كعدالة المركز المالي كنتائج األعماؿ كالتدفقات النقدية لمشركة

لفترة مف الزمف  ،كقد عرؼ إيضاح معايير التدقيؽ رقـ

(  )69القسـ رقـ (  )411المبادئ بأنيا

مصطمح محاسبي يتضمف األعراؼ  Conventionsكالقكاعد  Rulesكاإلجراءات Procedures
الضركرية لتعريؼ الممارسة المحاسبية المقبكلة ( لطفي. )449 :2006 ،

كمف المعركؼ أف لدل مستخدمي القكائـ المالية حاجات متطابقة كمتعارضة ألنكاع متنكعة
مف المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،كلمكاجية ىذه االحتياجات كلمكفاء بمسؤكلية اإلدارة

عف التقرير المالي يقكـ المحاسبكف بإعداد مجمكعة كاحدة مف القكائـ المالية ذات الغرض العاـ  ،إذ

تصكر ىذه القكائـ بصكرة عادلة ككاضحة ككاممة المكقؼ المالي كنتائج عمميات الشركة .
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المعاٌٌر
التدقٌقٌة
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة

كعند إعدادىـ لمقكائـ المالية يكاجو المحاسبكف المخاطر المحتممة لمتحيز كخطأ التفسير

لممعامبلت كاألحداث المالية كعدـ الدقة كالغمكض  ،كمف أجؿ تقميؿ ىذه المخاطر  ،حاكؿ
الميتمكف بمينة المحاسبة كضع إطار فكرم يحظى بالقبكؿ العاـ كتتـ ممارستو عمى نطاؽ

كاسع  ،فبدكف ىذا اإلطار النظرم سيقكـ كؿ محاسب أك شركة بكضع اإلطار النظرم الخاص
بو كاستخدامو في الممارسات المحاسبية  ،عمى أف يقكـ قراء القكائـ المالية بتطكيع أنفسيـ مع

ممارسات المحاسبة كالتقرير المالي لكؿ شركة عمى حده  ،كنتيجة لذلؾ سيككف مف غير الممكف
إعداد قكائـ مالية تقبؿ المقارنة ( كيسك ككيجانت.)28 :1999 ،

كيرل الباحث أف عمى مراقبي الحسابات اإلمتناع عف إبداء الرأم بالقكائـ المالية إذا لـ
تكف متفقة مع المبادئ المحاسبية المقبكلة

 GAAPأك تتضمف مخالفة لمبدأ محاسبي  ،ألف

القكائـ المالية ال تعرض بصكرة عادلة كحقيقية الكضع المالي لمشركة كنتيجة أعماليا  ،فقد
إعتادت مينة المحاسبة عمى استخداـ ىذه المبادئ المحاسبية باعتبارىا إرشادات كمحددات

أساسية يمكف االعتماد عمييا كتطبيقيا كتككف مقبكلة عمكمان مف قبؿ جميكر المستخدميف .

 -2-2-1معيار الثبات في التطبيؽ (االتساؽ) :
يشير معيار الثبات في التطبيؽ إلى استخداـ نفس الطرؽ كاإلجراءات لممفردات ذات
و
شركة ما بمركر الزمف  ،فاليدؼ المنشكد ىك تحقيؽ القابمية لممقارنة بيف القكائـ
العبلقة مف قبؿ
المالية مف خبلؿ تخفيض التنكع الذم يخمقو استخداـ طرؽ كاجراءات محاسبية مختمفة مف قبؿ
مختمؼ الشركات  ،كفي الحقيقة ىناؾ جدؿ قائـ منذ زمف بعيد فيما إذا كاف التنكع

(المركنة) أك

التكحيد ىك الذم ينبغي أف يسكد في عرض القكائـ المالية  ،أف المؤيديف الرئيسييف لمتكحيد
يحددكف إدعاءاتيـ بأنو يؤدم إلى اآلتي

( بمخاكم: )349 :2009 ،

(ُ) تخفيض االستخداـ المتنكع لمطرؽ كاإلجراءات المحاسبية ككذلؾ تخفيض التطبيقات
المحاسبية غير الضركرية كغير المبلءمة .
(ِ) السماح بمقارنات معقكلة بيف القكائـ المالية لمختمؼ الشركات .
(ّ) إعادة ثقة مستخدمي القكائـ المالية بيذه القكائـ .

إف اليدؼ الضمني لكؿ مف التكحيد كالتنكع ىك لحماية مستخدـ المعمكمات المحاسبية
كتقديـ معمكمات محاسبية ذات مدلكؿ لممستخدـ  ،فالتكحيد ىدؼ غير عممي بسبب تكافقو مع

المقارنة عمى و
نحك ال يمكف إنكاره  ،أما التنكع فيؤدم بشكؿ كاضح إلى اإلرباؾ كعدـ الثقة
كبالتالي ىناؾ حاجة إلى نقطة مفاضمة تؤدم إلى تشجيع التكحيد كتقميص التنكع .
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ىذا كلـ تمنع المنظمات المحاسبية الشركات مف تغيير مبادئيا المحاسبية عندما تككف

اإلدارة قادرة عمى تبرير تطبيقيا لذلؾ المبدأ الجديد بأنو األفضؿ  ،كينبغي أف يككف المبدأ الجديد
المطبؽ أحد المبادئ المحاسبية المقبكلة كالمتعارؼ عمييا  ،كأف يقتنع مراقب الحسابات بأسباب
التغيير  ،فضبلن عف إنو ينبغي أف يتـ اإلفصاح عف أثر كؿ تغير عمى القكائـ المالية كاإلجراءات
التي اتخذتيا الشركة لبياف أثر التغيير عمى القكائـ المالية ( لطفي. )501 :2006 ،

كيرل الباحث إنو عند قياـ مراقبك الحسابات بالتحقؽ مف التزاـ الشركة بتطبيؽ المبادئ
المحاسبية المتعارؼ عمييا مف سنة إلى أخرل  ،ذلؾ يعني ضمنان أف مراقبي الحسابات قد تحققكا
مف الثبات في تطبيؽ تمؾ المبادئ مف و
سنة إلى أخرل  ،كبذلؾ يتحقؽ تكافر خاصية الثبات في
تطبيؽ المبادئ المحاسبية في القكائـ المالية .

 -3-2-1معيار اإلفصاح الكافي :
يعني اإلفصاح الكافي أف يتـ تضميف المعمكمات المحاسبية في متف القكائـ المالية
كاإليضاحات المتممة ليا بحيث يمكف لمقارئ أف يفيـ المركز المالي لمشركة كنتائج أعماليا

كتدفقاتيا النقدية بصكرة حقيقية كعادلة  ،كما ينبغي أف يتـ عرض كتمخيص المعمكمات المحاسبية

المتضمنة في القكائـ المالية بطريقة معقكلة بحيث ال تككف تفصيمية بدرجة كبيرة أك مختصرة
بالغ فيو  ،كما يتيح اإلفصاح لمستخدمي القكائـ المالية في التكصؿ إلى استنتاج مؤداه أف
بشكؿ يم و
اإلفصاحات المتضمنة في القكائـ المالية كانت كافية بشكؿ معقكؿ ما لـ يشير مراقبي الحسابات
في تقاريرىـ إلى خبلؼ ذلؾ ( لطفي. )502 :2006 ،

كتمثؿ القكائـ المالية الكسائؿ الرسمية كالنمطية لتكصيؿ المعمكمات  ،كلكي يمكف اإلعتراؼ
بل لمقياس بدرجة كافية مف التأكد كيككف
ببند معيف في القكائـ المالية فإنو ينبغي أف يككف قاب ن

مبلئمان كقاببلن لبلعتماد عميو  ،كأف تككف المعمكمات المحاسبية أكثر إفادة عف طريؽ تحقيؽ أفضؿ
مزيج يكازف بيف المبلءمة كالمصداقية  ،كتساعد اإليضاحات عمى القكائـ المالية بشرح كتكضيح

البنكد المعركضة في القكائـ المالية  ،فضبلن عف المعمكمات اإلضافية البلزمة إلكماؿ الصكرة

الحقيقية لمقكائـ المالية كتحقيؽ درجة عالية مف المبلءمة كامكانية االعتماد عمييا  ،كمف األمثمة
عمييا البيانات كالجداكؿ المرفقة بالقكائـ ( كيسك ككيجانت.)85 :1999 ،

 -4-2-1معيار إبداء الرأم الفني المحايد :
في التقرير غير المتحفظ  :فإف مراقب الحسابات ال يذكر بأف ىناؾ فقط تكافؽ مع المبادئ

المحاسبية المقبكلة عمكمان كمعايير التدقيؽ المقبكلة عمكمان كانما ىك يعبر أيضان عف رأيو مف خبلؿ

الكممتيف التاليتيف "تعرض بإنصاؼ" ( بمخاكم: )153 :2009 ،
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فينظر إلى ىذا بأنو مفضؿ سيككلكجيان ألنو يزيد مف ثقة مستخدـ القكائـ المالية  ،كمف

الناحية الثانية فيك يعني كجكد معيار مزدكج ألف مفيكـ اإلنصاؼ حؿ محؿ الفحص المبني
المعاٌٌر
التدقٌقٌة
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة

عمى المبادئ المحاسبية المقبكلة عمكمان ( بمخاكم.)153 :2099 ،

كعميو يمكف القكؿ  ،إف معيار إبداء الرأم الفني المحايد يعني قياـ مراقبك الحسابات

بمنح القكائـ المالية المكثكقية عند إبداء رأييـ بالقكائـ المالية
بأنيا تعبر عف حقيقة الكضع المالي لمشركة كنتائج أعماليا

كتدفقاتيا النقدية كتـ إعدادىا طبقان لممعايير كالقكاعد

المحاسبية الدكلية كالمحمية المتعارؼ عمييا كالمقبكلة عمكمان،

كىك بمثابة قياـ مراقبي الحسابات بالتصريح بمبلئمة القكائـ

المالية لجميكر المستخدميف* في عمميات اتخاذ الق اررات .

* على مراقب الحسابات أن
ٌراعً عند إعداده وكتابته للتقرٌر
كونه سٌقرأ من قبل جهات وأطراف
متعددة ذات خلفٌات ومستوٌات ثقافٌة
مختلفة قد ال تمت بصلة معٌنة إلى
المهنة  ،مما ٌستوجب ذلك إن ٌكتب
التقرٌر بلغة مفهومة وبعٌدة عن
المصطلحات المهنٌة المعقدة .
(م .م .م .ر .ع  ،د) 5 : 1999 ،3

أما بالنسبة لمعايير التدقيؽ التي يقتدم بيا مراقبك الحسابات عند أدائيـ لميمة التدقيؽ  ،إذ عمييـ
إتباعيا ألنيا ال تخضع لبلجتياد الشخصي ككنيا تمثؿ الخطة العامة التي إذا ما اتبعت تمكف مراقبك
الحسابات مف إتماـ عممية التدقيؽ بنجاح كيدفع عف نفسو تيمة التقصير كاإلىماؿ إذا ما تمت مساءلتو
ليتكقع مستخدمك القكائـ المالية التزاـ مراقبك الحسابات بيذه المعايير ( اآللكسي )93 :2003،

 -3-1معايير التدقيؽ الكطنية كالدكلية :

كفيما يمي سيتـ التطرؽ إلى بعض الفقرات الكاردة في األدلة التدقيقية الصادرة عف

مجمس

المعايير المحاسبية كالرقابية العراقي (ـ .ـ .ـ .ر .ع)  ،فضبلن عف بعض الفقرات الكاردة في المعايير

الدكلية لمتدقيؽ ( ) (ـ .ع .ـ .ؽ) تمؾ التي تيـ مراقبك الحسابات كينبغي العمؿ بمكجبيا لغرض التحقؽ
مف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .

 -1-3-1المبلءمة : Relevance
الفقرة رقـ (/7أ ك ب)  " :تقرير مراقب الحسابات " الدليؿ رقـ (( )2ـ .ـ .ـ .ر .ع)2 :1999 ،

يتكجب عمى مراقب الحسابات أف يقكـ بإعداد تقرير مكتكب يكضح المبلحظات كاالستنتاجات

بشكؿ مبلئـ كيتضمف فقط معمكمات كثيقة الصمة بالمكضكع كمؤيدة بإثباتات كافية  ،كما يجب أف
تككف محتكيات التقرير معركضة بأمانة كمكضكعية كدقة كتكامؿ كبإيجاز قدر اإلمكاف .

الفقرة ( " :)11إطار المعايير الدكلية لمتدقيؽ" المعيار (( )120ـ .ع .ـ .ؽ: )39 :2007،

" إف اليدؼ مف تدقيؽ القكائـ المالية ىك تمكيف مراقبك الحسابات مف إبداء رأييـ فيما إذا كانت

القكائـ المالية قد أعدت مف كافة النكاحي األساسية كفقان إلطار تقارير مالية محددة ".
(

) االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،المعايير الدكلية لمتدقيؽ  ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف  ،عماف2007 ،

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

47

ادلبحج انثاوٌ
انىوعَة
.انفصم انثاوٌ  -.-.مذى اإلنزاو عهي مراقبٌ احلسابات يف انتحقق مه اخلصائص

 -1-1-3-1التكقيت المبلئـ :Timeliness
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الفقرة ( /9ك)  " :تقرير مراقب الحسابات حكؿ القكائـ المالية " الدليؿ رقـ (. )2

" كتعني إنجاز تقديـ تقرير مراقب الحسابات في كقت مبكر كمناسب لكي يتيح لغالبية

المستخدميف االستفادة منو " (ـ .ـ .ـ .ر .ع . )3 :1999 ،

الفقرة ( " : )6تخطيط عممية التدقيؽ " الدليؿ (( )6ـ .ـ .ـ .ر .ع : )1 :2002 ،

" يتطمب التخطيط كضع إطار عاـ كاجراءات تفصيمية لطبيعة كتكقيت نطاؽ عممية
التدقيؽ المتكقعة ليتمكف مراقب الحسابات مف أداء أعمالو بفاعمية ككفاءة بالتكقيت المناسب ".
الفقرة ( " : )21التكميؼ بالمراجعة " المعيار (( )910ـ .ع .ـ .ؽ : )284 :2007 ،

عمى مراقب الحسابات أف يستفسر عف األحداث البلحقة لتأريخ القكائـ المالية كالتي قد
تحتاج إلى تسكيات أك إفصاح في القكائـ المالية .
إف عممية إصدار كعرض القكائـ المالية مرتبط بإنجاز العممية التدقيقية ككتابة تقرير مراقب
يعد مراقب الحسابات عامؿ ميـ في عرض القكائـ المالية في التكقيت المناسب .
الحسابات ،كبذلؾ ٌ

 -2-1-3-1القيمة التنبؤية : Predictive Value
الفقرة (/5ج ،د)  " :مسؤكلية مراقب الحسابات عف األحداث البلحقة " الدليؿ (. )1
 oقراءة مكازيف المراجعة الشيرية لمشركة لمسنة البلحقة أك أخر قكائـ مالية دكرية متكفرة

كالتأكد مف مبلءمتيا كمطابقتيا ككذلؾ المكازنات التقديرية كالتدفقات النقدية كالتقارير
األخرل كاجراء المقارنات الضركرية المناسبة "(.ـ .ـ .ـ .ر.ع)2 :1997 ،

 oاالستفسار عف الشكاكل كالقضايا كالدعاكل القانكنية كما تـ بشأنيا ".
الفقرة ( " : )23تقرير مراقب الحسابات " المعيار (( )700ـ .ع .ـ .ؽ: )228 :2007 ،

يجب عمى مراقب الحسابات أف يؤرخ تقريره عند إكماؿ عممية التدقيؽ  ،كىذا مف شأنو إببلغ
القارئ بأف مراقب الحسابات قد أخذ بعيف االعتبار تأثير

الكقائع كالمعامبلت ذات التأثير عمى

البيانات المالية كالتقرير كالتي حدثت كتنامت إلى عمـ مراقب الحسابات لغاية ذلؾ التأريخ .

الفقرة ( " : )84التكميؼ بالمراجعة " المعيار (( )910ـ .ع .ـ .ؽ: )291 :2007 ،

االستفسار مف اإلدارة فيما إذا كانت ىناؾ أية دعاكل قانكنية ثـ إنذار الشركة برفعيا
ضدىا معمقة أك جارم العمؿ فييا كدراسة تأثيرىا عمى القكائـ المالية .
عمى مراقبي الحسابات اإلشارة إلى أم أحداث الحقة ليا تأثير مباشر عمى التنبؤ المستقبمي

كمقارنتو بما حدث فعبلن بعد تأريخ قائمة المركز المالي .
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 -3-1-3-1القيمة االرتجاعية (التغذية العكسية) : Feedback Value
الفقرة (/31ج)  " :تقرير مراقب الحسابات " الدليؿ (( )2ـ .ـ .ـ .ر .ع: )7 :1999 ،

ترد عبارة المبلحظات في تقرير مراقب الحسابات كىي تتعمؽ بالكقائع التي يكتشفيا :
 oالمبلحظات المتعمقة بكفاءة األداء أك إدارة كاستخداـ المكارد االقتصادية المكضكعة
تحت تصرؼ الكحدة .

الفقرة ( " : )10التكثيؽ " المعيار (( )230ـ .ع .ـ .ؽ: )72 :2007 ،

مف أجؿ تحسيف كفاءة التدقيؽ فقد يقكـ مراقب الحسابات باستخداـ الجداكؿ كالكشكفات

التحميمية كالمستندات األخرل التي يتـ إعدادىا مف قبؿ الشركة  ،ففي مثؿ ىذه األحكاؿ فأف عمى
مراقب الحسابات أف يتأكد مف أف ىذه المكاد قد تـ إعدادىا بشكؿ مبلئـ.

 -2-3-1المكثكقية : Reliability
الفقرة ( " : )5تقرير مراقب الحسابات " الدليؿ (( )2ـ .ـ .ـ .ر .ع)1 :1999 ،

" تضميف مراقب الحسابات لتقريره  ،رأيو

اإلجمالي بخصكص البيانات المالية لمجية

الخاضعة لرقابتو في ضكء النتائج التي يتكصؿ إلييا حاؿ االنتياء مف أعماؿ التدقيؽ ".
الفقرة ( " : )7إطار المعايير الدكلية لمتدقيؽ " المعيار (. )120
" يكفر مراقب الحسابات في ميمة التدقيؽ مستكل عالي  ،كلكف ليس مطمقان مف

الثقة

بأف المعمكمات الخاصة بالتدقيؽ تخمك مف أخطاء جكىرية  ،كيتـ أبداء ذلؾ بشكؿ إيجابي في
تقرير مراقب الحسابات كثقة معقكلة " (ـ .ع .ـ .ؽ . )39 -38 :2007،
الفقرة ( " : )11إطار المعايير الدكلية لمتدقيؽ " المعيار (. )120

إف العبارات المستخدمة لبياف رأل مراقب الحسابات " تعّبر بصكرة حقيقية كعادلة " أك "

تمثؿ بعدالة مف كافة النكاحي الجكىرية "

ليا نفس المعنى  ،كينطبؽ نفس الغرض عمى

تدقيؽ المعمكمات المالية أك المعمكمات األخرل المعدة كفقان لمقاييس مبلئمة .
عمى مراقب الحسابات أف يكفر مستكل مقبكؿ (ليس مطمقان) مف خاصية المكثكقية بالقكائـ المالية
 -1-2-3-1القابمية لمتحقؽ : Verifiability
الفقرة ( " : )4مسؤكلية مراقب الحسابات " الدليؿ ( ( )1ـ .ـ .ـ .ر.ع)2 :1999 ،

:

" قياـ مراقبي الحسابات بإجراءات التدقيؽ كفؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة

 ،كالقكاعد المحاسبية كأدلة التدقيؽ العراقية كالدكلية ".
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الفقرة ( " : )6المعايير األساسية لمتدقيؽ " الدليؿ (( )3ـ .ـ .ـ .ر.ع )2 :1999،

" يجب إف يككف مراقب الحسابات مؤىبلن عمميان كمينيان لكي يتمكف مف أداء

الميني كفقا لما ىك متكقع منو ".

الفقرة ( " : )11التكثيؽ " المعيار (( )230ـ .ع .ـ .ؽ )72 :2007،

:
كاجبو

:

تتضمف أكراؽ العمؿ عمى االستنتاجات التي يتكصؿ إلييا مراقبك الحسابات كالمتعمقة

بأكجو عممية التدقيؽ كمف ضمنيا كيفية حؿ كمعالجة األمكر االستثنائية كغير العادية كالتي

اكتشفت مف خبلؿ إجراءات مراقبي الحسابات .

الفقرة ( " : )4األىمية النسبية في التدقيؽ " المعيار (. )320
اليدؼ مف تدقيؽ القكائـ المالية ىك تمكيف مراقبك الحسابات مف إبداء الرأم فيما إذا
كانت القكائـ المالية قد أعدت مف

كافة النكاحي الجكىرية ذات العبلقة بشكؿ يتماشى مع

اإلطار المحدد لمتقارير المالية (ـ .ع .ـ .ؽ . )107 :2007،

الفقرة ( " : )12تقرير مراقب الحسابات " المعيار (. )700
يجب أف يصؼ تقرير مراقب الحسابات بالنص عمى أف عممية التدقيؽ قد تـ انجازىا

كفقان لممعايير الدكلية لمتدقيؽ أك كفقان لممعايير أك الممارسات الكطنية المناسبة كحسبما ىك

مبلئـ (ـ .ع .ـ .ؽ . )226 :2007،

عندما يظير أف مراقب الحسابات الذم قاـ بتدقيؽ حسابات الشركة كابداء الرأم فييا يتصؼ
بالصفات الكاجب تكافرىا في مراقبي الحسابات المكثكؽ بيـ كمف ذكم السمعة الجيدة كالشيرة  ،كأنيـ
ينفذكف إجراءات التدقيؽ كفقان لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالقكاعد كالمعايير المحاسبية كالتدقيقية .

 -2-2-3-1التمثيؿ الصادؽ . Representational Faithfulness
الفقرة ( " : )15تقرير مراقب الحسابات حكؿ البيانات المالية " الدليؿ (. )2
" عمى مراقب الحسابات أف يبيف في تقريره كبشكؿ كاضح رأيو فيما إذا كانت القكائـ المالية

كتقرير اإلدارة تعطي صكرة كاضحة كعادلة عف الكضع المالي كنتائج األعماؿ كالتدفقات
النقدية  ،كفيما إذا كانت تتفؽ مع المتطمبات القانكنية " (ـ .ـ .ـ .ر .ع)3 :1999 ،

الفقرة ( " : )13إطار المعايير الدكلية لمتدقيؽ " المعيار (. )120
يعزز رأم مراقب الحسابات مصداقية القكائـ المالية بما يكفره مف مستكل عاؿ كليس

مطمقان مف الثقة (ـ.ع .ـ .ؽ. )39 :2007 ،
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المعاٌٌر
التدقٌقٌة
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة

الفقرة ( : )17الرأم " تقرير مراقب الحسابات " المعيار (. )700
" يجب أف ينص تقرير مراقب الحسابات فيما إذا كانت القكائـ المالية تعبر

بصكرة

حقيقية كعادلة ( أك تمثؿ بعدالة مف كافة النكاحي الجكىرية) كفقان إلطار التقارير المالية ،فيما

إذا كانت القكائـ المالية ممتزمة بالمتطمبات القانكنية " (ـ .ع .ـ .ؽ . )227 :2007،

الفقرة ( " : )24التكميؼ بالمراجعة " المعيار (. )910

"استنادان لمعمؿ المنجز ،عمى المدقؽ تقدير فيما إذا كانت ىناؾ أم معمكمات تـ

الحصكؿ عمييا خبلؿ عممية التدقيؽ  ،تشير إلى أف القكائـ المالية ال تعبر بصكرة حقيقية

كعادلة ( أك ال تمثؿ بعدالة مف كافة النكاحي الجكىرية ) كفقنا لئلطار المحدد لمتقارير المالية
" (ـ .ع .ـ .ؽ. )284 :2007 ،
إف رأم مراقب الحسابات الشخصي النظيؼ المكتكب في تقريره مف األىمية بحيث يطمئف
مستخدمي القكائـ المالية بمصداقيتيا كأنيا تعبر بصكرة حقيقية كعادلة عف المركز المالي لمشركة

كأرباحيا أك خسائرىا كتدفقاتيا النقدية بذات التأريخ .
 -3-2-3-1الحيادية : Neutrality

الفقرة ( : )1األىداؼ كالنطاؽ " تقرير مراقب الحسابات " الدليؿ (. )2
تسعى مينة مراقبة الحسابات إلى ترسيخ قناعة لدل الجميكر بأىميتيا كأداة

محايدة مف خبلؿ تحديد كاجبات كمسؤكليات مراقبي الحسابات بشكؿ كاضح كمحدد

لككنو شخصان مينيان يؤدم عممو كفقان ألطر كقكاعد معتمدة كمتعارؼ عمييا  ،ألف فئات
متعددة مف المجتمع تستند عمى رأيو  ،األمر الذم يرتب عميو مسؤكلية كاممة أماـ

الجيات المستخدمة لتقريره ( .ـ .ـ .ـ .ر .ع )1 :1999 ،
الفقرة ( " : )7المعايير األساسية لمتدقيؽ " الدليؿ (( )3ـ .ـ .ـ .ر .ع: )2 :1999،

كجكب استقبلؿ مراقبي الحسابات كتجنب كجكد المنفعة  ،كما إف إجراءات

التدقيؽ المتعارؼ عمييا تستمزـ اتخاذ مكقؼ مستقؿ في التفكير الذىني لمراقبي الحسابات
بعيدان عف أم مؤثرات قد تؤثر عمى نكعية عممو آك حكمو الشخصي .
إف مف المعايير األساسية المتعمقة بشخصية مراقبي الحسابات كالتي ينبغي أف يتصؼ بيا

جميع مراقبي الحسابات ىي االستقبللية كالحيادية عمى طكؿ العممية التدقيقية مف بدايتيا إلى نيايتيا
 ،ألف صفة الحيادية ىي المعكؿ عمييا مف قبؿ جميكر المستخدميف كأف تكافرىا يردـ الفجكة بيف ما
يتكقع أف يحصؿ عميو جميكر المستخدميف مف مراقبي الحسابات كبيف رأم مراقبي الحسابات
بالقكائـ المالية .
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 -3-3-1الخصائص النكعية الثانكية :Secondary Characteristics Qualitative
 -1-3-3-1القابمية لممقارنة . Comparability
المعاٌٌر الفقرة ( " : )2المقارنات " المعيار (( )710ـ .ع .ـ .ؽ : )237 :2007 ،
التدقٌقٌة
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة

" يجب عمى مراقب الحسابات أف يحدد فيما إذا كانت المقارنات مطابقة مف كافة جكانبيا

الجكىرية مع إطار التقارير المالية المناسب لمقكائـ المالية التي يتـ تدقيقيا ".

الفقرتيف ( : )2 ،1مناقشة حكؿ أطر التقارير المالية :
ممحؽ ( " )1المقارنات " المعيار (( )710ـ .ع .ـ .ؽ: )242 :2007 ،
" المقارنات التي تشمؿ فترة كاحدة أك عدة فترات سابقة  ،تكفر لمستخدمي القكائـ المالية

معمكمات ضركرية لتحديد االتجاىات كالتغييرات التي تؤثر عمى الشركة خبلؿ فترة

(أك فترات)

مف الزمف ".

 -2-3-3-1الثبات : Consistency
الفقرة (/2ج)  " :األرصدة االفتتاحية " المعيار

( ( )510ـ .ع .ـ .ؽ: )151 :2007 ،

عمى مراقب الحسابات أف يحصؿ عمى أدلة أثبات كافية بأف السياسات المحاسبية المناسبة قد

تـ تطبيقيا بشكؿ ثابت  ،كأف التغيرات في السياسات المحاسبية قد تـ اإلفصاح عنيا بشكؿ مناسب

الفقرة ( " : )13األرصدة االفتتاحية " المعيار

( ( )510ـ .ع .ـ .ؽ: )153 :2007 ،

في حالة عدـ تطبيؽ السياسات المحاسبية الخاصة بالفترة الجارية بشكؿ ثابت كعند عدـ

تسكية التغيرات بشكؿ مناسب كاإلفصاح عنيا بشكؿ مبلئـ  ،فعمى مراقب الحسابات أف يبدم
رأيان متحفظان يبلءـ الحالة .

الفقرة ( " : )2المقارنات " المعيار ( - )710ممحؽ

(( )1ـ .ع .ـ .ؽ: )242 :2007 ،

" بمكجب أطر التقارير المالية السائدة في عدة بمداف  ،فإف قابمية المقارنة

كالثبات ىي

صفات خاصة مشتركة  ،فالثبات (مثبلن  ،الثبات في استخداـ مبادئ المحاسبة مف فترة ألخرل ،ثبات

طكؿ فترة تقديـ التقارير......الخ) شرط أساسي لقابمية المقارنة الحقيقية ".

ينبغي عمى مراقبي الحسابات عند حدكث أم تغيير في المعالجات كالسياسات المحاسبية
المستخدمة (بمعنى عدـ ثبات ىذه الطرائؽ كاألساليب في الفترة الجارية عف الماضية)  ،أف يشير في فقرة
تكضيحية إلى ذلؾ التغيير في تقريره  ،إذ عميو أف يقكـ بتحديد طبيعة التغيير كارشاد القارئ إلى
المبلحظة الكاردة عمى القكائـ المالية أك تقرير مجمس اإلدارة بيدؼ تحقيؽ خاصية قابمية القكائـ المالية
لممقارنة  ،كينبغي عميو اإلفصاح عف التغييرات في الظركؼ التي تؤثر عمى الشركة أك في طبيعة
األحداث التي تؤثر عمى المركز المالي ليا مف فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرل .
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- 2قواردىالدلوكىالمؼنيىورالقتؼاىبالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
ومدىىإلزامؼاىلمراقبيىالحداباتىبالتحػقىمنىتوافرهاى:
-1-2ىقواردىالدلوكىالمؼنيى:
باستقراء كاقع البيئة التدقيقية نرل أف مف يحكـ العمؿ التدقيقي  :مجمكعة مف األعراؼ

كالتقاليد التي يتـ ترسيخيا مف قبؿ جيات مينية خاصة لتمثؿ قكاعد كأسس كمبادئ كمعايير يتـ
العمؿ بمكجبيا في مينة التدقيؽ .

إف ما يميز و
مينة ما ىك تحمؿ مسؤكليتيا أماـ الجميكر  ،كيبدك أحيانان أف كاجب األعضاء

نحك مينتيـ كالمجتمع قد يتعارض مع اىتماماتيـ الشخصية ،فمف المناسب أف تضع ىيئات

األعضاء المتطمبات المناسبة لتضمف المستكل العالي ألدائيـ كتحافظ عمى ثقة الجميكر بيذه

المينة  ،إال أف ىذه المعايير تككف بمثابة الحد األدنى لمستكل السمكؾ كالتصرفات التي ينبغي أف
يمتزـ بيا أعضاء المينة ( تكماس كىنكي. )172 :1989 ،
كقد كردت بعض المعايير كالتعميمات فيما يخص ضركرة االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني الصادرة
عف مجمس نقابة المحاسبيف كالمدققيف  ، 1983/12/12كىي كاآلتي :

المادة ( : )1الحياد كاالستقبلؿ الميني " قكاعد السمكؾ الميني " (ـ .ف .ـ .ـ .ع.) ()1 :1983 ،

عمى مراقب الحسابات أف يككف مستقبلن ذىنيان كأف يككف حياديان  ،كمتجردان مف أية مصمحة

ذاتية قد تحيده عف المكضكعية كاألمانة في أم عمؿ ميني يقكـ بو .

المادة رقـ ( : )36المسؤكلية عف التقصير كاإلىماؿ " قكاعد السمكؾ الميني " ()9 -8 :1983

يعرؼ تقصير مراقب الحسابات الذم يمارس المينة ضمف اإلطار العاـ اآلتي :
" فعؿ أك إغفاؿ فعؿ مف قبؿ مراقب الحسابات نتيجة عدـ أدائو لميمتو المينية بتمؾ الميارة

كالخبرة كالعناية المتكقعة اعتياديان مف مراقب حسابات مؤىؿ مينيان كعمميان ينتج عف ذلؾ خسارة مالية
أك معنكية لمجية التي يككف مف كاجب مراقب الحسابات مينيان االعتناء تجاىيا ".

المادة رقـ ( : )40المسؤكلية عف التقصير كاإلىماؿ " قكاعد السمكؾ الميني " ()9 :1983

عمى مراقب الحسابات مراعاة األمكر المبينة أدناه في عممو :
نجز التدقيؽ كالتقارير المتعمقة بو بالعناية المينية البلزمة كمف ًقىبؿ مراقب الحسابات
 oيجب أف يي ى
 oيجب أف يتضمف التقرير رأيان كاضحان حكؿ القكائـ المالية ( .إشارة إلى المكثكقية) .

( )

(و .ٌ .و .و .ع)  :يجهش َمابت انًحاصبيٍ وانًذلميٍ انعشالييٍ .
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قواعد
السلوك
المهنً
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة
ومدى إلزام
مراقبً
الحسابات
بالتحقق من
الخصابص
النوعٌة

ينبغي أف ال تككف لمراقبي الحسابات أية مصمحة شخصية مع إدارة الشركة كأف يككف مستقبلن

كيعمؿ بمكضكعية كأمانة كأف ببذؿ العناية المينية البلزمة في العمؿ التدقيقي كبالتالي في إبداء رأيو

بالقكائـ المالية خدمةن لممجتمع المتمثؿ في جزء منو مستخدمي القكائـ المالية مف المستثمريف كغيرىـ ،
كأف يعمؿ قدر اإلمكاف لتمبية حاجاتيـ في قكائـ مالية تتكافر فييا المبلءمة كالمكثكقية .

كما جاء في أدلة التدقيؽ الكطنية كالمعايير الدكلية لمتدقيؽ  ،ما يشير إلى قكاعد السمكؾ

الميني لممحاسبيف القانكنييف  ،إذ نجد أف القكانيف كالتشريعات ال تسمح ألم شخص بمزاكلة مينة
تدقيؽ كمراقبة الحسابات إال إذا تكافرت فيو مجمكعة مف الصفات األساسية كالعممية كالمينية تجعؿ
منو أىبلن ألف يتقبؿ تمؾ المسؤكلية ( الطحاف ، )40 :1976 ،كمف أىـ ىذه الصفات

الفقرة ( " : )11المعايير األساسية لمتدقيؽ " الدليؿ (( )3ـ .ـ .ـ .ر .ع: )2 :1999 ،

" عمى مراقب الحسابات االلتزاـ بأدب كسمكؾ المينة المتعارؼ عمييا كالمنصكص عمييا في

التشريعات المينية ".

الفقرة ( :)4معيار تدقيؽ دكلي " المبادئ العامة لمتدقيؽ " معيار (( )200ـ .ع .ـ .ؽ:)45 :2007 ،

عمى مراقب الحسابات االلتزاـ " بقكاعد السمكؾ الميني لممحاسبيف القانكنييف " الصادر عف

االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،إف مبادئ السمكؾ الميني التي تحكـ مسؤكليات مراقب الحسابات ىي

كاآلتي ( ـ .ع .ـ .ؽ : )2007 ،

الشكؿ ()11

مبادئ قكاعد السمكؾ الميني لممحاسبيف القانكنييف الكاردة في معيار التدقيؽ الدكلي ()200

قواعد
السلوك
المهنً
للمحاسبٌن
القانونٌٌن

o
o
o
o
o
o
o

ُملزمِة

االستقاللٌة .
األمانة .
الموضوعٌة .
الكفاءة والعناٌة المهنٌة .
السرٌة .
السلوك المهنً .
المعاٌٌر الفنٌة .

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى معيار التدقيؽ الدكلي

الفقرة ( : )4المبادئ العامة لمتكميؼ بالتدقيؽ معيار دكلي " التكميؼ بالمراجعة " معيار (. )910
يجب أف يمتزـ مراقب الحسابات بػ

((

قكاعد السمكؾ الميني لممحاسبييف القانكنييف

))

الصادر

عف االتحاد الدكلي لممحاسبييف  ،كتتضمف قكاعد السمكؾ الميني التي تحكـ المسؤكليات المينية
لممدقؽ عمى ما يمي
( الستقال ة  ،أل انة ،
( )

( )

( :ـ .ع .ـ .ؽ)281 :2007 ،

وضو ة ،

فاءة و عنا ة

هن ة  ،س ة  ،سلوك

هني ،

عا

فن ة)

أكد هذه االعتبارات البٌان الدولً لمهنة التدقٌق  1007الفقرة ( : )4المتطلبات القانونٌة والمهنٌة . 427 : 2007
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-2-2ىنظامىمماردظىالمؼنظىى:
قواعد
السلوك
المهنً
وعالقتها
بالخصابص
النوعٌة
ومدى إلزام
مراقبً
الحسابات
بالتحقق من
الخصابص
النوعٌة

أما نظاـ ممارسة مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات العراقي رقـ

(  )3لسنة  1999الصادر عف

مجمس مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات  ،فقد أكرد بعض التعميمات ككاآلتي :
المادة ( " : )12نظاـ ممارسة مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات " ()1 :1999

عمى مراقب الحسابات :

-االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني كمعايير األداء التي يعتمدىا المجمس في تنظيـ المينة .

-االلتزاـ بالمعايير الرقابية الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في جميكرية العراؽ

المادة رقـ ( " : )13نظاـ ممارسة مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات " ()4 :1999

يتعرض مراقب الحسابات لممساءلة في حالة مخالفة قكاعد السمكؾ الميني .
إف نظاـ ممارسة المينة قد أشترط عمى مراقبي الحسابات االلتزاـ بقكاعد السمكؾ الميني كمعايير

األداء كالمعايير التدقيقية  ،كاال فقد يتعرض لممساءلة المينية  ،كقد تـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى أف
التزاـ مراقبي الحسابات بالقكاعد كالمعايير سيؤدم بالنتيجة إلى حرصيـ في التحقؽ مف مدل تكافر
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .

-3 -2ىقواردىالدلوكىاألخالقي:ى
األخبلقيات ىي حالة ذىنية كليست مجمكعة مف القكاعد  ،فاألخبلؽ مبادئ تتعمؽ بخصائص
مثؿ األمانة كالنزاىة كاالعتمادية كالمسؤكلية كجكانب أخرل مف السمكؾ القكيـ مقابؿ السمكؾ الخاطئ
كبالرغـ مف أف قكاعد السمكؾ الميني تحدد ما يمكف أف يفعمو مراقبك الحسابات كما ال يفعمكه  ،فإف
المراقب ذك الشخصية القكية ىك الذم يستطيع أف يقرر ما ىك الشيء السميـ األخبلقي الكاجب القياـ

ال بمبادئ السمكؾ
بو (حماد  ، )162 :2007كيرل (  )Andersonأف األخبلؽ المينية تيتـ أك ن

المناسب لشخص ميني في سمككو كعبلقاتو مع الجميكر كالعمبلء كزمبلئو المينييف  ،كتيتـ ثانينا
بقكاعد محددة يمكف االسترشاد بيا في الحاالت العممية

(. )1977:36

كقد أشار دليؿ التدقيؽ ( " )3المعايير األساسية لمتدقيؽ " في الفقرتيف ( )11 ، 8إلى أىـ
المعايير األخبلقية التي ينبغي أف يتصؼ بيا مراقبك الحسابات ككاآلتي :
" يجب أف يككف مراقب الحسابات مستقيمان كنزييان كمخمصان في أداء عممو الميني كأف يتكخى

العدالة كأف يككف محايدان غير متحي انز عند تككيف انطباعاتو كاعطاء الرأم  ،كأف يككف استقبللو حقيقةن

كمظي انر  ،غير مرتبط بأية مصمحة أك ضغكط تناؿ مف تجرده ".

" عمى مراقب الحسابات االلتزاـ بأدب كسمكؾ المينة المتعارؼ عمييا كالمنصكص عمييا في

التشريعات المينية " ( .ـ .ـ .ـ .ر .ع . )2 :1999 ،
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كمف جانب آخر تكجد العديد مف القيـ األخبلقية في المجتمع كالتي ال يمكف إدراجيا ضمف
القانكف الكضعي  ،مثؿ  :االستقامة  ،الكالء  ،السعي لمتفكؽ (آرنز كلكبؾ. )103 :2008 ،

كيرل الباحث أف األساس في العمؿ التدقيقي ىك أخبلقي بالمرتبة األكلى  ،إذ أف جكىر العممية
التدقيقية ييتـ بالمبادئ األخبلقية كالعدالة كاألنصاؼ كالحقيقة كالتحرم عف ىذه المبادئ في التطبيؽ
مف خبلؿ فحص القكائـ المالية .
كقد يتعرض مراقبي الحسابات لممساءلة القانكنية  ،إذ تمت اإلشارة إلى ذلؾ في اآلتي :

الفقرة ( / 8.4ج)  :السرية " قكاعد السمكؾ األخبلقي لممحاسبيف " عف مجمس المينة :
عند قياـ المحاسب القانكني بعممية االتصاؿ  ،عميو أف يعرؼ إف كاف يتعرض لممسؤكلية
القانكنية أـ ال  ،كما ىي النتائج المترتبة عميو .
 - 3المدؤولوظىالػانونوظىوالمداءلظىالتيىتػعىرلىىمراقبيىالحداباتى:ى

ينبغي عمى المينييف العامميف في مجاؿ التدقيؽ كالمحاسبة دائمان أداء عمميـ عمى كفؽ

مستكل مناسب مف العناية المينية عند تقديـ الخدمات لآلخريف  ،كيتحمؿ مراقبك الحسابات

المسؤكلية المنصكص عمييا في القانكف العاـ فيما يتعمؽ بعقكدىـ مع العمبلء  ،إذ يتـ مسائمتيـ
قانكنيان بدعكل اإلىماؿ كالتقصير أك خرؽ التعاقدات التي تؤدم إلى عدـ تقديـ الخدمة أك عدـ
بذؿ العناية المينية البلزمة  ،كيمكف أف يخضع مراقبي الحسابات لممساءلة القانكنية في حالة قياـ
طرؼ آخر ( ثالث بخبلؼ العميؿ) برفع الدعكل القضائية ضدىـ  ،كفي اآلكنة األخيرة بدأت تتسع
دائرة مسؤكلية مراقبي الحسابات كذلؾ كنتيجة طبيعية لتزايد اعتماد الغير عمى القكائـ المالية

المدققة مف قبميـ في عمميات اتخاذ الق اررات المختمفة .

-1-3ىمدؤولواتىمراقبيىالحداباتىالمؼنوظى:ى
-1-1-3ىىالمدؤولوظىتجاهىالطمولى(التطاقدوظى) :ى
تنشأ مسؤكلية مراقب الحسابات تجاه عميمو المتناعو عف تنفيذ العقد المبرـ كتنفيذ جميع

بنكده بالكامؿ عمى اعتبار أف العقد المكقع بيف مراقب الحسابات كالعميؿ يي ىع ٍد ىح ىجر الزاكية في
أم مسؤكلية تجاه العميؿ  ،كأف مراقب الحسابات مسئكالن دائمان أماـ عميمو عف األضرار الناتجة
عف إىمالو إذا فشؿ في اإليفاء بااللتزاـ بمعايير بذؿ العناية المينية عند قياـ بعممية التدقيؽ أك

الخدمات ذات الصمة .
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-2 -1-3ىالمدؤولوظىتجاهىالطرفىالثالثى :ى
المسإولٌة
القانونٌة
والمساءلة
التً تقع
على
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يقصد بالطرؼ الثالث جميع األطراؼ التي تعتمد عمى القكائـ المالية المدققة كما تحتكم مف
معمكمات في اتخاذ الق اررات االقتصادية المختمفة ( بخبلؼ العميؿ الذم أتفؽ مع مراقب الحسابات)

كمف بيف ىذه أألطراؼ حممة األسيـ الحالييف كالمحتمميف كالبائعيف كرجاؿ البنكؾ كالدائنيف

المختمفيف  ،كتنشأ ىذه المسؤكلية مف عدـ الكفاء بالتزاـ نشأ عف سياسات اجتماعية عرفية .
كبذلؾ يككف مراقب الحسابات مسؤكالن عف إىمالو العادم أماـ طرؼ ثالث قد يككف معرفان لو أك
طرؼ آخر كاف ينبغي عمى مراقب الحسابات التنبكء باحتماؿ استخدامو لمقكائـ المالية  ،بشرط أف
يثبت اعتماده في اتخاذ ق ارره عمى القكائـ المالية التي دققيا مراقب الحسابات .

أف المسؤكلية التي تقع عمى مراقب الحسابات ىي نتيجة طبيعية العتماد الطرؼ الثالث

عمى رأم مراقب الحسابات الذم يحدد فيو مدل دقة كصدؽ كعدالة نتيجة األعماؿ كقائمة

المركز المالي  ،كيككف مراقب الحسابات متيـ إذا تبيف إىمالو أك تقصيره كأف األضرار كانت
بسبب اعتماد الطرؼ الثالث عمى ىذه القكائـ  ،كال شؾ أف ىذا سيؤدم إلى تزايد مسؤكلية
مراقبي الحسابات تجاه الطرؼ الثالث كسيككف لذلؾ األثر الكبير عمى المسؤكلية القانكنية

لمراقبي الحسابات ( مسعد كالخطيب. )177 :2009 ،
إما مف حيث مسؤكلية مراقبي الحسابات تجاه الغير ،فمف الكاضح انو ال تكجد عبلقة

تعاقدية بيف مراقبي الحسابات كالغير( ،األطراؼ التي تستخدـ القكائـ المالية التي خضعت لتدقيقو)  ،كما
ال يكجد أم التزاـ ًقىبىمييـ ألنو لـ يتعاقد معيـ بطريقة مباشرة  ،إال انو متى ما كاف يعمـ بالغرض
الذم مف اجمو ستستخدـ القكائـ المالية التي يعد تقريره عنيا كأىمؿ ذلؾ  ،فأنو سيعطي الغير
الحؽ في المطالبة بالتعكيض عف الضرر الذم لحقو ( عطا اهلل . )116 :1992،
كيرل الباحث أف مراقب الحسابات غير مسئكؿ عف كؿ خطأ أك سكء تقدير في القكائـ المالية
 ،فمراقب الحسابات ال يستطيع أف يككف الضامف المطمؽ لصحة كدقة القكائـ المالية كسبلمة
األعماؿ  ،ألف التكاليؼ التي سيتكبدىا مجتمع مستخدمك القكائـ المالية لمكصكؿ إلى مستكيات
عالية مف التأكد ستتجاكز فكائدىا  ،بالرغـ مف أف ارتفاع أجكر التدقيؽ قد ال يعني بالضركرة
اكتشاؼ حاالت االحتياؿ خصكصان تمؾ التي تككف مخططة بشكؿ جيد  ،كلكف يقع عمى عاتؽ

مراقبي الحسابات مساعدة مستخدمي القكائـ المالية في طمأنتيـ بأنيا أعدت بمكثكقية عمى كفؽ
المعايير كالقكاعد المحاسبية كالمتطمبات القانكنية ذات العبلقة  ،كأنيا مبلءمة التخاذ الق اررات

االقتصادية الرشيدة .
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-3 -1-3ىالمدؤولوظىاألدبوظى(ىالتأدوبوظى)  :ى
المسإولٌة
القانونٌة
والمساءلة
التً تقع
على
مراقبً
الحسابات

يتعرض مراقبي الحسابات ليذا النكع مف المسؤكلية عند مخالفتيـ أحد قكاعد السمكؾ الميني

 ،كقد نص نظاـ ممارسة مينة التدقيؽ كمراقبة الحسابات في العراؽ رقـ ( )3لسنة  1999المعدؿ
عمى العقكبات اآلتية  :اإلنذار  ،الحرماف مف ممارسة المينة لمدة ال تقؿ عف  180يكمان  ،إلغاء
اإلجازة بممارسة المينة كترقيف اسـ المخالؼ .

كأدناه العقكبات التي يمكف أف يتعرض ليا مراقبي الحسابات عند مسائمتيـ تأديبيان كبالترتيب

التصاعدم  :تن ه  ،إلنذ  ،تو خ  ،وقف ن
ج ول ج ع ة أو نقا ة .
كيتعرض مراقبي الحسابات إلى ىذا النكع مف المسؤكلية عند أخبلليـ بقكاعد السمكؾ الميني
ا سة

هنة

ة ع نة  ،شطب الس

ن

كآداب المينة كالكاجبات المينية التي تيىنظى ٍـ مف قبؿ نقابات كجمعيات مينة المحاسبة كالتدقيؽ .
كيرل الباحث أف عمى مراقبي الحسابات مسؤكلية أماـ عميمو كالجميكر  ،كينبغي أف يمتزمكا
بقكاعد السمكؾ الميني كتنمية العبلقات الطيبة مع اآلخريف مف أعضاء المينة كىي مؤشر عمى رقي
األخبلؽ كالمكضكعية  ،فضبلن عف السعي دائمان لرفع مستكل المينية كسمعتيا اجتماعيان كخمقيان كفنيان

-2 -3ىمدؤولواتىمراقبيىالحداباتىالػانونوظى:ى
الجزائوظ) :
ى
-1-2 -3ىمدؤولوظىمراقبىالحداباتىالجنائوظى(
عرفت المسؤكلية الجنائية لمراقبي الحسابات بأنيا االحتياؿ عمى شخص مف خبلؿ معرفتو
بكجكد تػزييؼ في القكائـ المالية  ،فالمسؤكلية الجزائية ىي المسؤكلية التي تترتب نتيجة قياـ مراقبك
الحسابات بفعؿ أثناء ممارستيـ عمميـ  ،إذ إف نتيجة ىذا الفعؿ ألجرمي يؤدم في النياية إلى إلحاؽ
الضرر بالمجتمع (ارينز كلكبؾ. )177 :2008 ،

تعتبر المسؤكلية جنائية عندما تككف األخطاء كالمخالفات التي يرتكبيا مراقبك الحسابات
تضر بالمجتمع  ،كتنعقد (أركاف) المسؤكلية الجنائية لمراقب الحسابات إذا ارتكب جريمة مف
الجرائـ المنصكص عمييا في قانكف الشركات (الخاصة) رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) .

إذ نصت المادة ( )218مف قانكف الشركات المذككر عمى :
" يخضع لمعقكبة أم مسؤكؿ في شركة تعمد إعطاء بيانات أك معمكمات غير صحيحة إلى
جية رسمية حكؿ نشاط الشركة أك نتائج عممياتيا أك كضعيا المالي أك أسيـ كحصص أعضائيا

أك كيفية تكزيع األرباح  .كتككف العقكبة الحبس مدة ال تزيد عف سنة كاحدة أك غرامة ال تزيد
عف (  )12 000 000اثنا عشر مميكف دينار  ،كيجكز تنفيذ العقكبتيف بناء عمى فداحة
المخالفة ".
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المسإولٌة
القانونٌة
والمساءلة
التً تقع
على
مراقبً
الحسابات

كيرل الباحث إف المسؤكلية الجنائية مسؤكلية شخصية بخبلؼ المسؤكلية المدنية فكؿ مف يقترؼ
أحد األفعاؿ التي ييعا ًقب عمييا القانكف يتحمؿ ىك شخصيان العقكبة كيشترط العمد لتحقؽ ىذا النكع مف
المسؤكلية  ،فقد يككف ىناؾ إىماؿ مف مراقب الحسابات لكنو ال يتحمؿ ىذه المسؤكلية ألف إىمالو
ليس عف عمد كسكء نية .

-2-2-3ىمدؤولوظىمراقبىالحداباتىالمدنوظى:ى
تعد مسؤكلية مراقبي الحسابات المدنية مسؤكلية تضامنية مع إدارة الشركة كال تعتبر مسؤكلية
شخصية  ،إال إنو يعتبر مراقب الحسابات ميمبلن عند تقصيره في أداء كاجباتو التي تقتضييا معايير

المحاسبة كمعايير التدقيؽ الدكلية كالمحمية المعتمدة أك بسبب إصدار قكائـ مالية غير مطابقة لمكاقع

بشكؿ جكىرم  ،مما ليا األثر عمى الق اررات التي يتخذىا مستخدمي القكائـ المالية

(مسعد كالخطيب،

. )85 :2009

كتترتب المسؤكلية المدنية عمى مراقب الحسابات في حالة تحقؽ ضرر مادم أك معنكم

لمجيات المستخدمة لمبيانات المالية ناتج عف تقصيره أك إىمالو يترتب عميو دفع تعكيضات لمجية

المتضررة ( الخميؿ. )25 :2006 ،

كنصت المادة ( )136مف قانكف الشركات (الخاصة) العراقي رقـ ( )21لسنة  1997باألتي :
" عمى مراقب الحسابات أف يدلي برأيو حكؿ الحسابات الختامية لمشركة المساىمة أماـ
ىيئتيا العامة  ،كيجب أف يتناكؿ رأم المراقب المسائؿ اآلتية :
أكالن  :مدل سبلمة حسابات الشركة كصحة البيانات الكاردة في الحسابات الختامية .
ثانيان  :مدل تطبيؽ الشركة لؤلصكؿ المحاسبية المرعية .
ثالثان :مدل تعبير الحسابات الختامية عف حقيقة المركز المالي لمشركة في نياية السنة
كنتيجة أعماليا .

رابعان :مدل تطابؽ الحسابات مع أحكاـ ىذا القانكف كعقد الشركة .
خامسان :ما كقع مف مخالفات ألحكاـ ىذا القانكف أك عقد الشركة عمى كجو يؤثر في نشاطيا
أك مركزىا المالي مع بياف ما أذا كانت ىذه المخالفات قائمة عند تدقيؽ الحسابات

الختامية ".

كقد يع َّد مراقب الحسابات ككيبل عف الشركة التي يقكـ بتدقيقيا حيث نصت المادة ( )137مف
القانكف المذككر أعبله عمى :
" ُتيسأؿ مراقب الحسابات عف صحة البيانات الكاردة في تقريره بكصفو ككيبلن عف الشركة في
مراقبة كتدقيؽ حساباتيا ".
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أما قكاعد السمكؾ الميني الصادرة عف مجمس نقابة المحاسبيف كالمدققيف لعاـ
المسإولٌة
القانونٌة
والمساءلة
التً تقع
على
مراقبً
الحسابات

 1983فقد

أكردت في المادة (  )38منو أف أم إىماؿ منو قد ينعكس عمى ق اررات مستخدمي القكائـ المالية
( )

ككاآلتي  ( :ـ .ف .ـ .ـ .ع)9 :1983 ،

عمى مراقب الحسابات أف يككف دقيقان في تقريره كمكضكعيان كنزييان  ،كعميو أف يتكقع أف

بعض التقارير كالقكائـ المالية المرفقة بيا قد يعتمد عمييا مف قبؿ أطراؼ ثالثة غير العمبلء أك قد

يككف مطمكبنا منو قانكنان أف يككف حذ نار أك متكقعنا فيو الحذر باحتماؿ استعماليا  ،كاف أم إىماؿ
ميني قد ينعكس عمى ىذه األطراؼ مما قد يمكنيا مف مقاضاتو .

-3 -2-3ىمدؤولوظىمراقبىالحداباتىالمطنووظى:ى
كيقصد بالمسؤكلية المعنكية تكافر الركف المعنكم لتحقؽ المسؤكلية المعنكية إذ ال يكفي

ال معنكينا كانما يجب
اإلسناد المادم لمفعؿ أك االمتناع المخالؼ لمقانكف لشخص معني ليككف مسئك ن

إف يككف ىنالؾ إرادة كادراؾ كفيـ لمفعؿ الذم قاـ بو ( القيسي. )120 :2005 ،

كيعتبر اإلىماؿ حالة مف حاالت فشؿ مراقب الحسابات في أداء خدماتو بعناية كاجبة  ،كىنا

يتطمب التحديد الكاضح لمستكل العناية المينية البلزمة أك درجة كمدل الميارة كالخبرة المطمكبة مف
مراقب الحسابات  ،لذا ييسأؿ مراقب الحسابات عف نتيجة قيامو بتعمد عدـ االلتزاـ بالكاجبات أك
حالة تغيير كاقع الحاؿ عند إصداره لتقريره ألجؿ تحقيؽ منافع خاصة لو ( يكسؼ)77 :2009 ،
كيرل الباحث أف عمى مراقبي الحسابات المجكء إلى حماية أنفسيـ كمينتيـ مف أنكاع

المسؤكليات كافة كذلؾ عف طريؽ االلتزاـ بمستكل جيد مف

بذؿ العناية المينية البلزمة كعدـ

التقصير في أداء المياـ التدقيقية كااللتزاـ بالمسؤكلية المينية كاألدبية كالقانكنية  ،ألف عدـ إلتزاـ
مراقب الحسابات بالمسؤكلية المينية كاألدبية كعدـ تحمميا يعرض مراقب الحسابات لمخركج مف

بل يتسبب بضرر
المينة تمامنا  ،أف ىذه المسؤكلية تنعقد عند ارتكاب مراقب الحسابات عم ن

لممجتمع نتيجة اعتمادىـ عمى التقارير الصادرة عنيـ  ،كفي ىذه الحالة ينبغي تحديد مجاؿ
المىن ًظمة لممينة كقكانيف الشركات كقكانيف العقكبات كأخي انر
المساءلة استنادان إلى التشريعات ي
نصكص قانكف تنظيـ تداكؿ األكراؽ المالية .

( )

مجلس نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن .
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كيطمؽ عمى المسؤكلية ( بالتقصيرية )

ألف االلتزاـ القانكني يعني عدـ اإلضرار بالغير

كيمكف لمراقب الحسابات أف يتعرض لممساءلة القانكنية إضافة لممسؤكلية األدبية في حالة إثبات

اعتماد أم مف ىؤالء المستخدميف عمى ىذه القكائـ المالية

(التي جرل تدقيقيا كاصداره تقري نار بشاف

صدقيا كعدالتيا) إجراء مقاضاتو في حالة اإلضرار التي تعرض ليا نتيجة ظيكر أخطاء أك
تحريفات جكىرية عف تمؾ القكائـ كقد برز مفيكـ

( المستخدميف المتكقعيف) في السنكات األخيرة

لمسماح إلى الطرؼ الثالث بطمب التعكيض في حالة إثبات إىماؿ مراقب الحسابات .

كعمى ذلؾ كمو تقع جممة مف المسؤكليات عمى مراقبي الحسابات كىي كاآلتي :
الشكل ()12

المسإولٌات التً تقع على عاتق مراقبً الحسابات*
يضؤونيت يشالبي انحضاباث

يضؤونيت االنتزاو
بانًعاييش

يضؤونيت االنتزاو بمىاعذ
انًهُت

انًعاييش
انًحاصبيت

انضهىن
انًهُي

انًعاييش
انتذليميت

َظاو يًاسصت
انًهُت

يضؤونيت االنتزاو
بانمىاَيٍ
لىاَيٍ انًهُت
تجاِ
انعًيم
انطشف
انثانث

انضهىن
األخاللي

انتأديبيت

انمىاَيٍ انجزائيت
انجُائيت

انًذَيت

انًعُىيت

*المصدر :مف إعداد الباحث

كيرل الباحث أف المعايير كالقكاعد المحاسبية كاألدلة التدقيقية الدكلية كالمحمية  ،فضبلن عف

قكاعد السمكؾ المينية كاألخبلقية الدكلية كالمحمية  ،ككذلؾ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة عف
الجيات الرسمية في البمداف  ،قد كرد في الكثير مف فقراتيا مجتمعةن (كما مر شرحو كتكضيحو) تحدد
مدل دكر كمسؤكلية مراقبي الحسابات .
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خالصظىالغصلىالثانيى:ى
تـ في ىذا الفصؿ كفي المبحث األكؿ منو اعتماد المعمكمة المحاسبية كمدخؿ لمقكائـ المالية

ككنيا المفردة التي تحتكييا القكائـ المالية كىي ما يتـ االعتماد عمييا مف قبؿ مستخدمي القكائـ

المالية ألغراض عمميات اتخاذ الق اررات االقتصادية  ،إذ تـ التطرؽ إلى مفيكـ المعمكمات المحاسبية
كتعريفيا ثـ أىميتيا لمستخدمييا كشكؿ كطريؽ العرض كمدل كفايتيا لتمبية احتياجات مستخدمي
القكائـ المالية بمستكل معيف مف الجكدة كأثرىا عمى اتخاذ الق اررات االقتصادية المتعمقة بالشركة مثؿ

شراء األسيـ أك بيعيا أك االحتفاظ بيا أك تعديؿ ق اررات سابقة كتصحيح مساراتيا تبعنا لمنتائج

االقتصادية المترتبة عمى تمؾ الق اررات .

كفي المبحث الثاني كالثالث مف ىذا الفصؿ كبالرجكع إلى األنمكذج اإلفتراضي الذم تـ

إعداده مف قبؿ الباحث  ،يظير جمينا الدكر الرئيس إلدارة الشركة كمسؤكليتيا في إعداد كعرض

القكائـ المالية لمجميكر كفقان لممبادئ كالمعايير المحاسبية الدكلية كالمحمية كتضمينيا كافة المعمكمات
بما يتبلءـ مع احتياجات مستخدمي القكائـ المالية كمسؤكليتيا في عرض قكائـ مالية تتكافر فييا

الخصائص النكعية كالمبلئمة بعناصرىا الثبلثة

(التكقيت المبلئـ ،القيمة التنبؤية ،القيمة االرتجاعية)

كالقابمية لمفيـ كالثبات في التطبيؽ مف فتروة ألخرل  ،إذ تضمف المبحث الثالث التعرؼ عمى

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بعد أف تـ اختيارىا مف قبؿ الباحث كترتيبيا مف كجية
نظره كمف بيف مجمكعة مف الكتب كالمصادر ذات االختصاص المحاسبي كالتدقيقي كتـ كضعيا

بالترتيب كالتدرج اآلتي :

أكالن – الخصائص الرئيسة : Ingredients of Primary Qualities

(ُ) المبلءمة  ( : Relevanceالكقتية  ، Timelinessالقيمة التنبؤية Predictive Value

كالقيمة االرتجاعية .) Feedback Value

(ِ) المكثكقية  ( : Reliabilityالقابمية التحقؽ  ، Verifiabilityالحيادية  Neutralityكالتمثيؿ
الصادؽ .) Representational Faithfulness
ثانيان  -الخصائص الثانكية : Secondary Qualities
(ُ) قابمية المقارنة . Comparability
(ِ) الثبات . Consistency

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

62

ادلبحج انثاوٌ
انىوعَة
.انفصم انثاوٌ  -.-.مذى اإلنزاو عهي مراقبٌ احلسابات يف انتحقق مه اخلصائص

كلمتكصؿ إلى مدل مسؤكلية مراقبي الحسابات في التحقؽ عف مدل تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية كمدل اإللزاـ الذم يقع عمييـ  ،فقد جاء المبحث الرابع
إليجاد حقيقة أف عمى مراقبي الحسابات مسؤكلية في التحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية كبأدلة تـ استخراجيا كاستيحاءىا مف المعايير المحاسبية كالتدقيقية الدكلية

كالمحمية كالقكانيف كالتشريعات المرعية في ىذا الجانب مدعمة باألشكاؿ التكضيحية المعتمدة .
الشكؿ (  )13نتائج الدراسة كالبحث*

مستخدمً القوابم المالٌة

اتخاذ القرارات

الشركات

القوابم المالٌة (المعلومات المحاسبٌة)
( )1الخصابص الربٌسة

(

 )2الخصابص الثانوٌة

المالءمة
الصفات الفرعٌة
للخصابص
النوعٌة
التوقٌت
الربٌسة
المالبم

القٌمة
التنبإٌة

القابلٌة للمقارنة

الثبات

القٌمة
االرتجاعٌة

مراقبً الحسابات
الخصابص النوعٌة الربٌسة المضافة
الصفات الفرعٌة
للخصابص النوعٌة
الربٌسة

القابلٌة للتحقق

الموثوقٌة

الصدق فً التمثٌل

الحٌادٌة

*المصدر ( :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى كيسك ككيجانت)32 :2004 ،
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المبحثىاألولى

مدىىتحػقىمراقبيىالحداباتىمنىتوافرىالخصائصىالنوروظ ى
للمطلوماتىالمحادبوظىفيىالػوائمىالمالوظ ى
لطونظىمنىالذركاتىالطراقوظىالمدرجظىفيىدوقىالطراقىلألوراقىالمالوظى
Auditors Verification of Qualitative Characteristics Existing on
Financial Statement of Co's Recording in IRAQ Stock Exchange

كفي ىذا المبحث سيتـ الفحص النكعي لمقكائـ المالية لعينة مف الشركات العراقية المدرجة في

سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية لمتحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ،كبداي نة
سيتـ التعرؼ عمى القكانيف كالتعميمات كالقكاعد ذات الصمة بالمكضكع لبلعتماد عمييا في كضع
المحددات لعممية فحص القكائـ المالية لمشركات عينة البحث  ،عمى اعتبار أف

الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية قابمة لمتطبيؽ عمى جميع الشركات بغض النظر عف طبيعة النشاط الذم تمارسو

كسكاء كانت تيدؼ لتحقيؽ الربح أك ال تيد ؼ إلى تحقيؽ الربح .

-1ىىأهمىالػوانونىوالتطلوماتىوالػواردىواألررافىذاتىالطالقظى:ى
 -1-1قانكف الشركات رقـ ( )21لسنة  ( 1997المعدؿ) :
ييتـ ىذا القانكف بتنظيـ

أعماؿ الشركات في العراؽ ،

كقد جاء في المادة (  )117باف

الشركة ممزمة كخاصة إدارتيا بكضع كتقديـ الحسابات الختامية لمسنة السابقة خبلؿ األشير الستة
األكلى مف كؿ سنة كاعداد تقرير شامؿ بشأنيا كبنتائج تنفيذ الخطة السنكية عمى أف تتضمف ىذه
الحسابات :
(ُ) الميزانية العامة .
(ِ) كشؼ حساب األرباح كالخسائر .
(ّ) أية بيانات أخرل تقررىا الجيات المختصة .

ؾما جاء في نفس المادة مف القانكف المذككر بضركرة أف تقدـ الشركة التقارير الدكرية إلى
مراقب الحسابات كتقرير سنكم إلى الييئة العامة عف نتائج تنفيذ خطط الشركة المستقبمية .

كما برز في ىذه التعميمات دكر مراقب م الحسابات في إبداء رأيو ـ المحايد في التقارير

م مضامينو في ىذه التعميمات مع بياف
المالية لمشركات مف خبلؿ كتابة اؿتقرير الذم تـ تحد د
أنمكذج لمتقرير كبما يكفؿ التأكيد عمى

أىمية اإلفصاح كالشفافية في التقارير المالية عف

أية

معمكمات (مالية أك غير مالية) يمكف أف تؤثر في اؿمركز المالي ؿلشركة كنتائج األعماؿ كبالتالي

األثر المباشر عمى مدل صحة ق اررات مستخدمي التقارير المالية .
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 -2-1األدلة التدقيؽية التي تحكـ نشر القكائـ المالية :
ؿقد أقر مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في العراؽ (  . . . .ع ) ستة أدلة تدقيقية كالتي
تخص مسؤكلية مراقبم الحسابات حكؿ القكائـ المالية التي يتـ فحصيا كتدقيقيا مف قبميـ إذ جاء في

دليؿ التدقيؽ رقـ ( " )2تقرير مراقب الحسابات حكؿ البيانات المالية " :

 -1-2-1بياف اؿىدؼ مف كضع القكاعد ىك تكفير اإلرشادات حكؿ شكؿ كمحتكل تقرير مراقب
الحسابات الخارجي عند قيامو بإبداء رأيو اؿفني اؿمحايد بالقكائـ المالية في نياية العممية
التدقيقية

(ـ .ـ .ـ .ر .ع)1 :1999 ،

أما دليؿ التدقيؽ رقـ ( " )3المعايير األساسية " :
 -2-2-1فقد جاء عمى ذكر المعايير األساسية العشرة المتعارؼ عمييا كالتي مف الضركرم االلتزاـ
بيا عند القياـ بأعماؿ التدقيؽ كذلؾ مف خبلؿ كصؼ أف ىذه المعايير ينبغي أف يمتزـ بيا
اقب الحسابات لضماف تحقيؽ
مر ك

أعمى مستكل مف األداء الميني  ،فضبلن عف لتحديد

م الحسابات (ـ .ـ .ـ .ر .ع)1999 ،
المسؤكلية المينية لمراقب

 -3-1تعميمات السكؽ كىيئة األكراؽ المالية العراقية

(

)

(http://www.isc.gov.iq( :

جاء اؿقانكف المؤقت ألسكاؽ األكراؽ المالية رقـ (  )74لسنة  2004ليحكـ سكؽ الماؿ في
العراؽ  ،كمف خبللو تأسس السكؽ كىيئة األكراؽ المالية العراقية

(

)

كمزاكؿتيما ألعـ اؿىما  ،إذ أكد

(في القسـ الثالث مفق) عمى ضركرة تحقؽ اإلفصاح في اؿتقارير المنشكرة ؿلشركات المساىمة المدرجة
في سكؽ األكراؽ المالية كأحد متطمبات استمرارىا في تعامبلتيا بالسكؽ ،كقد أكضح القانكف بأف عمى
الشركة أف تقدـ التقارير المالية الفصمية كالتقارير المالية السنكية

إلى السكؽ كالييئة مصحكبة

باإليضاحات كالضمانات اإلدارية كأف جميع المعمكمات المقدمة تمثؿ الكضع المالي الحقيقي لمشركة،
كأف تككف ىذه التقارير (السنكية) مدققة مف قبؿ مراقب حسابات مخكؿ  ،إذ ينبغي أف تككف التقارير
المالية مصحكبة بنسخة مف تقرير مراقب الحسابات المستقؿ كمكقعة مف قبؿق ـكضحان أف القكائـ

المالية قد تـ تدقيقيا كفقان لممستكيات الدكلية كلممدل المسمكح بو في العراؽ

فضبلن عف ما جاءت بو ىيئة األكراؽ المالية العراقية (  )ISCإذ أصدرت عدد مف التعميمات

بخصكص الشركات المساىمة المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية ك التي تطرح أسيميا لمتداكؿ

إلى جميكر المستثمريف في السكؽ لغرض االستثمار  ،إذ أكدت ىذه الييئة عمى الشركات اإلفصاح
كالشفافية في عرض المعمكمات كاألحداث المالية المتعمقة بالكضع المالي ؿىا كتداكالتيا في سكؽ
األكراؽ المالية لمساعدة مستخدمي ىذه المعمكمات كالمستثمريف في اتخاذ الق اررات االقتصادية الرشيدة
(
(

)

راجع المالحق رقم ( ) 3و ( ) 4و (. ) 5
)
راجع الملحق رقم (. ) 2
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أما أىـ المتطمبات التي تفرضيا الييئة عمى الشركات المساىمة (: )www.isc.gov.iq

(ُ) اإلفصاح بشكؿ دكرم خبلؿ فترات محددة مرتبطة بالسنة المالية

كبأسرع كقت مع ضماف

اإلفصاح الكامؿ ؿلمعمكمات كفي التكقيت المناسب مف قبؿ الشركات المدرجة .
(ِ) أف يتـ تزكيد الييئة كسكؽ الماؿ بالقكائـ المالية السنكية بمدة ال تتجاكز ( )150يكمان بعد تأريخ
قة .
نياية السنة المالية لمشركة عمى أف تتضمف اؿكشكفات المالية الـرؼ

(ّ) أف تككف كؿ التقارير المالية متكافقة إلى حد ما مع المعايير المحاسبية الكطنية كالدكلية .
(ْ) أف تككف المعمكمات المقدمة مف قبؿ الشركات كاممة ك ـ دققة مف قبؿ مراقب حسابات معتمد
كمحدثة كأف تسمـ بالمكعد المحدد فضبلن عف ككنيا حقيقية كغير مضممة .

كتكجد في الييئة دائرة تسمى دائرة اإلفصاح المالي  ،تقكـ بعدة مياـ منيا :
(ُ) اؿتدقيؽ كالتأكد مف استيفاء الشركات لمتطمبات اإلفصاح كسبؿ تحسيف مستكل اإلفصاح .
(ِ) تطكير قكاعد كضكابط التسجيؿ كاعداد التقارير مف قبؿ الشركات المساىمة .
(ّ) التأكد مف تقديـ التقارير كفؽ متطمبات اإلفصاح لكافة الشركات المساىمة .
(ْ) استبلـ جميع المعمكمات الما ؿية المقدمة مف قبؿ الشركات كتدقيؽىا ؿنشرىا في قاعدة بيانات
الييئة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية ؿمتمكف الجميكر مف اإلطبلع عمييا .
(ٓ) مراجعة متطمبات كمعمكمات التسجيؿ المقدمة مف قبؿ الشركات لمحصكؿ عمى رؤكس أمكاؿ.

-2ىمجتمعىرونظىالبحثى:ى
يتككف مجتمع البحث مف البيانات المالية المنشكرة ( تقرير اإلدارة كتقرير مراقب الحسابات كالقكائـ

المالية كمعمكمات محاسبية كغير محاسبية إضافية أخرل) لمجمكعة مف الشركات العراقية المدرجة في
سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كقد كقع االختيار عمى سبعة شركات ضمف القطاعات السبعة

(

)

،

منيا شركتاف مصرفيتاف (عف قطاع المصارؼ) كخمسة شركات لمقطاعات األخرل ( االستثمار ،

الخدمات  ،الفنادؽ  ،الصناعة  ،الزراعة ) .

-3ىالذركاتىالطراقوظىرونظىالبحثىالمدرجظىفيىدوقىالطراقىلألوراقىالمالوظى:
استنادنا إلى الفقرة ( : )19المعلىماث التي يىبغي اإلفصاح عىها في تقرير اإلدار ة مه القاعدة

المحاسبية رقـ ( " )6اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية "
الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في العراؽ

إلى المعمكمات عف الشركات  ،إذ جاء فييا اآلتي :
(

)

راجع الملحق رقم (. ) 1
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ينبغي اإلفصاح في تقرير اإلدارة السنكم عف كافة المعمكمات المتعمقة

بالشركة ككاقع أدائيا

كمكاردىا خبلؿ الفترة المعنية كالعكامؿ المؤثرة في ىذا األداء كالتكقعات المستقبمية لنشاطيا مع كافة
اإليضاحات المتعمقة بالقكائـ المالية عمى كفؽ اإلطار العاـ اآلتي ( :ـ .ـ .ـ .ر .ع)24 :1995 ،

(

)

 oالمعمكمات األساسية عف الشركة  :تاريخ تأسيسيا  ،فركعيا  ،أدارتيا  ،تخصصيا  ،أنكاع
منتجاتيا  ،كىيكميا التنظيمي ( .إشارةن إلى المعمكمات العامة عف الشركة ) .
 oالمؤشرات العامة عف أداء الشركة ( .إشارةن إلى ىدؼ الشركة ) .
 oالمؤشرات القطاعية لتقكيـ أداء أنشطة

الشركة مع ضركرة إبراز عممياتيا الخارجية بشكؿ

كاضح كمستقؿ  ( .إشارةن إلى نشاط الشركة ) .
 oالمؤشرات االقتصادية كاالجتماعية العامة ( .إشارةن إلى نتيجة النشاط ) .

مصرف( )ىبعدادى(ش.ىمى.ىخ.ى)ى
أ -مطلومات

(

)

1ى

ىرامظىرنىالذركظ (البيانات المالية8 :2010 ،ى) :

تأسس المصرؼ كشركة مساىمة برأسماؿ اسمي قدره

( )100مميكف دينار عراقي بمكجب

بتأريخ  1992/2/18الصادرة عف دائرة تسجيؿ الشركات بمكجب قانكف الشركات النافذ آنذاؾ المرقـ

( )36لسنة  ، 1983كفي عاـ  1997كصؿ رأس ماؿ المصرؼ إلى ( )160مميكف دينار عراقي
كتكالت ىذه الزيادة لغاية عاـ  2003إذ كصؿ إلى ( )5 280مميكف دينار عراقي  ،كفي نياية عاـ

 2005كصؿ رأس ماؿ المصرؼ إلى ( )52 973مميكف دينار عراقي ثـ تكالت الزيادة في رأس

الماؿ ففي عاـ  2008أصبح ( )70مميار  ،كفي عاـ  2009أصبح ( )85مميار  ،كالى ()100

مميار عاـ  ، 2010ككانت نتيجة نشاط الشركة ؿ سنة  2010فائضنا نقدينا (أرباح سنكية) مقداره

( )16 211مميكف دينار عراقي كيمثؿ نسبة ( )%16,2مف رأس الماؿ المدفكع .
ب -تػرورىمراقبىالحدابات (البيانات المالية 54-49 :2010 ،ى) :

أكضح مراقب الحسابات في تقريره المؤرخ في /8شباط 2011/بأنو قد حصؿ عمى المعمكمات
كاإليضاحات التي كانت برأيو ضركرية ألداء ميمتو طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان إلجراءات التدقيؽ
المعترؼ بيا  ،إذ قاـ باالختبارات البلزمة ألكجو نشاط المصرؼ الكاقعة ضمف اختصاصاتو .

(

)

(

)

(

وقد عرف مجلس معاٌٌر التدقٌق والتؤكٌد الدولً فً بٌان ممارسة التدقٌق الدولً (  ) 1006البنك بؤنه نوع من المإسسة المالٌة نشاطها الربٌس أخذ
فٌه(ج عة.)14 :2009 ،
الودابع واالقتراض بهدف اإلقراض واالستثمار وأن ٌنظر إلٌه كبنك من قبل السلطات التنظٌمٌة فً البلد الذي ٌعمل .
)

(ـ .ـ .ـ .ر .ع)  :مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في العراؽ .
ٌعتبر أول مصرف عراقً خاص سمح تعدٌل قانون البنك المركزي العراقً رقم ( )12لسنة  1991بتؤسٌسه .

البٌانات المالٌة للشركة المنشورة فً سوق العراق لألوراق المالٌة
ارتؤى الباحث سرد المعلومات عن الشركة من واقع
للمستخدمٌن والتً تتضمن تقرٌر اإلدارة وتقرٌر مراقب الحسابات وتقرٌر لجنة المراجعة فً المصرف والقوابم المالٌة وأي
معلومات إضافٌة أخرى  ،إن عرض هذه المعلومات كمإشر بنشر المعلومات للمستخدمٌن بقوابم مالٌة مالءمة وموثوقة .
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مصرف
بغداد

َّف مبلحظاتو التكضيحية كاآلتي البعض منيا :
كقد ىبي ى
 oتـ زيادة رأس ماؿ المصرؼ مف (  )85مميار دينار إلى (  )100مميار دينار استنادنا إلى

قرار دائرة تسجيؿ الشركات لدل ك ازرة التجارة المؤرخ في  /27حزيراف . 2010 /
(

 oبمغ فائض نشاط المصرؼ (  )16,211مميكف

)

دينار  ،في حيف كاف في السنة السابقة

( )18,617مميكف دينار أم انخفض بمبمغ ( )2,406مميكف دينار بنسبة (. )%13
 oأشار أف سبب انخفاض الفائض نتيجة زيادة مصركفات النشاط عمى إيراداتو لمسنة
المنتيية في  ، 2010/12/31ككما مبيف في الجدكؿ أدناه :
الجدول ()6
مقدار انخفاض الفابض عن السنة السابقة

ملٌون دٌنار
تطرح :

نشاط جا ي
ز ا ة في إ
ز ا ة في ص وفات نشاط جا ي

تضاف  :ز ا ة في إل ت تف قة
تطرح  :ز ا ة في ص وفات ت و ل ة و ألخ ى
لغ النخفاض

148
()1 318
()1 170
454
()1 690
()2 406

المصدر( :تقرٌر مراقب الحسابات ،البٌانات المالٌة للمصرف )50 : 2010 /

 oإف التغير في الكضع المالي لممصرؼ كما في  2010/12/31عف السنة السابقة كاآلتي :
الجدول ()7
مبالغ التغٌرات فً بعض بنود قابمة المركز المالً للمصرف عن السنة السابقة
%
ملٌون دٌنار
الموجودات المتداولة  :نقو
59
94 137
()21
()33 659
الستث ا ت
63
101 295
الئت ان نق ي
()11
()18 651
نون
90
143 122
صافً الموجودات الثابتة
10
15 746
100
158 868
96
المطلوبات المتداولة  :سا ات جا ة وو ئع 143 070
1
520
تخص صات
3
5 660
ئنون
100
149 250
حقوق المساهمٌن  :أس ال فوع
155
15 000
()55
()5 382
ال ت اط ات
100
9 618
المصدر( :تقرٌر مراقب الحسابات ،البٌانات المالٌة للمصرف )51 : 2010 /

(

)

إن الباحث ٌقوم بعرض المعلومات كما هً  ،و األرقام المذكورة أعاله هً بالنص من تقرٌر مراقب الحسابات وهً أرقام ُكتِ َبتْ
بالخطؤ  ،فمن قراءة هذه األرقام ٌتضح لنا أنها ملٌون دٌنار بسبب وجود الفارزة مثل (  ) 16,211ملٌون دٌنار  ،إذ أن المبلغ
الصحٌح هو ( ) 16 211ملٌون دٌنار  ،بمعنى أن المبلغ هو ستة عشر ملٌار ومابتان وأحد عشر ملٌون دٌنار .
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مصرف  oأكضح أنو لـ يتـ أخذ مخصص ىبكط قيمة االستثمارات المالية لمسنة الحالية .
بغداد  oقد تـ زيادة مخصص الديكف المشككؾ في تحصيميا كما في /31كانكف األكؿ 2010 /بمبمغ
( )1,156مميكف دينار ليصبح ( )15,156مميكف دينار .
 oتـ اعتماد سعر التحكيؿ الرسمي

(  )1170دينار /دكالر أمريكي لتسعير كافة المعامبلت

المتعمقة بالعممة األجنبية فيما يخص المكجكدات كالمطمكبات كالمصركفات كاإليرادات .
َّف أف نسبة كفاية رأس الماؿ بمغت (  )25استنادان إلى المادة ()16
 oىبي ى
رقـ ( )94لسنة . 2004

(

)

مف قانكف المصارؼ

 oرأم مراقب الحسابات :
(ُ) إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر  ،كأف نظاـ
الرقابة الداخمية قد أشتمؿ عمى اإلجراءات الضركرية التي تضمف صحة كدقة البيانات
بدرجة تتناسب مع حجـ نشاط المصرؼ .
(ِ) إف عممية جرد المكجكدات الثابتة كالنقدية قد تمت بشكؿ سميـ كبأشرافنا كفقان لؤلسس
كاألصكؿ كالمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة .

(ّ) إف التقرير السنكم يعكس بصكرة شاممة مسيرة المصرؼ كال يتضمف أم مخالفات .
(ْ) إف البيانات كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمتشريعات المرعية كالقكاعد المحاسبية
كىي متفقة مع ما تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة

كالتعميمات الصادرة بمكجبو كقانكف البنؾ المركزم  ،كبذلؾ فأف الميزانية العامة تعبر عف

الكضع المالي لممصرؼ كما في /31كانكف األكؿ 2010 /كأف حساب النتيجة يظير أرباح
نشاطو لمسنة المنتيية بذلؾ التأريخ .

ج -تػرورىلجنظىمراجطظىالحداباتى:
تـ تشكيؿ لجنة مراجعة الحسابات في المصرؼ يرأسيا (محاسب قانكني) لمراجعة حساباتو

تنفيذنا لبللتزامات القانكنية بمكجب المادة ( )24مف قانكف المصارؼ رقـ ( )94لسنة  ، 2004كقد
قامت المجنة باآلتي (البيانات المالية: )45-44 :2010 ،

 oمتابعة انجاز كافة اإلدارات التنفيذية المعامبلت المالية بالتكثيؽ المستندم الكامؿ .
(

)

المادة ( ) 16من قانون المصارف رقم  94لسنة : 2004
ٌ - 1حتفظ كل مصرف فً جمٌع األوقات براس مال ٌشمل راس ماله السلٌم واحتٌاطٌاته السلٌمة فً العراق ال تقل قٌمته عن ما ٌعادل
 %12من القٌمة اإلجمالٌة لموجوداته المحددة على أساس مراعاة عنصر المخاطرة أو أي نسبة مبوٌة أعلى من ذلك أنظمة
صادرة عن البنك المركزي العراقً بحٌث ٌتكون ما ال ٌقل عن نصف راس المال هذا من راس مال أساسً.
ٌ - 2تم طرح مبلغ أي حٌازة لراس المال لدى مصرف أخر أو مإسسة مالٌة من راس المال للمصرف ألغراض احتساب النسبة
استنادا للفقرة . 1
ٌ - 3حدد البنك المركزي العراقً بموجب أنظمة  ،ومبادئ تكوٌن وحٌازة الحد األدنى لراس المال المدفوع ألي مصرف .
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 oكضع خطة عمؿ النجاز الحسابات الختامية لمعاـ
مصرف
بغداد

 ، 2010كقد تـ االنتياء مف إعدادىا

بتأريخ  2011/1/18كعرضيا عمى مجمس اإلدارة في اجتماعو بتأريخ . 2011/1/25
 oمتابعة انجاز تقرير مجمس اإلدارة عف أداء المصرؼ لمعاـ  2010كتضمينو كافة البيانات
كالمقارنات كالتحميؿ المالي إلعطاء صكرة متكاممة عف نشاط المصرؼ كمركزه المالي في
نياية السنة ،كقد أطمعت المجنة عمى محتكيات التقرير كأنو أعد بشكؿ شفاؼ كشامؿ .
 oمتابعة خطة التدقيؽ الداخمي كاإلطبلع عمى تقارير التدقيؽ كالتفتيش الداخمي كاجراءات
اإلدارة في تصفية المبلحظات الرقابية  ،كقد أيدت المجنة سبلمة الخطط الرقابية .

 oمتابعة رصد االمتثاؿ لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كضكابط الرقابة عمى غسيؿ األمكاؿ
كالتحكيبلت الخارجية كفقنا لتكجييات البنؾ المركزم .

 oاإلطبلع عمى تقرير مراقب الحسابات مؤيدان ككف الحسابات الختامية لمعاـ  2010معبرة عف
نتائج نشاطو كمركزه المالي بشكؿ أميف كعادؿ .

 oالتكصية لمييئة العامة في المصرؼ بالمصادقة عمى الحسابات الختامية لمعاـ

2010

كتقرير مراقب الحسابات بصددىا .
د  -الػوائمىالمالوظىللذركظى( ى )  ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

أسمكب عرض القكائـ المالية استنادنا إلى أدلة التدقيؽ كالقكاعد المحاسبية العراقية ككاآلتي :

الفقرة رقـ ( " : )3تقرير مراقب الحسابات حكؿ البيانات المالية " الدليؿ رقـ (. )2

يقصد بالبيانات المالية الميزانية العامة كحسابي العمميات الجارية كاإلنتاج كالمتاجرة
كاألرباح كالخسائر كالتكزيع ككشؼ التدفؽ النقدم .

(ـ .ـ .ـ .ر .ع)1 :1999 ،

الفقرة رقـ ( : )12اإلفصاح عف السياسات كالطرؽ المحاسبية  :القاعدة المحاسبية رقـ (: )6
" اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية"
(

يشتمؿ تعبير القكائـ المالية الكارد في ىذه القاعدة

)

عمى ( :ـ .ـ .ـ .ر .ع)23 :1995 ،

ز اي .
 oز ن ة عا ة أو قائ ة
 oساب إلنتاج و تاج ة و أل اح و خسائ  ،أو شف ع ل ات جا ة و شف توز ع
صافي خل.
 oشف ت فق نق ي  ،أو شف صا و ستخ ات أل و ل .
(

)

(

)

المادة ( " ) 1/ 43البٌانات المالٌة "  :قانون المصارف رقم (  ) 94لسنة ٌُ " : 2004عد كل مصرف كشوفات مالٌة عن عملٌاته
وٌعد أٌضا ً إذا كان لمصرف محلً شركة تابعة واحدة أو أكثر بٌانات مالٌة موحدة " .
لم ٌؤتً فً القاعدة (  ) 6أعاله ذكر عن قابمة التغٌرات فً حقوق الملكٌة  ،إال أن الفقرة ( ) 10من معٌار المحاسبة الدولً ( ) 1
" عرض البٌانات المالٌة " جاء فٌها المجموعة الكاملة للبٌانات المالٌة ما ٌلً  ، ( :ع ، ،ق. ) 888 :2008 ،
بٌان المركز المالً فً نهاٌة الفترة  ،بٌان الدخل الشامل للفترة  ،بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة للفترة  ،بٌان التدفقات المالٌة
للفترة ٌ ( .جوز للشركة استخدام عناوٌن للبٌانات تختلف عن تلك المستخدمة فً هذا المعٌار)
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ق  -دورى مراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتى
المحادبوظىفيىالػوائمىالمالوظىللذركظ:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:
مصرف
بغداد

إف تكافر اإلفصاحات عف السياسات كالطرؽ المحاسبية في البيانات المالية لممصرؼ
المستخدمة في إعداد القكائـ المالية كعرض الكشكفات التحميمية المرفقة بيا  ،فضبلن عف العرض

الكافي لممعمكمات بطرؽ كأساليب كاستعماؿ الجداكؿ التحميمية كالنماذج كالرسكـ البيانية عمبلن
)

(

بالقاعدة المحاسبية

رقـ ( ، )10كؿ ذلؾ يعني تكافر خاصية المبلءمة في العرض .

 )1التوقوتىالمالئمىى:ى
إف تكافر صفة التكقيت المبلئـ تستند إلى العكامؿ المساعدة اآلتية :
(أ) قياـ الشركة بتقديـ الحسابات الختامية إلى مراقب الحسابات ألغراض التدقيؽ كابداء الرأم
فييا مباشرةن بعد تأريخ نياية السنة المالية (غالبنا ما تككف  / 31كانكف األكؿ ) .... /

(ب) قياـ مراقب الحسابات بإنجاز األعماؿ التدقيقية لحسابات الشركة في و
كقت قياسي ال
يتجاكز الثبلثة أشير كح ود أعمى بعد تأريخ المباشرة بأعماؿ التدقيؽ .
(ج) اجتماع الييئة العامة لمشركة في كقت مناسب بعد إكماؿ مراقب الحسابات العمؿ التدقيقي
لحسابات الشركة لممصادقة عمى القكائـ المالية لمشركة كاصدارىا .
(د) قياـ الشركة بطباعة كنشر القكائـ المالية مباشرةن بعد مصادقة الييئة العامة عمييا كعدـ
تأخيرىا .
ظير أف مراقب الحسابات (كما جاء في نشرة البيانات المالية الصادرة عف مصرؼ بغداد)

بإصدار تقريره

(

)

قاـ

بتأريخ  / 8شباط  ، 2011 /كىذا يعني أف تكقيت إنجاز األعماؿ التدقيقية في

ىذا الكقت ساعد عمى تكافر صفة التكقيت المبلئـ كأف ىذا التكقيت قد تـ في الكقت المناسب

م لمستخدـ مىا ضمف المدة الزمنية قبؿ أف تفقد تمؾ المعمكمات منفعتيا
إلتاحة اؿمعمكمات المحاسبة
 ،أل ف التباطؤ في إتاحة ىذه المعمكمات يؤدم إلى تقميؿ منفعتيا أك ضياع تمؾ المنفعة

بمركر

الكقت  ،كىذا ما حصؿ فعبلن  ،إذ أف اجتماع الييئة العامة لمشركة انعقد في شير حزيراف2011 /

ككما ىك كاضح في الدعكة التي كجيتيا إدارة المصرؼ إلى المساىميف الجتماع الييئة العامة

لمناقشة تقرير مراقب الحسابات كالمصادقة عمى القكائـ المالية .
(

(

)

ألغراض توفٌر عرض افضل للمعلومات  ،فؤن من
الفقرة (  " : )26اإلفصاح عن البٌانات المالٌة للمصارف " :
المرغوب فٌة تحسٌن طرق ووسابل عرض البٌانات والتقارٌر المالٌة  ،ومن ذلك استـخدام النماذج والرسوم البٌانٌة
واعداد التقارٌر الوصفٌة (م .م .م .ر .ع. )62 : 1998 ،

)

لم ٌؤتً مراقب الحسابات على رقم أو عدد تقرٌره مدرج فً قابمة المركز المالً أو على متن التقرٌر .
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 )2الػومظىالتنبؤوظى :ى
تـ عرض بعض المعمكمات العامة عف الشركة كتقرير مجمس اإلدارة السنكم كتقرير مراقب
مصرف
بغداد

الحسابات كمعمكمات إضافية تفيد مستخدمي القكائـ المالية كمنيا :
(أ) التغيرات في مقدار مبالغ رأس الماؿ كاآلتي :
الجدول ()8
مبالغ رأس مال المصرف منذ تؤسٌسه ولغاٌة  2010/12/31ونسب الزٌادة
السنة المنتهٌة فً

1996 -1992
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2010

رأس المال
ملٌون دٌنار

الزٌادة
ملٌون دٌنار

النسبة
%

100
160
320
640
1 280
1 750
1 990
2 640
5 280
52 973
70 000
85 000
100 000

60
160
320
640
470
240
650
2 640
47 693
17 027
15 000
15 000

37
50
50
50
27
12
25
50
90
24
21
18

المصدر( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على البٌانات المالٌة للمصرف )9 : 2010 /

التحميؿ  :إف رأس ماؿ المصرؼ ازداد بمعدؿ (  )100مرة في سنة  2010عف سنة 1992

عند تأسيسو كأف أكبر زيادة كانت نسبتيا ( )%90في سنة . 2005

(ب) أظيرت نتيجة اؿنشاط ؿسنة  2010فائضان نقديان مقداره (  )16 211مميكف دينار عراقي (ستة

عشر مميار كمائتاف كأحد عشر مميكف دينار) كيمثؿ نسبة ( )%16,2مف رأس الماؿ المدفكع ،
إذ كاف التغير في األرباح السنكية كاآلتي :
2009
ألف دٌنار

2010
ألف دٌنار

الزٌادة (النقص)
ألف دٌنار

النسبة
%

85 000 000
18 617 517
%22

100 000 000
16 211 209
%16

15 000 000
()2 406 308

18
()13

البٌان

رأس المال
الفابض
النسبة

التحميؿ  :بالرغـ مف زيادة رأس الماؿ بنسبة

(  ، )%18إال أف التغير في الفائض غير

مناسب  ،إذ انخفض بنسبة ( )%13كىك يمثؿ نسبة ( )%16مف رأس الماؿ .
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(ج) أشار تقرير اإلدارة إلى مدل كفاءة اإلدارة في كضع المكازنات التخطيطية السنكية كرسـ
مصرف
بغداد

السياسات المستقبمية لعمميات البحث كالتطكير كالتكسع  ،كما جاء عمى التطرؽ إلى

األحداث المؤثرة الجكىرية البلحقة لتأريخ الميزانية .

(د) كيمكف ؿجميكر مستخدمي القكائـ المالية استخداـ أحد أساليب التحميؿ المالي  ،ككف أف ىذه
النسب تساعدىـ عمى تحديد اإلدارة التي تستخدـ المكارد المتاحة أفضؿ استخداـ كبكفاءة ،

كعميو يمكنيـ أف يقدركا العائد كالمخاطر المرتبطة باالستثمار كمف ثـ تكجيو أمكاليـ بفاعمية
كمف ىذه النسب نسبة السيكلة  ،ككاآلتي :
الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة

نسبة السٌولة =

نسبة السٌولة =

930 807 750 000
842 274 695 000

=  1,105مرة

=

1
1

التحميؿ  :انخفاض قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا المستقبمية عند استحقاقيا  ،إذ أف
نتيجة نسبة السيكلة أظيرت (  )1 : 1كىي نسبة منخفضة مقارنةن مع المقياس المعتمد

كالمتعارؼ عميو كىك ( ، )1: 2كبذلؾ فأف ىامش األماف لدل الشركة ضعيؼ كقد يتسبب
في عسر مالي مستقببلن .
(ق) تطرقت نشرة الشركة إلى التطكر الحاصؿ في المركز المالي لعدد مف السنكات ككما يمي :
الجدول ()9
التغٌرات فً المركز المالً للمصرف للسنوات من ( 2006ولغاٌة )2010

السنة
ملٌار دٌنار

2006

2007

2008

2009

2010

331,21

363,73

542,90

802,20

961,06

32,52

179,17

259,30

701,76

الزٌادة السنوٌة

-

نسب الزٌادة

-

% 9,8

% 49,3

% 47,8

% 19,8

المصدر( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة )21 : 2010 /

كؿ ىذا يساعد عمى تكافر صفة القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية كالتي تساعد مستخدمي

القكائـ المالية في عممية التنبكء بالمستقبؿ المالي لمشركة كاألحداث المستقبمية المتكقعة  ،إال أنو ليس

ىناؾ معيار لتحديد الفترات المالية السابقة بيذا العرض لممعمكمات المحاسبية  ،كبذلؾ تـ عرض القكائـ
المالية لسنة سابقة كاحدة فقط باستثناء قائمة التدفقات النقدية  ،كىك مؤشر عمى ضعؼ صفة القيمة
التنبؤية لممعمكمات المحاسبية  ،أم أف أغمب الشركات تقكـ بااللتزاـ بالحد األدنى لعرض القكائـ المالية
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 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
مصرف
بغداد

يتزايد تكافر صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية عند قياـ الشركات بإصدار قكائـ

مالية فصمية

(

)

أك نصؼ سنكية (القكائـ المالية المرحمية) كي يتمكف مستخدمي القكائـ المالية

كالمستثمريف مف االعتماد عمييا في متابعة الق اررات االقتصادية التي تـ اتخاذىا سابقان كمقارنة
النتائج معيا لمساعدتيـ في تصحيح القرار أك بقائو  ،كمف خبلؿ المتابعة المستمرة عف جديد

كأحدث القكائـ المالية الفصمية لمشركة المتضمنة أرصدة الحسابات التراكمية لثبلثة أشير مف
السنة الحالية  2011مع ما يقابميا مف أرصدة الحسابات لمسنة السابقة  2010كالتي تـ إرساليا
إلى ىيئة األكراؽ المالية العراقية العتمادىا كنشرىا لمجميكر  ،فقد تـ نشر القكائـ المالية الثبلث

عف الفصؿ األكؿ

(

)

بتأريخ  2011/5/10كقكائـ الفصؿ الثاني بتأريخ  2011/8/7كقكائـ الفصؿ

الثالث بتأريخ . 2011/11/15

مف كاقع الحاؿ أف أغمبية مستخدمي القكائـ المالية ليس ليـ مصادر لممعمكمات المحاسبية

لمشركة المستثمريف فييا أمكاليـ غير تمؾ القكائـ التي مف الممكف أف تساعدىـ في متابعة ق ارراتيـ

السابقة  ،بمعنى أف ىذه القكائـ تكفر الحد األدنى لصفة القيمة االرتجاعية .

ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
لتكافر ىذه الخاصية ينبغي أف تككف البيانات المالية المنشكرة لممصرؼ شامؿة عمى كافة

المعمكمات المناسبة كالمكثكؽ بيا بيدؼ إقناع مستخدمي الؽكائـ المالية باف محتكياتىا مكثكؽ بيا
كيمكف االعتماد عمييا  ،كتتكافر خاصية المكثكقية مف خبلؿ تكافر الصفات اآلتية :

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
تـ إجراء أعماؿ الرقابة كالتدقيؽ عمى حسابات الشركة كقكائميا المالية مف قبؿ شركة
معركفة في األكساط الرقابية كالتدقيقية كتمتمؾ

خبرة ك مؤىبلت عممية كمينية لتدقيؽ كمراقبة

الحسابات  ،كأكد مراقب الحسابات بأنو قاـ بإجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا عمى كفؽ التشريعات
النافذة كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط المصرؼ الكاقعة ضمف اختصاصو كلـ يشر
إلى تماشي اإلجراءات مع إطار محدد لمتقارير المالية .
(

)

(

)

على كل شـركة مدرجة فً سـوق األوراق المالٌـة أن تقدم بٌانات مالٌـة فصلٌة لكل ثالث أشهر تتضمن المٌزانٌة وكشف التدفق
النقدي وكشف حسـاب األربـاح والخسابر مقارنة بالفصل السابق لنفس السنة مع الفصل الموازي له للسنة السابقة على أن
تتوافر بشكل علنً وبمدة ال تزٌد عن ٌ 60وما ً بعد غلق كل فصل وبثالث فصول فً السنة المالٌة وتكون موقعة أصولٌا ً من قبل
المدٌر المفوض ومدٌر الحسابات  ،وتعد التقارٌر الفصلٌة طبقا ً لمتطلبات الشكل والمحتوى المعاٌٌر المحاسبٌـة المعمول بها .
(تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً ،هٌبة العراق لألوراق المالٌة) www://isc.gov.iq) 2009 :
الفصل األول لغاٌة  ، 3/31الفصل الثانً لغاٌة  ، 6/30الفصل الثالث لغاٌة . 9/30
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مصرف
بغداد

بل عف قياـ لجنة مراجعة الحسابات في الشركة كاستنادنا لممادة
فض ن

(

( )24

)

مف قانكف

المصارؼ رقـ (  )94لسنة  2004بمتابعة تنفيذ خطة التدقيؽ الداخمي كرصد االمتثاؿ لمقكانيف

كاألنظمة كالتعميمات كضكابط الرقابة كاستعراض تقرير مراقب الحسابات الذم أيد أف الحسابات

الختامية لممصرؼ معبرة عف مركزه المالي كنتائج نشاطو بشكؿ أميف كعادؿ .

كىذا يعطي مؤش نار عمى تكافر صفة القابمية لمتحقؽ مف القكائـ المالية كحسابات الشركة

كأف أعماؿ التدقيؽ التي تتـ مف قبؿ أم مراقب حسابات معتمد آخر ستككف نتائج التدقيؽ في
األغمب متشابية في حالة إتباع ذات المعايير كأساليب القياس في الرقابة كالتدقيؽ .
 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى

إف المعمكمات المحاسبية المستمدة مف المحاسبة المالية تعتمد عمى التقريب كالتقديرات

المحاسبية االجتيادية  ،كيقصد بذلؾ أف األسمكب الذم تـ اختياره لقياس نتائج عممية

مالية

معينة أك حدث معيف كاإلفصاح عف تمؾ النتائج يؤدم إلى معمكمات مف المفركض أنيا تصكر
جكىر تمؾ العممية أك الحدث .
إف المصرؼ يعمؿ كفؽ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ كشركات التأميف كأساس في
تسجيؿ كترحيؿ كتبكيب كتصنيؼ البيانات المحاسبية كاألحداث المالية

كإف الحسابات الختامية قد

نظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كاف المعمكمات المحاسبية المعركضة غير مخالفة
ألحكاـ القكانيف كالتعميمات كالتشريعات المالية السائدة كالمعتمدة في ىذا المجاؿ .

كأكد مراقب الحسابات إف المجمكعة الدفترية المستخدمة مف قبؿ المصرؼ كانت متفقة مع
متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر كقد تضمنت حسب تقدير مراقب الحسابات تسجيؿ كافة المكجكدات

كالمطمكبات كاستخدامات كمكارد المصرؼ  ،كاف نظاـ الرقابة الداخمية قد أشتمؿ عمى اإلجراءات
الضركرية التي تتناسب مع حجـ كطبيعة نشاط المصرؼ  ،كىذا يعني

تكافر صفة الصدؽ في

التمثيؿ بقدر معيف  ،إذ أف انتياء أعماؿ التدقيؽ بتأريخ  2011/2 / 8يعطي مؤشر عدـ منح
كتتب ًعيا
العممية التدقيقية الكقت الكافي أك البلزـ لتدقيؽ العمميات المالية لمسنة مكضكعة التدقيؽ ه
مف مرحمة الحدث المالي إلى مرحمة الحسابات الختامية بالرغـ مف استخداـ أسمكب العينات

التدقيقية .
(

)

ٌ - 1قوم كل مصرف بتشكٌل لجنة لمراجعة الحسابات .
 - 2تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد ال ٌقل عن ثالثة أعضاء ٌعٌنون من قبل حملة األسهم فً اجتماعهم العمومً من
بٌن أعضاء مجلس اإلدارة ولفترات ال تتجاوز أربع سنوات وٌجوز إعادة تعٌنهم لفترات الحقة وبنفس المدة  ،وال ٌكون
ربٌس مجلس اإلدارة أو المدٌر المفوض للمصرف أو أي مسإول أو موظف مصرفً أعضاء فً لجنة مراجعة الحسابات.
 - 3تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات بؤغلبٌة األصوات لألعضاء الحاضرٌن  ،وإذا كان التصوٌت متعادالً ٌكون تصوٌت
ربٌس المجلس هو قرار التصوٌت .
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 )3الحوادوظى:ى
مصرف
بغداد

تجاه أية نتائج

م بأنيا معمكمات نزيية خالية مف التحيز
أف تتسـ اؿمعمكمات المحاسبة

م المعمكمات كاجبان عمى عاتؽ المسئكليف عف كضع
محددة مسبقان  ،إذ تضع خاصية حي اد ة

ال  ،كما تضع كاجبنا عمى عاتؽ المسئكليف عف إعداد كعرض القكائـ
معايير المحاسبة المالية أك ن

المالية فيما يتعمؽ باتخاذ ق اررات منصفة بشأف االختيار مف بيف األساليب البديمة لمقياس

كاإلفصاح كتقديـ معمكمات ذات عبلقة كثيقة ب العمميات ك األىداؼ التي تعد مف أجميا ؿتحؽمؽ
مكثكقية بتمؾ المعمكمات .
كمف رؤيا فاحصة لكممة رئيس مجمس إدارة المصرؼ كتقرير مجمس اإلدارة كالقكائـ المالية
المنشكرة لجميكر المستخدميف  ،نجد أنيا تضمنت عمى معمكمات محاسبية كأخرل غير محاسبية
كالتي تعد ميمة كضركرية لتعريؼ المستخدميف بنشاطات المصرؼ الحالية كالمستقبمية كالخطط
السنكية المنفذة لمعاـ  2010كالخطط المستقبمية  ،فضبلن عف عدد مف صفحات أخرل بالمغة
اإلنكميزية تضمنت تقرير مراقب الحسابات كالقكائـ المالية الثبلث  ،مف كؿ ذلؾ يمكف القكؿ

صفة الحيادية لقياـ الشركة بنشر المعمكمات الضركرية لمستخدمي القكائـ المالية دكف تفضيؿ

تكافر

لطرؼ عمى آخر.

ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى :ى
يتضح لقارئ القكائـ المالية أف طريقة العرض تتضمف سنتيف ماليتيف

(  2009ك )2010

األمر الذم يساعد قارئ ىذه القكائـ بإجراء عمميات المقارنة لممعمكمات المحاسبية المعركضة مف

سنة إلى أخرل كحسب حاجتو ليذه المعمكمات .

كما يتضح أف الشركة تقكـ بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ كالتأميف كالمعمكؿ
( )21لسنة ( 1997المعدؿ)  ،كىذا يعني قابمية

بو في العراؽ عمبلن بقانكف الشركات رقـ

المعمكمات المحاسبية لممقارنة مع شركات أخرل مف ذات النشاط المتماثؿ كالتي كذلؾ تطبؽ

النظاـ المحاسبي المكحد  ،ككؿ ىذا يشير إلى

تكافر خاصية القابمية لممقارنة

بل عف
 ،فض ن

مساعدة مف يستخدمكف المعمكمات المحاسبية مف مقارنة أداء الشركة نفسيا بيف الفترات الزمنية
المختمفة أك مع أداء الشركات األخرل المتماثمة في النشاط ،

كتنشأ أكجو التشابو كاالختبلؼ

نتيجة الظركؼ التي تتأثر بيا نفس الشركة خبلؿ الفترات الزمنية المتعاقبة  ،كذلؾ نتيجة تشابو
أك اختبلؼ الظركؼ كاألحداث التي تتأثر بيا الشركات المختمفة ذات النشاط المتشابو .
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كاآلتي بعض أنكاع المقارنات لحسابات نفس الشركة :

(أ) مقارنة اإليرادات مع المصركفات لسنتيف متتاليتيف :
جدول ()10
مقارنة اإلٌرادات مع المصروفات ونتٌجة النشاط

مصرف
بغداد

2009
ألف دٌنار

2010
ألف دٌنار

41 105 517
22 488 000
18 617 517

41 707 190
25 495 981
16 211 209

الحساب

اإلٌرادات
المصروفات
الفابض

النسبة
%

الزٌادة ( /النقص)
ألف دٌنار

601 673
3 007 981
()2 406 308

1,46
13,38
()12,92

المصدر( :الجدول والشكل من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للمصرف )2010/

التحميؿ  :ارتفاع اإليرادات كالمصركفات خبلؿ السنة

 2010بنسبة (  )% 1,46ك ()% 13,38

عمى التكالي عف العاـ السابؽ  2009كالذم نتج عنو انخفاض الربح بنسبة ( ، )% 12,92كىذا
يعطي مؤش انر أف الشركة تكقعت ارتفاع قميؿ جدان في إيرادات السنة الحالية  ،إال أف اإلدارة لـ تستطع
المحافظة عمى نفس مستكل المصركفات السنكية مما أدل إلى انخفاض األرباح السنكية .

(ب) نشاط المصرؼ في الحسابات الجارية كالكدائع لمسنتيف : 2010 ،2009
جدول ( )11
مقارنة الحسابات الجارٌة والودابع لسنتٌن متتالٌتٌن
2009
ملٌار دٌنار

الحساب

حسابات جارٌة دابنة
حسابات التوفٌر
حسابات ودابع ثابتة

حسابات أخرى *
المجموع

421,4
151,7
62,6
25,9
661,6

2010
ملٌار دٌنار

568,8
147,6
58,5
29,8
804,7

الزٌادة ( /النقص)
ملٌار دٌنار

147,4
()4,1
()4,1
3,9
143,1

النسبة
%

35
()3
()7
15
28

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة ) 2010 /

*

الحسابات األخرى  :تؤمٌنات مقبوضة  ،حواالت وصكوك داخلٌة  ،حواالت خارجٌة مسحوبة .
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(ج) التطكر الحاصؿ في حجـ الكدائع لمسنكات (: )2010-2006
مصرف
بغداد

الجدول ()12
مقارنة حسابات الودابع للسنوات من  2006إلى 2010
الودابع الجارٌة للسنة المنتهٌة فً /12/31
البٌان
المبالغ  /ملٌار دٌنار
الزٌادة  /ملٌار دٌنار
نسبة الزٌادة

2006

2007

2008

2009

2010

242,317
-

255,474
13,157
%5

404,2
148,726
% 58

661,6
257,4
% 64

804,7
143,1
% 28

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر اإلدارة )24 : 2010 /

(د) بمغ مجمكع مبالغ االئتماف النقدم بمقدار

(  )180,8مميار دينار نياية السنة

 2010مقابؿ

( )79,5مميار دينار لمسنة  ، 2009ككما يمي :
الجدول ()13
مقارنة حسابات االبتمان النقدي لسنتٌن متتالٌتٌن
الحساب
حسابات جارٌة مدٌنة
القروض الممنوحة
أوراق تجارٌة مخصومة
تسلٌفات لقاء رهن
سلف الموظفٌن

2009
ملٌون دٌنار

2010
ملٌون دٌنار

الزٌادة ( /النقص)
ملٌون دٌنار

النسبة
%

13,524
57,715
1,883
5,874
509
79,505

18,000
170,329
18,000
10,435
180,800

4,476
112,614
16,117
4,561
101,295

33
195
856
48
127

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على تقرٌر اإلدارة )25 : 2010 /

إف ىذه المعمكمات المحاسبية الكاردة في البيانات المالية لممصرؼ كغيرىا مف المعمكمات

األخرل يمكف أف تضفي تكافر خاصية القابمية لممقارنة في حالة ما إذا قاـ مستخدمي القكائـ المالية
باستخداـ خبرتيـ في ترتيب تمؾ المعمكمات لبلستفادة مف محتكاىا .
 )2الثباتى:ى
مف خبلؿ اإلطبلع عمى القكائـ المالية كاؿ بنكد كالحسابات الكاردة فييا  ،يتبيف أف الشركة
تقكـ بتطبيؽ ذات السياسات المحاسبية مف و
سنة إلى أخرل  ،كما أظير كشؼ المكجكدات الثابتة
(غير المتداكلة) المرفؽ مع قائمة المركز المالي لمشركة كما في  2010/12/31قياـ الشركة بإتباع
مبدأ التكمفة التأريخية في تقييـ مكجكداتيا الثابتة كاتباع طريقة القسط الثابت في احتساب

االندثارات السنكية لممكجكدات الثابتة  ،كىذا يعني ثبات الشركة عمى نفس السياسات المحاسبية

كبالتالي تكافر صفة الثبات كخاصية القابمية لممقارنة

 ،ألنو كما أكضحنا سابقان أف صفتي

الثبات كالقابمية لممقارنة صفتاف متبلزمتاف كأف أحداىما مكممة لؤلخرل .
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ك -رأيىالباحثى:
مصرف
بغداد

(ُ) تـ إعداد قائمة التدفقات النقدية بالطريقة الغير مباشرة  ،في حيف أف القاعدة المحاسبية

المحمية رقـ (  " )7كشؼ التدفؽ النقدم " الفقرة (  )18أشارت إلى تفضيؿ استخداـ
الطريقة المباشرة في عرض التدفقات النقدية

ؿلنشاطات التشغيمية ألنيا تقدـ معمكمات

أشمؿ في تقدير التدفقات النقدية المستقبمية مف الطريقة غير المباشرة  ،األمر الذم يقمؿ
مف تكافر خاصية المبلءمة في القكائـ المالية  ،عمى اعتبار أف تكحيد أسمكب إعداد
القكائـ المالية سيؤدم إلى تكافر خاصية المبلءمة لمساعدة المستخدميف عمى مختمؼ

ثقافاتيـ كمحدكدية معرفتيـ عمى االستفادة منيا .
(ِ) بالرغـ مف انجاز أعماؿ التدقيؽ عمى حسابات المصرؼ بتأريخ

 2011/2/8مف قبؿ

مراقب الحسابات الخارجي  ،إال أف رئيس مجمس اإلدارة قرر أف يككف اجتماع الييئة
العامة في شير حزيراف 2011 /ككما كاضح في الدعكة

)

(

اجتماع الييئة العامة السنكم  ،كىك بذلؾ مخالؼ لتعميمات
كالتي ألزمت الشركات بعقد اجتماع الييئة السنكم بعد

التدقيقية لمحسابات  ،األمر الذم يؤدم إلى

المكجية لممساىميف لحضكر

(أ)

ىيئة األكراؽ المالية العراقية

(  )60يكمان مف انتياء األعماؿ

انخفاض صفة التكقيت المبلئـ لعرض

المعمكمات المحاسبية  ،كأف تأريخ إرساؿ القكائـ المالية لمفصؿ األكؿ ىك . 2011/5/10
(ّ) إف أكؿ ما يبحث عنو قارئ القكائـ المالية ىك اإلطبلع عمى مقدار مبالغ األرباح

المحتجزة (غير المكزعة)  ،كلـ يتـ تنظيـ قائمة األرباح المحتجزة كالتي ىي تسكية لرصيد
حساب األرباح المحتجزة كالتكزيعات مف بداية السنة المالية

إلى نيايتيا ،

إذ مف

المفترض إعدادىا ككاآلتي :
(

)

(أ) الفقرة (  " : ) 7على الشركة عقد االجتماع السنوي العام خالل مدة ال تزٌد عن ( ٌ ) 60وما ً من تارٌخ تقدٌم البٌانات المالٌة
المدققة بشكل علنً أو بتارٌخ مبكر ٌفرضه القانون وتوجٌه دعوة إلى الهٌبة لحضور االجتماع وإبداء الرأي حول القرارات
التً اتخذتها الشركة ورفع تقرٌر" (تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً فً هٌبة األوراق المالٌة العراقٌة . ) 2009 :

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

79

انفصم انثانج  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.اجلاوب انتطبَقٌ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ادلبحج األول

قابمة األرباح المحتجزة عن السنة المنتهٌة فً  /31كانون األول 2010 /
أل اح

تجزة 2010/1/1

ضاف  :صافي خل سنة
ط ح  :توز عات تازة

غ

علنة

توز عات عا ة

غ

علنة

أل اح
مصرف
بغداد

غ

علن نها

16 211 209 000

تجزة 2010/12/31

12 985 949 000

(ْ) كما ييـ المستخدميف أيضنا معرفة أم الشركات التي تحقؽ أفضؿ عائد عف السيـ الكاحد
كالتغيرات عميو مف فترة إلى أخرل  ،كلـ تقـ الشركة باإلعبلف عف ذلؾ في أسفؿ قائمة

األرباح كالخسائر أك في تقرير اإلدارة  ،ففي الغالب تركز تقارير إدارة الشركة السنكية
عمى اإلعبلف عف ربح السيـ الكاحد

(

) ،كقد يتـ اإلعبلف عف ذلؾ فيما بيف قكسيف مثؿ

صافي الربح لمسيـ الكاحد ( )0,162دينار  ،ككاآلتي:
ربح السهم =

صافً الدخل – توزٌعات على األسهم الممتازة
المتوسط المرجح لألسهم العادٌة

(المبالغ ألؼ دينار)
=

16 211 209
100 000 000

=  0,162دٌنار

(ٓ) لـ يتـ اإلشارة في قائمة المركز المالي إلى عدد كأنكاع األسيـ المطركحة في السكؽ

لمتداكؿ  ،كقد أكتفت بالمعمكمة السائدة أف سعر السيـ الكاحد بمكجب قانكف الشركات ىك
دينار كاحد  ،كأف عمى مستخدـ القكائـ المالية معرفة عدد األسيـ .

(ٔ) كما لـ تتـ اإلشارة إلى نكع االستثمارات كيامش في قائمة المركز المالية كىؿ ىي (سندات
 ،أسيـ . ) .......... ،

يتضح مف أعبله أف الشركة لـ تقـ بذلؾ مما يعني أف صفة

القيمة التنبؤية ينقصيا بعض

المعمكمات المحاسبية ذات األىمية األكبر بالنسبة إلى مستخدمي القكائـ المالية .

(ٕ) لـ يصرح مراقب الحسابات في تقريره بالنص أنو قاـ بأعماؿ التدقيؽ كفقنا لمعايير كطنية
أك دكلية خبلفان لمفقرة (  )12مف معيار التدقيؽ

(

) الدكلي (  ، )700مما يضعؼ تكافر

خاصية المكثكقية بالقكائـ المالية  ،أم أنو كضع إجراءات تدقيقية استنادنا إلى الحكـ

الشخصي الميني .

(

(

)

الفقرة ( )10معٌار محاسبً دولً (" : )33حصة السهم من األرباح " ٌ :جب حساب حصة السهم من األرباح األساسٌة
بتقسٌم صافً الربح أو الخسارة للفترة إلى حملة األسهم العادٌة للشركة (بسط) على المعدل الموزون لعدد األسهم
العادٌة المتداولة (المقام) خالل الفترة (م .ع .م .ق. )1592 : 2008 ،
) ٌجب أن ٌصف تقرٌر مراقب الحسابات بالنص على أن عملٌة التدقٌق قد تم انجازها وفقا ً للمعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق أو وفقا ً
للمعاٌٌر أو الممارسات الوطنٌة المناسبة وحسبما هو مالبم (م .ع .م .ق . )226 : 2007،
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مصرف
بغداد

(ٖ) لـ يتـ التصريح عف أسباب زيادة الركاتب كالمكافآت كالمخصصات لسنة  2010عف سنة
 2009ككما مبيف في اآلتي :
الجدول ()14
الرواتب واألجور لسنتٌن متتالٌتٌن ومقدار الزٌادة ونسبتها
الحساب

2009
ألف دٌنار

2010
ألف دٌنار

الزٌادة ( /النقص)
ألف دٌنار

النسبة
%

األجور

1 476 755

1 761 236

284 481

19

المكافؤت

214 008

825 924

611 916

285

المخصصات

3 669 606

5 022 222

1 352 616

37

المجموع

5 360 369

7 609 382

2 249 013

42

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للمصرف )2010 /

التحميؿ  :ىناؾ زيادة في مبالغ الركاتب كاألجكر لسنة  2010بنسبة ( )%42عف سنة ، 2009
كأف الزيادة األكبر كانت في المكافأت الممنكحة لرئيس كأعضاء مجمس اإلدارة إذ بمغت نسبة

الزيادة ( )%285لسنة  2010عف سنة  ، 2009كىذا يعني كجكد ضعؼ في تكافر صفة
الحيادية لعدـ التصريح عف أسباب تمؾ الزيادة في البيانات المالية لجميكر المستخدميف .

(ٗ) نظ نار النتياء أعماؿ التدقيؽ في و
كقت مبكر جدنا كبتأريخ

 2011/2/8كنظ نار لضخامة حجـ

األمكاؿ التي يتعامؿ بيا المصرؼ  ،فإف كؿ ذلؾ يعطي مؤش انر عمى أف مراقب الحسابات لـ
يأخذ كفايتو مف الكقت البلزـ كالكافي النجاز أعمالو التدقيقية  ،كبالتالي

نسبيان مف خاصية المكثكقية بالقكائـ المالية كلؤلسباب اآلتية :

تحقؽ قدر قميؿ

(أ) تدقيؽ حركة الحجـ اؿكبير مف المعامبلت كاألمكاؿ بدقة خبلؿ إطار زمني قصير.

(ب) اؿتشتت اؿجغرافي في معالجة المعامبلت المالية في عدد مف المكاقع كالبالغة ( )34فرعان .
(ج) كثرة عمميات ا لمقبكضات كالمدفكعات اليكمية كالتي يجب إكماؿ معظميا في نفس اليكـ .
(د) التعرض إلى مخاطر استعماؿ أنظمة تحكيؿ األمكاؿ إلكتركنينا .

(ق) متابعة مدل االلتزاـ بالقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كعدـ التعرض إلى خطر العقكبات .

(َُ) ظير أف األسمكب الذم اتبعو مراقب الحسابات في تقريره ىك أسمكب سرد لممعمكمات

المحاسبية( ) ،إذ أطمؽ عمييا تسمية (مبلحظاتنا التكضيحية)  ،كىي بالفعؿ كانت تكضيحية

كأشتممت عمى اآلتي  ( :أس
الستث ا ت  ،خصص ون
فا ة أس ال) .

(

ال  ،نشاط ص ف  ،وضع ا ي  ،خصص ه وط ق ة
ش وك ف ها  ،سع ت و ل ع الت ألجن ة  ،غس ل أل و ل ،

)

تسعى مهنة مراقبة الحسابات إلى ترسٌخ قناعة لدى الجمهور بؤهمٌتها كؤداة محاٌدة من خالل تحدٌد واجبات ومسإولٌات
مراقبً الحسابات بشكل واضح لكونه شخصا ً مهنٌا ً ٌإدي عمله وفقا ً ألطر وقواعد معتمدة ومتعارف علٌها  ،ألن فبات متعددة
من المجتمع تستند على رأٌه  ،األمر الذي ٌرتب علٌه مسإولٌة كاملة (الفقرة  1الدلٌل  ،2م .م .م .ر .ع . ) 1 :1999 ،
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مصرف( )ىالمنصورىلالدتثمارى(ش.ىىمى.ىخ.ى)ى

2ى

أ -مطلوماتىرامظىرنىالذركظى(البيانات المالية: )7 :2010 ،
تأسس المصرؼ كشركة مساىمة برأسماؿ مدفكع بالكامؿ قدره ( )55مميار دينار عراقي في

 2005/9/13كالصادر عف ك ازرة التجارة  /دائرة تسجيؿ الشركات بمكجب قانكف الشركات المرقـ
( )21لسنة ( 1997المعدؿ) تحت أسـ شركة المنصكر لبلستثمار (ش .ـ .خ. ).

يمارس المصرؼ أعماؿ الصيرفة استنادان لمكافقة البنؾ المركزم العراقي  /المديرية العامة

لمراقبة الصيرفة كاالئتماف ذم العدد  368/3/9في  ، 2006/2/20في عاـ  2008أصبح رأس ماؿ
المصرؼ ( )60,5مميار دينار /سيـ مف خبلؿ رسممة جزء مف األرباح الصافية المتحققة في عاـ

 ، 2007كفي عاـ  2009كبمكافقة الييئة العامة كمصادقة دائرة تسجيؿ الشركات  /ك ازرة التجارة
تمت زيادة رأس الماؿ إلى ( )75مميار دينار عراقي بزيادة مقدارىا (. )% 23,97

كقد بمغ الربح اإلجمالي المتحقؽ لممصرؼ خبلؿ العاـ  2010مبمغان مقداره (  )4,567مميار

دينار كىك يعادؿ (  )% 6,1مف رأسمالو المدفكع  ،كاف صافي الربح القابؿ لمتكزيع عمى المساىميف

مبمغان مقداره ( )3,487مميار دينار كىك يعادؿ ( )% 4,66مف رأس الماؿ المدفكع .

: )29
ب -تػرورىمراقبىالحداباتى(البيانات المالية -28 :2010 ،ى
أكد مراقب الحسابات في تقريره ذم العدد (  )650بتأريخ /25كانكف الثاني 2011 /حصكلو

عمى المعمكمات كاإليضاحات الضركرية ألداء ميمتو طبقان لمتشريعات المالية النافذة ككفقان

البلزمة ألكجو نشاط المصرؼ الكاقعة
إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا كالتي شممت االختبارات ٌ
ضمف اختصاصو  ،كقد أكرد اإليضاحات كالمبلحظات اآلتية :

(الميـ منيا)

 oأكضح أنو تـ ارتفاع التخصيصات ليذه السنة ككاآلتي :
التخصٌصات
خصص الئت ان نق ي
خصص الئت ان أ تعه ي
ج وع

دٌنار
2180 495 531
1407 318 036
3587 813 567

 oكجد أف نسبة كفاية رأس الماؿ ىي (. )%105
 oلـ يستمـ تأييدات أرصدة الحسابات المدينة كالدائنة كاألسيـ كالعقارات المرىكنة لصالح المصرؼ .

(

)

ارتؤى الباحث وألهمٌة البحث أن ٌعرض شركتٌن مالًتٌن متماثلتٌن فً النشاط تعمل فً المجال المصرفً وه ي :
 ) 1مصرف بغداد  ) 2 ،مصرف المنصور  ،كشركتٌن متماثلتٌن فً النشاط الغرض منها تعرٌف جمهور المستخدمٌن بطبٌعة
إجراءات المقارنات للبنود المتشابهة بٌن القوابم المالٌة لتلك الشركات ذات النشاط المتماثل والحصول على نتابج تفٌد عملٌة اتخاذ
القرار االقتصادي .
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 oتـ تقييـ االستثمارات كفؽ مبدأ (سعر السكؽ أك الكمفة أييما أقؿ) كزيادة مخصص ىبكط قيمة

مصرف
المنصور

االستثمارات مف ( )125مميكف دينار إلى ( )360مميكف دينار .

 oفيما يتعمؽ بمكافحة غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب  ،لـ يتبيف كجكد أية عمميات ليا عبلقة
بمثؿ ىذه األنشطة .
 oرأم مراقب الحسابات :
(ُ) المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر ،كأف نظاـ الرقابة
الداخمية قد أشتمؿ عمى اإلجراءات الضركرية التي تتناسب مع حجـ كطبيعة النشاط .
(ِ) إف عممية جرد المكجكدات الثابتة كالنقدية قد تمت بشكؿ سميـ كبأشرافنا كفقان لؤلسس
كاألصكؿ كالمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة .

(ّ) إف التقرير السنكم المعد مف قبؿ اإلدارة يعكس بصكرة شاممة مسيرة المصرؼ المالية كال
يتضمف أم مخالفات ألحكاـ القكانيف كالتشريعات المالية السائدة .
(ْ) إف البيانات المالية قد دققت كفقان لممعايير الدكلية لمتدقيؽ المنظمة كفقان لمقكاعد المحاسبية

كالتشريعات المرعية كمتفقة مع السجبلت كمنسجمة مع متطمبات قانكف الشركات كاألنظمة

كالتعميمات الصادرة بمكجبو كقانكف المصارؼ كأنيا تعبر بكضكح عف المركز المالي كما
في /31كانكف األكؿ 2010 /كنتائج نشاطو كتدفقاتو النقدية لمسنة المنتيية بذات التأريخ .

ق -تػرورىلجنظىمراجطظىالحداباتى(البيانات المالية26-25 :2010 ،ى) :
استنادان لممادة (  )24مف قانكف المصارؼ رقـ (  )94لسنة  2004كمكافقة الييئة العامة تـ

تشكيؿ لجنة مراجعة الحسابات في المصرؼ يرأسيا (عضك مجمس اإلدارة) لمراجعة الحسابات مف
 2010/1/1إلى  2010/12/31كتقرير مجمس اإلدارة لحماية حقكؽ المساىميف طبقان لمتشريعات
النافذة ككفقنا إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا محمينا كدكلينا  ،كقد بينت المجنة اآلتي :

 oإف البيانات كالمعمكمات المحاسبية التي تضمنيا تقرير اإلدارة السنكم تعكس الصكرة الشاممة
كالكاضحة عف أعماؿ المصرؼ خبلؿ العاـ . 2010
 oإف الضكابط كاإلجراءات المحاسبية التي اتبعيا المصرؼ تتكافؽ مع األصكؿ كاألعراؼ
كالمبادئ المحاسبية السميمة .
 oأً
ت البيانات المالية كنظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية الكطنية كالدكلية كالتشريعات النافذة .
يع ىد ٍ

 oإف التقارير المقدمة مف قسـ الرقابة الداخمية كاإلجراءات المتخذة سميمة كمتطابقة مع إجراءات
التدقيؽ كالرقابة الداخمية .
 oامتثاؿ المصرؼ لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة كلـ يثبت لنا ما يدؿ عمى قيامو بعمميات
غسيؿ األمكاؿ .
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ك -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6ى
ز -دور ىمراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظ:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:ى
مصرف
المنصور

إف تكافر معمكمات محاسبية كاضحة كمبلئمة عف نتائج نشاط المصرؼ كأكضاعو المالية
بالقدر كاإلفصاح البلزـ كلكف ليس الكافي الذم سيساعد مستخدمي القكائـ المالية في الحصكؿ عمى
معمكمات مالية كمحاسبية كافية  ،إذ لـ نجد استخداـ الكسائؿ التكضيحية مثؿ الجداكؿ التحميمية

كالرسكـ البيانية بالقدر الكافي  ،كبالتالي تكافر قدر قميؿ مف خاصية المبلئمة في العرض لجميع

المستخدميف عمى مختمؼ معرفتيـ كثقافاتيـ لتساعدىـ في عممية اتخاذ ق ارراتيـ المالية .

 )1التوقوتىالمالئمى :ى
بعد اإلطبلع عمى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع القكائـ المالية ظير أف تقريره بالعدد

( )2010/65بتأريخ /25كانكف الثاني ، 2011 /كىذا يعني تكافر صفة التكقيت المبلئـ .

كلكف !! إف تكقيت إنجاز األعماؿ التدقيقية في ىذا الكقت المبكر جدان يعطي مؤشر بأف

أعماؿ التدقيؽ تمت بصكرة سريعة األمر الذم لو التأثير المباشر عمى خاصية مكثكقية المعمكمات
المنشكرة  ،كمف جانب آخر قاـ رئيس مجمس إدارة الشركة بتكجيو دعكة إلى المساىميف في الشركة
لمحضكر إلى اجتماع الييئة العامة الذم سيعقد صباح يكـ ( ) المكافؽ

(

)

 2011 / /لبلستماع

إلى تقرير اإلدارة كتقرير مراقب الحسابات كتقرير لجنة مراجعة الحسابات كمناقشتيا كالمصادقة
عمى القكائـ المالية  ،فضبلن عف المدة الزمنية التي تحتاجيا القكائـ المالية لمطباعة كالنشر  ،كبعد
كؿ ىذا كجد أف المصرؼ قاـ بإرساؿ البيانات المالية بمكجب كتابو ذم العدد

( ؽ .ـ )489 /

بتأريخ  2011/2/17مكضحان إرفاؽ نسخة مكقعة كمصدقة مف التقرير السنكم كالحسابات الختامية
لمسنة المنتيية في . 2010

(

)

كجد أف اإلعبلف عف يكـ كتأريخ االجتماع غير مدرج في الدعكة المكجية إلى المساىميف مف مجمس إدارة الشركة الجتماع

الييئة العامة السنكم  ،كفي الغالب يتـ االجتماع خبلؿ شير حزيراف مف السنة  ، 2011كىذه صكرة مف الدعكة :
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 )2الػومظىالتنبؤوظى:ى
مف خبلؿ اإلطبلع عمى تقرير إدارة الشركة المرفؽ مع القكائـ المالية  ،كجد اآلتي :
مصرف
المنصور

(أ) جاء في التقرير أف في عاـ  2008أصبح رأس ماؿ المصرؼ ( )60,5مميار دينار عراقي
 /سيـ مف خبلؿ رسممة جزء مف األرباح الصافية المتحققة في عاـ

 2007بعد أف كاف

رأس الماؿ ( )55مميار دينار عراقي عند تأسيسو في عاـ  ، 2005كفي عاـ  2009تمت
زيادة رأس الماؿ إلى ( )75مميار دينار عراقي بزيادة مقدارىا (.)%23,97

(ب) ظير أف كفاية رأس الماؿ كما في  2010/12/31بنسبة (  )%104,98كىي نسبة ممبية
لمتطمبات البنؾ المركزم العراقي

(

)

.

(ج) باستخداـ بعض النسب المالية مف خبلؿ عممية التحميؿ المالي المتضمنة معالجة ـ نظمة
م الماضم
ممي ا تخاذ ا لق ار ارت كتقييـ األ داء ؼ
لممعمكمات المحاسبية ا لمتاحة تستعـ ؿ في ع ة
كالحاضر  ،كتكؽع ما سيككف عليق الكضع في المستقبؿ  ،مف ىذه النسب اآلتي:
وسبت السيىلت السريعت =

المىجىداث المتذاولت  -المخزون
المطلىباث المتذاولت

وسبت السيىلت السريعت =

0 – 168 702 267 000
87 699 426 706

=  1,924مرة

=

2
1

التحميؿ  :إف قدرة الشركة عمى الدفع الفكرم اللتزاماتيا النقدية المستقبمية عند استحقاقيا
جيدة نكعان ما  ،إذ أظيرت

النتيجة ( )1 : 2كىي نسبة جيدة مقارنةن مع المقياس المعتمد

كالمتعارؼ عميو كىك ( ، )1: 1كبالرغـ مف أف ىذه النسبة تحدد القدرة الفكرية لمشركة عمى
سداد التزاماتو المستحقة التي قد تككف مرغكبة مف قبؿ الدائنيف  ،إال إنيا تشكؿ ضعفان في
السياسة االستثمارية لمشركة خصكصان إذا عممنا أف الشركة الناجحة ىي التي ال تعطؿ
أمكاليا بدكف استثمار حتى كلك كانت مؤقتة  ،ألنيا تؤثر عمى ربحية الشركة .

(

) المادة (  / 8أ ) نظام شركات االستثمار المالً رقم (  ) 5لسنة  " : 1998على البنك بالتنسٌق مع مسجل الشركات أن ٌطالب
الشركة بؤٌة زٌادة ٌراها ضرورٌة لضمان كفاٌة رأس المال الستمرار نشاط الشركة " .
المادة (  ) 41الفقرة (  / 1ب) من قانون المصارف رقم  94لسنة  " : 2004قواعد ممارسة النشاط المصرفً " ٌ " :زود كل
األجنبٌة ونسبة كفاٌة رأس المال ووضع االحتٌاطً
مصرف البنك المركزي العراقً كشوفات عن حجم القروض بالعمالت
والموجودات السابلة واالنكشافات االبتمانٌة الكبٌرة المقدمة ألشخاص ذوي صلة .
المادة ( ) 16من قانون المصارف المذكور أعاله  ،الشروط األخرى المتعلقة برأس المال ٌ " :حتفظ كل مصرف فً جمٌع
( )%12من القٌمة
األوقات برأس مال ٌشمل رأس ماله السلٌم واحتٌاطٌاته السلٌمة فً العراق ال تقل قٌمته عن ما ٌعادل
اإلجمالٌة لموجوداته المحددة على أساس مراعاة عنصر المخاطرة أو أي نسبة مبوٌة أعلى من ذلك بموجب أنظمة صادرة عن
البنك المركزي العراقً بحٌث ٌتكون ما ال ٌقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال أساسً " .
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(د) أرتفع المركز المالي لممصرؼ عاـ  2010إذ بمغ (  )172مميار دينار بعد أف كاف ( )140
مصرف
المنصور

مميار دينار نياية عاـ  2009بزيادة نسبتيا (  ، )%23كيعكد أساس تمؾ الزيادة لبلئتماف
النقدم نتيجة تكجو المصرؼ نحك األنشطة المصرفية األساسية .

(ق) أعمف المصرؼ عف افتتاح فركع جديد في محافظات أخرل  ،إذ أصبح عدد الفركع في
عاـ  2010سبعة فركع بضمنيا الفرع الرئيس لممصرؼ .
(ك) بمغ الربح اإلجمالي المتحقؽ لممصرؼ خبلؿ العاـ

دينار كىك يعادؿ ( ) % 6,1مف رأسمالو المدفكع .

 2010مبمغان مقداره (  )4,567مميار

(ز) أصبح الفائض المتراكـ (ضمف رصيد االحتياطيات) بمبمغ ( )8 063 235ألؼ دينار  ،كقد
أقترح مجمس اإلدارة تحكيؿ ثمانية مميارات دينار مف ىذا الحساب إلى رأس الماؿ بمكجب

المادة ( / 55ثانينا) مف قانكف الشركات رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) .

مما كرد أعبله نجد أف المصرؼ قد صرح لجميكر المستخدميف عف التطكرات الحاصمة لغاية نياية

العاـ  2010بزيادة رأس ماؿ المصرؼ كعدد فركعو في العراؽ  ،ك مف المبلحظ أف المصرؼ قد عرض
أغمب المعمكمات المحاسبية كاألخرل المفيدة كنشرىا عمى المستخدميف لبلستفادة منيا لمتنبكء
بالمستقبؿ المالي لمشركة كاألحداث المستقبمية المتكقعة  ،كؿ ىذا يساعد عمى
التنبؤية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .

تكافر صفة القيمة

 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
إف نظاـ المحاسبة المالية ُّ
يعد بمثابة قاعدة نظاـ معمكمات لرفد المعمكمات المحاسبية لمف

يحتاجيا خبلؿ السنة المالية عمى كفؽ نظاـ يقكـ بالتغذية العكسية  ،كقد قامت الشركة بإصدار

قكائـ مالية فصمية كىي بذلؾ تقدـ المساعدة التي تحتاجيا مستخدمي القكائـ المالية كالمستثمريف
لبلعتماد عمييا في متابعة الق اررات االقتصادية التي تـ اتخاذىا سابقنا كمقارنة النتائج مع التغيرات
كالتطكرات الجديدة الظاىرة لمساعدتيـ في تصحيح الق اررات السابقة أك البقاء عمييا أك إعادة

تشكيؿ ق ارراتيـ  ،كقد قامت الشركة بنشر القكائـ المالية الثبلث عف الفصؿ األكؿ بتأريخ
 2011/5/15كقكائـ الفصؿ الثاني في  2011/7/19كقكائـ الفصؿ الثالث في ، 2011/10/12
إف ىذه المعمكمات المحاسبية المنشكرة تؤثر عمى إدراؾ اآلخريف  ،كاف ىذا اإلدراؾ كالمعرفة
تؤدم إلى تغييرات في السمكؾ االقتصادم  ،إف عرض ىذه القكائـ المالية ستعتبر بالنسبة
لجميكر المستخدميف كنظاـ معمكمات التغذية العكسية لتحديد الق اررات الجديدة أك مراجعة
ق ارراتيـ مما يضفي تكافر صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية .
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ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
مصرف
المنصور

لتعزيز الثقة بالقكائـ المالية كتككف مقبكلة كمعتمدة مف قبؿ مستخدمييا المتعامميف في سكؽ
األكراؽ المالية  ،تـ إخضاع اؿحسابات كاؿبيانات المالية لمتدقيؽ مف قبؿ مراقب الحسابات
بل بالفقرة ( )3مف تعميمات دائرة اإلفصاح المالي في ىيئة األكراؽ المالية العراقية
عم ن

(

)

.

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
صرحت إدارة المصرؼ بأف المصرؼ يعمؿ كفؽ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ
كشركات التأميف كأساس في تسجيؿ كترحيؿ كتبكيب كتصنيؼ البيانات المحاسبية كاألحداث
المالية  ،كما كيطبؽ المصرؼ مبدأ االستحقاؽ كأساس لسياستو المحاسبية عند إعداد الحسابات
الختامية  ،ك إف الحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كاف
المعمكمات المحاسبية المعركضة غير مخالفة ألحكاـ القكانيف كالتعميمات كالتشريعات المالية

السائدة كالمعتمدة في ىذا المجاؿ كىي متفقة مع ما تظيره السجبلت كمنظمة طبقنا لقانكف

الشركات رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) .

فضبلن عف قياـ لجنة مراجعة الحسابات بفحص كتدقيؽ كمراجعة البيانات المالية لمفترة مف

 2010/1/1كلغاية  2010/12/31كتقرير مجمس اإلدارة السنكم كفقنا لمتطمبات كأحكاـ قانكف

المصارؼ رقـ (  )94لسنة  2004كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كتعميمات البنؾ المركزم
العراقي كأيدت أف البيانات المالية كالمعمكمات المحاسبية لممصرؼ تعكس صكرة شاممة ككاضحة
كحقيقية عف أعمالو كنشاطاتو  ،كتـ خبلؿ الفترة مراجعة البيانات كالمعمكمات التي تراىا المجنة
ضركرية لحماية حقكؽ المساىميف  ،طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان إلجراءات التدقيؽ كالمراجعة

المتعارؼ عمييا محمينا كدكلينا .

كقد أقر مراقب الحسابات بأنو قاـ بإجراءات التدقيؽ كفؽان لممعايير الدكلية لمتدقيؽ

(

)

كأف

البيانات المالية قد نظمت كفقان ؿلقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كأف االتفاؽ كاقع بيف عممو

كعمؿ لجنة المراجعة  ،مف كؿ ذلؾ يتبيف تكافر صفة القابمية لمتحقؽ ألف المصرؼ قد اعتمد
القكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتشريعات المرعية المكحدة في إعداد كعرض البيانات المالية

لممصرؼ .
(

)

(

)

" تدقق البٌانات المالٌة السنوٌة وفقـآ لمعاٌٌر الرقابة الدولٌـة وبواسطة مراقب حسابات مستقل ومخول قانونا ً فً العراق
ووفقا ً لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة وللمدى الذي تسمح به المعاٌٌر المعمول بها فً العراق " .
لم ٌؤتً على ذكر اعتماده على أدلة التدقٌق الوطنٌة .
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 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى
مصرف
المنصور

إف القكائـ المالية أعدت كنظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية الكطنية كالدكلية كالتشريعات النافذة

كىي تعبر بصكرة تامة ككاضحة عف الكضع المالي لممصرؼ كمنظمة طبقان لمتطمبات قانكف

تفؽ مع المتطمبات القانكنية  ،كأف
المصارؼ رقـ (  )94لسنة  2004كاألنظمة كالتعميمات النافذة كـ ة
ؾممة ضمف اؿحدكد المادية كأف القكائـ المالية تظير /تعرض بأمانة المركز المالي كاألداء
المعمكمات ا
كالتغيرات في المركز المالي لمشركة لمكصكؿ إلى أفضؿ تمثيؿ لؤلحداث كالمعامبلت المالية

كما يتضح مف خبلؿ رأم مراقب الحسابات كلجنة تدقيؽ كمراجعة القكائـ المالية أف

المجمكعة الدفترية الممسككة مف قبؿ إدارة حسابات الشركة كانت متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ
الدفاتر المحاسبية كأنيا قد تضمنت تسجيؿ العمميات كاألحداث المالية المتعمقة بتسجيؿ كافة
المكجكدات كالمطمكبات كاستخدامات كمكارد المصرؼ خبلؿ السنة المالية

كإعطاء صكرة حقيقية

عف نتائج نشاط ات المصرؼ كأكضاعو المالية (باستثناء أف مراقب الحسابات لـ
أرصدة الحسابات المدينة كالدائنة كاألسيـ كالعقارات المرىكنة لصالح المصرؼ)

يستمـ تأييدات

 ،كما أكد مراقب

الحسابات بإف نظاـ الرقابة الداخمية قد أشتمؿ عمى اإلجراءات الضركرية التي تتناسب مع حجـ

كطبيعة نشاطات المصرؼ  ،األمر الذم يظير تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ في القكائـ المالية

 )3الحوادوظى:ى
إف الضكابط كاإلجراءات المحاسبية التي اتبعيا المصرؼ كالخطة المكضكعة لمراجعة
الحسابات السنكية تتكافؽ مع األصكؿ كاألعراؼ كالمبادئ المحاسبية السميمة  ،كأف القكائـ المالية
أعدت كنظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية الكطنية كالدكلية كالتشريعات النافذة كىي تعبر بصكرة تامة

ككاضحة عف الكضع المالي لممصرؼ  ،كأنيا منظمة طبقان لمتطمبات قانكف المصارؼ رقـ

( )94

لسنة  2004كقانكف الشركات رقـ (  )21لسنة ( 1997المعدؿ) كاألنظمة كالتعميمات النافذة  ،إف
عممية االلتزاـ بالمبادئ كاألعراؼ المحاسبية السميمة كفؽ القكانيف كالتعميمات المرعية عند القياـ

بتدقيؽ الحسابات تعني تكافر صفة الحيادية في القكائـ المالية .

كمف خبلؿ اإلطبلع عمى المعمكمات المنشكرة مف قبؿ المصرؼ كالتي تضمنت كممة رئيس
مجمس إدارة المصرؼ كتقرير مجمس اإلدارة كتقرير لجنة المراجعة في المصرؼ كتقرير مراقب
الحسابات كالقكائـ المالية المنشكرة نجد أنيا تحتكم عمى مجمكعة ال بأس بيا مف المعمكمات
المحاسبية كغير المحاسبية الميمة كالمفيدة لجميكر المستخدميف كالميتميف بنشاطات المصرؼ
الحالية كالمستقبمية كالخطط السنكية المنفذة لمعاـ  ، 2010مف كؿ ذلؾ يمكف القكؿ أف المعمكمات

المنشكرة تتكافر فييا صفة الحيادية .
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ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى:
مصرف
المنصور

عف طريؽ إجراء المقارنات يمكف الكقك ؼ ع ؿل ـ راؾز ا لقكة ك الضعؼ لحسابات الشركة
كتحدم الماضم كالتنبكء بالمستقبؿ  ،كمف ىذه المقارنات ما يمي :
د
كتشخيص المشكبلت

(أ) مف أنكاع المقارنات مقارنة السبلسؿ الزمنية  ،أم مقارنة سمسمة مف الزمف لبند معيف مف سنة
ألخرل (مف سنة التأسيس)  ،كقد أكرد تقرير اإلدارة بعض المعمكمات المفيدة عف رأس الماؿ
كالتغيرات الحاصمة عميو بيف السنكات كلغاية نياية سنة  ، 2010ككما يمي :
الجدول ()15
رأس مال المصرف والزٌادات الحاصلة علٌه ونسبتها

السنة المنتهٌة

2006 - 2005
2007
2008
2009
2010

رأس المال
ملٌار دٌنار

النسبة
%

الزٌادة
ملٌار دٌنار

5,5
4,5
-

55
60,5
60,5
75
75

10
7
-

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة )10 :2010 /

(ب) ارتفاع الحسابات الجارية الدائنة كالكدائع األخرل ليذه السنة إلى (  )83,3مميار دينار بعد أف
كانت ( )53,4مميار دينار بنسبة زيادة ( ، )%56ككما مبيف أدناه :
جدول ()16
مقارنة الحسابات الجارٌة والودابع لسنتٌن متتالٌتٌن
2010/12/31

(

)

2009/12/31
المجموع

نسبة
التغٌر
%

حسابات جارٌة دابنة 9 128 881 20 143 292

3 975 696 12 524 927 29 272 172

16 500 613

77,4

8 184 983 25 343 098

1 414 244 16 286 281 33 528 081

17 700 525

89,4

العملة المحلٌة العملة األجنبٌة
دٌنار
دٌنار

نوع الودٌعة
حسابات التوفٌر

المجموع

العملة المحلٌة العملة األجنبٌة
دٌنار
دٌنار

حسابات الودابع ألجل
وحٌن الطلب
تؤمٌنات مستلمة
5,9
9 622 095 4 911 601 4 710 494 10 194 191 5 150 353 5 043 838
ومقبوضات لقاء
عملٌا مصرفٌة
الحواالت والصكوك
) 68,3( 1 504 027
1 509
1 509
477 143
0
477 143
الداخلٌة
55,9 53 387 475 18 198 306 35 189 169 83 253 314 32 053 325 51 199 989
المجموع
المصدر( :من إعداد الباحث اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة )21 : 2010 /
199 618

(

)

9 589 108

9 784 726

164 949

7 895 256

تم اعتماد سعر صرف الدوالر األمرٌكً بموجب نشرة البنك المركزي العراقً خالل السنة المالٌة .
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مصرف التحميؿ  :كاف لممصرؼ درجة عالية مف األىتماـ بالحسابات الجارية الدائنة كالكدائع ككنيا المكرد
المنصور الرئيس لتمكيؿ نشاطات المصرؼ كخصكصان التي ال تحمؿ المصرؼ كمفان عالية  ،فقد حرص
المصرؼ عمى تكسيع قاعدة الزبائف مف خبلؿ تقديـ أفضؿ الخدمات ليـ عف طريؽ أداء إدارم

جيد  ،األمر الذم أدل إلى ارتفاع ىذه األرصدة ليذه السنة بنسبة (  )%55,9عف السنة السابقة
. 2009

(ج) نتيج نة لمزيادة الحاصمة في أرصدة الحسابات الجارية كالكدائع الكارد ذكرىا في (ب) أعبله ،فقد
تـ التحرؾ لزيادة االستثمارات المالية لممصرؼ ألنيا ستككف أحد أسباب زيادة األرباح السنكية

إذ تـ نشر معدؿ الزيادة في مبالغ االستثمارات المالية  ،ككما يمي :
الجدول ()17
االستثمارات المالٌة للمصرف لدى الغٌر والتغٌرات الحاصلة فٌها ونسبتها لسنتٌن متتالٌتٌن
2009/12/31

2010/12/31

نسبة التغٌر

ألف دٌنار

ألف دٌنار

%

54 000 000

56 500 000

5

استثمارات مالٌة قصٌرة األجل/قطاع مالً (ودٌعة) 19 500 000

28 000 000

44

486 378

534 886

10

استثمارات مالٌة قصٌرة األجل/قطاع مختلط (أسهم) 205 991

210 491

2

استثمارات مالٌة قصٌرة األجل/قطاع عالم خارجً

2 564 961

410 890

()84

مجموع االستثمارات

76 757 330

85 656 267

12

مخصص هبوط االستثمارات

125 000

360 000

صافً قٌمة االستثمارات

76 632 330

85 296 267

نوع االستثمار
استثمارات مالٌة قصٌرة األجل/قطاع حكومً

استثمارات مالٌة قصٌرة األجل/قطاع مالً (أسهم)

11

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة )17 : 2010 /

التحميؿ  :مف خبلؿ اإلطبلع عمى المبالغ التي تـ االستفادة منيا في زيادة االستثمارات المالية
لممصرؼ لدل الغير  ،نجد أف اإلدارة تتمتع بأداء جيد  ،إذ تـ استخداـ التمكيبلت التي حصمت
عمييا جراء حركة الحسابات الجارية الدائنة كالكدائع الثابتة كالتكفير ألجؿ تحقيؽ أرباح سنكية مف
خبلؿ استثمار ىذه األمكاؿ كعدـ تركيا في خزينة المصرؼ  ،كما أف المصرؼ نكع في محفظة
االستثمارات سعيان منو مف عدـ المخاطرة بيذه األمكاؿ  ،إذ بمغ مجمكع إيرادات االستثمارات

(  )2 856 201ألؼ دينار لمسنة المنتيية في . 2010/12/31
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(د) مف أنكاع المقارنات األخرل ; المقارنة األفقية
مصرف
المنصور

(

)

مع شركات متماثمة في النشاط  ،مثبلن إجراء

مقارنة بعض بنكد القكائـ المالية لممصرؼ مع مصرؼ بغداد

(الشركة األكلى ضمف العينة

المختارة تـ التطرؽ إلييا بداية المبحث)  ،نجد :
الجدول ()18
مقارنة بعض البنود لمصرفٌن لسنتٌن ونتٌجة النشاط
(المبالغ بمالٌٌن الدنانٌر)

الحساب

مجموع الموجودات

مصرف بغداد
2010
2009
دٌنار
دٌنار

الزٌادة
(النقص)
النسبة %

مصرف المنصور
2010
2009
دٌنار
دٌنار

961 062 802 194

20

172 410 140 265

الزٌادة
الزٌادة
(النقص) (النقص)
النسبة  %الفرق

23

%3

100 000

18

75 000

75 000

-

% 18

مطلوبات قصٌرة األجل 842 274 693 204

21

59 259

87 699

48

% 27

المجموع

39

48

%9

()19

()% 4

رأس المال

الفابض

85 000

14 913

حصة السهم الواحد

12 985

()15

3 487

4 138

**0,046

*0,129

2,8

المصدر( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة للمصرف )2010 /

*
**

إٌضاح  :حصة السهم الواحد = الفابض القابل للتوزٌع  /عدد األسهم =  0,129 = 100 000/ 12 985دٌنار .
إٌضاح  :حصة السهم الواحد = الفابض القابل للتوزٌع  /عدد األسهم =  0,046 = 75 000/ 3 487دٌنار .

( )%3عف إجمالي مكجكدات

التحميؿ  :بمغت الزيادة في إجمالي مكجكدات مصرؼ المنصكر

مصرؼ بغداد  ،كلكف في المقابؿ ظير زيادة في االلتزامات عمى مصرؼ المنصكر ( )%9عف
االلتزامات عمى مصرؼ بغداد  ،كيفسر ذلؾ لصالح مصرؼ بغداد باعتبار أف الزيادة في
االلتزامات أعمى مف الزيادة في المكجكدات  ،فضبلن عف أف حصة السيـ الكاحد مف األرباح

ألسيـ مصرؼ بغداد تعادؿ ( )2,8أضعاؼ األرباح عمى السيـ الكاحد لمصرؼ المنصكر .
(ق) المقارنة بيف بعض بنكد حسابات المصرؼ ذات األىمية لمستخدمي القكائـ المالية لسنتيف
متتاليتيف  ،ككما يأتي :
الجدول ()19
مقارنة اإلٌرادات مع المصروفات ونتٌجة النشاط
الفرق  /دٌنار

النسبة %

الحساب

()902 057 364

()7,84

المصروفات

6055 210 882

6029 899 914

()25 310 968

()0,42

الفابض

5443 939 049

4567 192 653

()876 746 396

()16,11

اإلٌرادات

(

 / 2009دٌنار

 / 2010دٌنار

10597 092 567 11499 149 931

)

ٌمكن لجمهور المستخدمٌن إجراء هكذا نوع من المقارنات لشركتٌن أو أكثر وخالل فترات مالٌة فصلٌة أو سنوٌة للتنبوء بكفاءة أداء
هذه الشركة عن تلك  ،ولكن هذا ال ٌعنً أن استخدام النسب المالٌة أن لها القدرة على التنبوء المستقبلً لضعف فعالٌة النسب فً تقدٌم
معلومات تفٌد فً المستقبل تبعا ً للظروف البٌبٌة والخطط السنوٌة .
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مصرف
المنصور

المصدر( :الجدول والشكل من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة للمصرف )2010 /

التحميؿ  :مف البيانات أعبله المستمدة مف المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،نرل أف
اإليرادات لسنة  2010انخفضت بنسبة ( )% 7,84عف إيرادات  ، 2009فضبلن عف ىذا السبب
الذم أدل إلى انخفاض األرباح السنكية لمشركة  ،استمرت الشركة عمى نفس مقدار المصركفات

مع كجكد انخفاض بسيط فييا بمغت نسبتو (. )%0,42
مف الفقرات أعبله نرل أنو يمكف لجميكر المستخدميف إجراء المقارنات المفيدة لمساعدتيـ التخاذ
الق اررات االقتصادية بعد قياميـ ببذؿ القميؿ مف الجيد في ترتيب المعمكمات المحاسبية الستخراج
المؤشرات التي يمكف االعتماد عمييا التخاذ القرار  ،بمعنى أف المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية

تتكافر فييا صفة القابمية لممقارنة بالقدر المقبكؿ .

 )2الثباتى:ى

أً
ت القكائـ المالية كنظمت كفقنا لمقكاعد كالمعايير المحاسبية الكطنية كالدكلية
يع ىد ٍ
كالتشريعات النافذة  ،كيعمؿ المصرؼ منذ تأسيسو كفؽ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ
كشركات التأميف كأساس في تسجيؿ كترحيؿ كتبكيب كتصنيؼ البيانات المحاسبية  ،أم أف

المصرؼ اتبع نفس السياسات المحاسبية مف اؿفترة اؿمالية السابقة إلى الفترة المالية الحالية كؿف

مجرل أم تغيير في سياسة محاسبية أك طريقة استخداميا
يكصؼ ىذا التغيير ،

 ،كاال كانت قد أعمنت عف ذلؾ

إذ ينبغي اإلفصاح عنو إذا كاف يؤثر بصكرة ميمة

 ،أما بالنسبة

لبلندثارات عمى المكجكدات الثابتة فقد اعتمدت الشركة طريقة القسط الثابت السنكم كبنسبة

( )%20سنكيان عمى كافة المكجكدات الثابتة كحسب ما جاء في نظاـ االندثار رقـ

 ، 1994مما يعني تكافر صفة الثبات في التطبيؽ فيما يخص االندثار .
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ك -رأيىالباحثى:
(ُ) إف إعداد كعرض قائمة التدفقات النقدية تـ بطريقة مصادر كاستخدامات األمكاؿ  ،كقد
مصرف
المنصور

أشارت القاعدة المحاسبية المحمية رقـ (  " )7كشؼ التدفؽ النقدم " في الفقرة (  )18إلى
تفضيؿ استخداـ الطريقة المباشرة في عرض التدفقات النقدية كحسب األنشطة المختمفة كذلؾ
ؿتقدـ معمكمات أشمؿ ككافية في تقدير التدفقات النقدية المستقبمية  ،كبالرغـ مف أف إعداد
كعرض القكائـ المالية كمنيا قائمة التدفقات النقدية غير مخالفة لمفقرة

(  /12د)

القاعدة المحاسبية (  " )6اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية

(

)

مف

"  ،إال أف

تكحيد أسمكب إعداد القكائـ المالية ينتج عنو تكافر خاصية المبلءمة في القكائـ المالية
لمساعدة المستخدميف عمى مختمؼ ثقافاتيـ كمعرفتيـ  ،ألف عدـ التكحيد في القكائـ المالية

يقمؿ مف تكافر خاصية المبلءمة في المعمكمات المحاسبية .

(ِ) كفيما يخص أيضان

ضعؼ تكافر خاصية المبلءمة

فمـ يتـ

بياف عدد

كنكع األسيـ

المطركحة لمتداكؿ في سكؽ األكراؽ المالية ضمف بند مصادر التمكيؿ طكيمة األجؿ في قائمة

المركز المالي لمشركة  ،ككاآلتي عمى سبيؿ المثاؿ :
رأس الماؿ المدفكع (عدد األسيـ العادية المطركحة  75 000 outstandingمميكف سيـ)

(ّ) نظ انر النتياء أعماؿ التدقيؽ بتأريخ  /25كانكف الثاني ، 2011 /كأكد ذلؾ كتاب إرساؿ البيانات

المالية لييئة األكراؽ المالية العراقية بتأريخ  ، 2011/2/17فإف ذلؾ يعطي مؤشر عمى تكافر
صفة التكقيت المبلئـ

ألف البيانات المالية لممصرؼ أصبحت جاىزة لعرضيا عمى

المستخدميف لبلستفادة مف المعمكمات المتكافرة فييا في كقت مناسب  ،إال أف مف جانب آخر

يعطي ىذا التكقيت المبكر مؤشر أف مراقب الحسابات لـ يأخذ كفايتو مف الكقت البلزـ

كالكافي النجاز أعمالو التدقيقية  ،كبما

أف العبلقة بيف صفة التكقيت المبلئـ كخاصية

المكثكقية ىي عبلقة طردية  ،إذ أف إعطاء العممية التدقيقية الكقت الكافي يرفع مف خاصية
المكثكقية  ،أما انجاز أعماؿ التدقيؽ مبك انر جدان يعني عمى حساب تكافر خاصية مكثكقية

المعمكمات المحاسبية  ،كبالتالي تحقؽ قدر قميؿ نسبيان مف خاصية المكثكقية

لممعمكمات

المحاسبية في القكائـ المالية لما يتطمبو فترة أكبر لتحقيقيا .

(

(

)

ٌشتمل تعبٌر البٌانات المالٌة الوارد فً هذه القاعدة :
أ -المٌزانٌة العامة أو كشف المركز المالً .
ب -حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسابر  ،وكشف العملٌات الجارٌة .
جـ -كشف توزٌع صافً الدخل .
د -كشف التدفق النقدي  ،أو كشف مصادر واستخدامات األموال .
)
الفقرة (  /70ب) معٌار محاسبً دولً ( " : )33حصة السهم من األرباح " ٌ :جب على الشركة اإلفصاح عن المعدل
الموزون لعدد األسهم العادٌة المستخدمة كمقام فً حساب حصة السهم من األرباح األساسٌة(م.ع.م.ق.)1603 :2008 ،
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(ْ) عدـ قياـ الشركة بتنظيـ قائمة األرباح المحتجزة  ،إذ يعتقد بعض المحاسبيف أف قائمتي األرباح
مصرف كالخسائر كاألرباح المحتجزة مرتبطة بصكرة كبيرة تجعؿ مف البلزـ إدماجيا في قائمة كاحدة لبياف

المنصور

تسكية رصيد حساب األرباح المحتجزة  ،فضبلن عف حصة السيـ الكاحد

(

)

مف األرباح (المؤشر

األكثر أىمية) تظير في نياية قائمة األرباح كالخسائر  ،ككما يمي :
صافي فائض سنة
تجزة في 1/1
أل اح
توز عات نق ة
تجزة 12/31
أل اح
ة سه و

4567 192 653
4138 088 826
8705 281 479
غ علن نها
3487 113 242
غ علنة

(ٓ) لزيادة اإلعبلـ في القكائـ المالية لجميكر المستخدميف ينبغي اإلفصاح عف التغيرات في
الحسابات المنفصمة (في قكائـ منفصمة أك في القكائـ األساسية أك في المبلحظات)

مثؿ اإلفصاح

عف كؿ تكزيعات األرباح كصافي أرباح السنة  ،لبياف ما إذا كانت إدارة الشركة تعيد تكظيؼ
جزء أك كؿ األرباح في الشركة أك تكزيع كؿ أرباح الفترة أك أنيا ال تكزع أرباح الفترة فقط كانما
األرباح المتجمعة عمى مدار السنكات السابقة أيضان .
يتضح مف ذلؾ أف

صفة القيمة التنبؤية ينقصيا بعض المعمكمات المحاسبية

الميمة

بالنسبة إلى مستخدمي القكائـ المالية لمتنبكء بالتغيرات في األرباح السنكية كربحية السيـ الكاحد
ككفاءة أداء اإلدارة .
(ٔ) ىناؾ تحفظات مف مراقب الحسابات بشأف األرصدة المدينة كالدائنة كالتسميفات كالقركض كاألسيـ
كالعقارات المرىكنة لصالح المصرؼ لعدـ تعزيزىا بالتأييدات البلزمة كالكافية مف تمؾ الجيات
الخارجية  ،أم كجكد نقص في أدلة األثبات  ،كبالتالي

إنخفاض صفة التمثيؿ الصادؽ في

القكائـ المالية كتأثيرىا السمبي في خاصية المكثكقية بيذه الحسابات .

(ٕ) كجد أف تقرير مراقب الحسابات مقتضب جدان إذ كاف عمى صفحتيف فقط كتضمف مبلحظة كاحدة

فيما يخص أنو لـ يستمـ تأييدات األرصدة المدينة كالدائنة كالتسميفات كالقركض كاألسيـ كالعقارات
المرىكنة لصالح المصرؼ لغاية إعداد تقريره  ،إذ أنجز أعمالو التدقيقية كبمكجب تقريره بتأريخ

 /25كانكف الثاني 2011 /أم خبلؿ ( )25يكمان بعد تأريخ نياية السنة المالية بالرغـ مف األنشطة

الكثيرة لفركع المصرؼ السبعة المنتشرة في العراؽ ،األمر الذم يؤثر عمى مدل تكافر خاصية

المكثكقية بالمعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية لممصرؼ .
(

)

الفقرة (  )11معٌار محاسبً دولً (" : )33حصة السهم من األرباح "  :إن الهدف من المعلومات حول حصة السهم من
األرباح األساسٌة هو إٌجاد قٌاس لفوابد كل سهم عادي فً الشركة ألدابها خالل الفترة (م .ع .م .ق. )1592 :2008 ،
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ذركظىالزوراءىلالدتثمارىالماليى(ىمى.ىخ).ى

3ى

أ -مطلوماتىرامظىرنىالذركظ (البيانات المالية :2010 ،ى: )5
أيسست الشركة

بمكجب شيادة التأسيس الصادرة مف دائرة تسجيؿ الشركات في

 2000/2/10برأسماؿ قدره ( )100 000 000دينار (مائة مميكف دينار) كزيد خبلؿ األعكاـ ،2002

 2005 ،2004 ،2003ليصبح مميار دينار  ،كمنحت إجازة ممارسة أعماؿ االستثمار المالي

الصادر مف البنؾ المركزم العراقي المرقمة (ص .أ )576/9 /في  ، 2000/5/9كتيدؼ الشركة إلى
المساىمة في التنمية االستثمارية لمقطر مف خبلؿ تكجيو المدخرات نحك االستثمار كحسب ما

نصت عميو المادة (  )4مف نظاـ شركات االستثمار المالي رقـ

(  )5لسنة  ، 1998كأف النشاط

االستثمارم لمشركة (المحفظة االستثمارية) الذم يمثؿ عضكية الشركة في (  )56شركة مف مختمؼ
القطاعات كبمبمغ إجمالي (  )973 649 258دينار  ،كقد بمغ الربح اإلجمالي المتحقؽ لمشركة

خبلؿ العاـ  2010مبمغنا قدره (  )56 424 291دينار كىك يعادؿ (  )% 5.642مف رأس الماؿ

االسمي كالمدفكع (قيمة السيـ دينار كاحد)  ،مقابؿ ( )23 239 438دينار لمعاـ السابؽ أم بزيادة
نسبتيا ( . )% 142.794

ب -تػرورىمراقبىالحدابات (البيانات المالية -3 :2010 ،ى: )4
أكضح مراقب الحسابات في تقريره المرقـ (  )28/75كالمؤرخ في  2011/3/31بأنو قد حصؿ

عمى المعمكمات كاإليضاحات التي برأيو ضركرية كانت ألداء ميمتو كفؽ قكاعد مراقبة الحسابات
المتعارؼ عمييا كالتشريعات النافذة كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط الشركة الكاقعة

َّف أف لديو مبلحظات كايضاحات ككاآلتي :
ضمف اختصاصاتو  ،كقد ىبي ى
 oبمغت أرباح الشركة ليذه السنة (  )56مميكف دينار بنسبة زيادة مقدارىا (  )%143عف السنة
السابقة . 2009
 oتـ تقييـ المحفظة االستثمارية بسعر السكؽ كفؽ آخر جمسة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية
لمعاـ  2010ككانت القيمة السكقية أعمى مف القيمة الدفترية .

 oلـ يحصؿ عمى تأييد رصيد حساب التأمينات لدل الغير .
 oرأم مراقب الحسابات :
(ُ) إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر بدرجة تتناسب مع
حجـ كطبيعة نشاط الشركة  ،كأنيا تضمنت تسجيؿ كافة مكجكدات الشركة كمطمكباتيا
كمصركفاتيا كايراداتيا .
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الزوراء
لالستثمار

(ِ) عممية جرد المكجكدات الثابتة كاالستثمارات المالية تمت بشكؿ سميـ كبأشرافنا كقد تـ
تقييميا كفؽ األصكؿ المحاسبية المتبعة في السنة السابقة .
(ّ) التقرير السنكم مطابؽ لمسجبلت كال يتضمف ما يخالؼ أحكاـ القكانيف كالتشريعات .
(ْ) إف البيانات كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كىي
متفقة تمامان مع ما تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة

كالتعميمات الصادرة بمكجبو  ،كأف الميزانية العامة المرفقة عمى قدر ما تضمنتو مف

مؤشرات تعبر بكضكح عف حقيقة المركز المالي لمشركة بتأريخ  2010/12/31كأف حساب
العمميات الجارية يبيف نتيجة نشاطيا المنتيية بذلؾ التأريخ كبصكرة أمينة كعادلة
ج -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

د  -دورىمراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظى:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:
إف بعض المعمكمات المحاسبية قد يككف مف األفضؿ تقديميا عف طريؽ كسائؿ أخرل مثؿ
بل عف القكائـ المالية المتعارؼ عمييا  ،كيمكف
تقرير رئيس مجمس اإلدارة أك تقرير اإلدارة فض ن
االستعانة بكسائؿ تكضيحية أخرل مثؿ الجداكؿ المرفقة مع التقرير السنكم أك الرسكـ البيانية

كالنشرات التي تبرز األثر االجتماعي لمشركة  ،إال أنو نجد أف تقرير اإلدارة السنكم كاف بثبلث

صفحات بمعمكمات مقتضبة كغير كافية مما يؤشر إلى تدني مستكل خاصية المبلءمة في عرض

المعمكمات المحاسبية .

 )1التوقوتىالمالئمى :ى
استنادان إلى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع القكائـ المالية المرقـ

(  )28 / 75كاف

بتأريخ  ، 2011 / 3 / 31كىذا يعني تكافر صفة التكقيت المبلئـ  ،إف تكقيت إنجاز األعماؿ
بل إال أنو يساعد في
يعد جيدنا بالرغـ مف تأخر عرض القكائـ المالية قمي ن
التدقيقية في ىذا الكقت ٌ
تقديـ المعمكمات المحاسبية في كقت مناسب كضمف المدة الزمنية المقبكلة قبؿ أف تفقد تمؾ
المعمكمات منفعتيا  ،كىذا يعني أف مراقب الحسابات أخذ الكقت البلزـ كالكافي إلتماـ األعماؿ

التدقيقية عمى حسابات الشركة في حالة قياـ الشركة بتكميفو بالتدقيؽ مباشرةن بعد تأريخ قائمة
المركز المالي  ،كقد تـ رفع نسخة مف الحسابات الختامية المنتيية في  2010/12/31كتقرير
مجمس اإلدارة لمشركة بكتابيا بالعدد ( )45بتأريخ  2011/4/24إلى ىيئة األكراؽ المالية العراقية

لنشرىا عمى المستخدميف .
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الزوراء
لالستثمار

كلكف مف جانب آخر نجد أف رئيس مجمس إدارة الشركة قاـ بتكجيو دعكة إلى المساىميف
في الشركة لمحضكر إلى اجتماع الييئة العامة الذم سيعقد في الساعة العاشرة مف صباح يكـ
الخميس المصادؼ

 2011/5/26لبلستماع إلى تقرير اإلدارة كتقرير مراقب الحسابات

كمناقشتيما كالمصادقة عمى القكائـ المالية أم أف تأريخ المصادقة عمى القكائـ المالية لغرض

نشرىا لمجميكر كاف بعد مركر (  )40يكمان مف تأريخ تقرير مراقب الحسابات كمدة (  )145يكمنا
مف تأريخ نياية السنة المالية  ،كفي طبيعة الحاؿ أف ىذا التأخير ليس في صالح المستثمريف

في االنتظار كؿ ىذه المدة الطكيمة .

 )2الػومظىالتنبؤوظى:ى
أعمنت الشركة عف بعض المعمكمات المحاسبية ضمف المعمكمات المرفقة بالقكائـ المالية

إلضفاء نكع مف اإلفصاح الكافي عف الشركة لجميكر المستخدميف كمنيا :

(أ) تطكر رأس ماؿ الشركة منذ تأسيسيا سنة  2000مف (  )100مميكف دينار إلى مميار دينار في

سنة . 2010

(ب) بمغ الربح اإلجمالي المتحقؽ لمشركة خبلؿ العاـ  2010مبمغان مقداره (  )56 424 091دينار
كىك يعادؿ ( ) % 5,642مف رأسماليا المدفكع .

(ج) لمشركة عضكية في (  )56شركة عمى مختمؼ القطاعات تمثؿ النشاط االستثمارم (المحفظة

االستثمارية) بمبمغ إجمالي ( )973 649 258دينار كما في . 2010/12/31

كانت المعمكمات المحاسبية قميمة جدان تمؾ التي تساعد عمى التنبكء بالمستقبؿ المالي لمشركة

اعتمادان عمى تقرير اإلدارة مما يعني ضعؼ تكافر صفة القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية .
(د) مف خبلؿ التحميؿ المالي لمقكائـ المالية المنشكرة كدراسة ما تحتكيو مف معمكمات بنظرة
انتقاديو ىادفة لمكقكؼ عمى ما بيف األرقاـ التي تعرضيا مف عبلقات سببية بقصد

استخبلص مؤشرات يمكف االعتماد عمييا في تقييـ األداء المالي لمشركة كالتنبكء باتجاىات
نشاطيا المستقبمي  ،كمف ىذه النسب المالية عائد ربح التشغيؿ عمى االستثمار  ،ككاآلتي :
ائ

ح تشغ ل الستث ا =

صافي
ج وع

ح
وجو ت

=

56 424 091
1285 569 785

%4

التحميؿ  :بما أف نشاط الشركة استثمارم  ،فالميـ التعرؼ عمى نتيجة العائد عمى استثمار

األمكاؿ  ،كالنتيجة الظاىرة ( )%4كىي نسبة منخفضة جدان نسبةن إلى النسبة المتعارؼ عمييا

كالمقبكلة (  ، )%20أم أف الشركة لـ تستغؿ مكجكداتيا أكبر استغبلؿ أك أف الخطط

االستثمارية لمشركة المكضكعة غير ناجحة تمؾ التي لـ يتـ اإلعبلف عنيا في البيانات المالية أك
أف تككف غير مكضكعة  ،كيمكف معرفة ذلؾ مف اآلتي :
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اؿجدكؿ ()20
مبالغ االستثمارات المالية لمشركة كايراداتيا لمسنة 2010
مبالغ االستثمار
 / 2009دٌنار

الحساب
الستث ا ت ا ة
و ئع ثا تة
المجموع
الستث ا
إ
نس ة إل  /الستث ا
الزوراء
لالستثمار

 / 2010دٌنار

الزٌادة (النقص)
دٌنار

96 998 810 973 649 258 876 650 448
)31 644( 150 000 000 150 031 644
96 967 166 1123 649 258 1026 682 092
41 877 914 116 732 508
74 854 594
% 10
%7

النسبة
%

10
()0,02
9
36

التحميؿ  :ارتفاع رصيد مبالغ االستثمارات المالية بنسبة ( )% 9في سنة  2010عف سنة ، 2009
في حيف أف اإليرادات عمى االستثمارات بمغت (  )% 36أم بمقدار زيادة أربعة أضعاؼ عف نسبة
الزيادة في مبالغ االستثمارات .

(ق) كما يمكف لجميكر المستخدميف استخداـ نسبة مالية أخرل مثؿ نسبة السيكلة لمتحقؽ مف قدرة
الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا عند استحقاقيا  ،ككاآلتي :
وسبت السيىلت =

المىجىداث المتذاولت
المطلىباث المتذاولت

=

1283 233 890
107 080 291

=

 11,98مرة =

11
1

التحميؿ  :إف قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا المستقبمية عند استحقاقيا عالية جدان  ،إذ أف

نتيجة النسبة المالية أظيرت (  )1 : 11كىي نسبة مرتفعة مقارنةن مع المقياس المعتمد كالمتعارؼ

عميو كىك ( ، )1: 2كبذلؾ فأف ىامش األماف لدل الشركة جيد جدان  ،كبالنسبة إلى شركة مالية
استثمارية الكضع ىنا يختمؼ  ،فيذه النسبة تعتبر غير جيدة لمسياسة االستثمارية لمشركة

خصكصان أف اإلدارة الناجحة ىي التي ال تعطؿ األمكاؿ بدكف استثمار حتى كاف كاف مؤقت لما
لو مف التأثير عمى ربحية الشركة .

مف أعبله يمكف القكؿ أف عمى مستخدمي القكائـ المالية في بعض األحياف بذؿ جيكد شخصية
لبلستفادة كلمتكصؿ إلى تنبؤات مستقبمية مف خبلؿ التحميؿ المالي لبعض بنكد القكائـ المالية لمشركة .

)3الػومظىاالرتجاروظى:ى
تحقؽ المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية لمستخدمييا التغذية العكسية عف
طريؽ مقارنة ق ارراتيـ السابقة مع المخرجات الفعمية لمتقارير كاتخاذ الق اررات بشأف االستمرار أك
تصحيح القرار المتخذ سابقنا  ،كفي بعض األحياف تفيد ىذه التقارير في إلقاء الضكء عمى مدل
كفاءة اإلدارة في تنفيذ الخطط المكضكعة  ،كتعتبر القكائـ المالية المصدر الرئيس لممعمكمات

المحاسبية لممستثمريف لتساعدىـ في متابعة ق ارراتيـ السابقة .
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

98

انفصم انثانج  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.اجلاوب انتطبَقٌ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ادلبحج األول

الزوراء
لالستثمار

كتساعد القكائـ المالية الفصمية في دعـ القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية كحسب

متطمبات ىيئة األكراؽ المالية  ،كقد استممت الييئة القكائـ المالية عف الفصؿ الثاني ذم العدد

( )72بتأريخ  2011/7/17كلـ تستمـ الييئة القكائـ المالية عف الفصؿ األكؿ كالثالث األمر الذم

يقمؿ مف صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية  ،فمثبلن يمكف معرفة الفائض المتحقؽ
مقابؿ الفائض لمفترة السابقة المكازية  ،ككاآلتي :

الجدول ()21
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة للسنتٌن  2009عن 2010

الحساب

2010/6/30 -1/1
دٌنار

الزٌادة ( /النقص)
دٌنار

2011/6/30 -1/1
دٌنار

النسبة
%

اإلٌرادات

41 996 941

66 311 654

24 314 713

58

المصروفات

24 958 998

30 606 215

5 647 217

23

الفابض

17 037 943

35 705 439

18 667 496

110

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :الزيادة في اإليرادات أكبر مف الزيادة في المصركفات كتحقيؽ زيادة في الفائض .

ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
يعتمد تكافر ىذه الخاصية عمى رأم مراقب الحسابات بأف القكائـ المالية لمشركة تمثؿ ما تمثمو
حقيقةن مف كاقع األحداث كالعمميات المالية ك صحة القياس المالي كاف التقديرات تمت بصكرة معقكلة

لبنكد القكائـ المالية لمفترة الزمنية الماضية  ،ذلؾ بيدؼ إقناع مستخدمي القكائـ المالية باف محتكياتيا
مكثكؽ بيا كيمكف االعتماد عمييا  ،كلكف لـ يذكر مراقب الحسابات في تقريره خمك القكائـ المالية مف

أم أخطاء جكىرية مما يقمؿ مف خاصية المكثكقية بالمعمكمات.

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
أكضح تقرير مجمس اإلدارة بأف الشركة تعمؿ عمى كفؽ النظاـ المحاسبي المكحد كأساس
لتنظيـ إجراءاتيا كنظاميا المحاسبي  ،كما كتطبؽ مبدأ االستحقاؽ كأساس لسياستو المحاسبية
عند إعداد الحسابات الختامية ،

كلـ تشر إلى إف الحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمقكاعد

المحاسبية كالتشريعات المرعية كاف المعمكمات المحاسبية المعركضة غير مخالفة ألحكاـ القكانيف
كالتعميمات كالتشريعات المالية السائدة كالمعتمدة في ىذا المجاؿ كأنيا منظمة طبقان لقانكف

الشركات رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) اعترافنا مف إدارة الشركة بذلؾ .

كما أكد مراقب الحسابات بأنو قد حصؿ عمى المعمكمات التي كانت برأيو ضركرية ألداء

ميمة التدقيؽ كفؽ قكاعد مراقبة الحسابات المتعارؼ عمييا كالتشريعات النافذة ،
إجراءات التدقيؽ التي اتبعيا كفقان لممعايير المحمية أـ الدكلية لمتدقيؽ .
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الزوراء
لالستثمار

مف ىذا كذاؾ يتبيف ضعؼ تكافر صفة القابمية لمتحقؽ

ألف إدارة الشركة كمراقب

الحسابات لـ يقدماف تأكيد بإتباعيما المعايير كالقكاعد المحاسبية المحمية أـ الدكلية كنظاـ مكحد

إلعداد كتنظيـ كتدقيؽ القكائـ المالية لمشركات .

 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى
لـ يؤيد مجمس اإلدارة مف خبلؿ تقريره أف القكائـ المالية أعدت كنظمت كفقنا لمقكاعد

المحاسبية الكطنية كالدكلية كالتشريعات النافذة كأنيا تعبر بصكرة تامة ككاضحة عف الكضع المالي
لمشركة كمنظمة طبقان لمتطمبات قانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات النافذة كـ تفقة مع المتطمبات

القانكنية .

في حيف أف رأم مراقب الحسابات ضمف تقريره بأف الحسابات الختامية قد نظمت كفقان

لمقكاعد كالتشريعات المرعية كىي متفقة مع ما تظيره السجبلت  ،كأف قائمة المركز المالي تعبر
بكضكح عف حقيقة المركز المالي كأف حساب العمميات الجارية يبيف نتيجة نشاطيا كبصكرة أمينة
كعادلة  ،مع أنو لـ يشر إلى صحة إعداد قائمة التدفقات النقدية كمدل تعبيرىا لمعمميات النقدية
في رأيو النيائي كلـ يعطي أم تحفظ عنيا  ،كنتيجةن لذلؾ فأف ىناؾ
الصدؽ في التمثيؿ لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .

ضعؼ في تكافر صفة

 )3الحوادوظى:ى
مف خبلؿ نظرة فاحصة لتقرير مجمس إدارة الشركة المؤلؼ مف صفحتيف كنصؼ الصفحة
 ،نجد أف المعمكمات المحاسبية غير كافية لتحقيؽ الفائدة مف ىذا التقرير في نشر المعمكمات

الكافية تحقيقان لصفة الحيادية في نشر كافة المعمكمات المفيدة لجميكر مستخدمي البيانات المالية
ألغراض اتخاذ الق اررات االقتصادية كاالستثمارية  ،كىذا يعني

تدني مستكل صفة الحيادية

لممعمكمات المحاسبية  ،إذ كاف األجدر بالشركة عرض المعمكمات عف الخطط السنكية كنسب

تنفيذىا كبالخصكص فيما يتعمؽ باألمكاؿ المستثمرة ككف الشركة تعمؿ في النشاط االستثمارم ،
كما ىي محفظة االستثمار التي لدييا كالتغيرات الحاصمة عمييا كعمى اإليرادات المتأتية منيا

كتكاليؼ ذلؾ االستثمار لفترات زمنية متتالية .

ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:ى
 )1الػابلوظىللمػارنظى:
نظ انر لقمة المعمكمات المحاسبية الكاردة في البيانات المالية لمشركة كبالخصكص

تقرير مجمس إدارتيا  ،فسيتـ االعتماد األكبر عمى القكائـ المالية إليجاد بعض المقارنات :
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(أ) مقارنة بعض بنكد القكائـ المالية لسنتيف متتاليتيف  ،ككاآلتي :
الزوراء
لالستثمار

الجدول ()22
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة للسنتٌن  2009عن 2010
الحساب

 / 2010دٌنار

 / 2009دٌنار

النسبة

الفرق  /دٌنار

%

4
50 401 115 1285 569 785 1235 168 670
المركز المالً
40 000 000
40 000 000
000
المدٌنون
)42( )86 240 952( 119 584 632 205 825 584
النقود
االحتٌاطٌات
38
49 298 477 178 489 494 129 191 017
461
2 447 500
2 978 000
530 500
وقود وزٌوت
10 512 011
10 512 011
مكافآت مجلس اإلدارة 000
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :ارتفاع طفيؼ في المركز المالي لمشركة لسنة

 2010عف سنة  2009بمغ نسبة

( ، )%4يقابمو انخفاض النقكد في سنة  2010عف سنة  2009بنسبة (  ، )%42كما تكجد
ىناؾ مصركفات مرتفعة جدان كالكقكد كأخرل تظير في السنة الحالية كىي مكافآت أعضاء
مجمس إدارة الشركة .

(ب) مقارنة البنكد الميمة لممستثمريف كمنيا اإليرادات كالمصركفات كالفائض  ،ككما يمي :
الجدول ()23
مقارنة اإلٌرادات مع المصروفات والتغٌر فً الفابض ونسب التغٌر لسنتٌن متتالٌتٌن
الحساب

 / 2009دٌنار

اإلٌرادات

74 854 594

 / 2010دٌنار

الفرق  /دٌنار

41 877 914 116 732 508

النسبة %

56

المصروفات 51 615 156

60 308 417

8 693 261

17

23 239 438

56 424 091

33 184 653

143

الفابض

المصدر ( :الجدول والشكل من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للشركة )2010 /
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الزوراء
لالستثمار

التحميؿ  :ارتفاع اإليرادات كالمصركفات لسنة  2010بنسبة ( )%56ك ( )%17عمى التكالي
عف سنة  ، 2009كأف ىذا االرتفاع الكبير في اإليرادات الذم قابمو ارتفاع بسيط في
المصركفات  ،أدل إلى ارتفاع األرباح السنكية لمشركة بنسبة (. )%143

 )2الثباتى:ى
تـ احتساب نسبة االندثار عمى المكجكدات الثابتة عمى كفؽ النسب المعتمدة في النظاـ
المحاسبي المكحد ((نظاـ االندثار الممحؽ بنظاـ االندثار كاإلطفاء لمقطاع الخاص كالمختمط كالتعاكني
رقـ (  )9لسنة ))1994

(

)

كبقسط ثابت نسبتو تتراكح مابيف

(  ، )%15 – %10كأظير كشؼ

المكجكدات غير المتداكلة المرفؽ مع قائمة المركز المالي كما في
بإتباع مبدأ التكمفة التأريخية في تقييـ مكجكداتيا غير المتداكلة

 2010/12/31قياـ الشركة
 ،كما تـ تطبيؽ ذات السياسات

المحاسبية مف سنة ألخرل باالعتماد عمى النظاـ المحاسبي المكحد كأساس لتنظيـ اإلجراءات

كالنظاـ المحاسبي لمشركة  ،فضبلن عف اعتماد مبدأ االستحقاؽ عند إعداد الحسابات الختامية

لمشركة  ،كلـ يجرم أم تغيير عمى السياسات المحاسبية ليذه السنة أك تعديؿ عف السنة السابقة ،

ككؿ ىذا يعني تكافر خاصية الثبات .

أ -رأيىالباحثى:ى
(ُ) تـ تضميف البيانات المالية بتقرير اإلدارة المختصر جدنا البعيد عف العرض كاإلفصاح

الكافي لممعمكمات المحاسبية كاألخرل مع عدـ استخداـ أسمكب أك طريقة عرض لممعمكمات

لتككف أكثر مكضكعية مثؿ الرسكـ البيانية كالتخطيطات التكضيحية المفيكمة ألغمبية

المستخدميف  ،كما لـ يتـ تضميف قائمة المركز المالي عدد كنكع أسيـ الشركة المطركحة
لمتداكؿ في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية في بند مصادر التمكيؿ طكيمة األجؿ

كنكع

االستثمارات كإيضاح في ىامش قائمة المركز المالي  ،مما يعطي مؤشر انخفاض مستكل
تكافر خاصية المبلءمة في المعمكمات المحاسبية المعركضة.

(ِ) أف تكجيو دعكة إلى المساىميف لحضكر اجتماع الييئة العامة الذم سيعقد بتأريخ

 2011/5/26لبلستماع إلى تقرير اإلدارة كتقرير مراقب الحسابات كمناقشتيما كالمصادقة
عمى القكائـ المالية  ،يعتبر ىذا التأريخ متأخر كال يمبي احتياجات مستخدمي القكائـ المالية

رغـ أف ىذا التكقيت غير مخالؼ لتعميمات دائرة اإلفصاح المالي لييئة األكراؽ المالية( ).

(
(

)

منشور فً جرٌدة الوقابع العراقٌة – العدد  3541بتؤرٌخ . 1994/12/12
)
تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً  : 2009على الشركة عقد االجتماع السنوي العام خالل مدة ال تزٌد عن ٌ 60وما ً من
تارٌخ تقدٌم البٌانات المالٌة المدققة بشكل علنً أو بتارٌخ مبكر ٌفرضه القانون وتوجٌه دعوة إلى الهٌبة لحضور االجتماع
وإبداء الرأي حول القرارات التً اتخذتها الشركة ورفع تقرٌر .
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الزوراء
لالستثمار

كبذلؾ ضعؼ تكافر صفة التكقيت المبلئـ

بل عف أنو لـ يتـ تقديـ القكائـ المالية
 ،فض ن

لمفصؿ األكؿ التي تخص الفترة مف  2011/1/1كلغاية  2011/3/31لمييئة  ،كقد تـ إرساؿ

القكائـ المالية لمفصؿ الثاني كبتأريخ  ، 2011/7/17كىي بذلؾ متأخرة أيضان لتجاكزىا مدة

( )60يكمان بمكجب تعميمات الييئة  ،كبالتالي ضعؼ صفة القيمة االرتجاعية .

(ّ) لـ يتـ عرض (أك عدـ إعداد) أم مكازنات تخطيطية سنكية كتنظيـ جداكؿ بنسب التنفيذ
لتمؾ المكازنات التخطيطية لسنة  2010مبيننا فييا االنحرافات إف كجدت كاألسباب التي أدت

إلى ذلؾ  ،كلـ يتـ استخداـ بعض نسب التحميؿ المالي الميمة لجميكر المستخدميف كالتي

تساعدىـ في عمميات قياس أداء اإلدارة عمبلن لتكافر صفة القيمة التنبؤية

لممعمكمات

المحاسبية .

(ْ) كما لـ يتـ تضميف تقرير مجمس اإلدارة أم معمكمات محاسبية ؿ إلعبلف عف ربحية السيـ
الكاحد كالتغييرات عميو مف فترة إلى أخرل

كاظيارىا في نياية قائمة الدخؿ

 ،كالتسكية الخاصة باألرباح المحتجزة لمفترة

 ،مف ذلؾ يتضح أف ضعؼ صفة القيمة التنبؤية

لممعمكمات المحاسبية ذات األىمية األكبر بالنسبة إلى مستخدمي القكائـ المالية.

(ٓ) إف تقرير مجمس اإلدارة لـ يفصح عمى أف الحسابات الختامية قد نظمت كفقنا لمقكاعد
المحاسبية كالتشريعات المرعية  ،كما لـ يفصح عف

التغيرات الحاصمة محفظة االستثمار

(ككف الشركة تعمؿ في النشاط االستثمارم) كاإليرادات المتأتية منيا كتكاليؼ ذلؾ االستثمار
كعمى فترات زمنية متتالية

 ،كما أف مراقب الحسابات

لـ يفصح في مقدمة تقريره عف

إجراءات التدقيؽ التي اتبعيا كىؿ كانت كفقنا لممعايير المحمية أـ الدكلية لمتدقيؽ

كمدل

صحة إعداد قائمة التدفقات النقدية كتعبيرىا لمعمميات النقدية في رأيو النيائي كلـ يعطي أم

تحفظ عنيا  ،كلـ يؤيد أك يتحفظ عمى المعمكمات الكاردة في تقرير مجمس اإلدارة  ،كلـ
يعطي رأيو حكؿ التدفقات النقدية أك ىؿ ىناؾ تحفظ عمييا  ،كلـ يأتي عمى تقييـ نظاـ

الرقابة الداخمية لمشركة  ،مف كؿ ذلؾ نستنتج
المعمكمات المحاسبية .

انخفاض مستكل خاصية المكثكقية في

(ٔ) لـ يفصح تقرير اإلدارة أك تقرير مراقب الحسابات عف أم معمكمات حكؿ كجكد أك عدـ
كجكد أحداث الحقة

(

)

لتأريخ قائمة المركز المالي لمشركة  ،مما يظير كجكد ضعؼ في

تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ لممعمكمات المحاسبية .

(

)

الفقرة (  : )15القاعدة المحاسبٌة (  " : )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة" :
ٌجب اإلفصاح عن األحداث المهمة التً تقع بٌن تارٌخ المٌزانٌة العامة  ،وتارٌخ االنتهاء من إعداد البٌانات المالٌة التً
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4

ذركظىالنخبظىللمػاوالتىالطامظى(ىمى.ىخى).

أ  -مطلوماتىرامظىرنىالذركظ (البيانات المالية: )18 :2010 ،ى
تأسست شركة النخبة لممقاكالت بمكجب شيادة التأسيس رقـ

 1998بتأريخ 2001/7/26

كشركة مساىمة خاصة برأسماؿ اسمي مقداره ( )100مميكف دينار عراقي  ،كقد تـ زيادة رأسماليا

عدة مرات كأصبح لغاية سنة  2010مبمغان قدره ( )1,600مميار دينار عراقي بمكجب مصادقة

مسجؿ الشركات بكتابو المرقـ ( )20590في . 2008/11/30
كقد حقؽ نتيجة نشاط الشركة لمعاـ

 2010فائضان نقديان مقداره (  )534 612 758دينار

عراقي كيمثؿ نسبة ( )%33,413مف رأس الماؿ المدفكع .

ب -تػرورىمراقبىالحداباتى(البيانات المالية: )2 :2010 ،ى
أكضح مراقب الحسابات في تقريره المرقـ ( /6ش) كالمؤرخ في  2011/4/5بأف الحسابات أعدت
مف قبؿ اإلدارة كتعبر عف كجية نظرىا  ،ككانت ميمتو التدقيؽ بقصد التأكد مف سبلمة تطبيؽ مبادئ
القياس المحاسبي السميـ كالعرض المالي الكاضح كتطبؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات ذات العبلقة
بنشاط الشركة كابداء الرأم الفني المحايد فييا  ،كأنو حصؿ عمى المعمكمات التي يراىا ضركرية ألداء
ميمتو كفقان إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا ،كقد أكرد إيضاحات كمبلحظات  ،كىذا البعض منيا :

 oحققت الشركة إيرادان مقداره (  )592 500 000دينار عف عقد إشراؼ ىندسي  ،كتستمـ ىذه

اإليرادات منتصؼ سنة . 2011

 oبمغ رصيد حساب دائنك تكزيع األرباح ( )40 553 755دينار لـ يتـ استبلميا لغاية تأريخ قائمة
المركز المالي لمشركة .

 oلـ يحصؿ عمى تأييدات ألرصدة المدينكف كما في . 2010/12/31
 oرأم مراقب الحسابات :
(ُ) إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر كقد تضمنت حسب
تقديره تسجيؿ كافة العمميات المالية لمشركة .
(ِ) إف عممية جرد المكجكدات الثابتة كالنقدية قد تمت مف قبؿ اإلدارة بشكؿ سميـ كأف النتائج
مطابقة لما تظيره السجبلت .
(ّ) إف التقرير السنكم المعد مف قبؿ الشركة يعكس بصكرة شاممة مسيرة الشركة خبلؿ السنة كأنو
ال يتضمف ما يخالؼ أحكاـ القكانيف كالتشريعات السائدة .
تتطلب تعدٌالً فً هذه البٌانات أو ال تتطلب  ،بصورة مفصلة  ،مع بٌان آثرها القٌمً على نتابج السنة الحالٌة والفترة (أو
الفترات) الالحقة (م .م .م .ر .ع. )23: 1995 ،
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(ْ) إف البيانات كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كىي
النخبة
للمقاوالت

متفقة مع ما تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات

الصادرة بمكجبو  ،كمع مراعاة ما جاء أعبله فأف الميزانية العامة تعبر عف الكضع المالي

لمشركة كما في  2010/12/31كأف حسابات النتيجة تظير نتيجة نشاطيا لمسنة المنتيية
بذات التأريخ بصكرة أمينة كعادلة .
ج -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

د  -دورى مراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظ:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:ى
إف القكائـ المالية قد نظمت كفقنا لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات كاألعراؼ المرعية كمنظمة

طبقان لقانكف الشركات رقـ (  )21لسنة  1997كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كتعميمات ىيئة

األكراؽ المالية العراقية  ،كمف جية أخرل فأف تقرير اإلدارة المرفؽ بالقكائـ المالية كالذم ظير عمى
مدل صفحتيف كنصؼ الصفحة  ،لـ يتضمف سكل معمكمات قميمة بصكرة تجعميا

تفقدىا تكافر

خاصية المبلءمة ليذه المعمكمات لعدـ كفايتيا  ،كما لـ يتـ استخداـ بعض أساليب العرض مثؿ
الجداكؿ التكضيحية كالرسكـ البيانية .

 )1التوقوتىالمالئمى:ى
إف التكقيت المبلئـ ىك تقديـ المعمكمات المحاسبة في حينيا

 ،أم إتاح تيا في الكقت

المناسب لمف يستخدمكنيا عندما يحتاجكف إلييا  ،كاستنادان إلى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع

القكائـ المالية المرقـ ( / 6ش  )2011 /قد أصدر بتأريخ  ، 2011 / 4 / 5كىذا يعني تكافر صفة
التكقيت المبلئـ نكعان ما  ،بالرغـ مف أف

تكقيت إنجاز األعماؿ التدقيقية في ىذا الكقت يعتبر

مقبكؿ كيساعد عمى تقديـ المعمكمات المحاسبية في كقت مناسب كضمف المدة الزمنية المقبكلة
قبؿ أف تفقد تمؾ المعمكمات منفعتيا  ،إال أف ىذا التكقيت سيصاحبو تأخير في التييئة كاإلعبلف
كنشر تمؾ المعمكمات في القكائـ المالية  ،إذ ىناؾ فترة إضافية أخرل لمتطمبات طباعة كنشر
البيانات المالية  ،كلكف مف جانب آخر لـ تتضمف البيانات المالية المعركضة في سكؽ العراؽ

لؤلكراؽ المالية تأريخ دعكة اجتماع الييئة العامة الذم سيعقد لبلستماع إلى تقرير اإلدارة كتقرير
مراقب الحسابات كمناقشتيما كالمصادقة عمى القكائـ المالية  ،كما لـ تتضمف كتاب إرساؿ

البيانات المالية لييئة األكراؽ المالية العراقية .
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 )2الػومظىالتنبؤوظى:ى
النخبة
للمقاوالت

تـ عرض بعض المعمكمات القميمة في تقرير مجمس اإلدارة السنكم كتقرير مراقب الحسابات

مرفقة بالقكائـ المالية ال ترتقي إلى مستكل أف تككف تمؾ المعمكمات مفيدة لسد احتياجات مستخدمي
القكائـ المالية  ،كىنا ينبغي عمى المستخدميف االستفادة مف القكائـ المالية قدر اإلمكاف في استخداـ

بعض أساليب التحميؿ المالي كالطرائؽ اإلحصائية لتجميع بعض المعمكمات المفيدة  ،كاآلتي بعض
المعمكمات المنشكرة كالتي قد تفيد في عممية التنبؤ :
(ج) تأسست الشركة برأسماؿ اسمي مقداره ( )100مميكف دينار  ،كقد تـ زيادة رأسماليا عدة
مرات كأصبح لغاية سنة  2010مبمغنا قدره ( )1,600مميار .
(د) أف نتيجة نشاط الشركة لسنة  2010حقؽ فائض نقدم مقداره (  )534 612 758دينار
كيمثؿ نسبة ( )%33,413مف رأس الماؿ المدفكع .
(ق) سيتحقؽ لمشركة تدفؽ نقدم داخؿ مستقبمي مقداره

(  )592 500 000دينار عف عقد

إشراؼ ىندسي في سنة . 2011

إف ىذه المعمكمات القميمة تقمؿ مف تكافر صفة القيمة التنبؤية إلى أدنى مستكل .

إف مستخدمي القكائـ المالية عمييـ االستفادة قدر اإلمكاف مف القكائـ المالية لمتنبكء بالمستقبؿ

المالي لمشركة  ،كتفسير محتكل تمؾ القكائـ ألغراض استخداميا في المجاالت التي تيـ
مستخدمييا  ،كمف ىذه األساليب اآلتي :
(ك) النسب المالية كمنيا معدؿ دكراف إجمالي المكجكدات :
معدل دوران إجمالً الموجودات =

اإلٌرادات
إجمالً الموجودات

معدل دوران إجمالً الموجودات =

673 584 719
2332 547 777

= % 29

التحميؿ  :إف ىذه النسبة جيدة جدان  ،بمعنى أف الشركة تمتمؾ كفاءة جيدة في استخداـ

مكجكداتيا لتحقؽ إيرادات تصؿ إلى نسبة (  )%29مف إجمالي المكجكدات  ،كىذه النسبة

مرتفعة مقارنةن مع السنة السابقة  ، 2009ككاآلتي :
362 321 539
معدل دوران إجمالً الموجودات =
1927 558 351

= % 19

(ز) انخفاض مبالغ المحفظة االستثمارية المالية كتبعيا انخفاض في اإليرادات المتأتية مف
استثمار األمكاؿ بنسبة ( )%30ك ( )%44عمى التكالي عف سنة  ، 2009ككاآلتي :
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 / 2009دٌنار

الحساب

الفرق  /دٌنار

 / 2010دٌنار

االستثمارات المالٌة )134 070 517( 316 384 130 450 454 647
إٌراد استثمار مالً 8 589 743
%2

نسبة إٌراد/استثمار

()3 764 717

4 825 026

النسبة %

()30
()44

% 1,5

(ح) بعض التطكرات الحاصمة في بنكد القكائـ المالية مف سنة  2009إلى  ، 2010ككاآلتي:
النخبة
للمقاوالت

الجدول ()24
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة
 / 2009دٌنار

الحساب
المركز المالً

 / 2010دٌنار

الفرق  /دٌنار

النسبة %

404 989 426 2332 547 777 1927 558 351

21

المدٌنون

52 740 223

624 093 830

571 353 607

108

االحتٌاطٌات

258 102 734

574 047 332

315 944 598

122

إٌراد النشاط الجاري 242 014 543

592 500 000

350 485 457

145

إٌراد استثمار مالً 8 589 743

4 825 026

()3 764 717

()44

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :حصكؿ تطكرات في المركز المالي بنسبة

(  ، )%21كأف الزيادة األكبر المؤثرة في

المركز المالي  ،زيادة أرصدة حساب المدينكف لتصؿ إلى نسبة ( ، )%1083كما أف ىناؾ زيادة
في إيرادات النشاط الجارم بنسبة (  )%145مع انخفاض بسيط في إيرادات االستثمارات المالية
بسبب تخفيض مبالغ المحفظة االستثمارية كاستغبلؿ األمكاؿ في النشاط الجارم لمشركة كتحقيؽ
إيرادات أعمى .

عند قياـ مستخدمي القكائـ المالية بمثؿ ىذه التحاليؿ يمكف
الكاردة بالقكائـ كاستخداميا ألغراض اتخاذ الق اررات .

تحقيؽ قيمة تنبؤية لممعمكمات

 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
يتزايد تكافر صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية عند قياـ الشركات بإصدار قكائـ
مالية فصمية أك نصؼ سنكية  ،كمف البدييي أف ىذه القكائـ تعتبر المصدر الرئيس الثاني

(بعد

القكائـ المالية السنكية) لممعمكمات المحاسبية  ،كقد تـ إرساؿ القكائـ المالية الثبلث إلى ىيئة
األكراؽ المالية العراقية (لـ يتمكف الباحث مف الحصكؿ عمى تكاريخ كتب إرساؿ القكائـ المالية الفصمية

لمييئة) كالتي تتضمف قائمة المركز المالي  ،قائمة التدفؽ النقدم  ،قائمة األرباح كالخسائر مقارنة
طبؽ لمتطمبات الشكؿ كالمحتكل
كت إعداد القكائـ الفصمية نا
مع الفصؿ المكازم لو لمسنة السابقة  ،ـ

ؿلمعايير المحاسبيػة المعمكؿ بيا .
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النخبة
للمقاوالت

كىذه القكائـ ستساعد مستخدمييا مف التقييـ االرتدادم لمق اررات المتخذة في السابؽ كتكييفيا
تبعنا لممعمكمات المحاسبية الجديدة المتغيرة دائمنا تبعنا لمظركؼ االقتصادية كالمالية  ،كمف ىذه
بل في المركز المالي كاإليرادات
األمكر المفيدة لجميكر المستخدميف تتبع التغيرات مث ن

كالمصركفات كاألرباح المتحققة ككاآلتي :

الجدول ()25
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة الفصلٌة
الحساب

 / 2010دٌنار

 / 2011دٌنار

الفرق  /دٌنار

النسبة %

المركز المالً
/31 -1/1آذار

415 606 228 2341 143 544 1925 537 316

21

/30 -1/1حزٌران

1683 213 515 3430 161 115 1746 947 600

96

/30 -1/1أٌلول

663 078 837 2390 166 430 1727 087 593

38

اإلٌرادات
/31 -1/1آذار

24 553 267
-

/30 -1/1حزٌران*
/30 -1/1أٌلول

53 254 221

25 248 832

695 565

3

-

-

630 639 106
65 755 082

12 500 861

23

المصروفات
/31 -1/1آذار

9 318 917
-

/30 -1/1حزٌران*
/30 -1/1أٌلول

137 479 889

14 626 497

5 307 580

110 545 550

-

-

28 489 497

57

()26 934 339

20

الفابض
/31 -1/1آذار

9 318 917
-

/30 -1/1حزٌران*
/30 -1/1أٌلول

()44 790 468

10 622 335

1 303 418

14

602 149 609

-

-

()84 225 666

()394 435 198

88

* إٌضاح  :لم تفصح قابمة األرباح والخسابر  2011عن الفصل الموازي كما فً /30حزٌران. 2010/
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة الفصلٌة )2010 /

التحميؿ  :ارتفاع كبير في الكضع المالي لمشركة كبالخصكص كما في

/30حزيراف 2011 /عف

الفصؿ لمسنة السابقة المكازية  ،كذلؾ بسبب ارتفاع كاضح في رصيد االستثمارات المالية مف مبمغ
( )312 708 095دينار إلى مبمغ (  )1445 443 730دينار بزيادة ( )1132 273 635دينار
 ،كما انخفض الفائض قريب نياية السنة كما في /30أيمكؿ 2011 /ليككف خسارة مقدارىا (666

 )84 225دينار  ،كيعكد السبب في ذلؾ ارتفاع المصركفات بنسبة أكبر مف ارتفاع اإليرادات ،
كبالرغـ مف إمكانية االستفادة مف ىذه القكائـ بيذه الطريقة إال أف ىناؾ إفصاح غير كافي عف
بعض المعمكمات المحاسبية كاإليرادات كما في /30حزيراف. 2010 /
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ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
إف خاصية المكثكقية تعني

العرض العادؿ كاالمتثاؿ لممعايير المحمية كالدكلية إلعداد

التقارير المالية  ،كفي كثير مف الحاالت يتكجب تقدير التكمفة أك القيمة
كىك جزء أساسي مف إعداد القكائـ المالية كال يقمؿ مف مكثكقيتيا

كاستخداـ تقديرات معقكلة

 ،كمف مياـ مراقبي الحسابات

التأكد مف صحة القياس المالي ألم بند في القكائـ المالية كاف التقديرات تمت بصكرة معقكلة كىك
جزء أساسي مف إعداد القكائـ المالية .

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
طبقت الشركة عمى حساباتيا النظاـ المحاسبي المكحد كالتعميمات الصادرة بمكجبو كمنيا
التعميمات رقـ (  )1لسنة  ، 1998كما تـ ترحيؿ كافة سندات الصرؼ كاإليداع إلى الحاسبة

كنظمت الحسابات بمكجبيا كاعداد الكشكفات كالتقارير الخاصة بالحسابات الختامية منيا  ،كما تـ
جرد المكجكدات الثابتة كالنقدية ككانت مطابقة لمكشكفات .
كقد أكد مراقب الحسابات بأف التقرير السنكم معد كفقان لمتطمبات كأحكاـ قانكف الشركات

رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) كيعكس بصكرة شاممة مسيرة الشركة خبلؿ السنة كأنو ال يتضمف

ما يخالؼ أحكاـ القكانيف التشريعات السائدة  ،ك أنو قاـ بإجراءات التدقيؽ لمتأكد مف سبلمة تطبيؽ
مبادئ القياس المحاسبي السميـ كالعرض المالي الكاضح كدقة الحسابات كتطبيؽ

القكانيف

كاألنظمة كالتعميمات ذات العبلقة بنشاط الشركة  ،كلـ يشير إلى كجكد أك عدـ كجكد أم مخالفة
لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالقكاعد كالمعايير المحاسبية  ،كأف عدـ إشارة مراقب الحسابات

لكجكد مخالفة مف عدميا  ،ال يعني عدـ كجكد أم مخالفة  ،ألنو لك لـ يكف ىناؾ مخالفة ألشار
مراقب الحسابات إلى ذلؾ  ،إال أف ىذا غير كافي كبالتالي
لممعمكمات المحاسبية .

ضعؼ تكافر صفة القابمية لمتحقؽ

 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى
أفصح مراقب الحسابات أف الحسابات كالبيانات المالية معدة مف قبؿ اإلدارة كتعبر عف
كجية نظرىا كاقتصرت ميمتو عمى تدقيقيا بقصد التأكد مف سبلمة تطبيؽ مبادئ القياس السميـ
كالعرض المالي الكاضح  ،كأف المجمكعة الدفترية الممسككة مف قبؿ الشركة متفقة مع متطمبات

نظاـ مسؾ الدفاتر المحاسبية كأنيا قد تضمنت حسب تقديره لتسجيؿ كافة العمميات المالية لمشركة

 ،كأف القكائـ المالية أعدت كنظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كىي متفقة مع ما
تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقنا لقانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو .
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النخبة
للمقاوالت

كقد أبدل مراقب الحسابات رأيو اإليجابي في البيانات المالية بأنيا تعبر عف الكضع المالي

لمشركة كما في  2010/12/31كأف حسابات النتيجة تظير نتيجة نشاطيا لمسنة المنتيية بذات

التأريخ بصكرة أمينة كعادلة  ،إال أنو لـ يعطي أم رأم حكؿ قائمة التدفقات النقدية في فقرة الرأم
أك كمبلحظة في متف التقرير  ،كىذا يعني
المحاسبية في القكائـ المالية .

ضعؼ تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ لممعمكمات

 )3الحوادوظى:ى
ال تتكافر صفة الحيادية في نشر معمكمات محاسبية كافية لبلستفادة منيا مف قبؿ

مستخدمي القكائـ المالية  ،إذ نجد أف تقرير مجمس اإلدارة تضمف معمكمات محاسبية مقتضبة جدان
عف رأس ماؿ الشركة كالعقكد المبرمة كالسياسات المحاسبية  ،كمعمكمات غير محاسبية أخرل

كحسب متطمبات ىيئة األكراؽ المالية ككذلؾ سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كىذا ال يكفي  ،ألف

ىناؾ مثبلن شطب كبيع جميع اآلالت كالمعدات كشراء غيرىا  ،كما أف ىناؾ ارتفاع كبير في

رصيد حساب المدينكف  ،كما لـ يفصح عف محفظة استثمارات الشركة المالية بؿ اكتفى تقرير

مجمس اإلدارة بالقكؿ " قامت الشركة باستثمار النقد المكجكد لدييا بشراء أسيـ عائدة إلى شركات

كمصارؼ عديدة ككذلؾ بالكدائع الثابتة "  ،كىذا عكس ما تظيره قائمة المركز المالي لمشركة ككما
يمي :
الجدول ()26
التغٌرات على بنود الموجودات المتداولة من واقع قابمة المركز المالً
 / 2010دٌنار

 / 2009دٌنار

الفرق  /دٌنار

الحساب
()134 070 517
316 384 130
االستثمارات المالٌة 450 454 647
المدٌنون
571 353 607
624 093 830
52 740 223
)30 205 824( 1376 405 149 1406 610 973
النقود
407 077 266 2316 883 109 1909 805 843
المجموع
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

النسبة %

()30
1083
()2
21

ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى:ى
إف عمى مستخدمي القكائـ المالية استخداـ المعمكمات المحاسبية الكاردة فييا ألغراض إجراء

المقارنات كالحصكؿ عمى المؤشرات كالمعطيات البلزمة لتحديد اتجاه الق اررات  ،إذ أف تقرير اإلدارة
لـ يقدـ إال الشيء اليسير جدان مف المعمكمات  ،كمف ىذه المقارنات اآلتي :
(أ) ارتفاع مقدار رأس ماؿ الشركة مف

( )100مميكف دينار عند تأسيسيا سنة

( )1,600مميار دينار .
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النخبةب) تـ إبراـ عقد كاحد باإلشراؼ اليندسي لتنفيذ فندؽ شمس ركتانا الجديد بمبمغ إجمالي
(
للمقاوالت

()1,5

مميكف دكالر ،كتـ التقديـ عمى مناقصة إنشاء ىيكؿ ككنكريتي ألحدل العمارات كمناقصة

تجييز معدات تصفية المياه كلـ تتـ إحالة أم مف ىذه المناقصات عمى الشركة .

(ج) التغيرات عمى اإليرادات كالمصركفات لسنتيف متتاليتيف كأثر كؿ منيما عمى األرباح السنكية
لمشركة  ،ككاآلتي :
الجدول ()27
مقارنة اإلٌرادات والمصروفات والفابض والنسبة المبوٌة للتغٌر لسنتٌن متتالٌتٌن

 / 2009دٌنار
الحساب
اإلٌرادات
362 321 539
المصروفات 126 992 369
الفابض
235 329 170

 / 2010دٌنار
673 584 719
138 971 961
534 612 758

الفرق  /دٌنار
311 263 180
11 979 592
299 283 588

النسبة %

46
9
56

المصدر ( :الجدول والشكل من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :نجد ارتفاع اإليرادات كالمصركفات بنسبة

( )%46ك ( )%9عمى التكالي لسنة

 2010عف سنة  ، 2009كىنا نجد أف نسبة ارتفاع اإليرادات أكبر مف ارتفاع المصركفات مما
يدؿ عمى زيادة األرباح السنكية كبنسبة (. )%56

إف ىذه المعمكمات تكفر القدر القميؿ جدان لخاصية القابمية لممقارنة

 ،لذلؾ عمى المستخدميف

إجراء المقارنات المفيدة ببذؿ القميؿ مف الجيد في ترتيب المعمكمات المحاسبية الستخراج المؤشرات
التي يمكف االعتماد عمييا التخاذ القرار .
 )2الثباتى:ى الثبات عمى تطبيؽ النظاـ المحاسبي المكحد كأساس في تبكيب كتسجيؿ العمميات المالية
كاتباع نفس السياسات المحاسبية مف فترة مالية إلى

أخرل  ،كما تـ اعتماد

طريقة القسط الثابت

السنكم كبنسبة (  )%10سنكيان الحتساب االندثارات عمى كافة المكجكدات الثابتة لمشركة  ،مما يعني

تكافر صفة الثبات في التطبيؽ .
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ز -رأيىالباحث :
النخبة
للمقاوالت

(ُ) ينبغي إتباع أفضؿ طرائؽ كأساليب عرض لممعمكمات المحاسبية  ،كمنيا استخداـ الجداكؿ
بل بالفقرة ( )26مف القاعدة المحاسبية
التحميمية كالنماذج كالرسكـ البيانية عم ن

(

)

المحمية رقـ

( ، )10كما ينبغي إعداد كشؼ مقارف لبعض مبالغ الحسابات في القكائـ المالية لفترات
مالية متتابعة كالمركز المالي كرأس الماؿ المدفكع كاإليرادات كالمصركفات السنكية

ضعؼ تكافر خاصية المبلئمة

كالفائض كغيرىا  ،إف كؿ ذلؾ يعني
المحاسبية المعركضة الغير كافية .

في المعمكمات

( )2لـ يشر تقرير مجمس اإلدارة إلى تأريخ تقديـ الحسابات الختامية لمشركة إلى مراقب
بل عف عدـ تضميف البيانات المالية
الحسابات لغرض تدقيقيا كابداء الرأم فييا  ،فض ن

لمشركة عمى نسخ مف الدعكة المكجية لممساىميف لحضكر اجتماع الييئة العامة ككتاب

إرساؿ البيانات المالية إلى ىيئة األكراؽ المالية ككتاب تكميؼ مراقب الحسابات لمعرفة

تأريخ بداية التكميؼ باألعماؿ التدقيقية  ،مما يعني ضعؼ تكافر خاصية المبلءمة .

(ّ) تحقيقنا لتكافر صفة القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية ينبغي عمى تقرير مجمس إدارة
الشركة اإلفصاح عف المعمكمات اآلتية :

(أ) المؤشر األكثر أىمية لؤلعماؿ كىك رقـ ربح السيـ الكاحد كالتغيرات عميو مف فترة إلى
أخرل .
(ب) التقرير عف األرباح المحتجزة كالتسكية الجارية عمييا في نياية قائمة األرباح كالخسائر
(ج) ىؿ أف إدارة الشركة تعيد تكظيؼ جزء مف األرباح أك تكزع دخؿ الفترة أك أنيا ال تكزع
دخؿ الفترة فقط كانما األرباح المتجمعة عمى مدار السنكات السابقة .

(د) في قائمة المركز المالي إلى عدد كأنكاع األسيـ المطركحة في السكؽ لمتداكؿ .

النخبة
للمقاوالت (ق) نكع

االستثمارات كيامش أك كإيضاح في قائمة المركز المالية .

(ك) مدل كفاءة اإلدارة في كضع المكازنات التخطيطية السنكية كرسـ السياسات

المستقبمية لعمميات البحث كالتطكير كالتكسع  ،ك نتائج تنفيذ الخطة السنكية .

كعميو يؤثر عدـ اإلفصاح عف المعمكمات أعبله في تدني تكافر صفة القيمة التنبؤية .

( )4لـ يفصح تقرير مجمس اإلدارة عف ككف أف البيانات كالحسابات الختامية قد تـ إعدادىا
عمى كفؽ القكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية .
(

)

الفقرة (  " : )26اإلفصاح عن البٌانات المالٌة " – القاعدة المحاسبٌة المحلٌة (  : )10ألغراض توفٌر عرض أفضل
للمعلومات  ،فؤن من المرغوب فًه تحسٌن طرق ووسابل عرض البٌانات والتقارٌر المالٌة  ،ومن ذلك استـخدام النماذج
والرسوم البٌانٌة وإعداد التقارٌر الوصفٌة … (م .م .م .ر .ع. )62 : 1999 ،
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النخبة
للمقاوالت

كما أف تقرير مراقب الحسابات كما تضمنو مف معمكمات مالية كمحاسبية لـ يشر إلى
مدل كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة  ،كىؿ أف المعمكمات المحاسبية المعركضة غير

مخالفة ألحكاـ القكانيف كالتعميمات كالتشريعات المالية السائدة كالمعتمدة في ىذا المجاؿ ،

كما لـ يفصح تقرير مجمس اإلدارة أم معمكمات حكؿ كجكد أك عدـ كجكد أحداث الحقة
بعد تأريخ قائمة المركز المالي التي مف الممكف أف يككف ليا تأثير جكىرم عمى القكائـ

المالية  ،األمر الذم يقمؿ مف تكافر خاصية المكثكقية .

(ٓ) تحقيقان لتكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية ينبغي عمى
مراقب الحسابات التقرير

(

)

عف اآلتي :

(أ) اإلشارة في فقرة النطاؽ ىؿ أف التدقيؽ قد تـ عمى كفؽ لممعايير (األدلة) المحمية أك
الدكلية لمتدقيؽ .
(ب) إبداء الرأم حكؿ قائمة التدفقات النقدية  ،أك إدراج مبلحظة عف ذلؾ .
(ج) مف الميـ اإلفصاح ىؿ تـ اعتماد مبدأ االستحقاؽ كأساس لمسياسة المحاسبية عند
إعداد الحسابات الختامية .
(د) مصداقية رصيد حساب المدينكف عف طريؽ الحصكؿ عمى أدلة أثبات خارجية
(تأييدات) حكؿ ذلؾ كما في . 2010/12/31
(ق) رأيو حكؿ تسجيؿ مبمغ (  )592 500 000دينار كاظياره في القكائـ المالية كإيرادات
النشاط الجارم  ،مع أف ىذا المبمغ لـ يستمـ خبلؿ سنة

 ، 2010إذ أكد مراقب

الحسابات عمى ذلؾ في تقريره  :بأف الشركة حققت إيراد عف عقد اإلشراؼ اليندسي
لتنفيذ فندؽ شمس ركتانا كأف ىذه اإليرادات تستمـ منتصؼ سنة  2011استنادنا لمعقد

المبرـ بتأريخ .2010/12/13

(ك) اإلفصاح حكؿ شطب رصيد اآلالت كالمعدات بالقيمة الدفترية بالكامؿ مف السجبلت
كالدفاتر خبلؿ السنة

 2010بمبمغ (  )659 250دينار كبالخصكص أف القيمة

الدفترية ال تمثؿ القيمة الحالية لممكجكدات  ،كفي ذات السنة تـ شراء (استبداؿ) آالت
كمعدات جديدة بمبمغ (  )660 000دينار  ،كما لـ يتـ اإلفصاح عف ىذه الحالة في
تقرير مجمس اإلدارة .
(

)

الفقرة ( / 9أ)  :الشمولٌة  :دلٌل التدقٌق ( " )2تقرٌر مراقب الحسابات حول البٌانات المالٌة " ٌ :جب أن ٌكون تقرٌر
مراقب الحسابات شامالً بحٌث ٌحتوي على جمٌع المعلومات وثٌقة الصلة والمطلوبة لتحقٌق أهداف الرقابة المالٌة وجعل
موضوع التقرٌر مفهوما ً بصورة كافٌه وصحٌحة (م .م .م .ر .ع )2 : 1999 ،
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(ز) اإلفصاح عف الزيادة الكبيرة الحاصمة في رصيد حساب المدينكف  ،إذ كانت الزيادة
في سنة  2010بنسبة (  )%1083عف السنة السابقة  ، 2009كما لـ يفصح تقرير
مجمس اإلدارة عف ذلؾ أيضان .
إف تجاكز مراقب الحسابات التقرير عف ىذه المعمكمات

(

) ،لو التأثير المباشر في انخفاض صفة

الصدؽ في التمثيؿ لممعمكمات المحاسبية عف العمميات كاألنشطة المالية لمشركة خبلؿ السنة .

(ٔ) ينبغي عمى مراقب الحسابات اإلشارة في تقريره بأف العممية التدقيقية تمت كفؽ القكانيف
كاألنظمة كأدلة التدقيؽ

المناسبة كحسبما ىك مبلئـ في فقرة النطاؽ  ،كاف عدـ ذكر ذلؾ

يعني ضعؼ تكافر صفة القابمية لمتحقؽ مف المعمكمات المحاسبية .

(ٕ) انخفاض القيمة الدفترية لممكجكدات الثابتة لمشركة التي تعمؿ في حقؿ المقاكالت كالتي
يعرؼ عف ىكذا نكع مف الشركات امتبلكيا آالت كمعدات ثقيمة النجاز األعماؿ المتعمقة

بالتشييد كالبناء  ،إذ كانت قيمتيا الدفترم ة (  )15 664 668دينا ر (خمسة عشر مميكف
كستمائة كأربعة كستكف ألؼ كستمائة كثمانية كستكف دينار)

 ،مما يدعكا بالشركة اإلفصاح

عف القيمة السكقية لمكجكداتيا الثابتة  ،عمى أف يتـ اإلفصاح عنيا في قكائـ مالية

منفصمة ألىميتيا لجميكر مستخدمي القكائـ المالية  ،ألف عدـ التقرير عف ىكذا معمكمات

يعني انخفاض صفة الحيادية في نشر المعمكمات الكافية .

(ٖ) عدـ إدراج أم معمكمات محاسبية مقارنة بتقرير مجمس اإلدارة مثؿ التغيرات الحاصمة مف
سنة ألخرل في (المركز المالي  ،رأس الماؿ المدفكع  ،نتيجة النشاط  ،النشاط االستثمارم ،

المقاكالت المنفذة) األمر الذم يؤشر ضعؼ تكافر خاصية القابمية لممقارنة

ككف أف

االعتماد سيككف عمى مستخدمي القكائـ المالية المعركضة لسنتيف في عمؿ مثؿ ىذه

المقارنات المفيدة في الحد األدنى لتمبية احتياجاتيـ لغرض اتخاذ القرار .

(

)

(

)

الفقرة ( : )23اإلفصاح فً تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً -القاعدة المحاسبٌة ( " )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة
بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة "  :على مراقب الحسابات الخارجً تسلٌط الضوء على أٌة بٌانات أو معلومات أو
إٌضاحات وردت فً القوابم المالٌة أو الكشوفات المرفقة بها أو تقرٌر اإلدارة ٌ ،رى أن من الضروري أو من الفابدة جلب
انتباه القارئ إلٌها (م .م .م .ر .ع. )25 : 1995 ،
الفقرة (  " : )4مسإولٌة مراقب الحسابات " الدلٌل (  : )1قٌام مراقبً الحسابات بإجراءات التدقٌق وفق القوانٌن
واألنظمة والتعلٌمات النافذة  ،والقواعد المحاسبٌة وأدلة التدقٌق العراقٌة والدولٌة " ( م .م .م .ر.ع. )2 : 1999 ،
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ذركظىفندقىآذورى(مداهمظىمختلطظ)ى-ىنونوىى

5ى

: )30
أ -مطلوماتىرامظىرنىالذركظ (البيانات المالية :2010 ،ى
تأسست الشركة بتأريخ

 1989/10/21برأسماؿ مقداره (  )6مبلييف دينار مدفكعة بالكامؿ

مكزعة إلى (ستة مبلييف سيـ)  ،كقد زاد رأسماؿ الشركة حتى أصبح ( )376 368 526دينار .

كفي سنة  2009تـ القياـ بحممة إعمار لمطابقيف األرضي كاألكؿ كاعادة التأثيث كبشكؿ الئؽ
كجديد  ،كأصبح مييأة الستقباؿ الضيكؼ كبحدكد ( )25غرفة في بداية تمكز . 2010
ككانت نتيجة النشاط تحقؽ خسارة ليذه السنة مقدارىا

( )70 900 913دينار  ،كأف العجز

المتراكـ لمسنكات السابقة ( )235 118 605دينار ليصبح العجز المتراكـ ( )306 019 518دينار

ب -تػرورىمراقبىالحدابات (البيانات المالية -5 :2010 ،ى: )9
أكد مراقب الحسابات (ديكاف الرقابة المالية – دائرة تدقيؽ المنطقة األكلى/المكصؿ) في تقريره
ذم العدد ( )4477بتأريخ  ، 2011/3/29تـ فحص البيانات المالية لمشركة كما في
األكؿ 2010/طبقنا لمقتضيات قانكف ديكاف الرقابة المالية رقـ

/31كانكف

( )6لسنة ( 1990المعدؿ) كقانكف

الشركات رقـ ( )21لسنة ( 1997المعدؿ) كالتشريعات المرعية األخرل ككفقان لمقكاعد كاألعراؼ
المعتمدة في ىذا المجاؿ  ،كقد أكرد مبلحظات نذكر منيا :

 oاستمر تحقؽ الخسائر منذ سنة  2003كلغاية سنة  ، 2010كقد بمغت نسبة زيادة عجز السنة

الحالية ( )%611عف السنة السابقة  ، 2009بالرغـ مف ارتفاع اإليرادات بنسبة ( )%56عف
السنة السابقة  ،كلكف في المقابؿ ارتفعت المصركفات بنسبة

( ،)%121كأف العجز المتراكـ

يمثؿ ( )%81مف رأس ماؿ الشركة أم أعمى مف النسبة التي حددىا قانكف الشركات في

المادة ( )76منو كالبالغة ( )%75كعمى الشركة اتخاذ أحد إجراءيف إما زيادة رأس الماؿ أك

التصفية .
 oعدـ سبلمة عممية جرد المكجكدات الثابتة ككجكد بعض الفركقات .
 oكجكد مخالفات إلجراءات الرقابة كالضبط الداخمي .
 oلـ يتـ إعداد دراسة الجدكل االقتصادية إلعادة تأىيؿ الطابؽ الثاني لمفندؽ .
 oلـ تتمكف اإلدارة مف إعداد كشؼ التدفؽ النقدم طبقنا لمقاعدة المحاسبية رقـ ( )7الصادرة عف
مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في العراؽ .
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 oعدـ قياـ الشركة بإعادة تقييـ استثماراتيا المالية حسب أسعار األسيـ الصادرة بمكجب نشرة
فندق

آشور

سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية خبلؼ القاعدة رقـ ( )14الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية

كالرقابية في العراؽ .

 oرأم مراقب الحسابات  :إف البيانات المالية كتقرير اإلدارة المرفؽ بيا متفقة مع السجبلت
كمستكفية لممتطمبات القانكنية  ،كأنيا عمى قدر ما تضمنتو مف مؤشرات لؤلداء تعبر بصكرة
كاضحة كعادلة عف الكضع المالي لمشركة كما في

لمسنة المنتيية بذات التأريخ .

/31كانكف األكؿ 2010 /كنتائج نشاطيا

ج -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

د -دورى مراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظى:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:ى
ظمت كفقنا لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات كاألعراؼ المرعية  ،إال أنو
إف القكائـ المالية قد ين ٌ

نجد أف تقرير مجمس اإلدارة السنكم كاف يفتقر إلى المعمكمات المحاسبية بالذات ك

استخداـ

الكسائؿ التكضيحية المعركفة لؤلغمبية مثؿ الجداكؿ التحميمية كالرسكـ البيانية  ،فالتقرير يمثؿ الحد
األدنى مف عرض المعمكمات كقد تـ إعداده لتمبية متطمبات ىيئة األكراؽ المالية مما يؤثر عمى

ضعؼ تكافر خاصية المبلءمة في عرض المعمكمات المحاسبية الكافية .

 )1التوقوتىالمالئمى:ى
استنادان إلى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع القكائـ المالية ظير أنو قاـ بإصدار تقريره

المرقـ (  )4477بتأريخ  / 29آذار  ، 2011 /كىذا يعني تكافر صفة التكقيت المبلئـ  ،إف تكقيت
إنجاز األعماؿ التدقيقية في ىذا الكقت يعتبر جيد كيساعد في

تقديـ المعمكمات المحاسبية في

كقت مناسب كضمف المدة الزمنية المقبكلة  ،كذلؾ ألف ىذه المعمكمات تفقد منفعتيا إذا لـ تكف
متاحة عندما تدعك الحاجة إلى استخداميا .

 )2الػومظىالتنبؤوظى:ى
قدـ تقرير مجمس اإلدارة بعض المعمكمات القميمة إلضفاء نكع مف اإلفصاح الكافي الذم

مف الممكف أف يساعد مستخدمي القكائـ المالية عمى اإلفادة مف تمؾ المعمكمات ألغراض اتخاذ
القرار  ،كمنيا :
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فندق

آشور

(أ) بدأت الشركة برأس ماؿ مقداره ( )6مميكف دينار في سنة  ، 1989كتكالت الزيادات ليصبح
في سنة  2010بمقدار ( )376 368 526دينار .

(ب) أظيرت نتيجة اؿنشاط ؿسنة  2010عجز مقداره (  )70 900 913دينار يضاؼ إلى عجز
السنة السابقة البالغ ( )235 118 605دينار ليصبح ( )306 019 518دينار  ،كقد أشار

تقرير مراقب الحسابات بأف تحقؽ الخسائر السنكية كاف مستمر منذ سنة  2003كلغاية سنة

 ، 2010كأف خسائر سنة  2010كانت نسبة زيادتيا عف السنة السابقة بنسبة

( )%611

بالرغـ مف ارتفاع إيرادات النشاط الجارم بنسبة ( )%56عف السنة السابقة .
 2010/12/31بمبمغ (  )254 318دينار  ،كىي ذات مبالغ

(ج) االستثمارات المالية لغاية

االستثمارات مف السنة السابقة

 2009كلـ يحصؿ عمييا أم تغيير  ،كلـ تحقؽ ىذه

االستثمارات أم فكائد مالية تذكر لمسنتيف  2009ك . 2010
(د) أفصح تقرير مجمس اإلدارة عف تفاصيؿ االحتياطيات  ،ككاآلتي :
الجدول ()28
تفاصٌل االحتٌاطٌات
النسبة إلى اإلجمالً
 / 2010دٌنار

%

رقم الدلٌل

االحتٌاطً

2212

احتٌاطً ارتفاع أسعار

32 544 755

27

2217

احتٌاطً أسهم مجانٌة

500

-

2218

احتٌاطً استبدال موجودات ثابتة

9 204 572

8

222

احتٌاطً عام

52 907 666

44

2219

احتٌاطً استبدال عملة أجنبٌة

13 183 119

11

223

احتٌاطٌات متنوعة

7 820 319

6

224

الفابض المتراكم

4 688 156

4

22

اإلجمالً

120 349 087

100

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر اإلدارة)30 :2010 ،

التحميؿ  :كانت النسبة األعمى مف االحتياطيات في االحتياطي العاـ كفي احتياطي ارتفاع
األسعار  ،إذ بمغت النسبة المئكية ليما نسبةن إلى إجمالي االحتياطيات ( )%44ك( )%27عمى
التكالي  ،كتمثؿ إجمالي االحتياطيات نسبة ( )%32مف رأس الماؿ االسمي .

(ق) بعض التغييرات الحاصمة في بنكد القكائـ المالية مف سنة  2009إلى  ، 2010ككاآلتي:
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الجدول ()29
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة
 / 2009دٌنار

الحساب

نفقات إٌرادٌة مإجلة 90 883 198

 / 2010دٌنار

الفرق  /دٌنار

34 593 751 125 476 949

النسبة
%

38

المدٌنون

11 976 000

1 718 060

()10 257 940

()86

النقود

149 667 268

3 136 631

()146 530 637

()98

االحتٌاطٌات

114 638 456

5 710 631 120 349 087

5

الرواتب واألجور

26 289 029

59 306 225

33 017 196

126

المستلزمات السلعٌة

910 650

37 769 925

36 859 275

4047

26 553 128

18 951 428

249

المستلزمات الخدمٌة 7 601 700

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /
فندق

التحميؿ  :تمثمت التطكرات اإليجابية في ارتفاع النفقات اإليرادية المؤجمة كاالحتياطيات بنسبة

آشور ( )%38ك ( )%5عمى التكالي  ،أما بقية البنكد الكاردة في الجدكؿ تمثؿ تغيرات سمبية تراكحت
نسبيا مابيف ( ، )%4047 - %86إذ كانت أعمى نسبة ىي في زيادة مصركفات المستمزمات
السمعية لسنة  2010عف السنة السابقة  ، 2009كقد أشار مراقب الحسابات بأف نسبة زيادة
إجمالي المصركفات لمسنة الحالية  2010كانت بنسبة ( )%121عف السنة السابقة .

(ك) كيمكف استخداـ أحد أساليب التحميؿ المالي مف قبؿ

المستخدميف  ،إذ أف ىذه النسب

ستساعدىـ عمى تحديد اإلدارة التي تستخدـ المكارد المتاحة أفضؿ استخداـ كبكفاءة  ،كعميو

يمكنيـ أف يقدركا مدل كفاءة أداء اإلدارة في دفع المخاطر المرتبطة بالنشاط

 ،كمف ىذه

النسب نسبة السيكلة  ،ككاآلتي :
نسبة السٌولة =

نسبة السٌولة =

الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
10 927 588

=  0,3مرة

=

36 541 809

1
3

التحميؿ  :انخفاض قدرة الشركة عمى الكفاء بالتزاماتيا المستقبمية عند استحقاقيا  ،إذ أف نتيجة
نسبة السيكلة أظيرت (  )3 : 1كىي نسبة منخفضة جدان عند مقارنتيا مع المقياس المتعارؼ

عميو كىك ( ، )1 : 2كبذلؾ فأف ىامش األماف لدل الشركة ضعيؼ كيكاد يككف معدكـ كقد
يتسبب في عسر مالي عند مطالبة الدائنكف بمستحقاتيـ مستقببلن .
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(ز) المبالغ المصركفة عمى شراء الكقكد بمبمغ (  )27 871 750دينار خبلؿ السنة تمثؿ نسبة
فندق

آشور

( )%17مف إجمالي المصركفات كنسبة ( )% 39مف عجز السنة . 2010
(ح) كما أشار مراقب الحسابات إلى تدني معدؿ التشغيؿ الفعمي  ،إذ بمغ بنسبة
الطاقة المتاحة .

(  )% 3,5مف

كؿ ىذا يعني تكافر صفة القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية كالتي تساعد مستخدمي القكائـ

المالية في عممية التنبكء بكفاءة اإلدارة في استغبلؿ المكارد المتاحة كالمستقبؿ المالي لمشركة

كاألحداث المستقبمية المتكقعة .

 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
إف الغرض الرئيس مف القكائـ المالية الفصمية ىك االستفادة منيا مف قبؿ مستخدمييا في

تحقيؽ التغذية العكسية لممعمكمات المحاسبية الكاردة فييا عف طريؽ مقارنة ق ارراتيـ السابقة مع
المخرجات الفعمية لمقكائـ المالية البلحقة الجديدة  ،كفي بعض األحياف تفيد ىذه التقارير في إلقاء
الضكء عمى مدل كفاءة اإلدارة في تنفيذ الخطط المكضكعة  ،كقد تـ إرساؿ القكائـ المالية الفصمية
كما في  2011/3/31ك  2011/9/30مقارنة مع الفترة المكازية لمسنة السابقة . 2010

ثانواً-ىالموثوقوظى:ى
بل عمى جميع المعمكمات المناسبة كالمكثكؽ بيا
ينبغي أف يككف تقرير مراقب الحسابات شام ن

كذلؾ بيدؼ إقناع مستخدمي القكائـ المالية باف محتكياتيا مكثكؽ بيا كيمكف االعتماد عمييا

لعمميات اتخاذ القرار  ،كقد كاف التقرير المرفؽ بالقكائـ المالية تتكافر فيو صفة الشمكلية كالكضكح

أم تكافر خاصية المكثكقية بالمعمكمات الكاردة فيو .

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
أفصح تقرير مجمس اإلدارة بأنو قد تـ إعداد التقرير استنادان إلى قانكف الشركات في إدراج

أنشطة كفعاليات الشركة كنتائج نشاطيا  ،كما أقر مراقب الحسابات بأنو

قاـ بإجراءات التدقيؽ

طبقان لمقتضيات قانكف ديكاف الرقابة المالية المرقـ ( )6لسنة ( 1990المعدؿ) كقانكف الشركات رقـ

كفؽ ؿلقكاعد كاألعراؼ المعتمدة في ىذا
( )21لسنة ( 1997المعدؿ) كالتشريعات المرعية األخرل ك نا
المجاؿ  ،كىذا يعني اعتماد مراقب الحسابات عمى التحقؽ مف تطبيؽ القكاعد

إعداد كعرض القكائـ المالية  ،كأف أعماؿ الرقابة كالتدقيؽ تمت عمى كفؽ

المحاسبية عند

أدلة التدقيؽ العراقية

المعمكؿ بيا كتطبيؽ اإلجراءات الكاردة بمكجبيا  ،إف ىذا التقرير مف قبؿ مراقب الحسابات مع
عدـ تقريره بخبلؼ ذلؾ  ،يعني ذلؾ
القكائـ المالية .
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 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى
فندق

آشور

مف نظرة عامة عمى قائمة المركز المالي كقائمة األرباح كالخسائر كالكشكفات المرفقة

بالقكائـ  ،نجد أنيا مستكفية لمشركط القانكنية الشكمية عمى كفؽ النظاـ المحاسبي المكحد  ،كما
كاف رأم مراقب الحسابات الشخصي النظيؼ المكتكب في تقريره مف األىمية بحيث يطمئف
مستخدمي القكائـ المالية بمصداقية تمثيؿ المعمكمات الكاردة فييا  ،إذ تضمف إبداء الرأم استنادان
إلى المعمكمات كاإليضاحات التي تكافرت في البيانات المالية كتقرير اإلدارة المرفؽ بيا  ،بأنيا
متفقة مع السجبلت كمستكفية لممتطمبات القانكنية  ،كأنيا عمى قدر ما تضمنتو مف مؤشرات
 2010/12/31كنتائج

لؤلداء تعبر بصكرة كاضحة كعادلة عف المركز المالي لمشركة كما في

نشاطيا لمسنة المالية المنتيية بذات التأريخ .

إف كؿ ىذا مع صدكر تقرير ديكاف الرقابة المالية عف فحص البيانات المالية لمشركة بالرقـ
( )4477في  ، 2011/3/29يعني أف المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية كتقرير مجمس

اإلدارة تتكافر فييا صفة الصدؽ في اؿتمثيؿ لممعامبلت كاألحداث المالية الحاصمة فعبلن خبلؿ السنة

المالية مكضكعة التدقيؽ بالذات  ،كأنيا ممتزمة بالمتطمبات القانكنية كتـ إعدادىا كفقان إلطار محاسبي

معتمد لمقكائـ المالية .

 )3الحوادوظى:ى
عمبلن لتكافر صفة الحيادية فقد أكضح تقرير مجمس اإلدارة عف عدـ صرؼ مكافئات ليذه

السنة كالسنكات السابقة لمسادة رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة كذلؾ بسبب تحقؽ خسائر لمسنكات

( )2010 -2003تطبيقنا لممادة ( /102تاسعان) مف قانكف الشركات

(

)

 ،كقد بمغ إجمالي الركاتب

( )59 306 225دينار  ،ككانت أعمى الركاتب المستممة كاآلتي :

الجدول ()30
أعلى الرواتب المصروفة خالل السنة 2010
النسبة إلى اإلجمالً
المستفٌد

الراتب الشهري /دٌنار

 / 2010دٌنار

%

المدٌر المفوض

392 627

4 711 527

8

مدٌر الحسابات

259 147

3 109 772

5

مدٌر اإلدارة

235 016

2 820 200

5

السكرتٌر

214 663

2 575 960

4

مراقب ساحة

194 808

2 337 705

4

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر اإلدارة )32 :2010 /
(

)
المادة ( / 102تاسعا ً)  :تحدٌد مكافؤة ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة المختلطة والخاصة بما
ٌتناسب والجهد المبذول فً انجاز المهام وتحقٌق الخطط واألرباح .
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ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى:ى
فندق

آشور

لـ يقدـ تقرير اإلدارة أية معمكمات محاسبية مقارنة يمكف االستفادة منيا مف قبؿ مستخدمي
القكائـ المالية ألغراض اتخاذ القرار  ،كعميو يمكف قياـ المستخدميف بإجراء بعض المقارنات استنادان
إلى المعمكمات المحاسبية المتكافرة في القكائـ المالية  ،كمنيا :

(أ) إجراء المقارنة األفقية لبعض أرصدة الحسابات لسنتيف متتاليتيف  ،ككاآلتي :

الجدول ()31
التغٌرات على بعض أرصدة الحسابات من سنة  2009عن سنة 2010
 / 2009دٌنار

الحساب

 / 2010دٌنار

النسبة %

الفرق  /دٌنار

األجور

17 209 500

33 921 532 51 131 032

197

الوقود والزٌوت

309 000
41 500
1 033 500

27 734 000 28 043 000
4 107 238 4 148 738
13 233 228 14 266 728

8975
9897
1280

اللوازم والمهمات
خدمات الصٌانة

-

المصروفات األخرى
إٌرادات فندقٌة وسٌاحٌة

7 382 392
20 933 125

-

7 382 392
20 933 125

إٌرادات متنوعة
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

23 859 900

33 592 500

9 732 600

41

التحميؿ  :تحقيؽ إيراد مف النشاط الجارم المتمثؿ في اإليرادات الفندقية كالسياحية في سنة
 ، 2010إذ لـ يتحقؽ مثؿ ىذا اإليراد في سنة

 ، 2009كفي المقابؿ حدكث ارتفاع في
(  )%197إلى

مصركفات السنة الحالية عف السنة السابقة  ،إذ تراكحت نسب الزيادة ما بيف

( ، )%9897كقد كانت أعمى نسبة زيادة مصاريؼ المكازـ كالميمات إذ بمغت ( )100مرة عف
السنة السابقة  ،أما أعمى مبمغ فيك األجكر التي زادت بمبمغ ( )33 921 532دينار .

(ب) مقارنة أرباح النشاط الجارم الفندقي كالسياحي لسنتيف متتاليتيف  2009ك ،2010ككاآلتي :
الجدول ()32
مقارنة إٌراد وكلفة وفابض النشاط الجاري من سنة  2009عن سنة 2010
السنة

إٌراد النشاط الجاري كلفة النشاط الجاري فابض النشاط الجاري
دٌنار
دٌنار
دٌنار

نسبة الفابض
اإلٌرادات

2009

60 357 750

39 451 175

20 906 575

% 35

2010

94 420 275
34 062 525
% 56

91 649 866
52 198 691
% 132

2 770 409
()18 136 166
% 87

%3

الفرق
النسبة

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /
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فندق

آشور

التحميؿ  :حقؽ النشاط الجارم زيادة في اإليرادات بنسبة ( )%56عف السنة السابقة  ،كلكف في
المقابؿ كانت ىناؾ زيادة في كمفة النشاط الجارم بمغت بنسبة

( )%132عف السنة السابقة ،

مما أدل إلى انخفاض أرباح النشاط الجارم بنسبة ( )%87عف السنة السابقة .

(ج) مقارنة إجمالي اإليرادات إلى إجمالي المصرفات  ،كالتغيرات عمى األرباح  ،ككاآلتي :
الجدول ()33
التغٌرات على بعض أرصدة الحسابات
الحساب
اإلٌرادات
المصروفات
الفابض
العجز المتراكم

 / 2009دٌنار

60 358 750
71 961 283
()11 602 533
235 118 605

 / 2010دٌنار

الفرق  /دٌنار

34 603 875
94 962 625
93 902 255 165 863 538
()59 298 380( )70 900 913
70 900 913 306 019 518

النسبة %

57
130
511
30

المصدر ( :الجدول والشكل من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010/

التحميؿ  :ارتفاع في اإليرادات كالمصركفات مف سنة  2009عف سنة  ، 2010كأف نسبة ارتفاع
المصركفات أعمى بكثير مف نسبة ارتفاع اإليرادات  ،األمر الذم أدل إلى تحقؽ خسائر كارتفاع

العجز عف سنة  2009كبنسبة ( ، )%30ككما في الشكؿ أدناه :

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

122

انفصم انثانج  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.اجلاوب انتطبَقٌ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ادلبحج األول

(د) مقارنة بعض الحسابات المترابطة بالمياـ ذات الطابع التشغيمي  ،كمنيا :
فندق

الجدول ()34
الحسابات المترابطة فً النشاط لسنة 2010

آشور

المجموع  /دٌنار

الحساب

دٌنار

المطعم
اإلٌرادات

760 125

المصروفات
خامات المطعم
غاز الطبخ

1 765 800
77 000

760 125

1 842 800

أرباح ( /خسابر)

()1 082 675

الكافتٌرٌا
اإلٌرادات

2 846 050

2 846 050

المصروفات
مشترٌات

919 400

919 400

أرباح ( /خسابر)

1 926 650

إيضاح  :أعبله المبالغ العامة كلـ يتـ إضافة أجكر العماؿ أك الخدمات األخرل .

(ق) أظير تقرير مراقب الحسابات مف خبلؿ مطابقة جرد المكجكدات الثابتة بمكجب قكائـ جرد
االثاث مع سجبلت المكجكدات الثابتة كجكد نقص في بعض االثاث  ،ككاآلتي :
الكمٌة

أسم الموجود (االثاث)
تلفزٌون بالزما حجم ( 40و )42

الكلفة  /دٌنار

2

1 755 000

30

2 340 000

مٌز طعام مع أربعة كراسً

9

2 889 000

مٌز طعام مربع ودابري

3

1 315 000

دٌوان جلد تركً

3

2 145 000

طاولة مطعم خشب

مجموع الكلفة

10 444 000

 )2الثباتى:ى
تكافر خاصية الثبات

في عرض المعمكمات المحاسبية مف خبلؿ  :تطبيؽ النظاـ

المحاسبي المكحد في إعداد القكائـ المالية ،

إتباع مبدأ التكمفة التأريخية في تقييـ المكجكدات

الثابتة  ،إتباع طريقة القسط الثابت في احتساب االندثارات السنكية عمى المكجكدات غير المتداكلة
كتطبيؽ ذات السياسات المحاسبية مف و
سنة إلى أخرل .
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ق -رأيىالباحثى:
(ُ) لمعمؿ عمى تكافر خاصية المبلءمة في عرض المعمكمات المحاسبية  ،ينبغي اإلفصاح عف
فندق

آشور

المعمكمات الكافية  ،كمنيا اآلتي :

(أ) ينبغي إعداد قائمة التدفؽات النقدمة بالطريقة المباشرة عمبلن بالقاعدة المحاسبية رقـ
( " )7كشؼ التدفؽ النقدم

"  ،كالقاعدة المحاسبية رقـ (  " )6اإلفصاح عف

المعمكمات المتعمقة بالبيانات المالية كالسياسات المحاسبية " في الفقرة (  /12د)

منيا كشؼ التدفؽ النقدم  ،أك كشؼ مصادر كاستخدامات األمكاؿ

 ،الصادرة عف

مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في جميكرية العراؽ .
(ب) تضميف تقرير مجمس اإلدارة العرض كاإلفصاح الكافي لممعمكمات المحاسبية
بل بالفقرة ()26
كاألخرل كاستخداـ أسمكب الرسكـ البيانية كالتخطيطات التكضيحية عم ن

مف القاعدة المحاسبية

(

)

المحمية رقـ ( ، )10تمؾ التي تفيد مستخدمي القكائـ المالية

بتجميع المعمكمات بمجرد النظر ليذه الكسائؿ التكضيحية لمساعدتيـ لعممية اتخاذ
القرار .
(ج) تضـ مف قائمة المركز المالي عدد كنكع أسيـ

الشركة المطركحة لمتداكؿ في سكؽ

العراؽ ؿألكراؽ المالية في بند مصادر التمكيؿ طكيمة األجؿ .
(د) تنظيـ قائمة منفصمة بالعجز المتراكـ لمسنكات مف  2003إلى  ، 2010كبياف أسباب
كقكع ىذه الخسائر مف سنة ألخرل  ،كلماذا لـ يتـ العمؿ بيذا الخصكص بالمادة

( )

( /76ثانينا) مف قانكف الشركات رقـ (  )21لسنة ( 1997المعدؿ)  ،إما زيادة رأس
الماؿ أك التكصية بتصفية الشركة  ،إذ بمغ العجز كما في

518 ( 2010/12/31

 )306 019دينار يمثؿ نسبة ( )%81مف رأس ماؿ الشركة .
إف عدـ اإلفصاح عف ىذه المعمكمات المحاسبية كغيرىا في القكائـ المالية  ،يعطي مؤش نار

لضعؼ تكافر خاصية المبلءمة في المعمكمات المحاسبية المعركضة .
(

)

الفقرة (  " : )26اإلفصاح عن البٌانات المالٌة " – القاعدة المحاسبٌة المحلٌة (  : )10ألغراض توفٌر عرض أفضل
للمعلومات  ،فؤن من المرغوب فًه تحسٌن طرق ووسابل عرض البٌانات والتقارٌر المالٌة  ،ومن ذلك استـخدام النماذج
والرسوم البٌانٌة وإعداد التقارٌر الوصفٌة … (م .م .م .ر .ع. )62 : 1999 ،

(

)

المائ من رأس مالها  ،وجب علٌها اتخاذ أحد
ة
المادة ( : )76ثانٌا  -إذا بلغت خسارة الشركة ( )% 75خمسا وسبعٌن من
اإلجراءات اآلتٌة :
- 1تخفٌض رأس مال الشركة أو زٌادته .
- 2التوصٌة بتصفٌة الشركة .
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(ِ) ينبغي عمى مجمس اإلدارة كمراقب الحسابات العمؿ عمى
فندق

آشور

تكافر خاصية المكثكقية في

المعمكمات المحاسبية المعركضة مف خبلؿ التقارير الصادرة عنيما  ،كعف طريؽ العرض

الكافي لممعمكمات  ،كمنيا اآلتي :
(أ) أف يفصح تقرير مجمس اإلدارة باعتماده عمى القكاعد كالمعايير المحاسبية المحمية أك
الدكلية عند إعداد القكائـ المالية  ،كتعميمات ىيئة األكراؽ المالية العراقية عند إعداده

تقرير مجمس اإلدارة السنكم .
(ب) أسباب عدـ تضميف القكائـ المالية قائمة التدفقات النقدية لمسنة المنتيية في

 ، 2010/12/31إذ تـ إعدادىا بصكرة غير صحيحة كيدكيان في كقت الحؽ مع
كجكد تحفظ عمى المبالغ الكاردة فييا  ،كاآلتي صكرة لقائمة التدفقات النقدية .

(ج) دكاعي كغرض شراء مكجكدات غير متداكلة (أثاث كأجيزة) بمبمغ ( )42 024 653دينار
لسنة  2010كأيف تـ استخداميا  ،كفي المقابؿ تـ استيبلؾ كشطب أثاث كأجيزة بمبمغ
( )5 461 574دينار ،كلـ يتـ اإلفصاح عف الحساب الذم تضمف ىذه المبالغ.

(د) اإلفصاح عف مبالغ اإلعمار المصركفة عمى إعادة تأىيؿ الطابقيف األرضي كاألكؿ
لمفندؽ كمنذ منتصؼ سنة  2009كلغاية بداية تمكز . 2010
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(ق) اإلفصاح عف الزيادة في مصركفات المستمزمات السمعية مف مبمغ
فندق

(  )910 650دينار

في سنة  2009إلى (  )37 769 925دينار سنة  ، 2010إذ بمغت الزيادة بمقدار

آشور ( )36 859 275دينار أضعاؼ المبمغ السابؽ
المصركفات كما حققتو مف مكاسب .

(ك) بياف أسباب ارتفاع نسبة كمفة التشغيؿ لسنة

(  )41مرة  ،كما ىي نتائج ىذه

 2010عف سنة  2009بنسبة أكبر مف

ارتفاع نسبة اإليرادات  ،إذ كانت نسبة ارتفاع إيرادات النشاط

(  )%57في حيف أف

ارتفاع كمؼ التشغيؿ بنسبة ( ، )%130ككاآلتي :
الحساب

 / 2009دٌنار

 / 2010دٌنار

الزٌادة  /دٌنار النسبة %

إٌرادات النشاط الجاري34 062 525 94 420 275 60 357 750
51 279 291 90 730 466 39 451 175
كلفة اإلنتاج

57
130

(ز) عدـ اإلفصاح عف أية مكازنات تخطيطية مستقبمية سنكية تـ كضعيا مف قبؿ مجمس

اإلدارة لتنظيـ كمراقبة أعماؿ سنة  ، 2010كلقياس مدل كفاءة اإلدارة في القياـ بمياـ
اإلدارة كالتشغيؿ  ،مع عدـ تنظيـ جداكؿ مقارنات

المالية عمبلن بالقاعدة المحاسبية رقـ (. )6

(ح) عدـ قياـ مراقب الحسابات باإلشارة في تقريره

(

)

(

)

لبعض البنكد الميمة في القكائـ

بأف المجمكعة الدفترية الممسككة مف

قبؿ إدارة حسابات الشركة كانت متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر المحاسبية كأنيا
قد تضمنت تسجيؿ العمميات كاألحداث المالية لمشركة خبلؿ السنة المالية

التدقيؽ .

مكضكعة

(ط) عدـ قياـ مراقب الحسابات بإبداء رأيو المتحفظ كذلؾ بسبب عدـ سبلمة عممية جرد
المكجكدات الثابتة  ،إذ أنو أشار إلى كجكد نقص في األثاث بمكجب قكائـ الجرد

الفعمي عف سجبلت المكجكدات الثابتة الممسككة مف قبؿ الفندؽ في فقرة المكجكدات

ال) مف تقريره كقد بمغ إجمالي أقياميا ( )10 444 000دينار .
الثابتة ( أ  /أك ن
(

)

القاعدة المحاسبٌة رقم ( " : )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة "  :أحكام أخرى
 :الفقرة ( ٌ : )25نبغً إعداد كشف مقارن لبعض األرقام والمإشرات المهمة لفترة خمس سنوات فً األقل من بٌن
محتوٌاته  :صافً المبٌعات  ،مجموع كلف النشاط  ،رأس المال المدفوع  ،حقوق الملكٌة  ،صافً الدخل أو الخسارة
السنوٌة  ،رأسمال التشغٌل  ،مجموع الموجودات الثابتة  ،عابد االستثمار  ،المخزون  ،السٌولة النقدٌة (م .م .م .ر .ع،
. )24 : 1995

(

)

 -5إجراءات تدقٌقٌة :
 -1-5رأى الدٌوان فً الحسابات الختامٌة  ( :دٌوان الرقابة المالٌة ،دلٌل الرقٌب المالً)124 : 1990 ،
تؤكد من مالحظة ما ٌلً بصورة نهابٌة عند كتابة التقرٌر :
أ  -إن البٌانات الختامٌة قد تم إعدادها وفق المتطلبات القانونٌة والنظامٌة .
ب  -إن البٌانات الختامٌة تظهر الوضع المالً الحقٌقً بصورة عادلة .
ج  -احتفاظ المنشاة بسجالت أصولٌة حسب القواعد واألسس المحاسبٌة واألنظمة الخاصة .
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6ى

ذركظىالصنائعىالكومواووظىالطصروظى(ىم.ىخ.ى)ى
أ -مطلوماتىرامظىرنىالذركظ (البيانات المالية :2010 ،ى: )1
 1946برأسماؿ اسمي قدره

تأسس كشركة ذات مسؤكلية محدكدة سنة

( )149 500دينار

مدفكعة بالكامؿ  ،كفي عاـ  1985تحكلت الشركة إلى شركة مساىمة برأس ماؿ أسمي ( )500ألؼ
دينار عراقي  ،كتكالت الزيادة عمى رأس الماؿ ليصبح

( )75مميكف دينار عراقي في نياية سنة

 ، 2010كأف جميع الزيادات عمى رأس الماؿ سددت مف األرباح المتحققة .
كبمغت األرباح المتحققة ؿلشركة ؿسنة  2010مبمغ (  )82 131 785دينار كتمثؿ نسبة ( )%110

مف رأس الماؿ المدفكع .

ب -تػرورىمراقبىالحداباتى:
أكضح مراقب الحسابات في تقريره المرقـ

( /10ش) كالمؤرخ في /20حزيراف 2011 /بأنو قد

حصؿ عمى المعمكمات كاإليضاحات التي كانت برأيو ضركرية ألداء ميمتو التي قاـ بيا طبقنا

لمتشريعات النافذة ككفقنا إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط
الشركة الكاقعة ضمف اختصاصاتو  ،كأكرد مبلحظاتو كمنيا (البيانات المالية: )8 -7 :2010 ،

 oتـ زيادة رأس ماؿ الشركة مف (  )60مميكف دينار إلى (  )75مميكف دينار  ،كأف الزيادة
أخذت مف احتياطي التكسعات استنادان إلى مكافقة دائرة تسجيؿ الشركات بكتابيا المرقـ

( )15326كالمؤرخ في . 2010/ 7 /18

 oحصمت مكافقة مجمس اإلدارة عمى بيع العقار/الدار المرقـ

(  )6/78حي الكرادة بمبمغ

( )800مميكف دينار  ،كلـ تستكمؿ إجراءات البيع كأف الدفعة المستممة مقدمان ضمف حساب
دائنك نشاط غير جارم .

 oاستنادان إلى قرار مجمس اإلدارة تـ احتساب اندثار المكجكدات غير المتداكلة لمسنة الحالية
بنسبة ( )%50مف النسب المقررة بسبب ظركؼ تشغيؿ المصنع .

 oرأم مراقب الحسابات :
(ُ) إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر  ،كتضمنت
تسجيؿ كافة مكجكدات كمطمكبات كاستخدامات كمكارد الشركة كأف نظاـ الرقابة الداخمية
قد أشتمؿ عمى اإلجراءات الضركرية التي تضمف صحة كدقة البيانات بدرجة تتناسب مع
حجـ نشاط الشركة .
(ِ) إف عممية جرد المكجكدات غير المتداكلة كالمخزنية كالنقدية قد تمت بشكؿ سميـ كبأشرافنا
كفقان لؤلسس كاألصكؿ كالمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة .
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(ّ) إف التقرير السنكم يعكس بصكرة شاممة مسيرة الشركة كال يتضمف أم مخالفات .
(ْ) إف البيانات كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمتشريعات المرعية كىي متفقة مع ما

الصنابع
الكٌمٌاوٌة

تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو
كأنيا عمى قدر ما تضمنتو مف مؤشرات مالية تعبر بصكرة كاضحة كعادلة عف الكضع

المالي لمشركة كما في

/31كانكف األكؿ 2010 /كنتائج نشاطيا كتدفقاتيا النقدية لمسنة

المنتيية بذلؾ التأريخ .
ج -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

د -دورى مراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظ:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:ى

يتصؼ تقرير مجمس إدارة الشركة باإلفصاح الكافي كما تراه اإلدارة

(كليس الكافي)

لممعمكمات المحاسبية كاألخرل عف أنشطة الشركة كالمياـ التي قامت بيا اإلدارة في سبيؿ
استمرار عمميا بالمكارد المتاحة  ،كأف إعداد القكائـ المالية تـ

عمى كفؽ المتطمبات القانكنية

كالشكمية  ،مما يضفي تكافر خاصية المبلءمة في عرض المعمكمات المحاسبية .
 )1التوقوتىالمالئمى :ى

مف خبلؿ اإلطبلع عمى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع القكائـ المالية المرقـ

(/10ش ، )2011/ظير أنو تـ إصداره بتأريخ  ، 2011 / 6 / 20كىذا يعني عدـ تكافر صفة
التكقيت المبلئـ لعرض المعمكمات المحاسبية  ،إف تأخر عرض القكائـ المالية بسبب إنجاز

األعماؿ التدقيقية في كقت متأخر يعني عدـ اإليفاء باحتياجات جميكر مستخدمي القكائـ المالية

 ،ألف ىذه المعمكمات تفقد منفعتيا إذا لـ تكف متاحة عندما تدعك الحاجة إؿييا .

إف ىذا التكقيت في تييئة كاعداد البيانات المالية كما تحتاجو مف كقت إضافي لطباعتيا
كنشرىا لممستخدميف يعد مخالفنا لتعميمات دائرة اإلفصاح المالي في ىيئة األكراؽ المالية العراقية
كالتي جاء فييا أف عمى الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية أف تييئ كبشكؿ

عمني خبلؿ (  )150يكمان بعد انتياء السنة المالية مصادؽ عمييا مف قبؿ محاسب قانكني

مختص  ،كفي طبيعة الحاؿ أف ىذا التأخير ليس في صالح المستثمريف في االنتظار كؿ ىذه

المدة الطكيمة .
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 )2الػومظىالتنبؤوظى:
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

قدـ تقرير مجمس إدارة الشركة بعض المعمكمات القميمة التي مف الممكف أف تساعد

مستخدمي القكائـ المالية مف االستفادة منيا ألغراض اتخاذ القرار  ،كىي :

(أ) رأسماؿ الشركة االسمي عند تأسيسيا مبمغ قدره ( )149 500دينار  ،كتمت زيادتو في سنة
 1985ليككف ( )500 000دينار  ،كتكالت الزيادة ليصبح (  )75مميكف في نياية سنة
 ، 2010كأف جميع الزيادات عمى رأس الماؿ سددت مف األرباح المتحققة .
(ب) بمغت األرباح المتحققة ( )82 131 785دينار لسنة  2010كتمثؿ نسبة ( )%110مف رأس
الماؿ المدفكع كىي منخفضة عف السنة  2009بمبمغ ( )5 039 601دينار .
(ج)بمغ إجمالي اإليرادات ( )421 512 050دينار كىي تمثؿ صافي المبيعات .
(د) إف الطاقة اإلنتاجية المتحققة لسنة  2010بنسبة (  )%15,3مف الطاقة اإلنتاجية التصميمية
لممعمؿ  ،كتعتبر منخفضة عف السنة السابقة  2009كالبالغة (. )%15,6
(ق) أرتفع المركز المالي لمشركة سنة  2010إذ بمغ (  )1,305مميار دينار بعد أف كاف ( )391

مميكف دينار لسنة  2009بزيادة نسبتيا ( ، )%70كيعكد أساس تمؾ الزيادة إلى اآلتي :
الحساب
المركز المالً

 / 2010دٌنار

 / 2009دٌنار

النسبة %

الفرق  /دٌنار

االستثمارات المالٌة

391 579 588
192 366 732

1305 038 791
365 069 049

913 459 203
172 702 317

70
47

النقود

48 111 791

787 606 495

739 494 704

94

إف ىذا القدر القميؿ مف المعمكمات يساعد عمى

تكافر ضعيؼ لصفة القيمة التنبؤية

لممعمكمات المحاسبية  ،كلذلؾ عمى المستخدميف االستفادة مف المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ
المالية بيدؼ مساعدتيـ في التنبكء بالمستقبؿ المالي لمشركة  ،كعمى سبيؿ المثاؿ اآلتي :
(ك) استعماؿ نسبة احتساب معدؿ دكراف المخزكف خبلؿ السنة كعمى اعتبار أنيا شركة صناعية
تعتمد المخزكف باستمرار خبلؿ الخطة اإلنتاجية  ،ككاآلتي :
معدل دوران المخزون =

تكلفة البضاعة المباعة
المخزون

=

351 484 946
35 204 456

=  10مرة

التحميؿ  :تقيس ىذه النسبة عدد مرات تبدؿ المخزكف كدكرانو خبلؿ السنة  ،إف المقياس

الصناعي المعتمد ىك (  )5مرات  ،كىذا يعني أف عدد مرات دكراف المخزكف بمغت الضعؼ ،
أم أف حركة اإلنتاج مستمرة خبلؿ السنة .
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الصنابع
الكٌمٌاوٌة

(ز) تحميؿ كمؼ اإلنتاج مف خبلؿ تحميؿ تكزيع الكمؼ عمى مراكز االستخداـ  ،ككاآلتي :
الجدول ()35
كشف توزٌع الكلف على مراكز االستخدام لسنة 2010
كلفة اإلنتاج 5
دٌنار

الحساب

رواتب وأجور

كلفة الخدمات
اإلنتاجٌة 6
دٌنار

كلفة الخدمات
اإلدارٌة 8
دٌنار

كلفة الخدمات
التسوٌقٌة 7
دٌنار

المجموع

197 834 400 55 393 615 15 826 757 31 653 515 94 960 513

مستلزمات سلعٌة 5 830 937

1 943 645

3 401 380

971 823

12 147 785

مستلزمات خدمٌة 133 989 038 37 516 938 10 719 120 21 438 240 64 314 740
االندثارات

2 831 625

ضرابب ورسوم
المجموع

943 875

-

471 940
-

-

1 651 783

5 899 222

1 614 500

1 614 500

351 484 946 99 578 216 27 989 640 55 979 275 167 937 815
% 48

النسبة

% 16

% 28

%8

100

المصدر ( :القوابم المالٌة للشركة بتصرف )18 :2010 /

التحميؿ  :تمثؿ كمفة اإلنتاج نسبة

(  )%48مف تكمفة البضاعة المباعة  ،كأف أكبر التكاليؼ

المدفكعة عمى الركاتب كاألجكر كالمستمزمات الخدمية  ،في حيف أف تكاليؼ المستمزمات السمعية

الداخمة في التصنيع فعبلن ىي بمستكل تكاليؼ أقؿ  ،كمف ثـ تأتي بالدرجة الثانية كمؼ الخدمات

اإلدارية كتمثؿ نسبة (  )%28مف تكمفة البضاعة المباعة  ،ككذلؾ نجد أف الركاتب كاألجكر ليا
الحصة األكبر مف التكاليؼ كمف ثـ تكاليؼ المستمزمات الخدمية  ،كبالتالي فأف ىذه التكاليؼ

تحمؿ عمى المنتج األخير  ،لذلؾ عمى اإلدارة التخطيط المستقبمي لتخفيض تمؾ التكاليؼ مع العمـ
أف بعض ىذه التكاليؼ كانت مرتفعة عف السنة السابقة  2009مع عدـ كجكد زيادة في اإليرادات
تتناسب مع الزيادة في التكاليؼ  ،ككاآلتي :
الحساب
إٌرادات النشاط

 / 2009دٌنار

 / 2010دٌنار

421 512 050 419 936 150

الزٌادة  /دٌنار

1 575 900

النسبة %

0,4

مستلزمات سلعٌة

11 863 715

12 147 785

284 070

2

مستلزمات خدمٌة

70 438 800

133 989 038

63 550 238

47

(ح) ظير أف مخزكف الخامات كالمكاد األكلية الداخمة في اإلنتاج كما في

 2010/12/31بمبمغ

( )893 166دينار كيمثؿ نسبة (  )%3مف رصيد المخزكف بذلؾ التأريخ  ،كىذا

يعني أف

السياسة المخزنية جيدة لعدـ احتفاظ الشركة بمخزكف كبير  ،كقد ظير أف الخامات كالمكاد

األكلية المستعممة خبلؿ سنة  2010بمبمغ ( )613 260دينار .
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 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

تـ إصدار قكائـ مالية فصمية تتكافر فييا معمكمات محاسبية يستفاد منيا بالرجكع إلييا مف
قبؿ المستخدميف امتثاالن لتعميمات دائرة اإلفصاح المالي في ىيئة األكراؽ المالية العراقية (الفقرة )1

كالتي تمزـ كؿ شػركة مدرجة في سػكؽ العراؽ ؿألكراؽ الماليػة أف تقدـ قكائـ ماليػة فصمية لكؿ

ثبلث أشير مقارنة مع الفصؿ المكازم لو لمسنة السابقة  ،كبذلؾ يمكف لمستخدمي القكائـ المالية
كالمستثمريف االعتماد عمييا في متابعة الق اررات التي تـ اتخاذىا سابقنا كمقارنة النتائج مع التغيرات
كالتطكرات الجديدة الظاىرة لتصحيح الق اررات السابقة أك البقاء عمييا أك إعادة تشكيميا  ،إف

عرض ىذه القكائـ المالية سيعتبر بالنسبة لجميكر المستخدميف كنظاـ معمكمات  ،إف ىذا العرض

سيضيؼ صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .

ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
عمى مراقبي الحسابات العمؿ عمى إضفاء خاصية المكثكقية بالمعمكمات المحاسبية عف
طريؽ التأكد (عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر)

مف صحة القياس المالي ألم بند مف بنكد القكائـ

المالية كالتأكد مف أف التقديرات المحاسبية تمت بصكرة معقكلة  ،كمتابعة مدل االمتثاؿ لممعايير
المحمية كالدكلية إلعداد القكائـ المالية كتقديـ المعمكمات بما في ذلؾ السياسات المحاسبية بطريقة

تكفر معمكمات مناسبة  ،كيمكف تحقيؽ تكافر خاصية المكثكقية مف خبلؿ تحقيؽ تكافر الصفات
الفرعية اآلتية :

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
تـ اإلفصاح مف قبؿ مجمس اإلدارة عمى أف البيانات المالية كالكضع المالي كما ىك في
 2010/12/31ال شائبة فييا  ،كالزلنا مستمريف بتطبيؽ النظاـ المحاسبي المكحد .
كأكد مراقب الحسابات المكمؼ بتدقيؽ الحسابات الختامية بأنو حصؿ عمى المعمكمات

كاإليضاحات التي كانت برأيو ضركرية ألداء ميمتو التي قاـ بيا طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان

إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط الشركة الكاقعة ضمف

اختصاصاتو  ،كأف التقرير المرفؽ بالقكائـ المالية تـ إعداده بمقتضى

أحكاـ قانكف الشركات رقـ

( )21لسنة ( 1997المعدؿ) كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كيعكس بصكرة شاممة مسيرة

الشركة كال يتضمف أم مخالفات  ،كأف مسؤكليتو إبداء الرأم الفني المحايد في القكائـ كالبيانات
المالية استنادان إلى التدقيؽ الذم قاـ بو كفقان لمعايير التدقيؽ المعتمدة .

إف ىذا اإلفصاح مف قبؿ مجمس اإلدارة كتأكيد مراقب الحسابات بإلتزاميـ باألنظمة

كالتعميمات يضفي إلى تكافر صفة القابمية لمتحقؽ نكعان ما لممعمكمات المحاسبية .
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 )2الصدقىفيىالتمثولى:ى
أفصح مراقب الحسابات بإف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ

الصنابع
الكٌمٌاوٌة

الدفاتر  ،كتضمنت تسجيؿ كافة مكجكدات  ،مطمكبات  ،استخدامات كمكارد الشركة كأف نظاـ
الرقابة الداخمية قد أشتمؿ عمى اإلجراءات الضركرية التي تضمف صحة كدقة البيانات بدرجة

تتناسب مع حجـ نشاط الشركة  ،كاف البيانات كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمتشريعات
المرعية كىي متفقة مع ما تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة

كالتعميمات الصادرة بمكجبو  ،كأنيا عمى قدر ما تضمنتو مف مؤشرات مالية تعبر بصكرة كاضحة

كعادلة عف الكضع المالي لمشركة كما في /31كانكف األكؿ 2010 /كنتائج نشاطيا كتدفقاتيا النقدية

لمسنة المنتيية بذلؾ التأريخ  ،كىذا يعني تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ كلكف بقدر معيف  ،إذ

أكرد مراقب الحسابات في فقرة النطاؽ مف تقريره بأف إدارة الشركة ىي المسئكلة عف إعداد القكائـ

كالبيانات المالية كعرضيا بصكرة عادلة كفقان لممبادئ المحاسبية المعتمدة  ،غير أف المفركض عند
قياـ مراقب الحسابات باألعماؿ التدقيقية عمى حسابات الشركة أف يتأكد مف صدؽ التمثيؿ

لؤلحداث كالمعامبلت المالية خبلؿ السنة المالية كصحة التسجيؿ في السجبلت كصكالن إلى إظيار

ال بأكؿ .
أرصدتيا النيائية في القكائـ المالية  ،أم التأكد مف صحة التمثيؿ أك ن

 )3الحوادوظى:ى
كتعني ال يمكف انتقاء المعمكمات المحاسبية بشكؿ يتضمف تفضيؿ أحد األطراؼ

المستفيدة منيا عمى األخرل  ،أم أف تككف خالية مف التحيز إلى جية معينة كأف يتـ النشر الكافي
لممعمكمات المحاسبية لتمبية احتياجات مستخدمييا  ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ نشر بعض المعمكمات كمنيا
اآلتي :

(أ) لـ يتـ حجز أم مبالغ الحتياطي التكسعات .

(ب) اقتراح تكزيع مقسكـ أرباح (  )%100كالي يمثؿ (  )75مميكف دينار بعد قياـ الييئة
العامة باتخاذ القرار بيذا الخصكص .

(ج) صرؼ مبمغ ( )11 730 000دينار عف احتفاالت .
(د) لـ يستمـ رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة أية مبالغ أك قركض أك سمؼ مف الشركة خبلؿ
السنة . 2010
(ق) تمتزـ الشركة بالمحافظة عمى النكعية الممتازة لممنتج كىك شعار الشركة .

إف ىذه المعمكمات القميمة كالمحدكدة تحقؽ القدر القميؿ مف
المعمكمات المحاسبية لجميكر المستفيديف .
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ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى:ى
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

نظ نار لعدـ تكافر المعمكمات المحاسبية الكافية في تقرير مجمس اإلدارة  ،فمف خبلؿ القكائـ

المالية يمكف إجراء بعض المقارنات ما بيف بعض بنكد ىذه القكائـ  ،ككاآلتي :
(أ) مقارنة بعض بنكد القكائـ المالية لسنتيف متتاليتيف :

الجدول ()36
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة للسنتٌن  2009عن 2010
الحساب

 / 2009دٌنار

مجموع الموجودات

391 579 588

 / 2010دٌنار

النسبة

الفرق  /دٌنار

%

913 459 203 1305 038 791

70

رأس المال االسمً

60 000 000

75 000 000

15 000 000

20

الدابنون

77 746 388

981 495 836

903 749 448

92

351 148 946

9 931 296

3

كلفة البضاعة المباعة 341 217 650

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :ارتفاع كاضح ككبير في إجمالي مكجكدات لمشركة لسنة  2010عف سنة  2009بمغ
نسبتو (  ، )%70كلكف يقابؿ ىذا االرتفاع  ،ارتفاع جانب المطمكبات الناتج عف الزيادة في
رصيد حساب الدائنكف في سنة  2010بنسبة ( )%92عف سنة . 2009

(ب) مقارنة نتائج (عكائد) بعض األنشطة الخارجة عف أنشطة الشركة االعتيادية لسنتيف متتاليتيف
 ،ككاآلتي :
الجدول ()37
نتابج األنشطة غٌر االعتٌادٌة بالمقارنة مع السنة السابقة 2009
الحساب

 / 2010دٌنار

 / 2009دٌنار

الزٌادة  /دٌنار

االستثمارات المالٌة 172 702 317 365 069 049 192 366 732
فوابد دابنة
النسبة

8 717 886

12 399 961
%3

%4

3 682 075

النسبة %
47
30

%2

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة للشركة )2010 /

التحميؿ  :استغبلؿ المكارد النقدية المتكافرة في زيادة المحفظة االستثمارية  ،إذ ارتفع مبالغ
المحفظة في سنة  2010بنسبة ( )%47عف سنة  ، 2009إال أف ىذا االرتفاع لـ يقابمو
ارتفاع مناسب في الفكائد المتأتية مف استثمار األمكاؿ  ،بؿ عمى العكس فقد انخفضت نسبة
الفكائد إلى مبالغ االستثمار إلى (  )%3سنة  2010بعد أف كانت النسبة (  )%4في سنة
 ، 2009كىذا يعني أنو ينبغي لمشركة أف تدرس أيف تضع استثماراتيا المالية مستقببلن .
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(ج) المقارنة بيف بعض بنكد حسابات الشركة ذات األىمية لمستخدمي القكائـ المالية لسنتيف
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

متتاليتيف  ،ككما يمي :

الجدول ()38
مقارنة اإلٌرادات مع المصروفات ونتٌجة النشاط

الحساب

 / 2009دٌنار

 / 2010دٌنار

اإلٌرادات

الفرق  /دٌنار

النسبة %

428 654 036

433 912 011

5 257 975

1

المصروفات 341 482 650
87 171 386
الفابض

351 780 226
82 131 785

10 297 576
()5 039 601

3
()6

المصدر( :الجدول والشكل من إعداد الباحث اعتماداً على البٌانات المالٌة للمصرف)

(د) مقارنة بعض المصركفات الفعمية لمسنة الحالية مع السنة السابقة  ،ككاآلتي :
الجدول ()39
التغٌرات على بعض بنود القوابم المالٌة للسنتٌن  2009عن 2010
الحساب

 / 2009دٌنار

مواد تعببة وتغلٌف

-

 / 2010دٌنار

النسبة %

الزٌادة  /دٌنار

1 996 000

1 996 000

100

خدمات الصٌانة

17 591 500

36 939 250

19 347 750

52

احتفاالت

2 975 000
8 017 500

11 730 000
4 464 040
13 743 750

8 755 000
4 464 040
5 726 250

75
100
42

مكافآت لغٌر العاملٌن 6 710 500

32 295 000

25 584 500

79

سفر وإٌفاد
استبجار وسابل نقل

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

التحميؿ  :ظيكر مصركفات جديدة كارتفاع مبالغ مصركفات أخرل في سنة
تراكحت مابيف ( )%100 - %42عف سنة . 2009
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 )2الثباتى:ى
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

تطبؽ الشركة منذ تأسيسيا النظاـ المحاسبي المكحد في إعداد البيانات المالية كالحسابات
الختامية  ،كأنيا تقكـ بإتباع مبدأ التكمفة التأريخية في تقييـ مكجكداتيا الثابتة (غير المتداكلة) كما
في  2010/12/31كالسنكات السابقة  ،أما بالنسبة لبلندثارات عمى المكجكدات غير المتداكلة فقد

تـ اعتماد طريقة القسط الثابت السنكم كبنسب تراكحت مابيف (  )%20 - %10سنكيان عمى كافة
المكجكدات غير المتداكلة  ،كأف الشركة تطبؽ ذات السياسات المحاسبية مف و
سنة إلى أخرل كلـ

مً
جر أم تغير في اؿسياسة اؿمحاسبية أك طريقة استخداميا باستثناء ما جاء في تقرير مراقب
الحسابات " استنادنا إلى قرار مجمس اإلدارة تـ احتساب اندثار المكجكدات غير المتداكلة لمسنة الحالية

بنسبة (  )%50مف النسب المقررة بسبب ظركؼ تشغيؿ المصنع "  ،كىذا يعني أف الشركة أفصحت
كعف طريؽ تقرير مراقب الحسابات عمى كجكد تغيير في طريقة احتساب االندثار استنادان إلى

الفقرة (  )7مف القاعدة المحاسبية

(

)

رقـ (  " : )6اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بالبيانات

المالية كالسياسات المحاسبية "  ،كقد تمت عممية جرد المكجكدات غير المتداكلة كالمخزنية
كالنقدية بشكؿ سميـ كفقنا لؤلسس كاألصكؿ كالمبادئ المعتمدة التي اتبعت في السنة السابقة  ،كىذا

يعني ثبات الشركة عمى نفس السياسات المحاسبية كبالتالي تكافر خاصية الثبات

ق  -رأيىالباحثى:
(ُ) إف تقرير اإلدارة لـ يصؿ إلى مفيكـ العرض كاإلفصاح الكافي لممعمكمات المحاسبية
كاألخرل مما يضعؼ تكافر خاصية المبلءمة  ،فضبلن عف اآلتي :

(أ) لـ يتـ استخداـ أسمكب الرسكـ البيانية كالتخطيطات التكضيحية في عرض بعض
المعمكمات المحاسبية  ،أك إعداد كشكفات مقارنة لبعض األرقاـ كالمؤشرات الميمة

لفترة خمس سنكات متتالية في األقؿ

(

)

في تقرير مجمس اإلدارة أك في الكشكفات

المرفقة بالقكائـ المالية .
(ب) لـ يتـ تضميف قائمة المركز المالي عدد كنكع أسيـ

الشركة المطركحة لمتداكؿ في

سكؽ العراؽ ؿألكراؽ المالية كنكع االستثمارات المالية ككشؼ تكزيعات األرباح .

(

)

الفقرة ( : )7القاعدة المحاسبٌة رقم ( " )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة "

ٌفترض االلتزام بتطبٌق نفس السٌاسات المحاسبٌة من فترة مالٌة ألخرى  ،فؤن جرى تغٌٌر فً سٌاسة محاسبٌة أو طرٌقة
استخدامها فٌجب أن ٌوصف هذا التغٌٌر  ،وٌجب اإلفصاح عنه إذا كان ٌإثر بصورة مهمة (م .م .م .ر .ع. ) 23 :1995 ،
(

)

الفقرة ( : )25القاعدة المحاسبٌة (  " )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة " أحكام أخرى ٌ :نبغً إعداد
كشف مقارن لبعض األرقام والمإشرات المهمة لفترة خمس سنوات فً األقل  ،من بٌن محتوٌاته  :صافً المبٌعات ،
مجموع كلف النشاط  ،رأس المال المدفوع  ،حقوق الملكٌة  ،صافً الدخل أو الخسارة السنوٌة  ،رأسمال التشغٌل ،
مجموع الموجودات الثابتة  ،عابد االستثمار  ،المخزون  ،السٌولة النقدٌة (م .م .م .ر .ع. )25 : 1995 ،
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(ج) لـ يتـ عرض أم معمكمات محاسبية عف المكازنات التخطيطية السنكية كرسـ
الصنابع
الكٌمٌاوٌة

السياسات المستقبمية لعمميات البحث كالتطكير كالتكسع

كخطط اإلنتاج كالمكازنات

المختمفة  ،أك تنظيـ جدكؿ بنسب التنفيذ لتمؾ المكازنات التخطيطية لسنة  2010مبينان
فييا مبالغ المكازنات المخططة لممكجكدات كالمطمكبات كاإليرادات كالمصركفات

كالمبالغ الفعمية المتحققة خبلؿ تمؾ السنة كبياف نسب التنفيذ كاالنحرافات فييا كبياف
األسباب التي أدت إلى ذلؾ .
(ِ) إف انجاز األعماؿ التدقيقية مف قبؿ مراقب الحسابات بتأريخ

 2011/6/20يعد متأخ انر كال

يمبي احتياجات مستخدمي القكائـ المالية  ،كما أف ىذا التكقيت مخالؼ لتعميمات دائرة

اإلفصاح المالي

(

)

لييئة األكراؽ المالية التي حددت آخر مكعد إلرساؿ القكائـ المالية

لمييئة نياية شير آيار مف كؿ سنة  ،األمر الذم يؤدم إلى

المبلئـ بعرض المعمكمات المحاسبية .

عدـ تكافر صفة التكقيت

(ّ) لتكافر صفة القيمة التنبؤية ينبغي اإلفصاح عف المعمكمات اآلتية :
(أ) اإلشارة في قائمة المركز المالي إلى عدد كأنكاع األسيـ المطركحة لمتداكؿ

في سكؽ

العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كبياف سعر السيـ الكاحد في آخر جمسات سنة . 2010

(ب) العائد عمى حصة السيـ الكاحد مف األرباح السنكية كمقارنتيا مع فترات سابقة .
(ج) الخطط المستقبمية كالمكازنات التخطيطية المالية  ،كتنظيـ كشؼ مقارنة ىذه الخطط
كالمكازنات مع المنفذ الفعمي منيا كايجاد االنحرافات كبياف أسبابيا .

(د) أسباب انخفاض الطاقة اإلنتاجية لتصؿ إلى ( )%15,3مف الطاقة التصميمية .
(ق) إعداد كشؼ مقارف لبعض مبالغ الحسابات في القكائـ المالية لفترات مالية متتابعة

كالمركز المالي كرأس الماؿ المدفكع كاإليرادات كالمصركفات السنكية كالفائض كنسب

التغير فييا .
(ك) محفظة االستثمار المالي مبينان فييا عدد كأنكاع االستثمارات كالتغيرات عمى مبالغيا

كاإليرادات المتحققة منيا لسنتيف متتاليتيف في األقؿ  ،عممان أف مجمكع مبالغيا لسنة

 )365 069 049( 2010دينار .
(

)

الفقرة (  " : )2تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً " (هٌبة العراق لألوراق المالٌة : )2006 ،على كل شركة مدرجة فً
سـوق العراق لألوراق المالٌة أن تقدم قوابم مالٌة سنوٌة إلى الهٌبة  ،وان تهٌا وبشكل علنً خالل ( ٌ )150وما ً بعد
انتهاء السنة المالٌة وتقدم على أساس مقارنتها بالسنة المالٌة السابقة  ،وان تكون مصادق علٌها من قبل محاسب
قانونـً مختص ونقابـة المحاسبٌن .
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(ْ) ألجؿ تحقؽ تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ  ،ينبغي اإلفصاح عف اآلتي :
(أ) أف يفصح مراقب الحسابات في تقريره بالنص أنو قاـ بأعماؿ التدقيؽ كفقنا لمعايير

الصنابع
الكٌمٌاوٌة

كطنية أك دكلية .

(ب) أف يفصح تقرير مجمس اإلدارة عمى أف الحسابات الختامية قد نظمت كفقان لمقكاعد
المحاسبية كالتشريعات المرعية .

(ج) قياـ مراقب الحسابات بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية كمدل االعتماد عميو .
(د) أم معمكمات حكؿ كجكد أك عدـ كجكد أحداث الحقة لتأريخ قائمة المركز المالي في
تقرير اإلدارة أك تقرير مراقب الحسابات .

(ق) ىؿ تـ اعتماد مبدأ االستحقاؽ كأساس لمسياسة المحاسبية عند إعداد الحسابات
الختامية .
(ك) قياـ مراقب الحسابات بالتقرير عف أسباب ارتفاع مصركفات المستمزمات الخدمية عف

السنة السابقة مف مبمغ (  )70 438 800دينار إلى (  )133 989 038دينار خبلؿ

سنة . 2010
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7ى

الذركظىالحدوثظىلإلنتاجىالحووانيىوالزراريى(ش.ىمى.ىخ)ى
: )20
أ  -مطلوماتىرامظىرنىالذركظى (البيانات المالية :2010 ،ى

تأسست الشركة سنة  1991برأسماؿ قدره عشرة مبلييف دينار  ،كتـ زيادة رأسماليا أربعة
مرات حتى كصؿ إلى (  )160مميكف دينار  ،كقد زاد رأسماليا بنسبة (  ) % 225ليصبح ( )540

مميكف دينار عاـ . 2006

: )20
ب -هدفىونذاطىالذركظى (البيانات المالية :2010 ،ى
نشاط الشركة زراعي (حيكاني كنباتي) بكؿ تفرعاتيا كاألنشطة المكممة ليا كبالدرجة

األساس إنتاج كتسكيؽ الحميب كمشتقاتو  ،كتمتمؾ ليذا الغرض معمؿ ألباف كمراكز تجميع حميب
كاستثمار كتشغيؿ محطات أبقار الخالص كالقادسية .
لمشركة خطط لتكسيع نشاطاتيا مستقببلن  ،كىذا يتطمب زيادة رأسماؿ الشركة عف طريؽ

رسممة أرباح عاـ  2010حسب المادة (  / 55ثانينا ) مف قانكف الشركات

(

)

رقـ ( )21لسنة 1997

بل عف زيادة رأسماؿ الشركة مف خبلؿ إصدار أسيـ جديدة كبنسبة (  )%100كفؽ
كتعديبلتو  ،فض ن

المادة (  / 55أكالن) مف القانكف المذككر  ،كستككف الخطة المقترحة التي تمت دراستيا مف قبؿ
المجمس كالمعدة مف قبؿ المكاتب المختصة كما يمي :

ملٌون دٌنار

التفاصٌل
شراء مكابن إنتاج وتعببة وتغلٌف بحدود

350

إضافة قاعات وبناء

150

مواد وخامات

100

أجور ومصارٌف ومستلزمات نصب المعدات

50

المجوع المطلوب

650

ج -نتوجظىنذاطىالذركظى (البيانات المالية: )22 :2010 ،
حققت الشركة أرباح مقدارىا (  )26 283 868دينار لعاـ  2010كتمثؿ نسبة ( )%4.867

مف رأس ماؿ الشركة  ،مقابؿ (  )280 370 080دينار لعاـ  ، 2009كاف الفائض القابؿ لمتكزيع

لمسنة المالية المنتيية في  /31كانكف األكؿ 2010 /مبمغان ( )24 969 694دينار .
(

)

المادة ( : )55للهٌبة العامة فً الشركة المساهمة والمحدودة زٌادة رأس المال بإحدى الطرق اآلتٌة :
أوالً  -اصدرا أسهم جدٌدة  ،تسدد أقٌامها نقداً .
ثانٌا ً  -تحوٌل أموال من الفابض المتراكم إلى آسهم توزع على المساهمٌن بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال .
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د -تػرورىمراقبىالحدابات (البيانات المالية -1 :2010 ،ى: )3
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

أكضح مراقب الحسابات في تقريره المؤرخ في

/8آيار 2011 /بأنو قد حصؿ عمى المعمكمات

كاإليضاحات التي كانت برأيو ضركرية ألداء ميمتو طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان إلجراءات التدقيؽ

المعترؼ بيا كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط الشركة الكاقعة ضمف اختصاصاتو  ،كقد

َّف اآلتي  ،كىذا البعض منيا :
ىبي ى

 oتـ استبلـ مبمغ ( )150مميكف دينار كتأمينات عف اتفاؽ استثمار محطة أبقار لشركة أخرل .
 oيكجد قرض مستمـ مف قبؿ المدير المفكض بصفتو الشخصية بمبمغ ( )18 972 000دينار.
 oإف فائض السنة مكضكعة التدقيؽ بمغ (  )26 283 889دينار  ،كأف الفائض القابؿ لمتكزيع
لمسنة المنتيية في /31كانكف األكؿ 2010 /بمغ ( )24 969 694دينار .

 oأضاؼ مراقب الحسابات إلى الكشكفات المرفقة بالقكائـ المالية الكشؼ رقـ ( )16كالذم يتضمف
(  )2010 – 2006لقائمتي

مقارنة األرقاـ الرئيسة الكاردة في الحسابات الختامية لمسنكات

المركز المالي كاألرباح كالخسائر .
 oرأم مراقب الحسابات :

(ُ) إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر  ،كقد تضمنت
حسب تقديره تسجيؿ كافة مكجكدات كمطمكبات كنفقات كايرادات الشركة .
(ِ) إف عممية جرد المكجكدات غير المتداكلة كالمخزنية قد تمت بشكؿ سميـ  ،كقد تـ تقييـ
المكجكدات كفقان لؤلسس كاألصكؿ كالمبادئ المعتمدة في السنة السابقة .

(ّ) إف التقرير السنكم يعكس بصكرة شاممة مسيرة الشركة كال يتضمف أم مخالفات .
(ْ) إف البيانات قد نظمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كىي متفقة مع ما تظيره
السجبلت كأنيا منظمة طبقان لقانكف الشركات كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو  ،كأف
الميزانية العامة المرفقة تعبر عف الكضع المالي لمشركة بتأريخ

/31كانكف األكؿ2010 /

كأف حسابات النتيجة تظير أرباح نشاطيا لمسنة المنتيية بذلؾ التأريخ .
ق -الػوائمىالمالوظىللذركظى ( :راجع الممحؽ رقـ ) 6

تككف طريقة عرض القكائـ المالية استنادنا إلى أدلة التدقيؽ كالقكاعد المحاسبية العراقية كىي :
الفقرة رقـ ( " )3تقرير مراقب الحسابات حكؿ البيانات المالية " الدليؿ رقـ (. )2

يقصد بالبيانات المالية الميزانية العامة كحسابي العمميات الجارية كاإلنتاج كالمتاجرة كاألرباح
كالخسائر كالتكزيع ككشؼ التدفؽ النقدم
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ك  -دورى مراقبىالحداباتىفيىالتحػقىمنىمدىىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى
فيىالػوائمىالمالوظىللذركظ:
أوالً-ىخاصوظىالمالءمظى:ى
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

م
كاف ينبغي لتقرير مجمس اإلدارة كصؼ القكائـ المالية أنيا تمتثؿ لمقكاعد كالمعايير المحاسبة
المحمية أك الدكلية إلعداد القكائـ المالية ببياف صريح كغير متحفظ  ،أك أف يحدد

إذا ما كاف إعداد

القكائـ المالية ممتثؿ لمتطمبات أم معيار آخر مبلئـ  ،فأف عدـ اإلفصاح عف ذلؾ يعني ضعؼ تكافر

خاصية المبلءمة لممعمكمات المحاسبية .

 )1التوقوتىالمالئمى:ى
استنادنا إلى تقرير مراقب الحسابات المرفؽ مع القكائـ المالية ظير أنو قاـ بإصدار تقريره

بتأريخ  / 8آيار ، 2011 /كىذا يعني ضعؼ تكافر صفة التكقيت المبلئـ لعرض المعمكمات
المحاسبية  ،إف ىذا اؿتكقيت إلنجاز األعماؿ التدقيقية يعتبر متأخر جدان لحاجة ىذه القكائـ لمدة
زمنية إضافية تتعمؽ بتييئتيا كاإلعبلف عنيا بعد ترتيبيا كطباعتيا كنشرىا في كقت الحؽ عمى

بل عف المدة الزمنية لعقد اجتماع الييئة العامة لمشركة لممصادقة عمى
المستخدميف  ،فض ن
البيانات المالية كالحسابات الختامية  ،كفي طبيعة الحاؿ أف ىذا التأخير ليس في صالح

المستثمريف في االنتظار كؿ ىذه المدة الطكيمة  ،مع العمـ أف القكائـ المالية الفصمية كما في
 2011/3/31تـ تقديميا بتأريخ  2011/6/16إلى ىيئة األكراؽ المالية العراقية .

 )2الػومظىالتنبؤوظى:ى
تضميف تقرير مجمس اإلدارة بعض المعمكمات المحاسبية تفيد في التنبكء بالكضع المالي

المستقبمي لمشركة  ،كمنيا :

(أ) بدأت برأسماؿ مقداره عشرة مبلييف دينار سنة
بمقدار ( )540مميكف دينار .

 ، 1991كتـ زيادتو ليصبح في سنة 2010

(ب) لتغطية نفقات خطط تكسيع النشاطات مستقببلن سيتـ زيادة رأس الماؿ بنسبة ( )%100عمى
رأس الماؿ الحالي عف طريؽ إصدار أسيـ جديدة كرسممة أرباح سنة . 2010

(ج) تعثر االستثمار الزراعي المشترؾ (المكسمي) مع جيات أخرل لعدة أشير خبلؿ السنة بسبب

مشاكؿ الماء كالكيرباء كالمحركقات  ،مع ذلؾ تحقؽ إيراد قدره (  )109 967 000دينار ،

بزيادة عف إيراد  2009البالغ ( )65 988 500دينار بنسبة (. )%40
(د) حقؽ نشاط الصناعات التحكيمية (األلباف كمنتجاتو) إيراد بمغ (  )30 900 000دينار بزيادة
مقدارىا ( )900 000دينار عف السنة السابقة . 2009
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(ق) ترتكز النشاطات عمى اآلتي :
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

 oاإلنتاج النباتي :متكقؼ بسبب انعداـ تكفير مياه الرم كتجاكز األىالي عمى األراضي الزراعية.
 oاإلنتاج الحيكاني  :متكقفة بسبب الصعكبات كالمعكقات .
 oالصناعات التحكيمية :استمرار إنتاج األلباف رغـ صعكبات انعداـ الكيرباء كشحة ماء اإلسالة.
 oاالستثمارات المالية  :ارتفاع عدد أسيـ محفظة االستثمارات في سنة  2010بنسبة ( )%33عف
سنة  ، 2009ككاآلتي :
الجدول ()40
محفظة االستثمارات المالٌة والتغٌرات علٌها لسنة  2009عن سنة 2010

عدد األسهم *
االستثمارات المالٌة

2009

الشركة العراقٌة إلنتاج وتسوٌق اللحوم 6 677 980
المصرف المتحد لالستثمار

النسبة

2010

التغٌرات

%

8 013 576

1 335 596

17

26 667 580 80 002 740 53 335 160

33

شركة بغداد للمشروبات الغازٌة

681 010

742 920

61 910

8

مصرف االستثمار الزراعً

472 402

885 016

412 614

47

الشركة العراقٌة للتمور

1 168 915

2 766 663

1 597 748

58

122 068

122 068

شركة األثمار الزراعٌة
مجموع عدد األسهم

-

-

30 197 516 92 532 983 62 335 467

33

* إٌضاح  :إن سعر السهم الواحد ( )1دٌنار (دٌنار واحد) .
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على تقرٌر مجلس اإلدارة )2010 /

التحميؿ  :بالرغـ مف ارتفاع عدد أسيـ محفظة االستثمارات المالية في سنة

 2010بنسبة

( ، )%33إال أف إيرادات االستثمارات المالية ليذه السنة (صفر) دينار  ،مع العمـ أف إيراداتيا
في السنة السابقة  2009كانت بمبمغ ( )39 520 000دينار .

(ك) ساعد مراقب الحسابات بعرض كشؼ تحميمي لحساب االحتياطيات الذم يمثؿ زيادة تعزيز
القدرة عمى مكاجية الظركؼ الطارئة كالمحتممة مستقببلن  ،ككاآلتي :
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الجدول ()41
كشف االحتٌاطٌات والحركة علٌه خالل سنة 2010
رقم
الدلٌل

الرصيد في

اإلضافات خبلؿ

2010/1/1
دٌنار

التنزيبلت خبلؿ
السنة
دٌنار

الرصٌد كما فً
2010/12/31

 2213إلزامي

19 227 063

1 314 195

-

20 541 258

 2215أسيـ مستممة

6 456 203

6 575 441

-

13 031 644

 2218استبداؿ مكجكدات ثابتة

129 361 376

8 199 999

االحتٌاطً

السنة
دٌنار

 2219استبداؿ مكجكدات ث مستخدمة 38 489 856

(107 981 375 )29 580 000

29 580 000

-

68 069 856

 223متنكع

30 030 000

-

-

30 030 000

 224الفائض المتراكـ

29 181 022

24 969 694

-

54 150 716

المجمكع

252 745 520

70 639 329

الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

(293 804 849 )29 580 000

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

(ز) كما ساعد مراقب الحسابات بعرض بعض المعمكمات المحاسبية في الكشؼ رقـ
بنكد الحسابات الختامية مف قائمة المركز المالي كقائمة األرباح كالخسائر

(  )16عف
(البيانات

المالية )18 -17 :2010،مكزعة عمى فترات زمنية كمنذ سنة  2006كلغاية . 2010
(ح) يمكف لمستخدمي القكائـ المالية استعماؿ أم مف نسب التحميؿ المالي في معرفة مدل كفاءة
اإلدارة في االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة  ،كمف ىذه النسب معدؿ دكراف المكجكدات

الثابتة ككاآلتي :

معدل دوران الموجودات الثابتة =

معدل دوران الموجودات الثابتة =

اإلٌرادات
صافً الموجودات الثابتة
140 867 000
390 429 201

=  0,36مرة

التحميؿ  :تستعمؿ ىذه النسبة لقياس مساىمة إنتاجية الكحدة النقدية لصافي قيمة المكجكدات

الثابتة في تحقيؽ إيرادات النشاط الجارم لمشركة  ،كعند معرفة أف المقياس الصناعي المعتمد

ىك ( )2مرة كبمقارنتيا مع النتيجة التي تـ استخراجيا كىي ( )0,36مرة  ،نجد أف الفرؽ كبير
مما يدؿ عمى عدـ استغبلؿ المكجكدات الثابتة لمشركة االستغبلؿ األمثؿ .

إف ىذه المعمكمات المحاسبية بمجمكعيا كما يمكف أف يحصؿ عمية المستخدميف مف معمكمات

أخرل مفيدة تعني تكافر صفة القيمة التنبؤية لممعمكمات المحاسبية .
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 )3الػومظىاالرتجاروظى:ى
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

لممساعدة في تحقيؽ تكافر صفة القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية  ،نجد أف ىيئة
األكراؽ المالية ألزمت الشركات بإصدار قكائـ مالية فصمية لمساعدة المستخدميف كالمستثمريف في
االعتماد عمييا لما تكفره ليـ مف معمكمات لفترة مالية فصمية جديدة في متابعة الق اررات
االقتصادية التي تـ اتخاذىا سابقان كمقارنة النتائج معيا لمساعدتيـ في تصحيح القرار أك بقائو

ألف أغمبية المستخدميف يعتبركف أف القكائـ المالية ىي المصدر الرئيس مف مصادر المعمكمات

المحاسبية لمشركة  ،كقد تـ نشر القكائـ المالية الفصمية الثبلثة .

ثانواً-ىخاصوظىالموثوقوظى:ى
يكفر مراقب الحسابات في ميمة التدقيؽ مستكل مقبكؿ مف المكثكقية بالقكائـ المالية كأف

المعمكمات المحاسبية تخمك مف أية أخطاء جكىرية ليا األثر المباشر عمى سبلمة الكضع المالي
كنتيجة األعماؿ .

 )1الػابلوظىللتحػقى:ى
ظير مف خبلؿ الشكؿ العاـ لمبيانات المالية المنشكرة بأف الحسابات الختامية كالقكائـ
يعدت كنيظِّمت كفقان لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المالية النافذة كالمعتمدة في ىذا
المالية قد أ ٌ
المجاؿ  ،كاف الضكابط كاإلجراءات المحاسبية المتبعة تتكافؽ مع األصكؿ كاألعراؼ كالمبادئ

المحاسبية السميمة .

فضبلن عف أف مراقب الحسابات أكد بأنو

قد حصؿ عمى المعمكمات كاإليضاحات التي

كانت برأيو ضركرية ألداء ميمتو طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان إلجراءات التدقيؽ المعترؼ بيا
كالتي شممت االختبارات البلزمة ألكجو نشاط الشركة الكاقعة ضمف اختصاصاتو

بإجراءات التدقيؽ كفؽ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات النافذة

العراقية كالدكلية  ،إف ىذا الظيكر كالتأكيد يؤيد

 ،أم تـ القياـ

 ،كالقكاعد المحاسبية كأدلة التدقيؽ

تكافر صفة القابمية لمتحقؽ

مف المعمكمات

المحاسبية بسبب سبلمة التنظيـ كاإلعداد كااللتزاـ باألنظمة كالتعميمات ككنيا تساعد عمى تكحيد
معايير القياس المعتمدة في التدقيؽ .

 )2الصدقىفيىالتمثولى:
تـ إتباع النظاـ المحاسبي المكحد المعتمد لتسجيؿ األحداث كالعمميات المالية لنشاطات
الشركة كتنظيـ السجبلت المحاسبية كاعتماد مبدأ االستحقاؽ كأساس في السياسة المحاسبية عند

إعداد البيانات المالية كالحسابات الختامية .
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الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

كما جاء في تقرير مراقب الحسابات ما يؤيد إف المجمكعة الدفترية المستخدمة متفقة مع

متطمبات نظاـ مسؾ الدفاتر كالسجبلت  ،كقد تضمنت حسب تقديره تسجيؿ كافة مكجكدات

كمطمكبات كنفقات كايرادات الشركة  ،كاف البيانات المالية كالحسابات الختامية قد نظمت كفقان

لمقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كىي متفقة مع ما تظيره السجبلت كأنيا منظمة طبقان

لقانكف الشركات رقـ (  )21لسنة ( 1997المعدؿ) كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو  ،كأف
الميزانية العامة المرفقة تعبر عف الكضع المالي لمشركة بتأريخ

/31كانكف األكؿ 2010 /كأف

حسابات النتيجة تظير أرباح السنة المنتيية بذلؾ التأريخ  ،كاف عممية جرد المكجكدات الثابتة

كالمخزنية قد تمت بشكؿ سميـ  ،مف كؿ ىذا اإلقرار يعني أف مراقب الحسابات قد تأكد مف صدؽ
تقييـ كتكصيؼ كتسجيؿ العمميات كاألحداث المالية لمشركة خبلؿ السنة المالية مكضكع التدقيؽ
كأنيا تمت كفؽ مقاييس االعتراؼ المتعارؼ عمييا ،

كىذا يعني تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ

كلكف بقدر معيف بسبب عدـ إعطاء مراقب الحسابات رأيو حكؿ مدل سبلمة نظاـ الرقابة الداخمية

 )3الحوادوظى:ى
أقر مراقب الحسابات إف تقرير مجمس اإلدارة السنكم يعكس بصكرة شاممة مسيرة الشركة
لسنة  2010كال يتضمف أم مخالفات لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات  ،إذ تضمف التقرير بعض

المعمكمات المحاسبية كاألخرل التي تساعد لتحقؽ تكافر صفة الحيادية في نشر ىذا القدر القميؿ

مف المعمكمات الميمة  ،كىي كاآلتي :

(أ) تـ اإلعبلف عف عدـ استبلـ أم مف رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة أية مبالغ أك مكافئات عف
سنة ( 2010تقرير اإلدارة( )7 :2010 ،انظر اليامش أدناه) .
(ب) بمغت الركاتب كاألجكر (  )37 920 530دينار كمكافئات المجمس (  )18 325 000دينار
ليككف المجمكع ( )45 483 928دينار سنة ( 2010تقرير اإلدارة( )7 :2010 ،انظر اليامش) .
(ج) قرر مجمس اإلدارة إجراء بعض التحسينات عمى معمؿ األلباف كأف يتـ التمكيؿ عف طريؽ
رسممة أرباح عامي  2009ك  2010كاصدار أسيـ جديدة كبنسبة (  ، )%100كأف ىذه
التحسينات تـ تقدير تكاليفيا بػ ػ ( )650مميكف دينار .
(د) سيتـ استبداؿ المعدات المستيمكة كالتالفة كدفع مبالغ الشراء مف احتياطي استبداؿ مكجكدات
ثابتة مستخدمة كالبالغ رصيدىا ( )68 069 856دينار .
(أ )
(ب)
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ثالثاً-ىالخصائصىالثانووظى:
 )1الػابلوظىللمػارنظى:
تضمنت القكائـ المالية بعض المقارنات المفيدة لمستخدمييا تساعد في تقييـ الكضع

المالي كالتطكرات أك التراجع الحاصمة فيو  ،ككاآلتي :

الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

(أ) مقارنة المركز المالي لخمسة سنكات متتالية مف سنة  2006إلى  ، 2010ككما يمي :
الجدول ()42
بعض بنود قابمة المركز المالً للسنوات من 2010 - 2006
البٌان

2006

موجودات ثابتة

2007

2008

2009

339 162 048 317 016 059 341 075 525 337 465 821

2010
390 429 201

موجودات متداولة 4059 294 091 4001 042 754 3980 186 715 3562 908 926 3618 456 182

رأس المال

540 000 000 540 000 000 540 000 000 540 000 000

540 000 000

احتٌاطٌات

252 745 520 277 163 431 297 884 778 266 829 524

293 804 849

قروض مستلمة

-

دابنون

-

28 500 000

26 118 000

18 972 000

1361 670 927 1226 602 765 1208 493 963 818 796 670 975 937 045

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /

غير

التحميؿ  :بقاء بعض البنكد محافظة عمى مستكياتيا لخمسة سنكات مثؿ المكجكدات

المتداكلة كرأس الماؿ كاالحتياطيات  ،كما نبلحظ كجكد تطكر في المكجكدات المتداكلة يفسر
لصالح الشركة بمغت نسبتو

( )%11منذ سنة  2006إلى  ، 2010كفي المقابؿ بجانب

المطمكبات ظير ارتفاع متكاتر تقريبان بمغت نسبتو ( )%28مف سنة  2006إلى  ، 2010كىذا
ليس في صالح الشركة ؿكجكد زيادة في نسبة ارتفاع المطمكبات عمى المكجكدات بنسبة ()%17

(ب) كما تضمنت القكائـ المالية كشؼ مقارنة بنكد قائمة األرباح كالخسائر لخمسة سنكات كمنذ
سنة  2006إلى سنة  ، 2010ككاآلتي :

الجدول ()43
بعض بنود قابمة األرباح والخسابر للسنوات من 2010 - 2006
البٌان

2006

المبٌعات

2007

2008

2009

2010

140 867 000 95 988 500 126 037 500 77 714 650 111 131 000
-

إٌراد االستثمار

39 520 000 30 600 000 10 729 569

-

كلفة النشاط

114 583 111 106 461 420 95 669 394 55 055 482 64 280 061

الفابض

26 283 889 28 037 080 41 065 106 28 373 737 56 063 370

التغٌر فً الفابض

-

نسبة التغٌر

-

(1 753 191 )13 028 026( 12 691 369 )27 689 633
% 49

% 31

% 32

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة )2010 /
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الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

التحميؿ  :تفاكت مبالغ إيرادات المبيعات صعكدان كنزكالن خبلؿ السنكات الخمس  ،كقد حققت

المبيعات أعمى إيراد لسنة  2010عف السنكات السابقة  ،كلكف ىناؾ ارتفاع متفاكت في كمؼ
النشاط لتصؿ إلى أعمى تكمفة سنة  ، 2010أما الفائض فقد انحدر نزكالن مف سنة  2006إلى

سنة  2010بنسبة انخفاض عف سنة األساس مقدارىا (  ، )%53كتفسير ذلؾ كما جاء في
تقرير مجمس اإلدارة مف معانات الشركة مف أزمات كمعكقات عديدة .

(ج) مقارنة اإليرادات مع المصركفات كالتغير في الفائض كنسب التغير  ،ككاآلتي :
الجدول ()44
مقارنة اإلٌرادات والمصروفات والفابض ونسب التغٌر فٌها لسنتٌن متتالٌتٌن
الحساب

 / 2009دٌنار

 / 2010دٌنار

الفرق  /دٌنار

النسبة %

اإلٌرادات

135 508 500

140 867 000

5 358 500

4

المصروفات

107 471 420

114 583 111

7 111 691

7

الفابض

28 037 080

26 283 889

()1 753 191

()6

المصدر ( :الجدول والشكل من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة )2010/

التحميؿ  :ارتفاع في اإليرادات كالمصركفات مف سنة  2009إلى سنة  ، 2010كأف نسبة
ارتفاع المصركفات أعمى مف نسبة ارتفاع اإليرادات  ،األمر الذم أدل إلى انخفاض
الفائض عف سنة  2009بنسبة (. )%6

 )2الثباتى:ى
تـ تقييـ المكجكدات غير المتداكلة كالمخزنية كفقنا لؤلسس كاألصكؿ كالمبادئ المحاسبية

المعتمدة في السنة السابقة  ،كاعتماد القسط الثابت في احتساب االندثار كفؽ النسب المححدة

بمكجب القكانيف كالتعميمات النافذة  ،كقد تـ اإلفصاح عف تغيير نسب االندثار لمسنة الحالية ،

كىذا يعني المحافظة عمى تكافر خاصية الثبات في عرض المعمكمات المحاسبية .
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ز  -رأيىالباحثى:
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

(ُ) ينبغي عمى مجمس اإلدارة عند إعداده لمتقرير

إتباع أفضؿ أساليب عرض لممعمكمات

المحاسبية كاستخداـ الجداكؿ التحميمية كالنماذج كالرسكـ البيانية كالتقارير الكصفية لفترات

بل بالفقرة ( )26مف القاعدة المحاسبية
مالية متتابعة عم ن

(

)

المحمية رقـ ( ،)10كلـ يتطرؽ

التقرير إلى القاعدة المحاسبية المحمية رقـ (( : )11ـ .ـ .ـ .ر .ع" )1998 ،المحاسبة في
النشاط الزراعي" كىي قاعدة االتصاؿ المباشر بنشاطات الشركة  ،كما ينبغي أف يفصح
عف تأريخ تقديـ الحسابات الختامية إلى مراقب الحسابات لغرض تدقيقيا كابداء الرأم فييا

ككتاب إرساؿ البيانات المالية لييئة األكراؽ المالية  ،فضبلن عف انجاز أعماؿ التدقيؽ

بتأريخ  ، 2011/5/8إف كؿ ذلؾ يعني ضعؼ تكافر خاصية المبلئمة

في المعمكمات

المحاسبية المعركضة الغير كافية .

(ِ) كما لـ يفصح تقرير مجمس اإلدارة عف تفاصيؿ النشاطات مثؿ

(تربية الحيكانات ألغراض

تجارية  ،إلنتاج الحميب أو التسميه) ككيؼ يتـ تقييـ الثركة الحيكانية  ،ككذلؾ الزراعة مثؿ
(إنتاج الحبكب ،المحاصيؿ الحقمية ،البذكر ،المغركسات المعمرة كغيرىا)  ،كلـ يتـ اإلفصاح عف
أم حساب مف ىذا النكع في القكائـ المالية أك تنظيـ كشؼ تكزيع الكمؼ عمى مراكز اإلنتاج
أك اإلشارة إلى كجكد مخزكف ألم مف (المبيدات ،البذكر ،المقاحات ،العمؼ كغيرىا).

(ّ) ألجؿ تحقيؽ تكافر صفة القيمة التنبؤية في المعمكمات المحاسبية بصكرة أفضؿ  ،ينبغي
مبلحظة اإلفصاح عف المعمكمات اآلتية :
(أ) ما ييـ المستخدميف في الغالب معرفة العائد المتحقؽ عف السيـ الكاحد كالتغيرات
عميو مف فترة إلى أخرل كاإلفصاح عف ربح السيـ الكاحد في تقارير اإلدارة السنكية .
(ب) تنظيـ قائمة األرباح المتراكمة المحتجزة في قائمة منفصمة ك تسكية رصيد حساب
األرباح المحتجزة .
(ج) اإلفصاح عف عدد كأنكاع األسيـ المطركحة في السكؽ لمتداكؿ .
(د) اإلفصاح عف كجكد مكازنات تخطيطية مستقبمية سنكية (أك متكسطة أك بعيدة المدل)

كالمنفذ منيا خبلؿ السنة  2010كتحميؿ االنحرافات إف كجدت كبياف أسبابيا .
(

)

الفقرة (  " : )26اإلفصاح عن البٌانات المالٌة " – القاعدة المحاسبٌة المحلٌة (  : )10ألغراض توفٌر عرض أفضل
للمعلومات  ،فؤن من المرغوب فًه تحسٌن طرق ووسابل عرض البٌانات والتقارٌر المالٌة  ،ومن ذلك استـخدام النماذج
والرسوم البٌانٌة وإعداد التقارٌر الوصفٌة … (م .م .م .ر .ع. )62 : 1999 ،
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(ْ) كما أف ألجؿ تحقيؽ تكافر صفة التمثيؿ الصادؽ ينبغي اإلفصاح عف اآلتي :
الحدٌثة
لإلنتاج
الحٌوانً
والزراعً

(أ) عدـ تضميف تقرير مراقب الحسابات أم مبلحظة كأنما عرض لبعض المعمكمات
الكاردة في تقرير مجمس اإلدارة بالرغـ مف ضخامة أعماؿ كنشاطات الشركة .

(ب) لـ يعطي مراقب الحسابات رأيو حكؿ قائمة التدفقات النقدية في فقرة الرأم .

(ج) أقياـ المكجكدات مف الحيكانات كالمغركسات المعمرة أك أقياـ المحاصيؿ الزراعية
المكسمية كاألراضي الزراعية (المممككة) في القكائـ المالية ككيفية تقييميا .
(د) أظير حساب المدينكف ( )1664طمبات التعكيض بمبمغ ( )3339 202 691دينار.
(ق) كما أظير كشؼ الدائنكف  ،حساب

( )265دائنك نشاط غير جارم  /متابعة

التعكيض بمبمغ (  )1135 000 000دينار  ،كقد أظيرىا كشؼ مقارنة أرقاـ
الحسابات الختامية استمرارىا منذ سنة . 2008

(ك) تـ شطب كبيع بعض المكجكدات غير المتداكلة كبقيمة (  )19 073 700دينار مف
حساب ( /114كسائؿ نقؿ كانتقاؿ) .

(ز) ما ىي األسباب التي دعت مجمس اإلدارة باإلفصاح في تقريره السنكم بأف رئيس
كأعضاء مجمس اإلدارة لـ يستممكا مكافئات في الفقرة (ثانيان  )3 /عف سنة  2010ثـ

يعكد في الفقرة خامسان  :الركاتب كاألجكر باإلفصاح عف أف الركاتب كاألجكر بمغت

( )45 483 928دينار مع مكافئات المجمس عاـ . 2010
(ح) ماىية تخصيصات طكيمة األجؿ حساب

(  )2351تعكيضات شركة الساجد بمبمغ

( )2135 156 458دينار  ،كلـ يفصح تقرير مجمس اإلدارة أك تقرير مراقب
الحسابات عف ىذه المبالغ كأسباب استمرارىا لغاية نياية سنة

 ، 2010كقد أظيرىا

كشؼ مقارنة أرقاـ الحسابات الختامية رقـ ( )16استمرارىا منذ سنة . 2006
(ط) ظيكر مصركفات خدمات مصرفية بمبمغ (  )24 208 012دينار كىك مبمغ كبير
فكؽ المعتاد .

(م) ظيكر حساب تأمينات مستممة ( )2661بمبمغ ( )143 333 000دينار .
إف عدـ اإلفصاح عف ىذه الحاالت يؤثر في مدل تكافر صفة الصدؽ في التمثيؿ في

المعمكمات المحاسبية كمف جانب آخر تعني ضعؼ تحقؽ صفة الحيادية في نشر كافة المعمكمات
المحاسبية كاإلفصاح عنيا في تقرير اإلدارة أك تقرير مراقب الحسابات

(

)

(

)

لزيادة اإلفصاح .

الفقرة ( : ) 23اإلفصاح فً تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً – القاعدة المحاسبٌة (  " ) 6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة
بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة "  :على مراقب الحسابات الخارجً تسلٌط الضوء على أٌة بٌانات أو معلومات أو
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المبحثىالثانيى

تحلولىالنتائجىواختبارىالغرضواتى
Results Analysis & Testing the Assumptions
- 1تحلولىنتائجىالجانبونىالنظريىوالتطبوػيى:ى
مف خبلؿ الفحص كما سبقو مف نتائج بالجانب النظرم مف البحث كبالخصكص ما جاء
في الشكؿ ( )13في نياية المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني كالمتعمؽ بتدرج الخصائص النكعية
لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،فقد كجد أنيا ينبغي تقسيميا (بالتضامف) بيف إدارة الشركة
(المعدة لمقكائـ المالية) كمراقب الحسابات  ،ككاآلتي :
إدارة الشركة

مراقب الحسابات

الخصابص الربٌسة :
خاصٌة المالءمة :
صفة التوقٌت المالبم
صفة القٌمة التنبإٌة
صفة القٌمة االرتجاعٌة
الخصابص الثانوٌة :
خاصٌة القابلٌة للمقارنة
خاصٌة الثبات

الخصابص الربٌسة :
خاصٌة الموثوقٌة :
صفة القابلٌة للتحقق
صفة الصدق فً التمثٌل
صفة الحٌادٌة

فإف مسؤكلية اإلدارة المتمثمة بمجمس اإلدارة القياـ بإعداد كعرض القكائـ المالية عمى أف

تتكافر فييا خاصية المبلءمة بعناصرىا الثبلثة  ،فعمييا أف تقكـ بعرض القكائـ المالية في التكقيت
المبلئـ بما ال يتجاكز المدة المحددة بمكجب تعميمات

(

)

ىيئة األكراؽ المالية ( )150يكمنا مف تأريخ

قائمة المركز المالي لمساعدة جميكر مستخدمي المعمكمات باتخاذ الق اررات البلزمة في الكقت
المناسب قبؿ أف تفقد تمؾ المعمكمات أىميتيا  ،كما أف مف مسؤكلية اإلدارة عرض المعمكمات

المحاسبية الكافية التي تتكافر فييا صفة القيمة التنبؤية لتساعد مستخدمي المعمكمات في القياـ

باستعماؿ تمؾ المعمكمات لمتنبكء بالكضع المالي المستقبمي لمشركة كمعرفة أيف يضعكف استثماراتيـ
المالية  ،كتختتـ اإلدارة ىذه الخاصية بتكافر صفة القيمة االرتجاعية كذلؾ بااللتزاـ بالتعميمات

(

)

الصادرة عف ىيئة األكراؽ المالية العراقية بتزكيدىا بالقكائـ المالية السنكية كتىتٍىب يعيا القكائـ المالية
الفصمية الثبلثة عمى أف تتضمف مقارنة مع الفصؿ المكازم لو مف السنة السابقة .
إٌضاحات وردت فً القوابم المالٌة أو الكشوفات المرفقة بها أو تقرٌر اإلدارة ٌ ،رى أن من الضروري أو من الفابدة جلب انتباه
القارئ إلٌها (م .م .م .ر .ع. ) 25 :1995 ،
(

)

(

)

الفقرة ( " : )2تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً " (هٌبة العراق لألوراق المالٌة : )2006 ،أنظر الملحق رقم (. )4
المادة ( ) 1من تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً ( 2009 ،المحدثة)  :على كل شـركة مدرجة فً سـوق األوراق المالٌـة أن تقدم
بٌانات مالٌـة فصلٌة لكل ثالث أشهر تتضمن المٌزانٌة وكشف التدفق النقدي وكشف حسـاب األربـاح والخسابر مقارنة بالفصل
الموازي له للسنة السابقة ،على أن تتوفر بشكل علنً وبمدة ال تزٌد عنٌ 60وم اً .
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كما أف عمى عاتؽ إدارة الشركة مسؤكلية عرض المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية
بأسمكب يي ىم ًك ٍف جميكر مستخدمييا مف إجراء عممية المقارنة مابيف تمؾ المعمكمات بصكرة أفقية
بل) أك مع قكائـ مالية لشركات أخرل متماثمة
(لسنتيف أك أكثر) أك عمكدية (باستخداـ النسب المالية مث ن
في النشاط  ،كلكي يتـ كؿ ذلؾ فينبغي عمى إدارة الشركة إتباع النظاـ المحاسبي المعتمد كمعايير

المحاسبة في إعداد كعرض القكائـ المالية  ،ليس ىذا فقط بؿ ينبغي أيضان الثبات كاالتساؽ في

عرض القكائـ المالية مف سنة ألخرل بإتباع ذات السياسات المحاسبية  ،كاال فعمى إدارة الشركة
اإلفصاح عف أم تغيير في السياسات المحاسبية المتبعة .
أما مراقب الحسابات  ،فينبغي عميو بعد استبلـ البيانات المالية كالحسابات الختامية لمشركة

مكضكعة التدقيؽ  ،القياـ بتدقيؽ نشاطات كحسابات الشركة كفحص البيانات كالقكائـ المالية كتقرير
مجمس اإلدارة كالمعمكمات الكاردة فييما  ،كعميو مسئكلية أيضان  ،بأف يضيؼ خاصية المكثكقية

بعناصرىا الثبلثة إلى المعمكمات المحاسبية بدءان مف التحقؽ مف تكافر صفة القابمية لمتحقؽ مف

المعمكمات المحاسبية عف طريؽ تأكده مف أف النتائج التي سيتـ التكصؿ إلييا عف عممية التدقيؽ

ىي ذات النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا مف قبؿ مراقب حسابات آخر في حالة استخدامو نفس
المعايير كاإلجراءات التدقيقية في القياس  ،أما عممو األساسي فيتمثؿ في إبداء رأيو الفني المحايد

بأف البيانات المالية تعبر بصكرة عادلة (الصدؽ في التمثيؿ) عف حقيقة الكضع المالي لمشركة كما
في  /31كانكف األكؿ كنتيجة نشاطيا كتدفقاتيا النقدية بذلؾ التأريخ  ،كيختتـ مراقب الحسابات عممة
بالتأكد مف تكافر صفة الحيادية في عرض كافة المعمكمات المحاسبية الميمة في القكائـ المالية

كتقرير مجمس اإلدارة  ،كاال فعميو أف يستكمؿ عرض

(

)

المعمكمات ذات األىمية لمستخدمييا

التخاذ القرار في تقريره .
كأما في الجانب التطبيقي فقد أكد ذلؾ تكافر العديد مف األمكر كاإلفصاحات المتفؽ عمييا

كالمشتركة ما بيف جميع الشركات المختارة في العينة كالتي تضفي لتحقيؽ تكافر مستكل مف

الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية (بصكرة كاضحة أك ضمنان) نتيجة إتباع

بل عف
القكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالتشريعات المنظمة إلطار عرض البيانات المالية  ،فض ن

االلتزاـ بالقكاعد كالمعايير المحاسبية كالتدقيقية المعترؼ بيا ككفقان لؤلصكؿ كاألعراؼ المعتمدة في
ىذا المجاؿ  ،إف ىذه التكافقات المشتركة سيتـ درجيا ضمف بند اإليضاحات العامة  ،ككاآلتي :

(

)

القاعدة المحاسبٌة (  " )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة " الفقرة ( : )23
اإلفصاح فً تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً  :على مراقب الحسابات الخارجً تسلٌط الضوء على أٌة بٌانات أو معلومات
أو إٌضاحات وردت فً القوابم المالٌة أو الكشوفات المرفقة بها أو تقرٌر اإلدارة ٌ ،رى أن من الضروري أو من الفابدة
جلب انتباه القارئ إلٌها (م .م .م .ر .ع. )25 : 1995 ،
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اإليضاحات العامة :
ُ -إف البيانات المالية كالحسابات الختامية قد تضمنت تقري انر لمجمس اإلدارة كتقري انر لمراقب
الحسابات كالقكائـ المالية الرئيسة كالكشكفات المرفقة بيا كالتي نظمت كفؽ النظاـ

المحاسبي المكحد المعتمد في العراؽ كالقكاعد المحاسبية كالتشريعات المرعية كمنظمة
طبقان لقانكف الشركات رقـ

(  )21لسنة ( 1997المعدؿ) كاألنظمة كالتعميمات الصادرة

بمكجبو كقانكف البنؾ المركزم العراقي رقـ (  )56لسنة ( 2004بالنسبة لممصارؼ)  ،كأف
المجمكعة الدفترية الممسككة مف قبؿ إدارة حسابات الشركات كانت متفقة مع متطمبات
نظاـ مسؾ الدفاتر المحاسبية  ،كتـ إتباع مبدأ التكمفة التأريخية لتقييـ المكجكدات غير

المتداكلة كأف جردىا سميمة كمتفقة مع ما تظيره السجبلت المختصة  ،أف كؿ ىذا يضفي

إلى تكافر خاصية المبلءمة في عرض المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية.

ِ -إف الحسابات الختامية كالقكائـ المالية قد تـ إخضاعيا لتدقيؽ مراقبي الحسابات كالذيف
أبدكا رأييـ بأف السجبلت المحاسبية الممسككة قد تضمنت تسجيؿ كافة العمميات
كاألحداث المالية لمشركة خبلؿ السنة المالية  ،كأف القكائـ المالية متفقة مع ما تظيره

السجبلت كأنيا تعبر عف الكضع المالي لمشركة كما في  /31كانكف األكؿ  ، 2010 /كاف
حسابات النتيجة تظير أرباح نشاطيا لمسنة المنتيية بذلؾ التأريخ  ،كىذا يضفي إلى

تكافر خاصية المكثكقية بتمؾ القكائـ المالية لمستخدمييا لبلعتماد عمييا في عممية اتخاذ

الق اررات االقتصادية المناسبة .

ّ -الثبات عمى ذات الطريقة المحاسبية في احتساب االندثارات السنكية عمى المكجكدات غير
المتداكلة (في الغالب طريقة القسط الثابت)  ،أم اعتماد سياسة محاسبية كاحدة  ،كاتباع ذات
الطريقة كاألسمكب في إعداد كعرض القكائـ المالية مف فترة مالية ألخرل عمى كفؽ المعايير
المحاسبية كالنظاـ المحاسبي المعتمد  ،مما يدلؿ عمى

تكافر خاصيتي الثبات كالقابمية

لممقارنة لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،كىي تعتبر عمكمان متكافرة إذ فرضنا قياـ
مستخدمي القكائـ المالية ببذؿ بعض الجيد في إجراء أنكاع متعددة مف المقارنات ككما كرد

ذكرىا عند استعراض القكائـ المالية لعينة الشركات المختارة .
كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىناؾ العديد مف األمكر كاإلفصاحات الغائبة في المعمكمات المحاسبية
كتقرير مجمس اإلدارة المقدمة مف قبؿ الشركات المختارة ضمف العينة كالتي يساعد كجكدىا عمى تكافر
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية كالتي تـ اثبات ضركرة تكافرىا بالنتائج التي
تـ التكصؿ إلييا في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني لمبحث  ،كىنا تيقى ىس ٍـ ىذه المسؤكليات ما بيف إدارة
الشركة كمراقب الحسابات  ،كسيتـ إدراجيا ضمف بند المؤشرات العامة  ،ككاآلتي :
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المؤشرات العامة :
ألغراض تحقيؽ كفاية تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية
ألىميتيا كما مر سابقان  ،ينبغي اإلفصاح عف المعمكمات اآلتية :

(ُ) تكحيد عرض القكائـ المالية كالسيما قائمة التدفقات النقدية  ،كقد أشارت القاعدة المحاسبية
المحمية ( " )7كشؼ التدفؽ النقدم " في الفقرة ( )18إلى تفضيؿ استخداـ الطريقة المباشرة
في إعداد كعرض قائمة التدفقات النقدية كحسب األنشطة المختمفة كذلؾ ككنيا تقدـ معمكمات
أشمؿ كأكثر كفاية في تقدير التدفقات النقدية المستقبمية .
(ِ) اإلفصاح الكافي لممعمكمات المحاسبية في تقرير مجمس اإلدارة  ،كما يفضؿ استخداـ أسمكب
الرسكـ البيانية كالمخططات التكضيحية كالجداكؿ التحميمية المفيكمة ألغمبية المستخدميف

(

)،

كاال فعمى مراقبي الحسابات إضفاء ىذا األسمكب عند إعداد تقاريرىـ .
(ّ) أف يفصح تقرير مجمس اإلدارة عف تأريخ تقديـ البيانات المالية كالحسابات الختامية إلى مراقب
الحسابات لغرض تدقيقيا كابداء الرأم فييا .
(ْ) تضميف تقرير مجمس اإلدارة نسخ مف  :كتاب إرساؿ البيانات المالية إلى ىيئة األكراؽ المالية
 ،كتاب تكميؼ مراقب الحسابات باألعماؿ التدقيقية

 ،الدعكة المكجية لممساىميف لحضكر

اجتماع الييئة العامة .
(ٓ) المكازنات التخطيطية السنكية لممكجكدات كالمطمكبات كاإليرادات كالمصركفات كأم بنكد أخرل
تتفؽ مع النشاط األساسي كتنظيـ جدكؿ بنسب التنفيذ لتمؾ المكازنات التخطيطية لمسنة المالية
مكضحان فييا مبالغ المكازنات المخططة كالمبالغ الفعمية المتحققة خبلؿ تمؾ السنة كاالنحرافات
فييا كأسبابيا  ،مع األخذ بنظر االعتبار إعطاء مراقب الحسابات رأيو

(

)

في مدل كضكح

المكازنات المكضكعة كصحة المقارنات .
(

القاعدة المحاسبٌة رقم ( " : )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة " :
الفقرة ( /5ب) :المبادئ واألحكام األساسٌة ٌ :نبغً مراعاة  :أن تكشف البٌانات المالٌة والمعلومات الملحقة بها جمٌع
األمور التً تكون مادٌة بالدرجة التً تإثر فً قناعات وتقٌٌمات وقرارات مستعملٌها (م .م .م .ر .ع. ) : 1995 ،
الفقرة ( : )19اإلفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالشركة وواقع أدابها  ،ومواردها خالل الفترة المعنٌة  ،والعوامل
المإثرة فً هذا األداء  ،والتوقعات المستقبلٌة لنشاطها  ،مع كافة اإلٌضاحات المتعلقة بالبٌانات المالٌة .
الفقرة ( : )24فً حالة عدم وجود أو عدم كفاٌة المعلومات التً تفصح عنها اإلدارة فٌما ٌتعلق بالبٌانات المالٌة أو أحد
بنودها  ،فؤن على مراقب الحسابات الخارجً أن ٌفصح فً تقرٌره الذي ٌعده عن البٌانات المالٌة للشركة عما ٌراه
ضرورٌا ً من معلومات وفقا ً لهذه القاعدة أو وفقا ً لقناعة الشخص وحكمه المهنً وأن ٌقٌد رأٌه إذا تطلب األمر ذلك.

)

(

)

القاعدة المحاسبٌة رقم (  : )6الفقرة (  : )23اإلفصاح فً تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً  :على مراقب الحسابات
الخارجً تسلٌط الضوء  ،فً تقرٌره عن البٌانات المالٌة للشركة  ،على أٌة بٌانات أو معلومات أو إٌضاحات وردت فً
البٌانات المالٌة أو الكشوفات الملحقة بها أو تقرٌر اإلدارة ٌ ،رى أن من الضروري أو من الفابدة جلب انتباه القارئ إلٌها
الفقرة ( : )23اإلفصاح فً تقرٌر مراقب الحسابات الخارجً  :على مراقب الحسابات الخارجً تسلٌط الضوء  ،فً تقرٌره
عن البٌانات المالٌة للشركة  ،على أٌة بٌانات أو معلومات أو إٌضاحات وردت فً البٌانات المالٌة أو الكشوفات الملحقة
بها أو تقرٌر اإلدارة ٌ ،رى أن من الضروري أو من الفابدة جلب انتباه القارئ إلٌها .
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(ٔ) تضميف تقرير مجمس اإلدارة جدكؿ تكضيحي يبيف معدؿ سعر السيـ الكاحد كحركة التداكؿ

(البيع كالشراء) لؤلسيـ (بالمبالغ كالعدد)  ،كيمكف تنظيـ ىذا الجدكؿ عمى المستكل الشيرم أك
الفصمي عمى مدار السنة المالية  ،فضبلن عف أف ىذه المعمكمات تساعد في تكافر صفة
القيمة االرتجاعية لممعمكمات المحاسبية  ،ألف زيادة الحركة عمى األسيـ يعني رجكع

المستخدميف إلى مصادر المعمكمات كاالعتماد عمييا مما أدل إلى ىذه الزيادة في حركة
التداكؿ .
(ٕ) ينبغي عمى الشركة عرض جداكؿ لبعض البنكد الميمة مف القكائـ المالية
السنكات المالية لمفترات السابقة بما ال يقؿ عف خمسة سنكات

(

)

(

)

كلعدد مف

كمقارنتيا مف سنة ألخرل

كبياف نسب التغير المكجبة أك السالبة كاعطاء التحميؿ البلزـ ليذه التغيرات  ،مع بياف أسباب
ارتفاع بعض ىذه النسب في حالة ككنيا مرتفعة بشكؿ ممحكظ كبياف السبب في ذلؾ .
(ٖ) عدد كأنكاع األسيـ (ممتازة  ،عادية) المطركحة في السكؽ لمتداكؿ .
(ٗ) اإلفصاح عف القيمة العادلة (السكقية) لممكجكدات غير المتداكلة التي بحكزة الشركة لزيادة
المعرفة لدل مستخدمي القكائـ المالية كمقارنتيا مع الكمفة التأريخية ليا مع تأييد مراقب

الحسابات حكؿ ىذا التقييـ كمدل صحة تعاظـ قيمة المكجكدات (األبنية مثبلن) كالبعض األخر

يفقد قيمتو بسبب التطكر التكنكلكجي السريع (كالمكائف كالمعدات) كالتقرير عف بعض البنكد
األخرل اليامة بقكائـ منفصمة ممحقة خارج القكائـ المالية مثؿ امتبلؾ الشركة لمكارد بشرية
بخبرة كميارة عالية .
(َُ) مقدار مبالغ األرباح المحتجزة (غير المكزعة)  ،كتنظيـ قائمة األرباح المحتجزة كالتي ىي
تسكية لرصيد حساب األرباح المحتجزة كالتكزيعات مف بداية السنة المالية

إلى نيايتيا في

أسفؿ (نياية) قائمة األرباح كالخسائر  ،فضبلن عف استخراج صافي أرباح السنة كالعائد
المتحقؽ عمى السيـ الكاحد مف األرباح .

(

)

الفقرة (  : )22أن تعزٌز تقرٌر اإلدارة بكشوفات وجداول ونماذج عن تقوٌم أداء
وٌنبغً السعً لتكرٌس العمل به (م .م .م .ر .ع. )24 : 1995 ،
الفقرة (  : ) 26ألغراض توفٌر عرض أفضل المعلومات  ،فؤن من المرغوب فٌه تحسٌن طرق ووسابل عرض البٌانات
والتقارٌر المالٌة  ،ومن ذلك استخدام النماذج والرسوم البٌانٌة  ،وعرض الصور الفوتوغرافٌة  ،وإعداد التقارٌر الوصفٌة.

(

)

أحكام أخرى  :الفقرة ( ٌ : )25نبغً إعداد كشف مقارن لبعض األرقام والمإشرات المهمة لفترة خمس سنوات فً األقل
من بٌن محتوٌاته  :صافً المبٌعات  ،مجموع كلف النشاط  ،رأس المال المدفوع  ،حقوق الملكٌة  ،صافً الدخل أو
الخسارة السنوٌة  ،رأسمال التشغٌل  ،مجموع الموجودات الثابتة  ،عابد االستثمار  ،المخزون  ،السٌولة النقدٌة .

الشركة ٌعتبر أمراً مرغوبا ً فٌه ،
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كال

(ُُ) يرغب مستخدمك المعمكمات المحاسبية في سرعة تشغيؿ المعمكمات كاإلفصاح عنيا ،

تع ٌد العكامؿ المستمرة سببنا كافينا لعدـ تقديـ القكائـ المالية في حينيا  ،كمع ذلؾ  ،فكمما زادت
سرعة إصدار المعمكمات كمما زاد تعرضيا لخطر الخطأ  ،كبذلؾ مف الضركرم المكازنة بيف
خاصيتي المبلءمة كالمصداقية عند إعداد كعرض القكائـ المالية .
(ُِ) كجد أف أغمب رؤساء مجالس اإلدارة

(لشركات العينة) يقكمكف بتكجيو الدعكة لممساىميف

لحضكر اجتماع الييئة العامة السنكم في شير حزيراف  ،كىك بذلؾ مخالؼ لتعميمات
ىيئة األكراؽ المالية العراقية كالتي ألزمت الشركات بعقد اجتماع الييئة السنكم بعد

(

)

( )60

يكمنا مف انتياء األعماؿ التدقيقية لمحسابات .
(ُّ) لغرض المساعدة في تمبية احتياجات جميكر مستخدمي القكائـ المالية  ،ينبغي تييئة البيانات

المالية كبشكؿ عمني في أقرب كقت ممكف  ،ك كاف ضمف العينة شركة كاحدة تـ انجاز أعماؿ

التدقيؽ عمى بياناتيا المالية بتأريخ  ،2011/6/20كىك بذلؾ مخالؼ لتعميمات دائرة اإلفصاح
المالي لييئة األكراؽ المالية التي حددت آخر مكعد نياية شير آيار مف كؿ سنة .

(ُْ) إفصاح مراقب الحسابات في تقريره ضمف فقرة النطاؽ بأف التدقيؽ قد تـ عمى كفؽ المعايير
(األدلة) المحمية أك الدكلية لمتدقيؽ .

(ُٓ) اإلفصاح في تقرير مراقب الحسابات بأنو قاـ بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة
نتائج التقييـ .

 ،كما ىي

(ُٔ) لـ تفصح أغمب الشركات عف كجكد أك عدـ كجكد أحداث الحقة لتأريخ قائمة المركز المالي
كما لـ يشر مراقب الحسابات إلى ذلؾ في تقريره

(

)

.

(ُٕ) إفصاح الشركة الصريح باعتمادىا مبدأ االستحقاؽ المحاسبي كأساس لمسياسة المحاسبية عند
تنظيـ البيانات المالية كاعداد الحسابات الختامية .
(ُٖ) إبداء مراقب الحسابات رأيو حكؿ المبالغ الكبيرة الظاىرة بنسب عالية أك المستحدثة في القكائـ
المالية بفارؽ كبير عف السنة السابقة .
(

)

(

)

الفقرة (  " : ) 7على الشركة عقد االجتماع السنوي العام خالل مدة ال تزٌد عن ( ٌ ) 60وما ً من تارٌخ تقدٌم البٌانات المالٌة
المدققة بشكل علنً أو بتارٌخ مبكر ٌفرضه القانون وتوجٌه دعوة إلى الهٌبة لحضور االجتماع وإبداء الرأي حول القرارات
التً اتخذتها الشركة ورفع تقرٌر" (تعلٌمات دابرة اإلفصاح المالً فً هٌبة األوراق المالٌة العراقٌة . ) 2009 :

القاعدة المحاسبٌة رقم ( " : )6اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبٌانات المالٌة والسٌاسات المحاسبٌة " :
الفقرة ( ٌ : )15جب اإلفصاح عن األحداث المهمة التً تقع بٌن تارٌخ المٌزانٌة العامة وتارٌخ االنتهاء من إعداد البٌانات
المالٌة التً تتطلب تعدٌالً فً هذه البٌانات  ،مع بٌان آثرها القٌمي على نتابج السنة الحالٌة (. )23 : 1995
الفقرة ( : )21معٌار دولً ( " )910التكلٌف بالمراجعة "  :على مراقب الحسابات أن ٌستفسر عن األحداث الالحقة لتؤرٌخ
القوابم المالٌة والتً قد تحتاج إلى تسوٌات أو إفصاح فً القوابم المالٌة (م .ع .م .ق . )284 : 2007،
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(ُٗ) اإلفصاح عف أم شطب لممكجكدات الثابتة كأسباب ذلؾ  ،كفي حالة بيعيا يتـ اإلفصاح عف
الحساب الذم تـ تسجيؿ تمؾ المبالغ فيو .

(َِ) كافة النشاطات األساسية كاألخرل التي تمارسيا الشركة في تقرير مجمس اإلدارة  ،كبياف
العكائد المتأتية منيا كجدكل القياـ بيذه النشاطات  ،كعمى مراقب الحسابات إببلغ اإلدارة
كحسب كجية نظره باستبعاد األنشطة غير المجدية عمى أف ال تسبب خسائر إضافية .

كاستنادان إلى ما جاء في الشكؿ

( )4المتعمؽ ببياف أىمية الخصائص النكعية في تصفية

َّف بأف مسؤكلية إعداد كعرض المعمكمات المحاسبية في
المعمكمات المحاسبية المعركضة  ،ك الذم ىبي ى
القكائـ المالية تقع عمى عاتؽ إدارة الشركة المتمثمة (باإلدارة  +المحاسب  +المدقؽ الداخمي)  ،كأف عمى
مراقبي الحسابات مسؤكلية تصفية ىذه المعمكمات قبؿ كصكليا إلى مستخدمييا  ،ىنا تأتي المسؤكلية

المشتركة بينيما في تجاكز ىذه المؤشرات المذككرة أعبله لتحقيؽ عرض قكائـ مالية تتكافر فييا
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية كيمكف االعتماد عمييا مف قبؿ مستخدمييا .

- 2اختبارىالغرضواتى:ى
ىأ -المجمورظىاألولىىمنىالغرضواتى:ى
جاء في الفرضية األكلى لمبحث " إف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية
بدرجة معينة في القكائـ المالية الصادرة عف إدارات الشركات

احتياجات مستخدمي ىذه المعمكمات " .

تمثؿ كجية نظر معدييا كقد تمبي

كما جاء في الفرضية الثانية " تتزايد أىمية المعمكمات المحاسبية لمستخدمييا كمما كانت

البيانات المالية لمشركة تتكافر فييا مستكل عالي مف الخصائص النكعية " .

ظير أف مسؤكلية إعداد كعرض القكائـ المالية لمشركة تقع عمى عاتؽ اإلدارة  ،كأف
المىن ًظ ىمة لذلؾ  ،كقد أقر أغمب مراقبي الحسابات ىذه
عمييا االلتزاـ بالقكاعد كالمعايير المحاسبية ي
يقع عمى عاتؽ مجمس اإلدارة
المسؤكلية في مقدمة التقارير الصادرة عنيـ  ،إذ جاء فييا :
مسؤكلية إعداد القكائـ المالية كعرضيا كفقنا لممعايير المحاسبية المعترؼ بيا  ،أما مسؤكليتيـ

فتنحصر في إبداء الرأم فييا كفقان لممعمكمات كاإليضاحات التي حصمكا عمييا كيركىا ضركرية

ألداء ميمتيـ طبقان لمتشريعات النافذة ككفقان إلجراءات التدقيؽ المتعارؼ عمييا  ،كأف عمميـ

يتضمف القياـ باالختبارات البلزمة ألكجو نشاط الشركة ضمف اختصاصاتيـ  ،مف ىنا نجد أف
مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية الصادرة عف إدارات

الشركات تمثؿ كجية نظر معدييا كقد ال تمبي احتياجات مستخدمي ىذه المعمكمات  ،كفي ضكء

ذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية األكلى .
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كما أقرت بعض الشركات في التقرير الصادر عف مجمس اإلدارة بأف البيانات المالية

كالحسابات الختامية قد تـ إعدادىا عمى كفؽ القكاعد كالمعايير المحاسبية المحمية كالدكلية  ،كىذا
يعني التزاـ الشركات باألنظمة كالتعميمات كالتشريعات المرعية كاألعراؼ المعتمدة في مجاؿ
إعداد كعرض البيانات المالية  ،فأف ىذا االلتزاـ تككف نتائجو إعطاء أىمية لممعمكمات

المحاسبية  ،كعميو تتزايد أىمية المعمكمات المحاسبية لمستخدمييا كمما ساعد تقرير مجمس إدارة
الشركة عمى تكافر مستكل عالي مف الخصائص النكعية فييا مف خبلؿ االلتزاـ بالقكانيف
كاألنظمة كالتعميمات النافذة كالمرعية في ىذا المجاؿ  ،كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية الثانية .

ب -المجمورظىالثانوظىمنىالغرضواتى:ى
ى
جاء في الفرضية الثالثة " إف عمى مراقب الحسابات إلتزاـ في التحقؽ مف مدل تكافر
الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية كينبغي أف يؤكده في تقريره ككنو ينيب

عف الييئة العامة لمشركة ".
كجاء في الفرضية الرابعة :

" إف تأكيد مراقبي الحسابات بتكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية كبالمستكل المقبكؿ تؤثر في النتائج االقتصادية التي تترتب عمى الق اررات التي

يتخذىا مستخدمك ىذه المعمكمات " .

إف مراقب الحسابات شخص ميني يعتمد المصمحة العامة في مينتو  ،إذ ما يميز مينة
التدقيؽ عمكميتيا كجميكرىا  ،كىي التي تحدد معايير التدقيؽ أك مستكيات األداء الميني  ،فيك
ممزـ بتنفيذ خدماتو المينية حسب المعايير الفنية كالمينية ذات العبلقة كأف

يبذؿ العناية المينية

البلزمة مف كاقع تأىيمو العممي كخبرتو العممية بما يتفؽ مع متطمبات النزاىة كالمكضكعية
كقكاعد السمكؾ الميني التي مف شأنيا أف تسمك بالمينة كممارسييا  ،كعميو أف يظير مياراتو
الذاتية بما ال يبعده عف التمسؾ بالمعايير كاؿتعميمات ك اؿتشريعات كالعمؿ المنتظـ في ميداف

األعماؿ  ،كعميو فأف عمى مراقبي الحسابات

التأكيد مف تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات

المحاسبية كبالمستكل المقبكؿ لما ليا مف تأثير في النتائج االقتصادية التي تترتب عمى الق اررات
التي يتخذىا مستخدمك ىذه المعمكمات  ،كبذلؾ يتـ قبكؿ الفرضية الثالثة.
مف كؿ ما تقدـ في الجانبيف النظرم التطبيقي مف البحث كالسيما ما جاء في المبحث
الثاني مف الفصؿ الثاني النظرم الذم كاف بعنكاف ى"ىمدىىاإللزامىرلىىمراقبيىالحداباتىفيى

التحػقىمنىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظى"ى .
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بل عف ما جاء في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثالث التطبيقي الذم كاف تحت عنكاف
فض ن
"ى مدىىتحػقىمراقبيىالحداباتىمنىتوافرىالخصائصىالنوروظىللمطلوماتىالمحادبوظىفيى
الػوائمىالمالوظىلطونظىمنىالذركاتىالطراقوظىالمداهمظى"  ،مف كؿ ىذا نجد أف عمى مراقبي
الحسابات إلتزاـ في التحقؽ مف مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ
المالية كينبغي أف يؤكده في تقريره ككنو يمثؿ أك ينيب عف الييئة العامة لمشركة  ،ككما جاء في
الجانب التطبيقي مف ىكامش متضمنة القكاعد كالمعايير المحاسبية كالتدقيقية التي ينبغي عمى

كؿ مراقب حسابات إتباعيا عمى اعتبار أنيا تمثؿ السند القانكني لمعمؿ التدقيقي كىي بمثابة
الدستكر المعتمد مف قبؿ مراقبي الحسابات الخارجييف  ،كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الرابعة  .ى

أف مراقبم الحسابات ممزـ كف عند تنفيذه ـ عممية التدقيؽ أف تككف كفؽ معايير
كختامنا ؼ

التدقيؽ المحمية أك الدكلية أك كمييما معان  ،إذ إف ىذه المعايير تتضمف المبادئ األساسية لمتدقيؽ
كاإلجراءات الجكىرية كاإلرشادات ذات العبلقة في شكؿ شركح ات كايضاحات كمعمكمات أخرل ،

كالتي مف شأنيا تمكيف مراقب م الحسابات مف إبداء آرائقـ فيما إذا كانت البيانات المالية قد

يعدت (مف كافة النكاحي األساسية كالجكىرية) كفقان إلط ار إعداد كعرض القكائـ المالية اؿ محددة
أ ٌ
لتضفي عمييا صفة المشركعية .

كلكي ال يتـ انتقاص حؽ مراقبم الحسابات كبالتالي تحميمو مسؤكلي ات كرغبات خارجية
كقد تضاؼ إلييا رغبات داخمية أكسع مف تمؾ التي يرد ذكرىا في كتاب التكميؼ كيتفؽ بشأف

تفاصيميا مع الجية التي كمفتو  ،فعمى المنظمات المينية إعبلف ذلؾ صراحة كي تخمي ساحة
مراقبي الحسابات مف االتيامات التي قد تكجو إليو ـ ما داـ كا قد بذؿكا العناية المينية البلزمة كأف
يشيد لو باالستقامة في األداء كالمظير .
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المبحثىاألولى

االدـتنتـاجـاتى
Conclusions
بناءان عمى ما تقدـ مف محاكر البحث في الجانب النظرم كالجانب التطبيقي كالذم تضمف

فحص القكائـ المالية لعينة مف الشركات العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،فضبلن عف

التحميؿ العممي لمفرضيات كأختبارىا  ،نتكصؿ ألىـ االستنتاجات :

ادتنتاجاتىمنىالجانبىالنظريى:
ُ  -تعد المعمكمات المحاسبية الكاردة في القكائـ المالية ىي صمة الكصؿ بيف معدييا كمستخدمييا
كاف المحاسبيف ىـ مف يقكمكف بإعدادىا عمى كفؽ متطمبات كممارسات حددتيا مينة

المحاسبة كىي رسالة ذات محتكل إخبارم ميـ  ،كتعتبر القكائـ المييأة كالمنشكرة بشكؿ عمني
في سكؽ األكراؽ المالية ىي المصدر الرئيس لممستخدميف في تزكيدىـ بالمعمكمات المحاسبية

بالرغـ مف أ نيا قد ال تفي بكافة احتياجات مستخدميىا مف المعمكمات  ،كتفيد مستخدمي القكائـ
المالية في تقييـ أداء إدارة الشركة كتترتب عميو ق اررات كنتائج اقتصادية مستقبمية بالغة األىمية
ِ  -يقع عمى عاتؽ اإلدارة المسؤكلية األساسية في إعداد كعرض القكائـ المالية لمشركة بحيث

تستند إلى معايير كأعراؼ محاسبية متعارؼ عمييا كسياسات محاسبية مبلءمة كرقابة داخمية

جيدة ك تككف صالحة لقاعدة عريضة مف المستخدميف  ،كاف تـ االستعانة بمراقب الحسابات
الخارجي فذلؾ ال يعفي اإلدارة مف مسؤكليتيا عف كافة المعمكمات المحاسبية التي تحتكييا

القكائـ المالية .
ّ  -تضفي المعايير المحاسبية إطار لعرض القكائـ المالية  ،كما تساعد المعايير التدقيقية في

إضفاء الثقة عمى تمؾ المعمكمات عف طريؽ رأم مراقبي الحسابات الحيادم في تقاريرىـ .

ْ  -إف عمى مف يقكـ بعرض المعمكمات المحاسبية االىتماـ باألبعاد السمككية لممعمكمات التي

تختص باتخاذ القرار كبمتخذ القرار  ،إذ يمكف القكؿ بأف العممية الق اررية مف بدايتيا إلى نيايتيا

ىي عممية تفاعؿ إنساني كجيد بشرم  ،ذلؾ ألف تكجيو المعمكمات تككف ألشخاص.
ٓ  -تبرز أىمية الخصائص النكعية بعمميا في تصفية المعمكمات المحاسبية التي يتـ عرضيا مف

قبؿ الشركة  ،إذ أف الخصائص النكعية تمثؿ ما يشبو (الفمتر أك المصفى) ميمتو تصفية ىذه

المعمكمات لتحديد المعمكمات المفيدة كالضركرية كفرزىا عف المعمكمات غير المفيدة .
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ٔ  -إف الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية ينبغي تكافرىا ألىميتيا في إعطاء المعمكمات
المحاسبية بعض الصفات الميمة لطمأنة مستخدمي ىذه المعمكمات عف إمكانية االعتماد

عمييا في اتخاذ الق اررات االقتصادية كالتي في النياية تدعـ االقتصاد الكطني لمبمد عف طريؽ

حركة االستثمارات كاألمكاؿ .

ٕ  -إف ميمة الشركة العمؿ عمى تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية
كما في تقرير مجمس اإلدارة  ،كعمى مراقبي الحسابات (مف خبلؿ العمؿ التدقيقي) التحقؽ مف

تكافر خاصية المبلءمة  Relevanceبعناصرىا الثبلثة ( التكقيت المبلئـ  ،القيمة التنبؤية ،

القيمة االرتجاعية) في المعمكمات المحاسبية كاضافة خاصية المكثكقية  Reliabilityبعناصرىا
الثبلثة ( القابمية لمتحقؽ  ،الصدؽ في التمثيؿ  ،الحيادية) إلى ىذه المعمكمات  ،كمف ثـ تييئة
كنشر ىذه المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية بشكؿ عمني إلى جميكر المستخدميف بعد

تأكد الطرفيف (مجمس اإلدارة كمراقب الحسابات) مف تكافر الخصائص الثانكية المكممة كىي
الثبات  Consistencyكالقابمية لممقارنة . Comparability

ادتنتاجاتىمنىالجانبىالطمليى:
ٖ  -تبايف أسمكب عرض القكائـ المالية لمشركات كالسيما أسمكب عرض قائمة التدفقات النقدية ،
فمنيا كاف بالطريقة المباشرة كأخرل بالطريقة الغير مباشرة كأخرل بطريقة كشؼ مصادر

كاستخدامات األمكاؿ  ،كنظ نار الحتمالية محدكدية المعرفة المحاسبية لدل جميكر مستخدمي
القكائـ المالية  ،فأف ذلؾ سكؼ لف يساعد عمى تكافر خاصية مبلئمة العرض .

ٗ  -عدـ تشكيؿ لجنة تسمى لجنة المراجعة كما ىك معمكؿ بو في المصارؼ كفؽ متطمبات كأحكاـ
قانكف المصارؼ رقـ (  )94لسنة  2004كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو كتعميمات البنؾ

المركزم العراقي لبقية الشركات لمقطاعات األخرل  ،إذ اقتصر العمؿ بيذه المجنة عمى

المصارؼ فقط  ،كلـ يأتي في قانكف الشركات عمى ذكر مثؿ ىذه المجنة  ،بؿ اقتصر عمى
قياـ مسجؿ الشركات باختيار مفتش ألغراض معينة في كقت الحاجة .
َُ -لـ يتـ اإلعبلف في تقرير مجمس اإلدارة عف بعض التكاريخ الميمة  ،مثؿ :
أ -تأريخ تقديـ الحسابات الختامية إلى مراقب الحسابات لتدقيقيا .
ب -كتاب إرساؿ البيانات المالية المدققة إلى ىيئة األكراؽ المالية ألغراض النشر .
ج  -تأريخ حضكر اجتماع الييئة العامة في الدعكة المكجية لممساىميف .
د -كتاب تكميؼ مراقب الحسابات باألعماؿ التدقيقية .
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ُُ -كجد ألغمب القكائـ المالية عدـ كفاية اإلفصاح لممعمكمات المحاسبية كاألخرل في تقرير
مجمس اإلدارة  ،إذ يفضؿ استخداـ الرسكـ البيانية كالتخطيطات التكضيحية كالجداكؿ التحميمية

لمساعدة المستخدميف في عممية التنبكء بالمستقبؿ المالي لمشركة كمعرفة أيف يضعكف
استثماراتيـ .

بالمكازنات التخطيطية السنكية التي تتبلئـ مع

ُِ -لكحظ عدـ تضميف أغمبية تقارير اإلدارة

األنشطة األساسية  ،كبياف نسب التنفيذ لتمؾ المكازنات التخطيطية لمسنة المالية مبينان فييا

المبالغ المخططة ،المبالغ الفعمية المتحققة ،االنحرافات ،نسب التنفيذ ،مع بياف أسباب تمؾ

االنحرافات .
ُّ -عدـ تضميف تقرير مجمس اإلدارة جدكؿ تكضيحي يبيف معدؿ سعر تداكؿ السيـ الكاحد (خبلؿ
بل) كعدد األسيـ المتداكلة  ،مع إمكانية تنظيـ ىذا الجدكؿ عمى المستكل
شير كاحد مث ن
الشيرم أك الفصمي عمى مدار السنة المالية .

ُْ -إف إتباع مبدأ الكمفة التأريخية في تقييـ المكجكدات الثابتة كالمخزنية ىك األسمكب األكثر

مبلءمة كلكف مف كجية نظر رجاؿ األعماؿ أف المبدأ األكثر مكثكقية في تقييـ المكجكدات

الثابتة ىك القيمة السكقية العادلة .
ُٓ -ال يكجد تشريع كقاعدة  /معيار محاسبي أك دليؿ  /معيار تدقيؽ محمية أك دكلية تمزـ الشركات
المنظمة لقكائميا المالية أف تراعي تكافر تمؾ الخصائص فييا .

مف كؿ ذلؾ نستنتج كجكد تبايف في مدل تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في
القكائـ المالية لمشركات العراقية المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،كنتيج نة لمبحث العممي فقد

ظير تكافر الخصائص النكعية ضمنينا في القكائـ المالية  ،كينبغي أف يككف لمراقبي الحسابات الدكر
الفعاؿ في التحقؽ مف مدل تكافر تمؾ الخصائص النكعية باعتبار أف تكافرىا ضركرة مكجبة بحؽ

جميكر مستخدمي القكائـ المالية الذيف يعتمدكف ىذه القكائـ المالية عمى اعتبارىا ىمزة الكصؿ ما بيف

الشركة كالمستثمريف كىي المصدر الرئيس لممعمكمات البلزمة التخاذ الق اررات االقتصادية الصائبة
كالناجحة .
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المبحثىالثانيى

الـتـوصـــوـاتى
Recommendations
إف عممية استكماؿ الدراسة كالبحث تتطمب بعد عرض االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا تمؾ
المشار إلييا في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ  ،التطرؽ إلى التكصيات المكممة لمدراسة  ،كمف أىميا

التكصيات اآلتية :

ُ -لغرض إيصاؿ الرسالة إلى مستخدمييا  ،ينبغي عمى معدم القكائـ المالية االخذ بنظر
االعتبار أف تككف المعمكمات الكاردة فييا متبلئمة مع مختمؼ قدرات كثقافات مستخدمييا

لتبايف مستكيات الثقافة كالبيئة االجتماعية كالتي تحكؿ دكف تعظيـ القدرة اإلخبارية لممعمكمات
كأف

المحاسبية  ،كأف تتصؼ بالكضكح  ،اإليجاز  ،الشمكلية  ،كأف تككف مفيكمة مف قبميـ
تتمتع بمستكل مف المنطؽ .

ِ -ينبغي عند كضع اإلطار األخذ بنظر االعتبار تمبية االحتياجات المشتركة لجميكر المستفيديف
مع التركيز عمى المدخؿ األخبلقي كػ

( اإلنصاؼ  ، Fairnessالعدالة  Justiceكالمساكاة

 Equityكالحقيقة  ، )Truthكالتركيز عمى العكامؿ كاآلثار االقتصادية لمبمد لعممية االختيار
المحاسبي .

كىيكمية تمدىا

ّ -العمؿ عمى المكائمة ما بيف المعايير المحاسبية كالمعايير التدقيقية كاحداث

بالجكدة كالقبكؿ كالتكامؿ فيما بينيا كبيف التعميمات الصادرة عف ىيئة األكراؽ المالية العراقية
لما ليذه الييئة مف القدرة عمى تنظيـ سكؽ األمكاؿ كالشركات المدرجة في السكؽ .

ْ -ضركرة التزاـ المحاسبيف عند إعدادىـ لمقكائـ المالية بالقكاعد كالمعايير المحاسبية المحمية أك
الدكلية  ،ألف تشجيع كجذب االستثمار كتنمية سكؽ رأس الماؿ يعتمد إلى القكائـ المالية
لمشركات المدرجة في السكؽ تتضمف معمكمات محاسبية تفيد المستثمريف كتككف بمستكل جكدة
مقبكلة إف لـ تكف عالية كذات فاعمية كمنفعة لعمميات اتخاذ ق اررات االستثمار .

ٓ -إف الفكر المحاسبي الميني يكضح أف اإلدارة يقع عمى عاتقيا مسؤكلية

(اختيار السياسات

المحاسبية المبلءمة  ،الحفاظ عمى رقابة داخمية جيدة  ،إعداد القكائـ المالية عمى و
نحك عادؿ)

كبذلؾ

فأف صياغة قكاعد محاسبية ممزمة ستؤدم إلى تخفيض عدـ التماثؿ لممعمكمات المحاسبية

المعركضة في القكائـ المالية  ،كما أف تطكر اإلفصاح المحاسبي مف اإلفصاح الكقائي إلى
اإلفصاح التثقيفي (المعرفة) األمر الذم أدل إلى زيادة القدرة اإلخبارية لممعمكمات المحاسبية
كنجاح عممية التكصيؿ االيجابي بما لو األثر عمى تشجيع االستثمار .
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ٔ  -عمى مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية العراقي االنتباه إلى تنظيـ أشكاؿ كنماذج نمكذجية
مكحدة يتـ اعتمادىا عند إعداد القكائـ المالية يمكف مف خبلليا عرض مضمكف القكائـ المالية
(

بمكضكعية

)

تتصؼ بالنكعية كالجكدة  ،مع األخذ بنظر االعتبار اعتماد الطرائؽ كاألساليب

المبلءمة إلتاحة أعظـ فائدة ؿلمعمكمات المحاسبية .

ٕ  -االىتماـ باألبعاد السمككية كالجكانب اإلنسانية يعتبر أحد المتطمبات اليامة كالضركرية لعممية
اتخاذ القرار  ،مف حيث إيجاد نقاط التكافؽ بيف معدم القكائـ المالية كرغبات مستخدمييا
لمكصكؿ إلى درجة مقبكلة مف حقيقة احتياجاتيـ  ،ذلؾ ألف االىتماـ بيا ينمي ركح التفاىـ

كالتعاكف كما يخمؽ إطا انر اجتماعيان يعمؿ عمى أف يككف القرار المتخذ أكثر رشدان .

ٖ  -ينبغي أف يرتكز اىتماـ العديد مف الجيات العممية كالمينية المعنية في صياغة اإلطار الفكرم
لممحاسبة المالية  ،اعتماد المفاىيـ األساسية كالتي تتككف مف الخصائص النكعية (المبلءمة ،

المكثكقية  ،الثبات  ،القابمية لممقارنة) لممعمكمات المحاسبية .

ٗ  -ألىمية تكافر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية  ،مف الضركرم قياـ
مراقبك الحسابات بالتحقؽ مف مدل تكافرىا في المعمكمات المحاسبية عمى كفؽ إجراءات

تدقيقية أك معايير يتـ كضعيا مف قبؿ المعنييف باألمر  ،لما ليا مف األىمية في عرض
معمكمات مقيدة كأثرىا في نتائج اتخاذ الق اررات .

َُ -ينبغي النظر إلى الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية نظرة شمكلية  ،أم ال يتـ تفضيؿ
خاصية عمى أخرل  ،إذ يمكف أف يؤدم ىذا التفضيؿ إلى تأثير سمبي في المعمكمات

المحاسبية المعركضة  ،كبذلؾ ينبغي أف ينظر إلى ىذه الخصائص ككحدة كاحدة كأف تطبؽ

عمى المعمكمات بخطكط متكازية كمتكائمة مكممة إحداىا األخرل .
ُُ -ينبغي أف يتصؼ اإلببلغ اؿمالي اؿجيد بالمبلءمة كالمكثكقية ؿيككف أساسي لؤلداء الفعاؿ

ألسكاؽ رأس الماؿ كالتخصيص المثمر لممكارد االقتصادية كؿتجعؿ مف المستخدـ كالقارئ أكثر
جدية كاىتماـ بما ىك جديد كحديث في بيئة المعمكمات .

ُِ -مسؤكلية مراقبي الحسابات تبدأ عند استبلـ البيانات المالية كالحسابات الختامية لمشركة
ألغراض التدقيؽ كابداء الرأم  ،فعميو أكالن التحقؽ مف تكافر خاصية المبلءمة

Relevance

بعناصرىا الثبلثة (التكقيت المبلئـ  ،القيمة التنبؤية  ،القيمة االرتجاعية) .
(

)

الموضوعٌة ٌ :قصد بها إمكانٌة اللجوء إلى أي من الوسابل واألسالٌب التً تساعد فً تحدٌد القٌمة االقتصادٌة الحالٌة
للثروة وما ٌطرأ علٌها من تغٌرات بشرط أن تستند هذه الوسابل واألسالٌب إلى األساس العلمً .
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ثـ تبدأ العممية الفعمية لمتدقيؽ إلضفاء الخاصية الثانية المكثكقية  Reliabilityبعد التحقؽ مف

تكافر العناصر الثبلثة (القابمية لمتحقؽ  ،الصدؽ في التمثيؿ  ،الحيادية) إلى المعمكمات المحاسبية
 ،كعمى مراقب الحسابات أف يتأكد مف خبلؿ عمؿ الشركة كعممو عمى ىذه المعمكمات مف تكافر
خاصية الثبات  Consistencyكالقابمية لممقارنة  Comparabilityقبؿ نشر ىذه المعمكمات .

ُّ -التفكير جدينا بإصدار تعميمات مف قبؿ الجيات المعنية تحدد الفترة القصكل كالحد األعمى
لمفترة التي ينبغي أف يتـ تقديـ البيانات المالية لمشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ

المالية العراقي كاف تييئ كبشكؿ عمني خبلؿ فترة (  )90يكمان مثبلن بدالن مف (  )150يكمان بعد
انتياء السنة المالية كتقدـ عمى أساس مقارنتيا بالسنة المالية السابقة  ،كاف تككف مصادؽ

عمييا مف قبؿ محاسب قانكنػي مختص

 ،لتحقيؽ خاصية التكقيت المبلئـ كي ال تقؿ

فائدة

المعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية إذا لـ تتكافر لممستخدميف خبلؿ فترة معقكلة بعد تاريخ
الميزانية العمكمية  ،كتتناكؿ التشريعات كأنظمة السكؽ في العديد مف الدكؿ باختيارىا المكاعيد
النيائية األكثر تحديدان كحسب متطمبات سكؽ الماؿ كحركة التداكؿ .
ُْ -مف الميـ العمؿ عمى تعميـ األمكر الجيدة التي تزيد مف سبلمة القكائـ المالية كالمعمكمات
الكاردة فييا  ،مثؿ تشكيؿ لجنة تسمى لجنة المراجعة  ،كما ىك معمكؿ بو في المصارؼ

كفؽ

متطمبات كأحكاـ قانكف المصارؼ رقـ ( )94لسنة  2004كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو
كتعميمات البنؾ المركزم العراقي عمى بقية الشركات لمقطاعات األخرل  ،كعيمو أقترح إضافة
تشكيؿ مثؿ ىذه المجنة بمكجب قانكف الشركات

رقـ (  )21لسنة ( 1997المعدؿ) كاألنظمة

كالتعميمات الصادرة بمكجبو لتطبيقيا عمى باقي القطاعات ألىميتيا في إضفاء صفة القابمية
لمتحقؽ  ،فضبلن عف خاصية المكثكقية لممعمكمات المحاسبية .
ُٓ -لزيادة اإلفصاح التثقيفي (المعرفة)  ،ينبعي عمى مجمس اإلدارة اإلفصاح عف كافة التكاريخ
المتعمقة بالبيانات كالقكائـ المالية  ،إلعطاء صكرة كاضحة عف مدل كفاءة اإلدارة كأىتماميا

بشأف إنجاز البيانات المالية كالحسابات الختامية كتقديميا إلى المستفيديف .

ُٔ -مف المرغكب فيو تحسيف طرؽ ككسائؿ عرض البيانات كالتقارير المالية  ،كمف ذلؾ استخداـ
النماذج كالرسكـ البيانية  ،كعرض الصكر الفكتكغرافية  ،كاعداد التقارير الكصفية .

ُٕ -لقياس كفاءة أداء اإلدارة في استعماؿ األمكاؿ المستثمرة فييا مف قبؿ المساىميف كالمستثمريف
ينبغي عمى اإلدارة قياس مدل كفاءتيا في استغبلؿ األمكاؿ كالمكارد المتاحة  ،كمعرفتيا مف
خبلؿ مقارنة المخطط مع المنفذ كتحديد االنحرافات المكجكدة كأسبابيا لمكقكؼ عمى مدل

صحة المكازنات التخطيطية المكضكعة أك كفاءة اإلدارة في التنفيذ .
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ُٖ -ينبغي مراعاة األمر األكثر أىمية كما ييـ جميكر المستخدميف في معرفة الشركة التي تحقؽ
أفضؿ عائد عف السيـ الكاحد كالتغيرات عميو مف فترة إلى أخرل  ،فمف المتعارؼ عميو في
دنيا األعماؿ البحث عف رقـ أكثر إيجا انز كىك المؤشر األكثر أىمية لؤلعماؿ كىك رقـ ربحية
السيـ الكاحد  ،كلذلؾ ينبغي أف تركز تقارير إدارة الشركة السنكية عمى اإلفصاح عف ربحية

السيـ الكاحد (العائد عمى السيـ) .
ُٗ -لزيادة اإلفصاح كطمأنة مستخدمي القكائـ المالية  ،ينبغي عمى مجمس اإلدارة تنظيـ قكائـ مالية
منفصمة (فضبلن عف القكائـ المالية األساسية)

لئلفصاح عف بعض األمكر الميمة مثؿ مبالغ

القيمة العادلة السكقية ألقياـ المكجكدات الثابتة .

َِ -لمميتميف في استكماؿ ىذه الدراسة لمف يرغب المحاكلة في كضع أنمكذج قاعدة محاسبية أك
معيار تدقيؽ حكؿ اإللزاـ عمى مراقبي الحسابات لمتحقؽ مف تكافر الخصائص النكعية

لممعمكمات المحاسبية في القكائـ المالية .
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أوالً-ىالػوانونىواألنظمظىوالوثائقىوالتػارورىالردموظ ى:ى
ُ -االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،معايير المحاسبة الدكلية  ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف
 ،عماف . 2004 ،
ِ -االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،المعايير الدكلية لمتدقيؽ  ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف ،
عماف . 2007 ،

ّ -االتحاد الدكلي لممحاسبيف  ،معايير المحاسبة الدكلية  ،ترجمة المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف
 ،عماف . 2008 ،
ْ -التقارير المالية السنكية الصادرة لمشركات المساىمة عينة البحث .
ٓ -قانكف سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية رقـ ( )74لسنة  2004الصادر عف سمطة االئتبلؼ.
ٔ -قانكف الشركات العراقي رقـ ( )21لسنة  1997كتعديبلتو لسنة . 2004

ٕ -المعايير المحاسبية كأدلة التدقيؽ الصادرة عف مجمس المعايير المحاسبية كالرقابية في العراؽ
.1999
ٖ -نقابة المحاسبيف كالمدققيف  ،نظاـ ممارسة مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات رقـ ( )3لسنة 1999

ثانواً-ىالمصادرىالطربوظ:ى
ىأ -الكتب:
ُ  -اآللكسي  ،حازـ ىاشـ  " ،الطريؽ إلى عمـ المراجعة كالتدقيؽ

"  ،ج  ، 1الطبعة األكلى ،

الجامعة المفتكحة  ،طرابمس  ،الككالة الميبية لمترقيـ الدكلي المكحد لمكتاب  ،دار الكتب الكطنية ،

بنغازم – ليبيا . 2003 ،
ِ  -تركي ،محمكد إبراىيـ عبد السبلـ  "،تحميؿ التقارير المالية " ،مطابع جامعة الممؾ سعكد1995،
ّ  -الجزراكم ،إبراىيـ  ،كعامر الجنابي  " ،نظـ المعمكمات المحاسبية " ،بغداد 2007 ،

ْ  -جمعة ،أحمد حممي " ،تطكر معايير التدقيؽ كالتأكيد الدكلية

"  ،الكتاب الرابع ،دار الصفاء

لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف. 2009 ،
ٓ  -جمعة ،أحمد حممي " ،المحاسبة اإلدارية التخطيط كالرقابة كصنع القرار " ،دار الصفاء لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف. 2011 ،

ٔ  -جمعة ،أحمد حممي " ،الريادية في المحاسبة كالتدقيؽ "  ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف. 2011 ،

ٕ  -حداد  ،فايز سميـ  " ،اإلدارة المالية "  ،دار الحامد لمنشر  ،عماف . 2009 ،
ٖ  -الحسكف ،عادؿ محمد كخالد ياسيف القيسي " ،النظـ المحاسبية " ،بغداد ،دار الشؤكف الثقافية
العامة . 1991 ،
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ٗ  -حسيف  ،احمد حسيف عمي

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 " ،القكائـ المالية المحاسبية "  ،المكتب اؿ تجارم الحديث ،

اإلسكندرية  ،مصر . 2006 ،

حماد  ،طارؽ عبد العاؿ  " ،تحميؿ القكائـ المالية ألغراض االستثمار كمنح االئتماف -
َُ ٌ -
حالية كمستقبمية " ،الدار الجامعية . 2007 ،
ُُ  -خالد  ،عبد اهلل أميف  " ،عمـ تدقيؽ الحسابات
. 2004

نظرة

"  ،ط  ، 2دار كائؿ لمنشر  ،عماف األردف ،

ُِ  -الدىراكم  ،كماؿ الديف مصطفى  ،كمحمد السيد سرايا ،
الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية . 2006 ،

" المحاسبة كالمراجعة "  ،المكتب

ُّ  -السنيكرم  ،عبد الرزاؽ احمد  " ،الكسيط في شرح القانكف المدني الجديد "  ،ط  3منشكرات
الحمبي الحقكقية  ،بيركت  ،لبناف . 2000 :

ُْ  -الشيرازم ،عباس ميدم  " ،نظرية المحاسبة " ،دار السبلسؿ لمطباعة كالنشر ،الككيت  ،الطبعة
األكلى . 1990 ،
ُٓ  -العبد اهلل  ،رياض  " ،نظرية محاسبية " ،دار الكتب كالكثائؽ  ،بغداد . 2000 ،
ُٔ  -العبد اهلل ،رياض " ،نظرية المحاسبة " ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
الطبعة األكلى. 2002 ،

ُٕ  -عطا اهلل  ،محمد شكقي  " ،دراسات كبحكث في المراجعة
. 1992

ُٖ  -العظمة  ،محمد احمد  ،كيكسؼ عكض العادلي ،
ذات السبلسؿ  ،الككيت . 1986 ،

"  ،الجزء األكؿ  ،مكتبة الشباب ،

" مقدمة في المحاسبة المالية " منشكرات

ُٗ  -الطحاف  ،صبيح  " ،اصكؿ التدقيؽ الحديث " ج  ، 1الطبعة األكلى  ،مطبعة الزماف  ،بغداد ،
. 1976

َِ  -لطفي ،أميف السيد أحمد،
مصر.2005 ،

" نظرية المحاسبة  -منظكر التكافؽ الدكلي

" ،الدار الجامعية،

ُِ  -لطفي  ،أميف السيد أحمد  " ،المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ "  ،الدار الجامعة  ،اإلسكندرية ،
. 2006

ِِ  -لطفي ،أميف السيد أحمد " ،المراجعة كخدمات التأكد "  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة 2008 ،

ِّ  -لطفي ،أميف السيد أحمد " ،عبلقة المحتكل المعمكماتي لمقكائـ المالية كتقارير المراجعة "  ،الدار
الجامعة  ،االسكندرية . 2008 ،

ِْ  -مسعد  ،محمد فضؿ  ،كخالد راغب الخطيب  " ،دراسة متعمقة في تدقيؽ الحسابات "  ،دار
كنكز المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع  ،عماف  ،األردف . 2009 ،
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ِٓ  -مطر ،محمد عطية ككليد ناجي الحيالي ،كحكمت أحمد الراكم  ،نظرية

" المحاسبة كاقتصاد

المعمكمات – اإلطار الفكرم كتطبيقاتو العممية " ،دار حنيف لمنشر كالتكزيع ،عماف.1996 ،
ِٔ  -مطر ،محمد عطية  " ،التأصيؿ النظرم لمممارسا ت المينية المحاسبية في مجاالت القياس
كالعرض كاإلفصاح " ،دار كائؿ لمنشر ،عماف .2004 ،
ِٕ  -الكقاد  ،سامي محمد  ،جامعة فيبلدلفي ا  " ،نظرية المحاسبة " ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة  ،عماف . 2011 ،

ب-ىىالدورواتىوالنذراتىوالردائلى :ى
ُ  -أحمد كاجيجي ،أ .إبراىيـ كلد محمد فاؿ ،مراجعة عممية أ.د .الكيبلني عبد الكريـ الكيبلني ،دار
المريخ ،المممكة العربية السعكدية. 2006 ،
ِ  -أرنز  ،ألفف كجيمس لكبؾ  " ،المراجعة مدخؿ متكامؿ " ،ترجمة  :د .محمد محمد عبد القادر
الديسطي ،كمراجعة أحمد حامد حجاج  ،الطبعة الثالثة  ،دار المريخ لمنشر  ،المممكة العربية

السعكدية . 2008 ،
ّ  -بمخاكم  ،أحمد " نظرية محاسبية " ج  ، 1تعريب أ.د .رياض العبد اهلل ،مراجعة أ.د .طبلؿ
الججاكم  ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة العربية. 2009 ،

ْ  -بمخاكم  ،أحمد " نظرية محاسبية " ج  ، 2تعريب أ.د .رياض العبد اهلل ،مراجعة أ.د .طبلؿ
الججاكم  ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة العربية2009 ،

ٓ  -تكماس  ،كليـ كآمرسكف ىنكي  " ،المراجعة بيف النظرية كالتطبيؽ " تعريب كمراجعة  :أحمد
حامد حجاج & د .كماؿ الديف سعيد  ،دار المريخ لمنشر  ،المممكة العربية السعكدية 1989 ،

ٔ  -الحيالي  ،كليد ناجي  " ،نظرية المحاسبة "  ،مف منشكرات األكاديمية العربية في الدنمارؾ ،
. 2007

ٕ  -السعدكف ،ناجي كجاسـ الذىبي  " ،دكر البيانات المحاسبية في صنع كاتخاذ القرارات اإلدارية "
 ،مجمة المحاسب ،العدد ( ،)2بغداد. 1985 ،
ٖ  -شركيدر ،ريتشارد كمارتؿ كبلرؾ ،كجاؾ كاثي " ،نظرية المحاسبة " تعريب د .خالد عمى .
ٗ  -عبد الحميـ  ،صفكاف  " ،اإلطار المفاىيـ المحاسبي الدكلي كانعكاساتق عمى المعايير المحاسبية
الدكلية "  ،أطركحة دكتكراه  ،جامعة بغداد  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد . 2007 ،
َُ  -العظمة ،محمد احمد كيكسؼ عكض العادلي  " ،مقدمة ؼم المحاسبة المالية " ،منشكرات ذات
السبلسؿ  ،الككيت ،المجمد األكؿ .1986 ،

ُُ  -عيسى  ،سيركاف كريـ  " ،مبلمح اإلطار المفاىيمي لممحاسبة في البيئة العراقية
دكتكراه  ،جامعة بغداد  ،كمية اإلدارة كاالقتصاد . 2004 ،

" أطركحة

ككؿ مف حجـ الشركة كأسعار أسيميا في
ُِ  -الفضؿ  ،مؤيد  " ،العبلقة بيف اإلفصاح المحاسبي ُت
السكؽ المالية كنكع نشاطيا "  ،سمطنة عماف  ،مجمة اإلدارم  ،العدد ( ، )84آذار.2001 ،
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. د: تعريب كتقديـ،  الجزء األكؿ،"  " المحاسبة المتكسطة،  كجيرم كيجانت،  دكنالد،  كيسك- ُّ
 المممكة العربية السعكدية،  دار المريخ لمنشر،  سمطاف المحمد السمطاف.أحمد حامد حجاج & د

. 1999 ،
 دار الكتب لمطباعة كالنشر،  رياض العبد اهلل. د:  ترجمة، "  " نظرية محاسبية،  فيركف،  كيـ- ُْ
. 2000 ،  جامعة المكصؿ،

 اإلدارة العامة لتصميـ،  المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني، "  مجمة " المحاسبة- ُٓ
. 2009 ،  المممكة العربية السعكدية، كتطكير المناىج

،"

 " قكاعد السمكؾ األخبلقي لممحاسبيف المينييف،IFAC

 مجمة االتحاد الدكلي لممحاسبيف- ُٔ

 رقـ اإليداع لدل المكتبة الكطنية،  نيكيكرؾ،مجمس معايير السمكؾ األخبلقي الدكلية لممحاسبيف

. 2010 ،  بغداد،2010/7/2652
 مفاىيـ- " نظـ المعمكمات المحاسبية التخا ذ القرارات

،  ستيفف كمارؾ ج سيكمف، مكسككؼ- ُٕ

،  الرياض، دار المريخ لمنشر، كماؿ الديف سعيد & أحمد حامد حجاج. ترجمة د،" كتطبيقات

. 2002

" تقكيـ الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية باستخداـ

،  حكمت حمد حسف،  الييتي- ُٖ

،  كمية اإلدارة كاالقتصاد،  جامعة بغداد،  رسالة ماجستير، " نمكذج قرار المستخدـ الخارجي

. 1990

ى:ىالمصادرىاألجنبوظ-ًثالثا
First - Books:
1- Romney, Marshall B. & steinbart, pauljohn, " ACCOUNTING INFORMATION
234567891011-

SYSTEM ", 8th, prentice Hall International, Inc., USA, 2000.
Moscove Stephen A. & simkin mark G., ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM,
New York, 1997.
Hendreksen, Eldons, "ACCOUNTING THEORY ", 5th, Edition Richard Dr, Irwin, Inc.,
1982 .
Colin Drury, " COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING " 6th Edition, Thomson
Learning, London: 2006 .
Hitt, A. & Others , " STRATEGIC MANAGEMENT " : Competitiveness lobalization ,
south-Western College publishing , 5 th Edition . , 2003.
Arens, Alvin A. & Loebbecke, James K., “AUDITING AND INTEGRATED
th
APPROACH” ,5 Edition, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.
Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., Warfield, Terry D., "INTERMEDIATE
ACCOUNTING " , 11th Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2004 .
Garrison, Ray H., Noreen, Eric W., “MANAGERIL ACCOUNTING”, 8th Edition, Irwin
McGraw-Hill Companies, Inc. Boston, USA, 1997.
Spiceland , J. David , Sepe , James F. , Tomassini Lawrence A. , "
INTERMEDIATR ACCOUNTING " , Updated 3rd Edition , 2004, Congress Control .
Anderson , R . j , " THE EXTERNAL AUDIT 1 " : Concepts and Techniques ,
Canada : Pitman Publishing , 1977.
Strawser, Jerry R, Robert H., " AUDITING THEORY & PRACTICE " 8th Edition
,U.S.A , DAME Publication,Inc.,1997.
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Second - Articles:
1- Organization for Economic corporation & Development (OECD) Ad Hoc Task
CORPORATE

PRINCIPLES

"

OECD

Governance,

corporate

on

force

GOVERNANCE ", 2004.

2- Breman, N., Reporting Intellectual capital in Annual Reports: Evidenee from
Ireland, " ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILIY " Journal, vol. 14, NO. 4,
2001.
3- Soli man, Raafat, transparency, " ACCOUNTABILITY & GUSTICE", the New Basis
Economic Development, center for International private Enterprise, 2003.

ى
رابطاً-ىاالنترنوت:ى
ُ  http://www.shatharat.net/cgi-sys -الكاتب :أب ػػك ارك ػػاف .

ِ  -مكقع ىيئة العراؽ لؤلكراؽ المالية  ،بغداد  ،العراؽ .

www.isc.gov.iq/news

ّ  -منتديات اليسير لممكتبات كتقنية المعمكمات " ،عمـ المعمكمات " .
4- www.ao-academy.org. the Arab Open Academy of Denmark – Bronshj

األطاروحىالجامطوظ :ى
ى
خامداً-ى
ُ  -إبراىيـ ،لبنى زيد " ،أساليب التمكيؿ الحديثة المحاسبة كاإلفصاح في القكائـ كالتقارير المالية "،
أطركحة دكتكراه  ،جامعة بغداد . 2007 ،

ِ  -التميمي  ،ناظـ شعبلف جبار " ،دكر مراقب الحسابات في تعزيز اإلفصاح بالتقارير المالية في ظؿ
حككمة الشركات " بحث محاسب قانكني ،جامعة بغداد . 2009 ،
ّ  -خضير  ،بشرل فاضؿ  " ،اإلفصاح عف المعمكمات المحاسبية كدكرىا في حككمة الشركات كآليتيا
الداخمية " ،أطركحة دكتكراه  ،جامعة بغداد . 2009 ،
ْ  -الشمرم  ،حي 6در يكسؼ خمخاؿ " ،المحتكل اإلعبلمي لمتقارير المالية كأىميتو في ترشيد قرارات
المستخدميف "  ،بحث محاسبة قانكنية  ،المعيد العربي لممحاسبيف القانكنييف . 2008 ،
ٓ  -العبيدم  ،جكاف جاسـ خضير  " ،إطار مقترح إلعداد التقارير المالية المرحمية كمراجعتيا "  ،رسالة
ماجستير ،جامعة بغداد . 2009 ،

ٔ  -عطية  ،محمد بدر ،

" تكفر الخصائص النكعية لممعمكمات المحاسبية بالقكائـ المالية كأثره في

تحديد الكعاء الضريبي "  ،بحث دبمكـ عالي  ،جامعة بغداد . 2008 ،
ٕ  -كراجو  ،عبد الحميـ محمكد،

" مدل تقيد مدققي الحسابات الخارجييف بقكاعد السمكؾ الميني في

األردف كالكسائؿ التي تشجعيـ عمى االلتزاـ بيا " ،أطركحة دكتكراه  ،جامعة عماف العربية لمدراسات

العميا . 2004 ،

ٖ  -كاثؽ  ،الياـ محمد  " ،مدل التزاـ مراقبي الحسابات بقكاعد السمكؾ الميني كأثره عمى جكدة أداء
المينة " ،رسالة ماجستير ،جامعة بغداد . 2009 ،
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انـمـالحــق

الملحقىرقمى()1ى
أدمىالذركظىالمدرجظىفيىدوقىالطراقى
الػطاعى

لألوراقىالمالوظى

المصارؼ

ُ -مصرؼ بغداد
ِ -مصرؼ المنصكر

االستثمار

ّ -الزكراء لبلستثمار المالية

الخدمات

ْ -النخبة لممقاكالت

الفنادؽ

ٓ -فندؽ آشكر

الصناعة

ٔ -الصنائع الكيمياكية العصرية

الزراعة

ٕ -الحديثة لئلنتاج الحيكاني كالزراعي
ى

الملحقىرقمى( )2ى
تأسست ىيئة األكراؽ المالية العراقية بمكجب اؿقانكف المؤقت ألسكاؽ األكراؽ المالية رقـ  74لسنة  2004الصادر
عف سمطة االئتبلؼ ؾىيئة حككمية مستقمة

أىـ أىدافيا المساىمة بتحقيؽ التنمية االقتصادية المستقرة كالمستدامة في الع ارؽ  ،مف خبلؿ تقكية البنية
االستثمارية كتشجيع عممية تككيف رأس الماؿ بما تمارسو مف منح التراخيص كمراقبة المشارؾيف في أسكاؽ رأس الماؿ
بيدؼ أف تتسـ بالشفافية كاإلفصاح كالكفاءة كالعدالة بيف المتعامميف  ،كذلؾ لحماية المتعامميف في أسكاؽ الماؿ أك السمع
مف االحتياؿ كالغش كالخداع كاستعماؿ أساليب االستغبلؿ عند طرح أك تداكؿ األكراؽ المالية إضافة إلى السعي لخفض
المخاطر التي تتعرض ليا األكراؽ المالية في األسكاؽ .

كتحقيقان لذلؾ تعمؿ الييئة عمى رفع الكعي االستثمارم بمستكل عاـ مف تكعية كتنكير المستثمريف في األكراؽ

المالية بكيفية الحفاظ عمى حقكقيـ بيذا المجاؿ كتنميتيا ضمف أسكاؽ الماؿ في العراؽ .

إف تنشيط التداكؿ في األسيـ يعتبر حجر الزاكية األساسي في تطكير كتنمية عراؽ المستقبؿ كترجمة لذلؾ نضع
بيف أيديكـ التقرير السنكم لعاـ ََِٖ كىك كاحد مف التقارير الدكرية التي تصدرىا الييئة كمف اهلل التكفيؽ .
عبد الرزاؽ داكد السعدم
رئيس ىيئة األكراؽ المالية
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الملحقىرقمى( )3ى
تعميمات رقـ (  ) 6المحدثة لسنة 2009

متطمبات إدراج الشركات في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية

 .1يقدـ طمب إلى سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية بإدراج أسيـ الشركة مف قبؿ رئيس مجمس اإلدارة كالمدير المفكض يطمب
فيو اإلدراج كالقبكؿ بشرط اإلدراج كأم شركط أخرل تضعيا الييئة أك السكؽ .
 .2شيادة كعقد التأسيس كالنظاـ الداخمي لمشركة محدثة كمصدقو مف قبؿ مسجؿ الشركات .
 .3احدث نسخو مف آخر نشرة اكتتاب ( رأس الماؿ كآخر اكتتاب ) .
 .4أسماء أعضاء مجمس اإلدارة األصمييف كاالحتياط كمساىماتيـ في رأس ماؿ الشركة .
 .5أسماء اإلدارييف األساسيف في الشركة ( المدير المفكض  /مدير الحسابات /
التنظيمي لمشركة ).

كاعمي خمس مكظفيف في الييكؿ

 .6كشؼ بأسماء المساىميف الذيف تزيد مساىماتيـ عف (  ) %1مف رأس ماؿ الشركة كعدد األسيـ التي يمتمككنيا
 .7كتاب يعد مف قبؿ الشركة بالتقييدات القانكنية القائمة عمى تداكؿ األسيـ  ،مكقع مف قبؿ المدير المفكض كمسؤكؿ
المساىميف .
 .8أال يقؿ عدد المساىميف في الشركات المدرجة عف ( )100مساىـ كيككف ىذا شرطنا مف الشركط الكاجب تكفرىا في
استمرار إدراج الشركات .

 .9أف يككف قد مضى عمى مزاكلة الشركة لنشاطيا مدة سنتيف في األقؿ .
 .10أف تككف قد مارست نشاطنا فعمينا كحققت أرباحنا .

 .11تقدـ الشركة بياناتيا المالية الفصمية كالحسابات الختامية لسنة مالية كاممة كلمدة ثبلث سنكات
كاف ذلؾ اقؿ مف ثبلث سنكات عمى

أف ال تقؿ عف سنة مالية كاممة كعمى

أك منذ التأسيس إذا

أف تككف البيانات السنكية مدققة

كمصدقو مف قبؿ مراقب الحسابات كمصادؽ عمييا مف قبؿ الييئة العامة .
 .12اإلفصاح عف البيانات األخرل ذات األىمية التي تؤثر عمى المركز المالي لمشركة مثؿ الدعاكل القضائية .
 .13تقديـ التعيد المرفؽ مكقع مف قبؿ رئيس مجمس اإلد ارة كالمدير المفكض كمدير الحسابات باطبلعيـ عمى قانكف
( ) 74كتعديبلتو كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمكجبو مف قبؿ ىيئة األكراؽ المالية كسكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية
كااللتزاـ بيا .
 .14استمارة العناكيف البريدية كااللكتركنية كأرقاـ اليكاتؼ الخاصة بالشركة .
 .15تقديـ تعيد باف رأس ماؿ الشركة مطابؽ لؤلسيـ الصادرة مصدؽ مف قبؿ مسؤكؿ قسـ المساىميف كمدير الحسابات
كالمدير المفكض .

 .16استيفاء متطمبات كشركط أحكاـ القكانيف ذات العبلقة مف قبؿ الشركة منيا ( قانكف الشركات  /قانكف المصارؼ
لمشركات المصرفية ) .
 .17تقديـ محاضر اجتماعات الييئة العامة لمشركة لمسنكات الثبلث السابقة أك منذ التأسيس إذا كانت اقؿ مف ىذه الفترة
درجيا في
 .18التقييـ التحريرم لمجمس محافظي سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية عف األداء المالي لمشركة كمدل استحقاؽ إ ا
السكؽ ( يعد مف قبؿ السادة الخبراء في مجمس المحافظيف في السكؽ ).
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الملحقىرقمى()4ى
تعميمات دائرة اإلفصاح المالي
 -1عمى كؿ شػركة مدرجة في سػكؽ األكراؽ الماليػة

أف تقدـ بيانات ماليػة فصمية لكؿ ثبلث

أشير تتضمف الميزانية

ككشؼ التدفؽ النقدم ككشؼ حسػاب األربػاح كالخسائر مقارنة بالفصؿ السابؽ لنفس السنة مع الفصؿ المكازم لو
لمسنة السابقة  ،عمى أف تتكفر بشكؿ عمني كبمدة ال تزيد عف (  )60يكـ نا بعد غمؽ كؿ فصؿ كبثبلث فصكؿ في
السنة المالية كتككف مكقعة

صكلي مف قبؿ المدير المفكض كمدير الحسابات  ،كتعد التقارير الفصمية طبؽ
نا
أ

نا

لمتطمبات الشكؿ كالمحتكل المعايير المحاسبيػة المعمكؿ بيا كاف ترفؽ بتأكيدات كايضاحات إدارية قد تأمر بيا ىيئة

األكراؽ المالية .

 -2عمى كؿ شركة مدرجة في سػكؽ األكراؽ المالية

أف تقدـ بيانات مالية سنكية (الحسابات الختامية) إلى الييئة كاف

تييئ كبشكؿ عمني خبلؿ (  )150يكـ ان بعد انتياء السنة المالية كتقدـ عمى أساس مقارنتيا بالسنة المالية السابقة
كاف تككف مصادؽ عمييا مف قبؿ ديكاف الرقابة الماليػة بالنسبة

إلى القطاع المختمط كالمحاسب القانكنػي المختص

كنقابػة المحاسبيف بالنسبة إلى القطاع الخاص .
 -3تدقؽ البيانات المالية السنكية كفقػآ لمعايير الرقابة الدكليػة كبكاسطة مراقب حسابات مستقؿ كمخكؿ قانكف ان في العراؽ
ككفؽ لمعايير المحاسبة الدكلية كلممدل الذم تسمح بو المعايير المعمكؿ بيا في العراؽ.
ان

 -4تككف البيانات المالية السنكية مصحكبة بنسخة مكقعة مف تقرير الرقابة الخاص بمراقب الحسابات المستقؿ يكضح
أف البيانات المالية قد تـ تدقييا كفقآ لمعايير الرقابة الدكليػة كلممدل الذم تسمح بو المعايير المعمكؿ بيا في العراؽ
كأنيا تمثؿ رؤيا حقيقية كعادلة لمنتائج المالية لمشركة.

 -5تككف البيانات المالية مصحكبة كذلؾ بالضمانات اإلدارية كاإليضاحات التي قد تأمػر بطمبيا الييئة.
 -6كقد تأمر الييئة بمنح كقت إضافي لمتدقيؽ كتقديـ التقرير إذا بينت الظركؼ في العراؽ ضركرة القياـ بيذا العمؿ.
 -7عمى الشركة عقد االجتماع السنكم العاـ خبلؿ مدة ال تزيد عف ( )60يكـ ان مف تاريخ تقديـ البيانات المالية المدققة

بشكؿ عمني أك بتاريخ مبكر يفرضو القانكف كتكجيو دعكة إلى الييئة لحضكر االجتماع كابداء الرأم حكؿ الق اررات
التي اتخذتيا الشركة كرفع تقرير.

 -8ممئ االستمارة الخاصة بالبيانات الفصمية كأخرل لمحسابات الختامية مف قبؿ الشركات المدرجة في السكؽ كالييئة .
 -9كشؼ بأسماء المساىميف الذيف تزيد ممكيتيـ عف  %10مف رأس مػاؿ الشركة كعػدد األسيـ التي يمتمككنيا .
 -10اإلفصاح عف التغيرات الحاصمة في أعضاء مجمػس

اإلدارة األصمييف كاالحتياط كممكياتيـ في الشركة ككذلؾ في

اإلدارييف األساسييف(المدير المفكض،مدير الحسابات ،كأعمى خمس مكظفيف في الييكؿ التنظيمي لمشركة).

يجاب عمى نشاط الشركة أك ممتمكاتيا
سمب أك إ ان
 -11اإلفصاح عف البيانات آك األحداث األخرل ذات األىمية كالتي تؤثر ان
مثؿ الدعاكم القضائية كالسرقات كغيرىا.
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الملحقىرقمى()5ى
مستمزمات اإلفصاح :

تعميمات رقـ ( )14لسنة 2011

استنادا إلى قانكف األكراؽ المالية رقـ (  )74لسنة  2004كتعديبلتو كلغرض

بمتطمبات اإلفصاح بمكاعيدىا المنصكص عمييا في القانكف فقد اقر مجمس الييئة

إيفاء الشركات المساىمة

إجراء تعديبلت عمى التعميمات

المرسمة إليكـ بتعميمنا ذم الرقـ  304/13في  2010/3/9لتككف كما يمي :
ُ.
أ  -عمى الشركة تقديـ البيانات المالية السنكية المدققة مف قبؿ مراقب الحسابات في فترة ال تتجاكز ( )150يكمان
مف تاريخ انتياء السنة المالية .

ب -تفرض غرامة مالية قدرىا (  )250.000دينار (مائتاف كخمسكف ألؼ دينار) عف كؿ شير تأخير أك جزء
منو كلمدة ( )60يكمان فقط .

ج  -يتكقؼ تداكؿ الشركة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية في حالة تجاكز المدة المبينة في الفقرتيف (أ) أعبله.
د -ال تعاد الشركة المتكقؼ تداكليا إلى السكؽ إال بعد اإليفاء بمتطمبات اإلفصاح كتسديد الغرامات الشيرية
مضافا إلييا مميكني دينار لقاء إعادة تداكليا .

.2
أ  -عمى الشركة تقديـ البيانات المالية الفصمية خبلؿ مدة ال تتجاكز ( )60يكمان مف انتياء الفصؿ.

ب -تفرض غرامة مالية قدرىا (  )50.000دينار ( خمسكف ألؼ دينار ) في حاؿ تأخر الشركة عف تقديـ
بياناتيا الفصمية خبلؿ المدة المشار إلييا في (أ) أعبله كلشير كاحد فقط أك جزء مف الشير كبعدىا يتـ
إيقاؼ تداكؿ أسيـ الشركة في سكؽ العراؽ لؤلكراؽ المالية.

ج  -ال تعاد الشركة المتكقؼ تداكؿ أسيميا إلى السكؽ بسبب المادة (  )2إال بعد اإليفاء بمتطمبات اإلفصاح
كتسديد مبمغ الغرامة .
 .3ال يسرم ىذا القرار عمى الشركات المتكقفة عف التداكؿ بسبب عدـ تقديميا مستمزمات اإلفصاح كلحيف اإليفاء
بمستمزمات العكدة إلى التداكؿ .

 .4تنفذ ىذه التعميمات اعتبا ار مف تاريخ .2011/1/1
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انـمـالحــق

الملحقىرقمى()6ى
الػوائمىالمالوظىللذركاتىالطراقوظىرونظىالبحثىالمدرجظىفيىدوقىالطراقىلألوراقىالمالوظى
-1ىالػوائمىالمالوظىلمصرفىبعدادى :ى

رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

1
2

18
15

3
4

14
144
14عدا144
16

5

6

11و 12

12

19

7
11
8

25
23
26

9
10

211
22

12

29

مصرف بغداد ( ش  .م  .خ )  -بغداد
قابمة المركز المالً كما فً  / 31كانون األول 2010 /
2010
ألـــف دٌنــــــار
التفاصٌل
الموجودات
الموجودات المتداولة
571 822 356
النقود
129 539 147
االستثمارات
االبتمان النقدي
األوراق التجارٌة المخصومة
القروض والتسلٌفات

2009
ألــف دٌنــــــار

477 684 631
163 198 369

18 275
180 781 791

1 882 882
77 621 978

180 800 066

79 504 860

4 097 713
44 548 468

29 804 025
37 493 667

48 646 181
930 807 750

67 297 692
787 685 552

مجموع الموجودات

30 254 860
961 062 610

14 508 561
802 194 113

الحسابات المتقابلة المدٌنة
التزامات الزبابن لقاء العملٌات المصرفٌة

705 649 971

مصادر التموٌل
مصادر التموٌل قصٌرة األجل
حسابات جارٌة وودابع
التخصٌصات
الدابنون

804 688 378
18 551 012
19 035 305

661 618 527
18 031 060
13 374 954

842 274 695

693 024 541

المدٌنون وأرصدة مدٌنة
حسابات مدٌنة متبادلة
األرصدة المدٌنة

الموجودات الثابتة
القابمة (بالقٌمة الدفترٌة)

مصادر التموٌل طوٌلة األجل
رأس المال المدفوع
االحتٌاطٌات

263 539 227

100 000 000
18 787 915

85 000 000
24 169 572

118 787 915

109 169 572

961 062 610

802 194 113

الحسابات المتقابلة الدابنة
التزامات المصرف لقاء العملٌات المصرفٌة 705 649 971

263 539 227

حقوق المساهمٌن
مجموع مصادر التموٌل

o

عن مصرف بغداد (شركة مساهمة خاصة)  -بغداد
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على البٌانات المالٌة)57 : 2010 ،
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رقم الكشف
13
14
15

16
6
17

18
19
20

مصرف بغداد ( ش  .م  .خ )  -بغداد
قابمة حساب األرباح والخسابر للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
 2010ألـــف دٌنــــــار  2009ألــف دٌنــــــار
التفاصٌل
رقم الدلٌل
إٌرادات النشاط الجاري
إٌراد النشاط الخدمً
43
126 284
78 202
إٌراد العملٌات المصرفٌة
44
19 961 781
33 106 853
إٌراد االستثمارات
46
20 403 022
7 453 701
40 491 087
40 638 756
تنزل :مصروفات النشاط الجاري
المصروفات العملٌات المصرفٌة
34
7 823 742
6 403 479
االندثارات واالطفاءات
37
718 140
1 744 818
المصروفات اإلدارٌة
33-31
12 762 178
14 473 475
21 304 060
22 621 772
فابض العملٌات الجارٌة
19 187 027
18 016 984
614 430
1 068 434
تضاف :اإلٌرادات األخرى
49
المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
المصروفات التحوٌلٌة
تنزل:
38
206 130
1 133 915
المصروفات األخرى
39
977 810
1 740 294
1 183 940
2 874 209
الفابض القابل للتوزٌع
18 617 517
16 211 209
ٌوزع كما ٌلً :
تخصٌصات ضرٌبٌة
2 541 789
االحتٌاطً القانونً لرأس المال
683 471
أرباح محتجزة
12 985 949
16 211 209
المجموع

ثالثاً-ىقائمظىالتدفػاتىالنػدوظى :ى
مصرف بغداد ( ش  .م  .خ )  -بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
ألف دٌنــــار
 2010ألـــف دٌنــــــار
التفاصٌل
16 211 209
فابض النشاط (محول من حساب األرباح والخسابر)
التدفق النقدي من العملٌات التشغٌلٌة
1 744 818
االندثارات واالطفاءات
18 651 511
النقص فً المدٌنون
143 069 851
الزٌادة فً حسابات جارٌة وودابع
5 660 351
الزٌادة فً الدابنون
185 337 740
صافً التدفقات النقدٌة من العملٌات التشغٌلٌة
التدفق النقدي من العملٌات االستثمارٌة
33 659 222
النقص فً االستثمارات
() 101 295 206
(الزٌادة) فً االبتمان النقدي
() 18 217 073
صافً (الزٌادة) فً الموجودات الثابتة
725 956
النقص فً مشروعات تحت التنفٌذ
() 85 127 101
صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
التدفق النقدي من العملٌات التموٌلٌة
15 000 000
الزٌادة فً رأس المال
() 19 051 077
صافً (النقص) فً االحتٌاطٌات
793 660
صافً الزٌادة فً التخصٌصات
() 2 815 497
(تسدٌد) ضرٌبة الدخل
() 6 072 914
صافً التدفقات النقدٌة من العملٌات التموٌلٌة
94 137 725
صافً التدفقات النقدٌة
477 684 631
ٌضاف :رصٌد النقود كما فً 2010 /1/1
571 822 356
رصٌد النقود كما فً 2010/12/31
المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على البٌانات المالٌة) 59 :2010 ،
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-2ىالػوائمىالمالوظىلمصرفىالمنصورى:

رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

1
2

18
15

مصرف المنصور لالستثمار (ش .م  .خ  - ).بغداد
قابمة المركز المالً كما فً  / 31كانون األول 2010 /
2010
دٌنــــــار
التفاصٌل

2009
دٌنــــــار

الموجودات
الموجودات المتداولة
44 585 705 522

49 811 792 199

85 296 267 255

76 632 329 981

129881 972 777

126444 122 180

االبتمان النقدي

34713 694 925

12349 237 799

3

14

االبتمان النقدي عدا حساب 144

189 236

210 841 096

3
4

144
16

األوراق التجارٌة المخصومة
المدٌنون

4106 410 062

234 731 559

28820 294 223

12884 810 454

5

11

الموجودات الثابتة
القابمة – بالقٌمة الدفترٌة

383 973 236
3324 336 310

480 871 798
455 526 024

5

12

مشروعات تحت التنفٌذ

3708 309 546

936 397 822

مجموع الموجودات

172410 576 546

140265 330 456

11

19

70365 901 812

78825 835 579

النقود (*)
االستثمارات

الحسابات المتقابلة
التزامات العمالء لقاء العملٌات المصرفٌة
(بعد تنزٌل التؤمٌنات) لها مقابل
مصادر التموٌل
مصادر التموٌل قصٌرة األجل

6

25

حسابات جارٌة وودابع

83253 313 091

53387 474 628

9
7

23
26

التخصٌصات
الدابنون

1807 318 036
2638 795 579

1976 516 694
3895 290 715

8

211

رأس المال المدفوع

10

22

االحتٌاطٌات

11

29

مصادر التموٌل طوٌلة األجل

مجموع مصادر التموٌل

87699 426 706

59259 282 037

75000 000 000

75000 000 000

9711 149 840

6006 048 419

84711 149 840

81006 048 419

172410 576 546

140265 330 456

الحسابات المتقابلة
التزامات المصرف لقاء العملٌات

70365 590 812

78825 835 579

المصرفٌة (بعد تنزٌل التؤمٌنات) لها مقابل

عن مصرف المنصور لالستثمار (شركة مساهمة خاصة)  -بغداد

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)31 : 2010 ،
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(

)

مالحظة  / 1ضمن حساب النقود هناك مبلغ ٌعادل (  )16 744 802 490دٌنار بعملة الدوالر األمرٌكً مستخدم
كاستثمار لتغطٌة نشاط عملٌات التحوٌل الخارجً لشركات التحوٌل المالً .
مالحظة  / 2تم تنزٌل المخصص بشكل مباشر من حسابً االستثمارات واالبتمان وإضافة مخصص الضرابب لحساب
الدابنون وبذلك تم تعدٌل أرقام المقارنة للسنة السابقة .

مصرف المنصور لالستثمار (ش .م  .خ  - ).بغداد
قابمة حساب األرباح والخسابر والتوزٌع للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

12
13

44
46

14
5
15

16

17
18

2010
دٌنــــــار

التفاصٌل
إٌرادات النشاط الجاري

إ
إ

ع ل ات ص ف ة
الستث ا ت

7735 487 410
2856 201 280

2830 910 118
8622 104 907

10591 688 690

11453 015 025

تنزل :مصروفات النشاط الجاري
ص وفات ع ل ات ص ف ة 3320 691 827
34
295 165 063
37
الن ثا ت و الطفاء ت
2313 548 977
31و33
ص وفات إل ة
5929 405 867
فابض العملٌات الجارٌة
4662 282 823
تضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى
43و49
إل ت ألخ ى
5 403 877
تنزل :المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
38
61 189 149
ص وفات ت و ل ة
39
39 304 898
ص وفات ألخ ى

فابض النشاط
ٌوزع كما ٌلً :

تخص صات ض ة
ال ت اطي قانوني أس
ت اطي توسعات
فائض ت

2009
دٌنــــــار

3512 660 972
207 425 956
1960 659 737
5680 746 665
5772 268 360
46 134 906
142 379 755
232 084 462

100 494 047

374 464 217

4567 192 653

5443 939 049

2010
دٌنــــــار

2009
دٌنــــــار

896 547 136
ال 183 532 275
0
3487 113 242

1088 056 072
217 794 149
0
4138 088 826

4567 192 653

5443 939 047

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)33 :2010 ،
( ) تنوٌه  :إن المالحظات المذكورة أعاله جاءت ضمن هامش قابمة المركز المالً  ،وما قام به الباحث إدراج ما جاء فعالً
من معلومات إضافٌة توضٌحٌة أعلنتها الشركة لقارئ القوابم المالٌة .
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Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
مصرف المنصور لالستثمار (ش .م  .خ  - ).بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
رقم
الدلٌل

18

2141
2145
217

213
2144
217

211
37
22

11
15
16
25
26

التفاصٌل
رصٌد النقود 2010/1/1
تضاف  :مصادر التموٌل
ز ا ة في ال ت اط ات
ال ت اطي قانوني أس ال
ت اطي ألسه ستل ة جانا ًا
قائض ت

المجموع
نقص في ال ت اط ات
ال ت اطي عا
ت اطي توسعات
فائض ت
المجموع
الزٌادة فً رأس المال
الفقرات غٌر النقدٌة
صافي الن ثا ت و الطفاء ت
ز ا ة ( نقص) في تخص صات
المجموع
المصادر األخرى
نقص في وجو ت ثا تة
نقص في الستث ا ت
نون
نقص في
ز ا ة في سا ات جا ة و و ئع
ز ا ة في ئنون

المجموع
مجموع مصادر التموٌل
األموال المتاحة لالستخدام
ناقصا ً  :االستخدامات

11
12
14
15
16
26
22

ز ا ة في
ز ا ة في
ز ا ة في
ز ا ة في
ز ا ة في
نقص في
تس ض

وجو ت ثا تة
ش و ات ت ت تنف ذ
الئت ان نق ي
الستث ا ت ا ة
نون
ئنون
ة خل

مجموع االستخدامات
النقود فً 2010/12/31

2010
دٌنــــــار
49811 792 199

2009
دٌنــــــار
11682 010 114

183 532 275
53 008 830
3468 560 315
3705 101 420

217 794 149
63 487 914
281 282 063

0
0
0

()2001 727 543
()417 919 983
()13110 089 330

0
0

()15529 736 856
20000 000 000

295 165 063
2268 772 223

2074 165 063
2501 903 959

2563 937 286

2709 329 915

0
0
0
29865 838 464
0
29865 838 464

172 006 237
34535 134 082
252 369 038
7838 932 587
177 704 055
42976 145 999

36134 877 170
85946 669 369

50437 021 121
62119 031 235

198 266 502
2868 810 286
23460 229 012
8898 937 274
3781 678 503
1064 986 198
1088 056 072

171 905 084
455 526 024
9939 173 610
0
0
0
1740 634 318

41360 963 847
44585 705 522

12307 239 036
49811 792 199

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)34 : 2010 ،
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Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
-3ىالػوائمىالمالوظىلذركظىالزوراءىلالدتثمارى:
شركة الزوراء لالستثمارات المالٌة (م  .خ  / ).بغداد
قابمة المركز المالً كما هً علٌه 2010 / 12 / 31
رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

1

11

2

15

3

14

4

16

الموجودات

السنة الحالٌة 2010

السنة السابقة 2009

دٌنــــــار

دٌنــــــار

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة بالقٌمة الدفترٌة

2 335 895

2 660 994

مجموع الموجودات الثابتة

2 335 895

2 660 994

الموجودات المتداولة
االستثمارات

1123 649 258

المدٌنون

40 000 000

النقود

119 584 632

205 825 584

مجموع الموجودات المتداولة

1283 233 890

1232 507 676

مجموع الموجودات

1285 569 785

1235 168 670

1026 682 092
000

مصادر التموٌل
مصادر التموٌل طوٌلة األجل
5

211

رأس المال االسمً والمدفوع

1000 000 000

6

216

االحتٌاطٌات

178 489 494

1000 000 000
129 191 017

مجموع حقوق المالكٌن

1178 489 494

1129 191 017

مصادر التموٌل قصٌرة األجل
7

23

التخصٌصات

74 922 019

67 796 405

8

26

الدابنون

32 158 272

38 181 248

مجموع مصادر التموٌل قصٌرة األجل 107 080 291
مجموع مصادر التموٌل

1285 569 785

105 977 653
1235 168 670

عن شركة الزوراء لالستثمار املالي (مساهمة خاصة)  -بغداد

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)7 : 2010 ،

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

X

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
شركة الزوراء لالستثمارات المالٌة (م  .خ  / ).بغداد
قابمة العملٌات الجارٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً 2010 / 12 / 31
 / 2009دٌنــــــار
 / 2010دٌنــــــار
التفاصٌل
رقم الكشف رقم الدلٌل
اإلٌرادات الجارٌة
إٌرادات فوابد دابنة
4622
13
11 267 370
2 805 970
4623
13
61 977 973
إٌرادات السندات المالٌة (أرباح بٌع أسهم) 105 006 545
4624
13
1 609 251
إٌرادات المساهمات الداخلٌة (أرباح الشركات) 8 919 993
74 854 594
116 732 508
المجموع
المصروفات الجارٌة
21 373 230
20 886 000
الرواتب واألجور
31
9
892 530
3 154 000
المستلزمات السلعٌة
32
10
27 454 021
29 536 480
المستلزمات الخدمٌة
33
11
1 393 125
472 039
االندثارات
37
1
385 250
000
الضرابب والرسوم
384
15
51 498 156
54 048 519
إجمالً المصروفات
23 356 438
62 683 989
فابض العملٌات الجارٌة
تنزل :المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
117 000
4 393 250
المصروفات التحوٌلٌة
383
12
000
1 866 648
مصروفات سنوات سابقة
39
117 000
6 259 898
مجوع المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
23 239 438
56 424 091
الفابض القابل للتوزٌع
224و225
الفابض موزع كما ٌلً :
3 245 000
7 125 614
حصة ضرٌبة الدخل
999 722
2 464 924
احتٌاطً بموجب قانون الشركات
18 994 716
46 833 553
الفابض المتراكم
23 239 438
56 424 091
المجموع
شركة الزوراء لالستثمارات المالٌة (م  .خ  / ).بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة كما فً 2010 / 12 / 31
رصٌد النقد فً 2010/1/1
التدفقات النقدٌة عن األنشطة التشغٌلٌة
ٌنزل  :النقص فً الدابنون
ٌنزل  :الزٌادة فً المدٌنون
مخصص االندثار
صافً النقدٌة عن األنشطة التشغٌلٌة
التدفقات النقدٌة عن األنشطة االستثمارٌة
ٌنزل  :الزٌادة فً الموجودات
ٌنزل الزٌادة فً االستثمارات المالٌة
صافً النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
التدفقات النقدٌة عن األنشطة التموٌلٌة
ٌضاف  :الزٌادة فً االحتٌاطٌات
ٌضاف  :الزٌادة فً التخصٌصات
صافً النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة
رصٌد النقود كما فً 2010/12/31

205 825 584
() 6 022 976
() 40 000 000
472 039
() 45 550 937
() 146 940
() 96 967 166
() 97 114 106
49 298 477
7 125 614
564 240 091
119 584 632

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف  ،البٌانات المالٌة)9 : 2010 ،
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Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
-4ىالػوائمىالمالوظىلذركظىالنخبظىللمػاوالتى:
شركة النخبة للمقاوالت العامة  /م  .خ  / .بغداد
قابمة المركز المالً كما فً 2010 / 12 / 31
السنة الحالٌة
دٌنــــــار

رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

1

11

الموجودات
الموجودات الثابتة
وجو ت ثا تة ( ا ق ة

2
3
4

15
16
18

الموجودات المتداولة
ستث ا ت ا ة
نون
نقو

التفاصٌل

السنة السابقة
دٌنــــــار

فت ة) 15 664 668

17 752 508

15 664 668

17 752 508

316 384 130
624 093 830
1376 405 149

450 454 647
52 740 223
1406 610 973

2316 883 109

1909 508 843

مجموع الموجودات

2332 547 777

1927 558 351

5

21
22

مصادر التموٌل
مصادر التموٌل طوٌلة األجل
أس ال فوع ( الس ي)
ال ت اط ات

1600 000 000
574 047 332

1600 000 000
258 102 734

2174 047 332

1858 102 734

6
7

23
26

مصادر التموٌل قصٌرة األجل
تخص صات قص ة ألجل
ئنون
مجموع مصادر التموٌل

113 479 160
45 021 285

34 011 000
35 444 617

158 500 445

69 455 617

2332 547 777

1927 558 351

المصدر ( :مف إعداد الباحث بتصرؼ اعتمادان عمى القكائـ المالية لمشركة )4 :2010 /

رقم
الكشف
12

شركة النخبة للمقاوالت العامة  /م  .خ  / .بغداد
قابمة اإلٌرادات والمصروفات والتوزٌع للسنة المنتهٌة فً 2010 / 12 / 31
السنة السابقة
السنة الحالٌة
رقم الدلٌل
المحاسبً
دٌنــــــار
دٌنــــــار
التفاصٌل
اإلٌرادات الجارٌة
242 014 543
592 500 000
إٌراد النشاط الجاري
45 -41
111 717 253
76 259 693
فوابد دابنة
461
353 731 796
668 759 693
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.
انـمـالحــق
31
32
33
37

8
9
10
1

463

تنزل :المصروفات الجارٌة
الرواتب واألجور
المستلزمات السلعٌة
المستلزمات الخدمٌة
االندثارات
زٌادة اإلٌرادات على المصروفات
ٌضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى
إٌرادات استثمارات مالٌة
تنزل:

38
39

13
13

2213
224
236

المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
المصروفات التحوٌلٌة
المصروفات األخرى
الفابض (عجز) القابل للتوزٌع
موزع كما ٌلً
احتٌاطً إلزامً
الفابض المتراكم
مخصصات ضرٌبة الدخل

51 050 000
868 250
27 176 921
2 455 250

38 662 500
995 000
23 382 075
1 242 044

81 550 421
587 209 272

64 281 619
289 450 177

4 825 026
4 825 026

8 589 743
8 589 743

240 950
57 180 590

5 710 750
57 000 000

57 421 540
534 612 758

62 710 750
235 329 170

22 757 230
432 387 368
79 468 160
534 612 758

10 065 908
191 252 262
34 011 000
235 329 170

ى

شركة النخبة للمقاوالت العامة  /م  .خ  / .بغداد
قابمة العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً 2010 / 12 / 31
السنة الحالٌة
رقم الدلٌل
المحاسبً
دٌنــــــار
التفاصٌل
اإلٌرادات الجارٌة
45 -41
592 500 000
إٌراد النشاط الجاري
461
76 259 693
فوابد دابنة
668 759 693
تنزل :المصروفات الجارٌة
51 050 000
31
الرواتب واألجور
868 250
32
المستلزمات السلعٌة
27 176 921
33
المستلزمات الخدمٌة
2 455 250
37
االندثارات
الضرابب والرسوم
240 950
384
81 791 371
586 968 322
فابض (عجز) العملٌات الجارٌة
المرحلة األولى
ٌضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى
4 825 026
إٌرادات استثمارات مالٌة
463
تنزل:
39

المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
المصروفات األخرى
الفابض (عجز) القابل للتوزٌع

السنة السابقة
دٌنــــــار
242 014 543
111 717 253
353 731 796
38 662 500
995 000
23 382 075
1 242 044
5 710 750
69 992 369
283 739 427

8 589 743

4 825 026

8 589 743

57 180 590
571 180 590
534 612 758

57 000 000
57 000 000
235 329 170

المصدر ( :مف إعداد الباحث بتصرؼ اعتمادان عمى البيانات المالية لمشركة )6 -5 :2010 /
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Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق

شركة النخبة للمقاوالت العامة  /م  .خ  / .بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة للسنة المالٌة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
دٌنــــــار

التفاصٌل

دٌنــــــار

النقد ومكافآته فً 2010/1/1
تسوٌة قٌدٌة
التدفقات النقدٌة فً النشاط التشغٌلً
النقد المستلم من :
النقص فً المدٌنون
ٌنزل  :النقد المدفوع عن :
االستخدامات
النقص فً الدابنون

دٌنــــــار
1406 610 973

41 946 393
131 868 591
1 050 000
()132 918 591
()90 972 198

صافً التدفق من النشاط التشغٌلً
التدفقات النقدٌة من النشاط
االستثماري
النقد المستلم من :
فوابد دابنة
إٌرادات استثمارات مالٌة
استرداد ودٌعة ثابتة
بٌع موجودات ثابتة

76 259 693
1 148 991
150 000 000
150 000

ٌنزل  :النقد المدفوع عن :
شراء موجودات ثابتة
شراء أسهم

698 000
12 253 448

227 558 684

()12 951 448

صافً التدفق من النشاط االستثماري

214 607 236

التدفقات النقدٌة من النشاط التموٌلً
ٌنزل  :النقد المدفوع عن :
أرباح موزعة خالل السنة

()153 840 862

النقد ومكافآته فً 2010/12/31

1376 405 149

المصدر ( :مف إعداد الباحث بتصرؼ اعتمادان عمى البيانات المالية لمشركة )7 :2010 /
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Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
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انـمـالحــق
-5ىالػوائمىالمالوظىلذركظىفندقىآذورى:

رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً
1
11

2

13
15
16
18

1

3
5

2
6
7
8

21
22
25

9

26

شركة فندق آشور (م .م – ).نٌنوى
قابمة المركز المالً كما فً  / 31كانون األول 2010 /
2010
دٌنــــــار
التفاصٌل
الموجودات
الموجودات الثابتة
)
ة
فت
ة
ق
ا
(
وجو ت ثا تة
90 835 367
12 547 949
216 312 316
الموجودات المتداولة
خزون ( ا لفة)
5 818 579
ستث ا ت قص ة ألجل
254 318
نون
1 718 060
نقو
3 136 631
مجموع الموجودات
مصادر التموٌل
مصادر التموٌل طوٌلة األجل
أس ال
ال ت اط ات
عجز ت
مصادر التموٌل قصٌرة األجل
ئنون
مجموع مصادر التموٌل

10 927 588
227 239 904

376 368 526
120 349 087
()306 019 518
190 698 095
36 541 809
227 239 904

2009
دٌنــــــار

60 389 646
90 883 198
151 272 844
6 543 097
254 318
11 976 000
149 667 268
168 440 683
319 713 527

376 368 526
114 638 456
()235 118 605
255 888 377
63 825 150
319 713 527

المصدر ( :من إعداد الباحث اعتماداً على القوابم المالٌة)10 : 2010 ،
شركة فندق آشور (م .م – ).نٌنوى
قابمة حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسابر والتوزٌع للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
 / 2009دٌنــار
 / 2010دٌنـــار
التفاصٌل
رقم الدلٌل
الكشف
60 357 750
94 420 275
إٌرادات النشاط الجاري
45 -41
13
تنزل :كلفة النشاط الجاري
58 926 265
25 612 658
كلفة مركز اإلنتاج
5
18
31 804 201
13 838 517
كلفة مركز الخدمات اإلنتاجٌة
6
18
90 730 466
39 451 175
919 400
مشترٌات بضابع بغرض البٌع

تنزل:
18

8

تنزل:

صافً كلفة النشاط الجاري
فابض (عجز) النشاط الجاري
كلفة الخدمات التسوٌقٌة
فابض اإلنتاج والمتاجرة
كلفة مركز الخدمات اإلدارٌة
فابض (عجز) النشاط الجاري
(المرحلة األولى)
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XV

91 649 866
2 770 409
4 368 427
()1 598 018
62 462 856
()62 462 853

39 451 175
20 906 575
2 754 485
18 152 090
29 564 623
()11 412 533

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق

16

49

14
14

38
39

الكشف
13
11
12
13
14
1
14

تضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى
اإلٌرادات األخرى
تنزل :المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
المصروفات التحوٌلٌة
المصروفات األخرى
(عجز) النشاط الجاري

542 350

1 000

7 382 392

191 000
-

()70 900 913

()11 602 533

شركة فندق آشور (م .م – ).نٌنوى
قابمة العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
 / 2009دٌنــار
 / 2010دٌنــار
التفاصٌل
رقم الدلٌل
60 357 750
94 420 275
إٌرادات النشاط الجاري
45 -41
تنزل :كلفة النشاط الجاري
26 289 029
59 306 225
الرواتب واألجور
31
910 650
37 769 925
المستلزمات السلعٌة
32
7 601 700
26 553 128
المستلزمات الخدمٌة
33
919 400
مشترٌات بضابع بغرض البٌع
35
34 011 117
32 441 973
االندثارات
37
2 957 787
1 490 495
الضرابب والرسوم
384
71 770 283
158 481 146

16

49

14
14

38
39

فابض (عجز) العملٌات الجارٌة
تضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى
اإلٌرادات األخرى
تنزل :المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
المصروفات التحوٌلٌة
المصروفات األخرى
صافً الفابض (المرحلة الثانٌة)

()64 060 871
542 350
7 382 392
208 561 539

()11 412 533
1 000
191 000
()833 426 190

المصدر ( :مف إعداد الباحث اعتمادان عمى القكائـ المالية)12 - 11 :2010 ،
قابمة التدفق النقدي من  2010 /1/1إلى 2010/12/31
 / 2010دٌنــار
التفاصٌل
التدفق النقدي من العملٌات التشغٌلٌة
149 667 268
النقد فً بداٌة العام
94 420 275
اإلٌرادات
244 087 543
المجموع
131 342 701
ٌنزل النقد المدفوع
4 490 495
مصارٌف تحوٌلٌة
42 024 653
شراء موجودات ثابتة
50 248 500
نفقات إٌرادٌة مإجلة
225 106 349
المجموع
18 981 194
صافً التدفق النقدي من األنشطة التشغٌلٌة
17 000
حساب المخزون
500 000
حساب المدٌنون
19 498 194
المجموع
16 361 563
حساب الدابنون
3 136 631
الرصٌد فً نهاٌة العام

المصدر  ( :مف إعداد الباحث كما جاء في القكائـ المالية)13 :2010 ،
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XVI

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
-6ىالػوائمىالمالوظىلذركظىالصنائعىالكومواووظىالطصروظى:
شركة الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة ( م .خ - ) .بغداد
قابمة المركز المالً كما فً  / 31كانون األول 2010 /
رقم
الدلٌل

التفاصٌل

2010

2009

دٌنــــــار

دٌنــــــار

الموجودات
11
15

وجو ت ثا تة
ستث ا ت ا ة طو لة ألجل
وجو ت ثا تة

ج وع

117 050 898

116 275 121

70 265 000

31 702 500

187 315 898

147 977 621

الموجودات المتداولة
13
152

خزون
ستث ا ت ا ة قص ة ألجل
نون

16
18

نقو
ج وع

وجو ت

ت وة

مجموع الموجودات
2

مصادر التموٌل

21

مصادر التموٌل طوٌلة األجل
ال الس ي

22

أس

24

ال ت اط ات
ج وع قوق

فوع

ا ن

35 204 456

34 718 051

294 804 049

160 664 232

107 893

107 893

787 606 495

48 111 791

1117 722 893

243 601 967

1305 038 791

391 579 588

75 000 000

60 000 000

236 223 187

241 738 170

311 223 187

301 738 170

مصادر التموٌل قصٌرة األجل
تخص صات قص ة ألجل
26

12 319 768

12 095 030

981 495 836

77 746 388

مجموع مصادر التموٌل قصٌرة األجل

993 815 604

89 841 418

مجموع مصادر التموٌل

1305 038 791

391 579 588

ئنون

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للشركة)9 : 2010 ،

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XVII

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
شركة الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة ( م .خ - ) .بغداد
قابمة حساب اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسابر والتوزٌع للسنة المنتهٌة فً 2010 / 12 / 31
 / 2009دٌنــــــار
 / 2010دٌنــــــار
التفاصٌل
رقم الدلٌل
419 936 150
421 512 050
إٌرادات النشاط الجاري
\
421 512 050
تنزل :كلفة النشاط الجاري
كلفة اإلنتاج
كلفة الخدمات اإلنتاجٌة
صافً كلفة اإلنتاج
(عجز) /فابض العملٌات الجارٌة
تنزل  :كلفة الخدمات التسوٌقٌة
فابض اإلنتاج والمتاجرة

5
6

7
8
49

تنزل  :كلفة الخدمات اإلدارٌة والتموٌلٌة
(عجز)  /فابض العملٌات الجارٌة
تضاف :اإلٌرادات األخرى
تنزل:

المصروفات التحوٌلٌة
(العجز)/الفابض القابل للتوزٌع
ٌوزع كما ٌلً :
تخصٌصات ضرٌبة الدخل
احتٌاطً إلزامً
الفابض المتراكم (أرباح غٌر موزعة)

167 937 815
55 979 275
75 054 432
197 594 960
27 989 640
169 605 320
99 578 216
70 027 104
12 399 961
82 427 065
295 280
82 131 785
768
601
416
785

12 319
3 490
66 321
82 131

شركة الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة ( م .خ - ) .بغداد
كشف العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً 2010 / 12 / 31
 / 2010دٌنــــــار
التفاصٌل
رقم الدلٌل
اإلٌرادات الجارٌة
421 512 050
إٌرادات نشاط جاري
45- 41
421 512 050
المصروفات الجارٌة
197 834 400
الرواتب واألجور
31
12 147 785
المستلزمات السلعٌة
32
133 989 038
المستلزمات الخدمٌة
33
مقاوالت وخدمات
34
5 899 223
االندثارات
37
1 614 500
الضرابب والرسوم
384
351 484 946
فابض العملٌات الجارٌة (األولى)
224
70 027 104
12 399 961
تضاف :اإلٌرادات األخرى
49
المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
تنزل:
265 280
المصروفات التحوٌلٌة (عدا ح ) 384
38
(عجز) فابض العملٌات الجارٌة (االثانٌة) 82 131 785
224

419 936 150
162 772 445
54 258 325
64 247 433
202 905 380
27 128 135
175 777 245
97 058 745
78 718 500
8 717 886
87 436 386
265 000
87 171 386
030
818
538
386

12 095
3 753
71 322
87 171

 / 2009دٌنــــــار
419 936 150
419 936 150
900
715
800
750
235
250
650
500
886

236 369
11 863
70 438
14 281
6 155
2 108
341 217
78 718
8 717

265 000
87 171 386

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للشركة)11 -10 :2010 ،
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XVIII

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
شركة الصنابع الكٌمٌاوٌة العصرٌة ( م .خ - ) .بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة للسنة المنتهٌة كما فً 2010 / 12 / 31
دٌنــــــار

التفاصٌل

دٌنــــــار

التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
النقد المستلم من :
إٌرادات النشاط

421 512 050

الزٌادة فً الدابنٌن

903 749 448

1325 261 498

ٌنزل – النقد المدفوع عن :
االستخدامات

343 971 233

المصروفات التحوٌلٌة

1 909 780

الزٌادة فً المخزون

486 405

صافً التدفق النقدي من األنشطة التشغٌلٌة

346 367 408
978 894 090

التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
النقد المستلم من :
فوابد دابنة

12 399 961

12 399 961

ٌنزل النقد المدفوع عن :
شراء موجودات ثابتة

6 675 000

الزٌادة فً االستثمارات المالٌة طوٌلة األجل

38 562 500

الزٌادة فً االستثمارات المالٌة قصٌرة األجل

134 139 817

صافً التدفق النقدي من األنشطة االستثمارٌة

179 377 317
()166 977 356

التدفقات من األنشطة التموٌلٌة
النقد المستلم من :
إصدار أسهم

15 000 000

15 000 000

النقد المدفوع عن :
األرباح الموزعة

60 000 000

النقص فً االحتٌاطٌات

15 327 000

النقص فً التخصٌصات

12 095 030

87 422 030

صافً التدفق النقدي من األنشطة التموٌلٌة

()72 422 030

صافً النقد

739 494 704

النقد فً 2010/1/1

48 111 791

النقد فً 2010/12/31

787 606 495

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة للشركة)12 :2010 ،
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XIX

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
-7ىالػوائمىالمالوظىللذركظىالحدوثظىلإلنتاجىالحووانيىوالزراريى:
الشركة الحدٌثة لإلنتاج الحٌوانً والزراعً ( م .خ ) – بغداد
قابمة المركز المالً
كما فً  / 31كانون األول 2010 /
رقم
الكشف

رقم الدلٌل
المحاسبً

1

التفاصٌل

2010

2009

دٌنــــــار

دٌنــــــار

الموجودات
الموجودات الثابتة

1

11

2

12

3

151

4

13

5

16

6

18

فت ة

119 543 004

97 741 179

قائ ة  -ا ق ة

ش و ات ت ت تنف ذ

178 353 214

177 153 214

92 532 983

64 267 655

390 429 201

339 162 048

الستث ا ت

ا ة طو لة ألجل

الموجودات المتداولة

خزون
نون وأ ص ة

نة

نقو
مجموع الموجودات

2

121 754

121 754

4058 932 395

3989 416 072

239 942

11 504 928

4059 294 091

4001 042 754

4449 723 292

4340 204 802

مصادر التموٌل
مصادر التموٌل طوٌلة األجل

ال

7

21

أس

7

22

ال ت اط ات

8

225

فوع

تخص صات طو لة ألجل
حقوق المساهمٌن

540 000 000

540 000 000

293 804 849

252 745 520

2146 309 244

2146 309 244

2980 114 093

2939 054 764

مصادر التموٌل قصٌرة األجل

9

24

ق وض ستل ة

18 972 000

26 118 000

25

صا ف ئنة

88 966 272

148 429 273

1361 670 927

1226 602 765

1469 609 199

1401 150 038

4449 723 292

4340 204 802

26

ئنون

مجموع مصادر التموٌل

عن الشركة احلدوثة لإلنتاج احليواني والزراعي (مساهمة خاصة)  -بغداد

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)4 : 2010 ،

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XX

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق
الشركة الحدٌثة لإلنتاج الحٌوانً والزراعً ( م .خ ) – بغداد
قابمة اإلنتاج والمتاجرة واألرباح والخسابر للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
الصناعات التحوٌلٌة
رقم الدلٌل
اإلجمالً
النشاط الزراعً
المحاسبً
دٌنــــــار
دٌنار
دٌنــــــار
التفاصٌل

رقم
الكشف

إٌرادات نشاط جاري 110 867 000
45 -41
14
تنزل :كلفة النشاط الجاري
31 220 530
و تب و ألجو
31
10
ستلز ات سلع ة 2 496 500
32
11
ستلز ات خ ة 45 879 159
33
12
1 521 174
37
13
الن ثا ت
2 459 168
384
13
ض ئب و سو
83 576 531
فابض (عجز) العملٌات الجارٌة (المرحلة األولى)
27 290 469

رقم
الكشف
14
10
11
12
13
13

30 000 000

140 867 000

14 263 398
1 115 500
8 510 000
6 447 000
670 682

45 483 928
3 612 000
54 389 159
7 968 174
3 129 850

31 006 580
()1 006 580

114 583 111
26 283 889

الشركة الحدٌثة لإلنتاج الحٌوانً والزراعً ( م .خ ) – بغداد
كشف العملٌات الجارٌة للسنة المنتهٌة فً  / 31كانون األول 2010 /
2009
2010
رقم الدلٌل
دٌنــــــار
دٌنــــــار
التفاصٌل
المحاسبً
اإلٌرادات الجارٌة
95 988 500
140 867 000
إ ت نشاط جا ي
45 -41
تنزل :كلفة النشاط الجاري
37 920 530
45 483 928
و تب و ألجو
31
ستلز ات سلع ة
3 058 750
3 612 000
32
ستلز ات خ ة
55 166 500
54 389 159
33
الن ثا ت
9 400 390
7 968 174
37
915 250
3 129 850
ض ئب و سو
384
106 461 420
114 583 111

فابض (عجز) العملٌات الجارٌة (المرحلة األولى)

26 283 889

()10 472 920

تضاف :اإلٌرادات التحوٌلٌة واألخرى

15

46

14
14

38
39

إ

ا ة

الستث ا ت

0

تنزل :المصروفات التحوٌلٌة واألخرى
0
ص وفات ت و ل ة
0 384
ص وفات ألخ ى
0

الفابض القابل للتوزٌع ٌوزع كما ٌلً :
ت اطي إ ز ي
فائض ت

26 283 889
1 314 195
24 969 694
26 283 889

39 520 000
260 000
750 000
1 010 000
28 037 080

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)6-5 :2010 ،
عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XXI

Supplements -.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.
.
انـمـالحــق

الشركة الحدٌثة لإلنتاج الحٌوانً والزراعً ( م .خ ) – بغداد
قابمة التدفقات النقدٌة كما فً  / 31كانون األول 2010 /
التفاصٌل

2010

2009

دٌنــــــار

دٌنــــــار

صافً فابض النشاط
التدفقات النقدٌة من العملٌات التشغٌلٌة

الن ثا ت

7 968 174

6 400 390

الستث ا ت

()28 265 328

()1 546 379

نون

()69 516 323

()37 602 216

()7 146 000

()2 382 000

()59 463 011

26 939 327

135 068 162

18 108 802

()21 354 316

12 917 924

ستل ة

ق وض
صا ف

ئنة

ئنون
صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشغٌلٌة
التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة

()1 200 000

0

صافي ش ء و ع
شا ع ت ت تنف ذ

8 199 999

0

ال ت اط ات

6 575 441

()54 000 000

()18 979 699

1 545 099

()10 790 300

()5 246 190

()16 194 559

()57 701 181

()11 264 986

()16 746 177

ٌضاف  :رصٌد النقد بداٌة السنة

11 504 928

28 251 105

رصٌد النقد نهاٌة السنة

239 942

11 504 928

أسه

وجو ت

جان ة

تخص صات
صافً التدفق النقدي عن األنشطة االستثمارٌة

المصدر ( :من إعداد الباحث بتصرف اعتماداً على القوابم المالٌة)7 :2010 ،

عبذ الكـــــريم محمذ 2012 /

XXII

