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 المستخلص:

تشكل القوائم المالٌة واالٌضاحات المرفقة بها وسٌلة االبالغ الرئٌسة التً ٌعتمد علٌه مستخدمو 

المعلومات المحاسبٌة وتعد التقارٌر المالٌة السنوٌة المدققة هً الوسٌلة االولى التً ٌعتمد علٌها 

المتالحقة التً تمر بها متخذو القراارات االقتصادٌة اال ان التؽٌرات المتسارعة واالحداث 

الوحدة االقتصادٌة تجعل الحاجة متزاٌدة لوجود معلومات تؽطً فترات اقصر من سنة واحدة 

ومن هنا تستمد التقارٌر المالٌة المرحلٌة اهمٌتها والتً تبقً مستخدم المعلومات المحاسبٌة على 

ما بشكل ربع سنوي اطالع مستمر على نتائج اعمال الوحدة االقتصادٌة ومركزها المالً ا

راراتهم االستثمارٌة ومتابعة تنفٌذ قحٌث تمكنهم من اتخاذ  اونصؾ سنوي اوحتى شهري.

مها التقارٌر المرحلٌة الخطط التً وضعوها وتصحٌح مسارها فً ضوء المتؽٌرات التً تقد

 .نهاٌة العام  تقارٌر المالٌةانتظار العوضا عن 

لٌة اعداد هذه القوائم ,اذ ة للتقارٌر المرحلٌة قٌدا على آٌامام هذه الحاجة تقؾ قصر الفترة الزمن

تجعل من تاثٌرات الخطا فً التقٌٌم والتخصٌص كبٌرة ,مما قد ٌنعكس سلبا على جودة االرباح 

المحاسبٌة .االمر الذي دفع المهتمٌن بمهنة المحاسبة الى تبنً اجراءات لتوفٌر المعلومات التً 

فً التقدٌم ,وقد اثمرعن تلك الجهود الفصاح فضال عن السرعة تفً بمتطلبات دقة القٌاس وا

 ( .43اصدارالمعٌار المحاسبً الدولً )

Abstract 

The financial statements and the notes that attached with them 

consider the main inform way that can rely on it by the users of 

financial information, audited annual financial reports consider the 

first way that can rely on it by economic decision maker but the 

quick differences and subsequent events that an economic unit 

can face them make significant need of information presence of 

period less than one year. Hence, Interim Financial Reporting gain 

its importance that keep the users of economic information in 

touch with work results of economic units and its financial position 

either in form of half of year, quarterly or even monthly which 

enable them from take their investment decisions and follow up the 

implementation of their plans and adjust its path based on the 

variables that produced by interim reports instead of waiting for the 

financial year-end reports.  

In front of this need, short period of interim reports restrict the 

process of preparing of these statements as it makes the effects of 

error in assessment and customization being great which can 

effect adversely on accounting earnings quality. This matter 
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encourages those who interested in the accounting profession to 

adopt procedures to provide adequate information for 

requirements of accuracy measurement and disclosure as well as 

the speed in the accomplishment. As a result of these efforts 

International Accounting   Standard (34) has been issued.  

 منهجٌة البحث

من خالل إصدار  هاتطتقوم الشركات المساهمة باالفصاح المبكر عن انش   : بحثمشكلة ال

ٌة تقل عن سنة مالٌة كاملة ؼالبا ما تكون ربع سنوٌة أو تقارٌر مالٌة مرحلٌة عن فترات زمن

تلك الشركات تمّكن  نتائج اعمال نصؾ سنوٌة , لتوصٌل معلومات مالٌة فً الوقت المناسب عن

حملة األسهم واآلخرٌن من أصحاب المصلحة فٌها من اتخاذ القرارات االقتصادٌة الصائبة من 

وبالرؼم من وجود اتفاق  ,لمدرجة فٌها من جهة أخرىجهة , وتعّزز من كفاءة السوق المالٌة ا

لمستخدٌمها مالئمة تلك المعلومات  عام بٌن االوساط المحاسبٌة والمهتمٌن فً هذا المجال على

والسٌما المستثمرٌن,اال ان قرار المستثمر ٌعتمد على تقدٌراته للعدٌد من العناصر التً 

ان التقدٌرات التً .المعدة وفق االسلوب المختصر  التحتوٌها التقارٌر المالٌة المرحلٌة وخاصة

الٌمكن  ترافق اعداد القوائم المرحلٌة مثل تقدٌر مصروؾ ضرٌبة الدخل وتقٌٌم تكلفة البضاعة

السٌما فً ظل ؼٌاب التدقٌق المستقل لتلك القوائم االعتماد علٌها فً اتخاذ قرار استثماري سلٌم 

البحث من خالل التساإل االتً:)هل ان االفصاح المبكر ووفقا لما تقدم ٌمكن صٌاؼة مشكلة .

من خالل اعداد قوائم مرحلٌة تحتوي على تقدٌرات لبعض البنود فً تلك القوائم ٌمكن ان 

 ٌنعكس على جودة االرباح المحاسبٌة(

 بحث:أهداف ال

بإعداد  مفهوم وأهمٌة التقارٌر المالٌة المرحلٌة , والمعاٌٌر الدولٌة ذات الصلة التعرؾ على .1
 تلك التقارٌر .

 والعوامل المإثرة فٌها مفهوم جودة االرباحالتعرؾ على  .5
 المحاسبٌة اظهار انعكاس االفصاح المبكرمن خالل القوائم المرحلٌة على جودة االرباح .4

تتمثل أهمٌة البحث فً الحاجة إلى إبراز أهمٌة االفصاح المبكر من خالل  اهمٌة البحث:

التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً الشركات المساهمة والمداخل المعتمدة فً إعداد تلك التقارٌر وما 

من معلومات مفٌدة لحملة األسهم واآلخرٌن من أصحاب المصلحة فً تلك الشركات , تحتوٌه 

 ن كفاءة السوق المالٌة المدرجة فٌها.وتعّزز ذات الوقت م

تقؾ قصر الفترة الزمنً للتقارٌر )ٌقوم البحث على فرضٌة رئٌسة مفادها  :بحثفرضٌة ال

المرحلٌة قٌدا على الٌة اعداد هذه القوائم ,اذ تجعل من تاثٌرات الخطا فً التقٌٌم والتخصٌص 

 عنها( مما قد ٌقلل من جودة ارقام الدخل التً ٌتم االفصاحكبٌرة 

 والثبات فرضٌة البحث تم تقسٌمه الى ثالث فقرات رئٌسة وكاالتً:

 االطار النظري لالفصاح المبكر من خالل القوائم المرحلٌة -1

 والعوامل المإثرة فٌهامفهوم جودة االرباح المحاسبٌة  -5

 انعكاسات االفصاح المبكر على جودة االرباح المحاسبٌة -4
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 المبكر من خالل القوائم المرحلٌةاوال:االطار النظري لالفصاح 

ٌعد االفصاح والشفافٌة دعامة هامة لضمان النزاهة والثقة فً المعلومات التً تصدر عن 

مختلؾ الجهات والتً تعد االساس التخاذ القرارات االقتصادٌة الرشٌدة وتضمن هذا الدعامة 

القة ومن مختلؾ توصٌل معلومات واضحة وموثوق بها  وشاملة الى كل االطراؾ ذات الع

المصادر المتاحة وتعد المعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة احد اهم تلك المصادر التً توفر تقارٌر 

تتسم بعدالة العرض واالفصاح بالقدر الذي ٌكفل توفٌر المعلومات المناسبة عن اداء الوحدة 

االخرى من  االقتصادٌة ومركزها المالً, لٌس إلدارة تلك الوحدات فحسب بل لجمٌع االطراؾ

المستثمرٌن الحالٌٌن والمحتملٌن والمقرضٌن والجهات الحكومٌة واالطراؾ ذات المصلحة 

 والمجتمع ككل . 

تسعى مهنة المحاسبة بمبادئها وأعرافها الى مواكبة التطورات الهائلة التً حدثت فً و       

هض على مفاهٌم ونظرٌات العالم والسٌما فً مجال العلوم والتقدم التكنلوجً المتسارع الذي اج

كانت سائدة وتوصؾ من المسلمات او البدٌهٌات لفترة طوٌلة وبالتالً كان لزاما على المحاسبة 

اذ ان قٌام الوحدت  االقتصادٌة العمل على تؤطٌر مفاهٌمها واعرافها بما ٌخدم هذه التؽٌرات.

حال وسطا بٌن الحاجة الى دقة باعداد قوائمها المالٌة بشكل سنوي لم ٌات اال لكون السنوٌة تمثل 

القٌاس والعرض واالفصاح من جهة والتعرؾ على نتائج االعمال والمركز المالً للوحدات 

االقتصادٌة خالل فترات دورٌة من جهة اخرى ,ؼٌر ان الحاجة الملحة لمستخدمً القوائم 

دعً توفٌر المالٌة من مقرضٌن ومستثمرٌن وبفعل االٌقاع السرٌع للحٌاة االقتصادٌة تست

معلومات دورٌة سرٌعة وعلى فترات متقاربة كان تكون ربع سنوٌة اونصؾ سنوٌة لتساعد 

)سلطان هإالء المستخدمٌن على اتخاذ قرارات االستثمار والتخصٌص المالئمة.

 (151: 5114واخرون,

 مفهوم االفصاح: -1

فصاح عرض تعددت التعرٌفات الخاصة باإلفصاح , حٌث ذهب البعض الى أن المقصود باإل

المعلومات الهامة للمستثمرٌن والمساهمٌن والدائنٌن وؼٌرهم بطرٌقة تسمح بالتنبإ بمقدرة 

 1الشركة على تحقٌق األرباح فى المستقبل ومقدرتها على سداد التزاماتها

اإلفصاح على انه إجراء ٌتم من خالله اتصال الوحدة االقتصادٌة  ىبٌنما ٌنظر  من جانب أخر ال

بالعالم الخارجى وأن المحصلة النهائٌة لإلفصاح إنما تتمثل فى القوائم المالٌة والبٌانات 

والمعلومات التى تظهر من خاللها . فهو ٌعنى أن تتضمن التقارٌر المالٌة بعدالة ووضوح 

قوائم المالٌة للوحدة االقتصادٌة كافة المعلومات الرئٌسٌة التى معلومات موثوق بها, وأن تظهر ال

تهم الفئات الخارجٌة عن الوحدة االقتصادٌة والتى تساعدها على اتخاذ قراراتها االقتصادٌة تجاه 

تلك الوحدة بصورة واقعٌة وحقٌقٌة, وان تتعهد الوحدة االقتصادٌة بتقدٌم تلك المعلومات بصفة 

 (www.acc4arab.com,2008: 1)1دورٌة 

ٌعرؾ االفصاح بشكل عام بؤنة : بث المعارؾ او نقل المعلومات من مصدر انتاجها الى و

مستقر االستفادة منها او استخدامها , فاإلفصاح هو نقل هادؾ الى نقل المعلومات ممن ٌعلمها 

http://www.acc4arab.com,2008/
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على ان اإلفصاح هو عرض للمعلومات الضرورٌة  ) Hendricksonلمن ال ٌعلمها . وٌإكد)

 عن الوحدة االقتصادٌة إلؼراض التشؽٌل األمثل ألسواق رأس المال الفعال

Hendriksen,1982: 54 ) ان اإلفصاح كمفهوم نسبً ٌحقق كثٌرا من المزاٌا , )

إعالم متخذي  وؼٌرهم من ألمستفٌدٌن وٌقتضًتثمرٌن والدائنٌن وإدارة الوحدة االقتصادٌة للمس

القرارات االقتصادٌة بالمعلومات المهمة , وٌهدؾ الى ترشٌد عملٌة اتخاذ القرارات واالستفادة 

من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة مما ٌنعكس على زٌادة درجة الرفاهٌة لالقتصاد القومً 

االداء األمثل وٌعبر اإلفصاح فً التقارٌر المالٌة عن المعلومات الضرورٌة التً تكفل  عامة

وأسواق رأس المال الكؾء , وٌعنً ذلك وجوب عرض معلومات تسمح بالتنبإ باتجاهات 

اإلرباح المستقبلٌة واختالؾ وتؽٌر اإلٌرادات المستقبلٌة وذلك لتقٌٌم المخاطر النسبٌة للوحدة 

 وللحصول على تولٌفات من االستثمار تتوافق مع متطلبات األفراد.

ت التً ٌجب اال فصاح عنها على خبرة مستخدم المعلومات ومتطلباته وٌعتمد حجم المعلوما

 5112خلؾ,الى ظهور ثالثة مفاهٌم لال فصاح وهً : ) ىوالقٌاس المحاسبً المطلوب مما اد

:11 ) 

ٌتطلب االفصاح الكامل عن كل المعلومات والتفاصٌل سواء كانت هناك  -االفصاح الكامل : -أ
 حاجه الٌها ام ال .

االفصاح العادل : ٌركز مفهوم االفصاح العادل على اهداؾ اخالقٌة تتعلق بالعدالة  -ب
والمساواة بٌن مستخدمً القوائم المالٌة فً عرض الحقائق المتعلقة بانشطة المنشاة لمساعدتهم 
على اتخاذ القرارات الصحٌحة . اال ان هذا المفهوم انتقد حٌث ان مفهوم العدالة مفهوم نسبً 

 د .ؼٌر محد
االفصاح الكافً : هو االكثر استخداما من قبل المنظمات المهنٌة ومعظم الكتاب والباحثٌن  -ج 

حٌث انة وفقا لهذا المفهوم ٌتم عرض وتوفٌر المعلومات المالئمة والتً تتفق واحتٌاجات 
 مستخدم المعلومات والتً تساعده على اتخاذ القرارات السلٌمة فً الوقت المناسب. 

ذلك نفهم, لكً ٌكون اإلفصاح مالئما لمستخدمً التقارٌر المالٌة فالبد من ان تتوافر  من      

إن تتضمن كل ما ٌحتاجه مستخدموها لكً  نبؽًفٌه ثالثة انواع  من اإلفصاح . فالتقارٌر ٌ

ٌصلوا إلى استنتاجات مالئمة تمكنهم من اتخاذ القرار الصائب)االفصاح الشامل( , وٌجب أن 

ٌوفر الحد األدنى من اإلفصاح بالشكل الذي ٌجعل التقارٌر المالٌة ؼٌر مضللة ٌكون كافٌا 

وأٌضا البد  ان ٌكون ذو طابع أخالقً ٌعامل كامل المستفٌدٌن دون استثناء من خالل اإلفصاح 

 عن المعلومات الجوهرٌة التً تإثر فً اتخاذ قراراتهم االقتصادٌة.

 مداخل االفصاح -2

وجهات النظر حول حدود اإلفصاح عن المعلومات الواجب توفٌرها  على الرؼم من اختالؾ    

فً التقارٌر المالٌة المنشورة والذي ٌنبع أساسا من اختالؾ وتضارب مصالح االطراؾ ذات 

العالقة والذي بدوره ٌنعكس على الزاوٌة التً ٌنظر من خاللها الى حدود اإلفصاح , حٌث 

 :ن ٌمكن تقسٌم اإلفصاح على مدخلٌن رئٌسٌٌ

 (228:2005اإلفصاح التقلٌدي)الوقائً(: )البكري وآخرون,-المدخل األول:

فً هذا النوع من اإلفصاح ٌتم اإلفصاح عن المعلومات فً التقارٌر المالٌة اذ ٌجعلها         

ة عامة س إلى حماٌة المجتمع المالً وبصفؼٌر مضللة ألصحاب الشؤن , وهو ٌهدؾ فً األسا
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دة على استخدام المعلومات المالٌة وتمثل فئة المساهمٌن والذي له قدرة محدالمستثمر العادي 

والمقرضٌن والدائنٌن على وفق هذا االفصاح فان القوائم المالٌة االربع ذات الؽرض العام هً 

 :قائمة ألدخل قائمة المركز المالً ,قائمة التؽٌٌر فً حقوق ألملكٌة وقائمة التدفق النقدي .

طلبه اإلفصاح الوقائً هو الكشؾ عن السٌاسات المحاسبٌة ,التؽٌٌر فً التقدٌرات ومن بٌن ما ٌت

المحاسبٌة وتصحٌح األخطاء فً القوائم المالٌة , والتؽٌٌر فً طبٌعة الوحدة االقتصادٌة , وكذلك 

اإلفصاح عن المكاسب والخسائر المحتملة واإلفصاح عن االرتباطات المالٌة المحتملة 

   GFH.حداث الالحقةاإلفصاح عن االو

 (   53:   5112) التمٌمً,   -اإلفصاح التثقٌفً )اإلعالمً(: المدخل الثانً:

ذا دراٌة وخبرة متراكمة ومعرفة مٌدانٌة   ٌفترض هذا النوع من اإلفصاح مستثمرا او مستخدما

 فً استخدام وتحلٌل المعلومات,فهو مستثمر متخصص او محلل مالً ٌتابع التطورات المالٌة

وٌوازن بٌن االستثمارات  . بمعنى آخر انه طبقا لهذا المدخل المعاصر فان التركٌز لم ٌعد 

قاصراً على المعلومات التً تتمتع بدرجة عالٌة من الموضوعٌة,والتً تتناسب مع  المستثمر 

العادي ذي الخبرة المحدودة فً امور التحلٌل المالً . وإنما ٌتسع نطاق اإلفصاح لٌشمل 

ات التً تتصؾ بدرجة عالٌة نسبٌا من التقدٌر واالجتهاد الشخصً مثل التقدٌرات المعلوم

المحاسبٌة والتنبإات المالٌة المستقبلٌة والبٌانات المالٌة المستقبلٌة وخطط االدارة وأهدافها فً 

 لى وفقالمستقبل .ومن بٌن ما ٌتطلبه اإلفصاح التثقٌفً هو اإلفصاح فً القوائم المالٌة المعدلة ع

ألسعار , واإلفصاح فً التقارٌر ألمرحلٌة واإلفصاح فً شركات التؽٌر فً المستوى العام ل

 المجموعة , واإلفصاح عن المسإولٌة االجتماعٌة والبٌئٌة للوحدة .

 والمعاٌٌر ذات الصلة التقارٌر المالٌة المرحلٌة  -3

االقتصادٌة توفٌر المعلومات ان الهدؾ االساس لمخرجات النظام المحاسبً فً الوحدات  

المفٌدة الؼراض اتخاذ القرارات الرشٌدة الى جانب كونها سلسلة زمنٌة تربط السابق مع الحالً 

.اي ٌنبؽً ان تكون البٌانات والمعلومات التً تستخدمها الجهات المستفٌدة معاصرة وحدٌثة 

كٌز وبشكل التر ٌدة ,لذا ٌنبؽًتالً اتخاذ قرارات رشوالتً ستساهم بدورها فً بناء تنبإات وبال

العنصر االساس فً عملٌة اتخاذ القرارات فً الوقت المناسب  اساس على التوقٌت بوصفه

,وعلٌه ٌمثل التوقٌت خاصٌة مهمة فً نشر القوائم المالٌة ,لذا ٌنبؽً سرعة اعداد وتلخٌص 

ت حدٌثة لمستخدمً وتجمٌع المعلومات والبٌانات المالٌة بقدر االمكان لضمان اتاحة معلوما

 ( Richard& other,2007:535المعلومات المحاسبٌة.)

على شكل دوري والتً ادت بدورها الى ظهور  توفٌر المعلومات وبالتالً ظهرت الحاجة الى

فكرة اصدار القوائم المالٌة المرحلٌة معتمدا فً اعدادها على فترات دورٌة قصٌرة ربع او 

المعلومات  ات تكثر المطالبات بشهرٌة اعدادالمعلومات بدنصؾ سنوٌة ,وفً عصر تكتنلوجٌا 

 ( 532: 5113وذلك الى جانب الدورة المالٌة السنوٌة التقلٌدٌة.)خوشناو ,

 مفهوم التقارٌر المالٌة المرحلٌة  -أ
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من مصادر الحصول على المعلومات المحاسبٌة مهما تعد التقارٌر المالٌة المرحلٌة مصدرا  

المالئمة التخاذ القرارات االقتصادٌة من حملة األسهم واآلخرٌن من أصحاب المصلحة فً 

الشركات المساهمة والسٌما الشركات المساهمة المدرجة فً األسواق المالٌة , إذ تقوم تلك 

مالٌة تؽطً مدة مرحلٌة خالل السنة  الشركات وخالفا للتقارٌر المالٌة السنوٌة بإصدار تقارٌر

 المالٌة عادة ما تكون نصؾ سنوٌة أو ربع سنوٌة .

هذا وترجع العناٌة بهذا النوع من التقارٌر إلى الضؽوط التً ٌمارسها حملة األسهم وؼٌرهم    

من متخذي القرارات االقتصادٌة بهدؾ التعرؾ على نتٌجة النشاط والمركز المالً للشركات 

فٌها بشكل دوري بدال من االنتظار حتى نهاٌة السنة المالٌة للحصول على المعلومات  المستثمر

 ( 50,  1995الالزمة لتلك القرارات .      ) تركً , 

ففً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على سبٌل المثال تطلب إدارة السوق المالٌة من الشركات    

سنوٌة , وعلى الشركات أن تخضع فً هذا  المساهمة المسجلة فٌها نشر تقارٌر مالٌة ربع

المجال لمتطلبات التقارٌر المالٌة الدورٌة التً تفرضها الهٌئة الحكومٌة المشرفة على سوق 

*, ( Q – 10 )بؤن تصدر تقارٌر مالٌة ربع سنوٌة وفقا لنموذج  ( SEC )األوراق المالٌة 

المالٌة المرحلٌة وضمان عدالة  على أن تتولى إدارة تلك الشركات مسإولٌة إعداد التقارٌر

 ومصداقٌة المعلومات الواردة فٌها .

وقد عرفت التقارٌر المالٌة المرحلٌة على أنها " تلك التقارٌر التً تؽطً مدد زمنٌة تقل عن    

 ( 1414,  1999سنة مالٌة واحدة " .     ) كٌسو ووٌجانت , 

كما عرفت التقارٌر المالٌة المرحلٌة على أنها " مجموعة القوائم أو التقارٌر المالٌة التً ٌتم    

إعدادها عن مدد زمنٌة تقل عن السنة المالٌة وقد تكون تلك المدة ثالثة أشهر ) تقارٌر مالٌة ربع 

 ( 270 , 2003سنوٌة ( أو ستة أشهر ) تقارٌر مالٌة نصؾ سنوٌة ( " . ) علً وشحاتة , 

تعرٌفا للتقارٌر المالٌة المرحلٌة فً نص  ( IASC )وقد قدمت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة    

على أنها " تقارٌر مالٌة تحتوي إما على مجموعة كاملة أو  34المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

أن ترك المعٌار مختصرة * من المعلومات المالٌة لمدة زمنٌة أقل من السنة المالٌة للشركة " بعد 

المحاسبً أمر تحدٌد عدد مرات تقدٌمها إلى متطلبات القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بكل دولة .                                       

( IASC , IAS NO.34 , 2006 , 4 ) 

  : اهداف التقارٌر المرحلٌة -ب

 Ratcliffe , 2004 : 1 )ٌة المرحلٌة إلى تحقٌق اآلتً :تهدؾ التقارٌر المال  

 (5111:125)مرعً,(

تزود التقارٌر المرحلٌة المساهمٌن واالدارة ومستخدمً القوائم المالٌة بمعلومات عن  .1
وتدفقاتها النقدٌة واستخدامها لالصول التؽٌرات فً حجم واتجاه اٌرادات الوحدة االقتصادٌة 

 ة.المقترحة وكذلك مركزها المالً من خالل المعلومات المقارن
توفٌر المعلومات المحاسبٌة المالئمة لترشٌد القرارات االستثمارٌة واالئتمانٌة المتخذة من  .5

قبل المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن وما نحً االئتمان والدائنٌن فً الوقت المناسب وعلى 
 مدار السنة المالٌة وذلك على أساس مإقت ؼالبا ما ٌكون ربع سنوي .
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ٌة ادارة الوحدة االقتصادٌة من الحصول على معلومات مهمة فً تمكن التقارٌر المرحل .4
الوقت المناسب وبشكل متكرر عن اداء الوحدة االقتصادٌة ,ومن ثم ٌمكنها من تحدٌد 
االنحرافات فً االداء عن طرٌق مقارنة االداء الفعلً مع االداء المخطط بشكل دوري 

 المسإولة عن االنحرافات.واتخاذ القرارات الالزمة لتعدٌله وتحدٌد الجهات 
تساعد المعلومات المحاسبٌة الواردة فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة مستخدمً تلك التقارٌر فً  .3

تقدٌر حجم وتوقٌت التدفقات النقدٌة المتوقعة ودرجة التؤكد المتعلقة بها , إذ تعد صافً 
خارجٌة مثل سداد التوزٌعات التدفقات النقدٌة مإشرا لمقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ال

وفوائد القروض , كما تعكس تلك التدفقات مقدرة الشركة على تموٌل احتٌاجاتها التشؽٌلٌة 
 متداولة فً سوق األوراق المالٌة بما ٌإدي إلى تحقٌق أرباح ومن ثم ارتفاع أسعار أسهمها ال

والتزاماتها وحقوق الملكٌة توفٌر المعلومات المحاسبٌة بشؤن موارد الوحدة االقتصادٌة  .1
والتؽٌرات التً طرأت علٌها خالل المدة المرحلٌة وؼٌرها من المعلومات المفٌدة فً تحدٌد 

 درجة السٌولة واحتماالت مواجهتها للتعثر المالً خالل المدة المحددة .
 

 المداخل المعتمدة فً إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة -ج

 تناولت اعداد القوائم المالٌة المرحٌة منها: هناك عدد من المداخل التً

 مدخل المستقل : ال .1
استقالل المدة المرحلٌة عن السنة المالٌة على افتراض أن كل مدة مالٌة على اساس ٌقوم    

مرحلٌة تعد مدة مالٌة مستقلة بذاتها كما لو كانت مثل السنة المالٌة , وعلى هذا األساس فؤن 

نتائج العملٌات المرحلٌة ٌتم تحدٌدها بإتباع األسس والقواعد نفسها المتبعة فً التقارٌر المالٌة 

اء فٌما ٌتعلق بتطبٌق مبدأ االستحقاق أو الحٌطة والحذر وتقدٌر المخصصات السنوٌة سو

وؼٌرها من التقدٌرات المحاسبٌة , ووفقا لمدخل استقالل المدد المرحلٌة فؤن الهدؾ األساسً 

من إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة هو التعبٌر عن نتائج أعمال الشركات ومركزها المالً فً 

, وأن طول المدة المالٌة ٌجب أن ال ٌإثر على القٌاس المحاسبً لهذه  ضوء ما حدث فعال

 119 ) ,  2006األحداث والتقرٌر عنها .                      ) محمد وآخرون , 

 . مدخل التكامل5

جزءا مكمال للمدة المحاسبٌة السنوٌة ,لذلك ٌتم تقدٌر وفقا لهذا المدخل تعد المدة المإقتة 

السنوٌة ثم توزٌعها على مدد مإقته وذلك باالعتماد على تقدٌر مستوٌات  مصارٌؾ التشؽٌل

تسوٌتها حتى المدد المإقتة الالحقة البد من  النشاط السنوي مثل حجم المبٌعات .وعلٌه فان نتائج

تعكس االخطاء الخاصة بالتقدٌر ,اي فً نهاٌة كل مدة مرحلٌة ٌتم االخذ بما سوؾ ٌحدث على 

ٌة الحالٌة كلها عند اجراء القٌود الخاصة بالمستحقات والتقدٌرات مدار السنة المال

 ( 115: 5111المإجالت.)حماد ,و

 .المدخل التوافقً:4

ان التطبٌق الحالً ٌتجه نحو التوافق مابٌن المدخل المستقل والمدخل المتكامل , فبعض 

العناصر من اإلٌرادات والمصروفات ٌتم االعتراؾ بها فً المدد المرحلٌة التً تحققت خاللها 

دون أٌة محاولة لربطها باألحداث المتوقع حدوثها خالل المدة المتبقٌة من السنة المالٌة حتى إذا 

كان نشاط الشركات المعنٌة ٌتسم بالموسمٌة , فً حٌن ٌتم ربط الفقرات األخرى من اإلٌرادات 
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والمصارٌؾ باألحداث المتوقع تحققها خالل المدة المتبقٌة من السنة المالٌة وذلك لؽرض 

االعتراؾ بها وقٌاسها واإلفصاح عنها فً المدد المرحلٌة مثل ضرٌبة الدخل التً ٌتم تحدٌد 

المستحق منها كل مدة مرحلٌة باستخدام معدل الضرٌبة السنوي المقدر , فً حٌن ٌتم  المبلػ

تؤجٌل مصارٌؾ اإلعالن التً تتحقق فً مدة مبكرة من السنة المالٌة إال أنها  تخص السنة 

 (  511: 5113المالٌة بالكامل.)خوشناو,

استخدامه من قبل جمٌع مثالً بٌن تلك المداخل بحٌث ٌمكن عدم وجود مدخل  انرى الباحثٌو

الوحدات االقتصادٌة والذي ٌفً باحتٌاجات جمٌع المستفٌدٌن من المعلومات المحاسبٌة. وٌعد 

ٌمثل مزٌجا للمدخلٌن االخرٌن   اذ المدخل التوافقً أكثر مالءمة إلعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة

المعلومات المفصح عنها فً ت كل منهما مما ٌجعلة اكثر قدرة على زٌادة منفعة وٌجمع ممٌزا

 المدد المرحلٌة السٌما صافً الربح بعد الضرٌبة.

 المعاٌٌر المحاسبٌة المعتمدة فً إعداد التقارٌر المالٌة  المرحلٌة: -4

انحاء مختلفة لمعالجة المشاكل التً رافقت اعداد القوائم المرحلٌة أصدرت المجالس المهنٌة فً 

 ثال ذلك:مجموعة من المعاٌٌر المحاسبٌة ذات الصلة م من العالم

 فً المعاٌٌر االمرٌكة: مرحلٌةالتقارٌر المالٌة ال-أ

راي  مجلس مبادئ المحاسبة االمرٌكً  االمرٌكٌةمرحلٌة ٌحكم المحاسبة واالفصاح فً القوائم ال

وعدد اخر من اختبارات مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة والتً تهدؾ  1224( لعام  51رقم )

الى حل بعض مشاكل طرق حساب خالل الفترات المرحلٌة وقٌاس قٌمة اصول والتزامات 

فصاح فً الوحدات االقتصادٌة فً نهاٌة كل فترة .وكذلك وضع حد ادنى لمتطلبات اال

التقرٌر  ( FASB )أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة  1974وفً سنة  التقارٌرالمرحلٌة.

" التقرٌر عن التؽٌرات المحاسبٌة فً القوائم المالٌة المرحلٌة " الذي ٌنص على أهمٌة  ( 3 )

ة فً تضمٌن األثر التراكمً آلٌة تؽٌرات محاسبٌة حدثت خالل الربع األول من السنة المالٌ

صافً دخل المدة األولى وكذلك التقارٌر المالٌة المتعلقة باألشهر األثنً عشر الماضٌة حتى 

 تارٌخه ) أي حتى نهاٌة المدة المرحلٌة األولى (. 

 التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً المعٌار البرٌطانً : -ب

بعد دراسة  1222سبتمبر اصدر مجلس المبادئ المحاسبٌة البرٌطانً نشرة التقارٌر االولٌة فً 

استؽرقت حوالً خمس سنوات قام باعدادها معهد المحاسبٌن القانونٌٌن فً انجلترا ووٌلز 

.وتهدؾ هذه النشرة الى عرض واٌضاح  الطرق السلٌمة العداد القوائم المالٌة المرحلٌة مع 

 .االلتزام بتطبٌقه توٌاتها التمثل مبدءا محاسبٌا ٌنبؽًالنص على مح

فً المملكة المتحدة بشؤن إعداد تقارٌر اإلبالغ  1997ونتٌجة للتطورات التً حدثت بعد سنة    

المالً وإتباع متطلبات اإلفصاح والشفافٌة والسٌما تلك التً أصدرها االتحاد األوربً سنة 

البرٌطانً إلى ضؽوطات كبٌرة من قبل  ( ASB ), تعرض مجلس معاٌٌر المحاسبة  2004

من أجل إعادة النظر بمتطلبات  ( FSA )الصلة ومنها سلطة الخدمات المالٌة  الجهات ذات

بشؤن التقارٌر المالٌة المرحلٌة , إذ أسفرت تلك  1997النشرة التً أصدرها المجلس سنة 
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 2007الضؽوطات عن إصدار مسودة معٌار محاسبً بشان التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً سنة 

لمالٌة المرحلٌة بما ٌتوافق مع متطلبات المعٌار المحاسبً الدولً رقم تهدؾ إلى إعداد التقارٌر ا

 (FASB, Report .لمتبعة مإخرا فً المملكة المتحدةوقواعد اإلفصاح والشفافٌة ا ( 34 )

(No.3 par, 9-10 

 :ةر الدولٌاٌٌالتقارٌر المالٌة المرحلٌة فً المع-ج

معٌار للقوائم المالٌة المرحلٌة رقم  1221عام اصدرت لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة قً فبراٌر 

والذي ٌهدؾ الى وضع اطار عام تسترشد به الحكومات وهٌئات مراقبة تداول االوراق  43

المالٌة للدول المختلفة ,فً قٌاس وتحدٌد دخل وقٌمة اصول والتزامات الوحدات االقتصادٌة فً 

 التقارٌر المالٌة المرحلٌة .

 المالً التقرٌر إعداد عند اتباعها الشركات على التً الطرٌقة 34 لًالدو المعٌار ٌحدد لم

 .المرحلٌة التقارٌر إعداد فً اتباعها ٌتم توصٌات أو رئٌسٌة حدودا ٌضع أن المرحلً مفضال

 المالٌة األوراق سوق وهٌئات (المحاسبٌة) المهنٌة والمنظمات للحكومات المعٌار ترك أن كما

 مرحلٌة تقارٌر بنشر االلتزام علٌها التً و المالٌة األوراق بورصة فً الشركات المدرجة تحدٌد

 التقارٌر. نشر هذه مرات عدد أو

واإلفصاح  والقٌاس االعتراؾ بمبادىء االلتزام على العامة الشركات ٌشجع المعٌار أن العلم مع

 على  الشركات تلك المعٌار شجع خاص وبشكل المعٌار هذا قبل من الموضوعة المحاسبً

 .للشركة المالً العام من األول النصؾ نهاٌة فً األقل على مرحلً مالً تقرٌر تقدٌم -أ

 نهاٌة بعد ٌوماً  ستٌن على تزٌد ال فترة خالل متوافراً  المرحلً المالً تقرٌرها ٌكون أن -ب

 .الفترة

 على االخر. أحدهما تفضٌل دون المرحلً التقرٌر إلعداد أسلوبٌن أحد الدولً المعٌار حدد -ج

 تكرار وعدم والتكلفة للزمن مراعاة وذلك المختصرة, المالٌة القوائم من مجموعة -األول

 إعداد بتوارٌخ أقل معلومات تقدم أن للشركة ٌمكن .سابقاً  عنها التقرٌر تم التً المعلومات

 بالتقرٌر المقصود إن إذ .السنوٌة المالٌة قوائمها فً المقدمة المعلومات من المرحلً التقرٌر

 ٌركز فهو لذلك, .السنوٌة المالٌة القوائم من مجموعة آلخر تحدٌث إجراء هو المرحلً المالً

 إصدار عند.سابقا قدمت قد كانت معلومات تكرار دون جدٌدة وحاالت وأحداث نشاطات على

 حدها فً المالٌة القوائم هذه تحتوي أن ٌجب المختصرة, المالٌة القوائم من مجموعة الشركة

 مالٌة قوائم أحدث فً موجودة كانت التً الفرعٌة والمجامٌع العناوٌن من واحد كل على األدنى

 ٌنبؽً أنه كما .المعٌار هذا بموجب مطلوب هو كما مختارة توضٌحٌة مالحظات مع سنوٌة

 .مضللة المرحلٌة المالٌة القوائم جعل إلى سٌإدي حذفها كان إذا مالحظات أو بنود إضافة

 أن ثم ٌجب ومن مستقلة, محاسبٌة فترة وكؤنه المرحلً المالً التقرٌر مع التعامل ٌجب وهكذا,

 ٌنبؽً لذلك, .السنوٌة التقارٌر فً المتبعة المحاسبٌة األسس حسب والمستحقات المقدمات تعالج

 تؽٌر مع ٌتؽٌر أال ٌجب بالنفقات االعتراؾ أن كما حدوثها, حٌن المحاسبٌة العملٌات عن التقرٌر

 .التقرٌر ٌشملها التً الزمنٌة الفترة
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 .المرحلٌة للفترة (1 )رقم الدولً المعٌار فً هً كما)المالٌة القوائم من كاملة مجموعة -الثانً

 المقدمات أن ذلك السنوي, للتقرٌر متمم جزء أنه على المرحلً التقرٌر إلى ٌنظر حٌث

 أنه ٌعنً, ذلك .كله العام مستوى على سٌحصل الذي ما بالحسبان تؤخذ أن ٌجب والمستحقات

 .السنوٌة التقرٌرٌة للفترة المتوقعة والنفقات باإلٌرادات المرحلٌة والنفقات اإلٌرادات ٌربط

 المبٌعات حجم أساس على السنة ألجزاء المقدرة المصارٌؾ تخصٌص ٌتم األسلوب هذا بموجب

 مختصرة كانت سواء المرحلٌة المالٌة القوائم تشملو .األخرى النشاطات بعض أساس على أو

 (123: 5111اآلتً: )    مرعً, الفقرات كاملة أم

 فً هً كما مقارنة عمومٌة ومٌزانٌة الجارٌة, المرحلٌة الفترة نهاٌة فً عمومٌة مٌزانٌة  -

 مباشرة. لها السابقة المالٌة السنة نهاٌة

 دخل قائمة مع تارٌخه حتى الجاري المالً للعام وتراكمٌا الجارٌة المرحلٌة للفترة دخل قائمة -

 .مباشرة لها السابقة المالٌة للسنة المقابلة المرحلٌة للفترات مقارنة

 مع مقارنة تارٌخه حتى الجاري المالً للعام وتراكمٌا الملكٌة حقوق فً التؽٌرات تظهر قائمة -

 .السابقة السنة من لتارٌخه نفسها الفترة

 حتى نفسها الفترة مع مقارنة تارٌخه حتى الحالً المالً للعام وتراكمٌا نقدٌة تدفقات قائمة -

 .مباشرة لها السابق المالً للعام تارٌخه

 وتجدر االشاارة الاى ان الشاركات العراقٌاة المدرجاة فاً ساوق العاراق لاالوراق المالٌاة

تصدر قوائم  مالٌة ؼٌر مدققة عن مركزها المالً ونتاائج أعمالهاا كال ثالثاة أشاهر خاالل السانة 

)التقارٌر المرحلٌة( والتزاما بالقاانون  43كإفصاح مبكر خضوعاً للمعٌار المحاسبً الدولً رقم 

الااذي ألاازم جمٌااع الشااركات المدرجااة  5113( لساانة 23المإقاات ألسااواق األوراق المالٌااة رقاام )

همها فاً ساوق العاراق لاألوراق المالٌاة اإلعاالن عان تقارٌرهاا المالٌاة الفصالٌة ؼٌار المدققاة أس

 خالل كل سنة. 

 والعوامل المؤثرة فٌهاثانٌا:مفهوم جودة االرباح المحاسبٌة 

 مفهوم جودة االرباح : -أ      

الختالؾ مستخدمً تناول الباحثون فً مجال المحاسبة جودة االرباح ومفهومها بمعان عدة تبعا 

القوائم المالٌة وهدفهم من هذا االستخدام , وتبعا الختالؾ وجهة نظرهم فٌما تحتوٌه االرباح من 

 بالجودة. خصائص تجعلها تتمتع

لالختالؾ  بٌن الربح المحاسبً المقرر عنه والربح  Functionٌمثل مفهوم جودة االرباح دالة

ن التسجٌل والقٌاس لألحداث المالٌة استنادا الى االقتصادي للشركة ,وٌنتج هذا االختالؾ م

 المبادئ المحاسبٌة المقبولة التً قد تتاثر بالتقدٌرات من قبل االدارة.

hassanzadha,2013:76)  ) 

( جودة االرباح على Schipper& Vincent,2003ومن وجهة النظر هذه ٌعرؾ كل من)

للدخل بصورة صادقة   Hicksفهوم انها المدى الذي ٌقترب فٌه الدخل المفصح عنه من م
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وٌإكد ان المقصود بالتمثٌل الصادق هو التوافق او التطابق ما بٌن المقٌاس او التوصٌؾ وبٌن 

 (Schipper& Vincent , 2003 : 97)الظاهرة المراد تمثٌلها 

وٌرى كل من واضعً المعاٌر والمشرعٌن والمدققٌن , بان االرباح تكون ذات جودة عالٌة اذا 

تم االفصاح عنها بما ٌنسجم مع المبادئ المحاسبٌة المقبولة قبوال عاما , اال ان الدائنٌن  ما

ٌعدونها كذلك كلما تمتعت بقدرة اكبر على التحول الى تدفقات نقدٌة . كما وٌنظر الى االرباح 

 على انها ذات جودة مرتفعة اذا ما عكست االداء الحقٌقً للمدٌرٌن دون تؤثٌر ٌذكر للعوامل

 . ( Dechow&Schrand, 2004:2)الخارجة عن سٌطرتهم 

وبموجب االطار المفاهمً فان جودة االرباح تشٌر الى خصائص معلومات الدخل التً تجعل 

من خالل االرتباط بٌن عائد  االمعلومات مفٌدة التخاذ القرار وان منفعة االرباح ٌمكن تقدٌره

 (Barua,2006:3االسهم والدخل )

السٌاق تم تعرٌؾ االرباح عالٌة الجودة بانها االرباح التً تتصؾ بالخصائص وفً نفس 

الرئٌسة للمعلومات المحاسبٌة المرؼوبة لمستخدمً التقارٌر المالٌة التً تساعد على تحقٌق 

اهداؾ االبالغ المالً على نحو عام واهداؾ االبالغ عن الربح المحاسبً على نحو خاص. )ابو 

 (12: 5111علً واخرون ,

وفً العدٌد من الحاالت ٌكون من الصعب وضع أو بناء تعرٌؾ شــامل ومحـدد لــموضوع  

واسع ,وبذلك ٌكون التعرٌؾ االفضل هو ما ٌمثل خصائص الشًء المعرؾ أفضل تمثٌل وإال 

ومن وجهة نظر منتجً المعلومات فان االرباح  .ٌكون مظلال او بعٌدا عن المعنى المقصود منه

 (Dichev , et ,al 2012:12):  المتمثلة فًتم تعرٌفها من خالل خصائصها  عالٌة الجودة

ان تكون االرباح مستمرة * تتصؾ االرباح بكونها ممهدة  * ٌمكن من خاللها التنبإ االفضل 

ٌة من العناصر الخاصة او ؼٌر المتكررة * تستند الى لبؤرباح المستقبل * ان تكون االرباح خا

ة او تطبٌقات متحفظة للقواعد ذات الصلة * ان تكون االرباح مدعومة قواعد محاسبٌة متحفظ

*تتصؾ االرباح بكونها لدٌها اقل التؽٌرات فً  ,بالتدفق النقدي الماضً والحاضر والمستقبل

 مجموع المستحقات .

ٌتبٌن من ذلك بان على الرؼم من االستخدام الواسع لمصطلح جودة االرباح فً كل من االدب  

ً والممارسة , فلٌس هناك توافق فً اآلراء بشان تعرٌفه ومعناه . فمعظم االدبٌات االكادٌم

الموجودة توافق على ان مفهوم جودة االرباح ؼٌر محدد السٌاق , وبالتالً من الصعب تقدٌم 

تعرٌؾ عام لجودة االرباح .وثمة تفسٌر ممكن لتعدد التعارٌؾ الذي ٌمكن ان ٌكون بان مختلؾ 

 .ون المعلومات لصنع قرارات مختلفةالقراء ٌستعمل

 اهمٌة جودة االرباح: -ب

ان اهمٌة جودة االرباح تنبع من اهمٌة االرباح التً تعتمد علٌها عدة اطراؾ فً اتخاذ قراراتها 

وان اهتمام هذه االطراؾ بجودة االرباح قد تزاٌد فً العقد االخٌر بعد ان اعلنت عدة شركات 

وؼٌر دائمة كجزء من تقارٌرها , لذا اصبح المستخدمون لتلك عالمٌة عن مكاسب ؼٌر مإٌدة 

 التقارٌر اكثر حذرا عند النظر الى رقم صافً الربح .

وٌعد فهم جودة االرباح جزء مهما فً عملٌة التحلٌل المالً فاألرباح ذات الجودة العالٌة تساعد 

لتشؽٌلً الحالً للشركة , المحللٌن على تحلٌل المعلومات لثالثة جوانب اساسٌة هً : االداء ا



14 
 

االداء التشؽٌلً المستقبلً وقٌمة الشركة , كذلك فان جودة االرباح ٌتم استخدامها كمإشر على 

توزٌعات االرباح فقد بٌنت الدراسات وجود عالقة بٌن جودة االرباح وبٌن توزٌعات االرباح , 

رباح , كما ان مقدار تلك وان احتمالٌة دفع الشركات لتوزٌعات ارباح تزداد بزٌادة جودة اال

 ( 511: 5115  التوزٌعات ٌزداد اٌضا بزٌادة جودة االرباح .)حمدان ,

كما ان جودة االرباح وبشكل اكثر عمومٌة جودة االبالغ المالً ٌعد مإشر ؼٌر مباشر 

Indirect Indicator تلك  لجودة المعاٌر المحاسبٌة التً اصدرتها الجهات المهنٌة اذ تعدها

       فً ما اذا كانت المعاٌر الصادرة فعالة ام ؼٌر ذلك  Feed Backالجهات تؽذٌة راجعة 

 (22:  5115) المعٌنً , 

ان جودة االرباح نشؤت من الحاجة لتوفٌر اساس للمقارنة بٌن ارباح وٌذلك ٌمكن القول  

 جودة ألؼراض التقٌٌم.الكٌانات المختلفة وكذلك الحاجة الى االعتراؾ بهذه االختالفات فً ال

 

  العوامل المؤثرة على جودة االرباح -ج

ٌرى المدراء المالٌون ان جودة االرباح تتؤثر بنوعٌن من العوامل احدهما ٌتعلق بالعوامل 

الطبٌعٌة والخارجٌة ) ؼٌر مسٌطر علٌها من قبل االدارة ( مثل الصناعة التً تنتمً الٌها , 

اك ذكر ال مكانٌة قٌام قطاع االعمال والمجتمع بشً اال فهمها وقوة االقتصاد الكلً . ولٌس هن

واالعتراؾ بها على سبٌل المثال ارتفاع انشطة البحث والتطوٌر من نوع ٌوحً الى ارباح 

.ومع ذلك هناك متقلبة الن نتائج مثل هذه االنشطة هً بطبٌعتها اكثر تقلبا واقل قابلٌة للتنبإ 

مجموعة متكاملة من العوامل التً ٌمكن السٌطرة علٌها تإثر على جودة االرباح بدء من العمل 

الداخلً للشركة وصوال الى مختلؾ العوامل الطوعٌة والمفروضة فً الصناعة , المهنة وعلى 

 مستوى المجتمع . 

ٌد عن السٌطرة المباشرة ان جزء كبٌر من جودة االرباح هو بع (Dichev)وقد اظهرت دراسة 

للمدراء المالٌون وهو الذي تقوده الصناعة التً تعمل فٌها الشركة وهو ما ٌمثل المعاٌر 

, ونموذج االعمال المختارة للشركة ودورة التشؽٌل .  (FASB)المحاسبٌة الموضوعة من قبل 

جموعة من الرقابة ومن بٌن اكثر الخٌارات التقدٌرٌة التً ٌمكن ان ٌإثر المدٌر فٌها تتضمن م

 (Dichev,2012:12الداخلٌة , مجلس االدارة , طبٌعة خٌارات التقرٌر واالفصاح.)

( الى وجود ثالث فئات واسعة من العوامل التً تإثر فً جودة االرباح Bernsteinوٌشٌر)

ادئ .الفئة االولى تتعلق بالمحاسبة وحكمة التقدٌر لدى االدارة وتثبت المحاسبٌن فً اختٌارهم لمب

محاسبٌة مختلفة .الفئة الثانٌة ٌمكن ان تكون مرتبطة بالدرجة التً تم فٌها توفٌر تسهٌالت كافٌة 

لتعزٌز وادامة القوة الكسبٌة فً الحاضر والمستقبل واخٌرا هو قدرة الدورٌة واالقتصادٌة ٌمكن 

 ( Bernstein,1993:738ان تإثر اٌضا على االرباح وعلى استقرارها . )

( مجموعة من العوامل المإثرة فً جودة االرباح وطبٌعة عالقة تلك 1جدول ) وٌوضح  ال

 العوامل بجودة االرباح كما اثبتته الدراسات السابقة فً هذا المجال.
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 العامل المإثر

 
 االساس المنطقً لوجود العالقة

 
 الدراسة

 
 نوع العالقة

 خصائص الشركة: -اوال

ان الشركات كبٌره الحجم تقوم بإدارة االرباح للوصول الى  حجم الشركة
 نقط معاٌرة معٌنة او للحفاظ على االداء كما فً السنة السابقة 

 Holland &Ramsay,5111الفار 
2003 
 Hearany 2013, 5115حمدان 

 عالقة عكسٌة 
 عالقة طردٌة 

ٌدفع مستوى الدٌون المرتفع الى ممارسة ادارة االرباح  الرفع المالً 
صعودا بهدؾ تجنب العجز الفنً عن السداد او هبوطا بهدؾ 
تٌسٌر اعادة التفاوض حول شروط الدٌن وبذلك كلما زادت 

حقوق الملكٌة ٌزداد احتمال اختٌار المدٌرون \نسبة الدٌن 
 إلجراءات تهدؾ لزٌادة الدخل 

Gu et al 20055113 ,  طاهر 
 5115حمدان 

 عالقة عكسٌة 
 عالقة طردٌة 

فً حالة طول دورة العملٌات تحتاج الشركة الى اجراء  دورة العملٌات 
تؽٌرات على راس المال العامل . اذ تعد التدفقات النقدٌة 
المحققة مإشر ضعٌؾ عن االداء االقتصادي للشركة لذلك 

ٌص ٌتم استخدام اثر االستحقاق بشكل مكثؾ بهدؾ تقل
 المشاكل المتعلقة بالتوقٌت والمقابلة 

Gu et al 2005  عالقة عكسٌة 

عند قٌام الشركة بزٌادة راس المال سواء من خالل عملٌات  معدل النمو 
االكتتاب العام او بسبب التؽٌرات الموسمٌة فً اسعار سوق 
االسهم تقوم الشركات بممارسة ادارة االرباح وذلك من خالل 

 ستحقاقاستخدام اثر اال

Gu et al 2005 
 5113طاهر 

 عالقة عكسٌة
 عالقة عكسٌة 

تشتمل الخسائر على عناصر استثنائٌة مإقتة اكثر من  االرباح السلبٌة )الخسائر(
االرباح . وٌرجع ذلك لفشل سٌاسات الشركة او تطبٌق مبدا 
التحفظ المحاسبً بشكل متشدد وبذلك تزداد درجة التؽاٌر فً 

سنوات الخسائر اكبر منه فً سنوات  اثر االستحقاق فً
 االرباح

Gu et al 2005 عالقة عكسٌة 
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الشركات المقٌدة بالبورصة تكون عادة اكثر ضخامة ولدٌها  القٌد بالبورصة
عدد اكبر من المستثمرٌن المإسسٌن ومن المحللٌن المالٌن 
الذٌن ٌتابعون وٌقٌمون انشطتها مما ٌنعكس اٌجابا على 

 اٌر فً اثر االستحقاق لتلك الشركاتانخفاض معدل التؽ

Gu et al 2005  عالقة طردٌة 

تتمٌز الشركات الصناعٌة والتجارٌة بؤرصدة كبٌرة من  نوع الصناعة 
المخزون وحسابات العمالء مما ٌمكنها بسهولة من ادارة 
االرباح من خالل االجراءات المتعلقة بتقٌٌم المخزون 

 تحصٌلها وتكوٌن مخصصات الدٌون المشكوك فً

 5113طاهر 
Gu et al, 2005 

Sundvik,           

 عالقة تفاضلٌة 
 عالقة عكسٌة 
 عالقة عكسٌة 

هناك رؼبة لدى مدٌري الشركات العامة فً تجنب خطر  طبٌعة الملكٌة 
التقاضً وتكالٌؾ الوكالة وبذلك تكون الشركات ذات الملكٌة 
العامة اكثر تحفظا فً تقارٌرها المالٌة من الشركات الخاصة 

 كذلك ممارستها إلدارة االرباح عبر المستحقات تكون اقل 

Givoly , et al, 2010  عالقة طردٌة 

تمثل الكثافة الرأسمالٌة مقٌاس للمنافسة وذلك الن كثافة راس  رأسمالٌةالكثافة ال
المال المرتفعة تنتج حواجز كبٌرة امام دخول المنافسٌن 

 للسوق وهذا ٌولد ارباح مستقرة نسبٌا

 عالقة طردٌة 5113طاهر 

ان االدارة ذات الخبرة العالٌة لها سمعة ومصداقٌة فً  مقدرة االدارة 
مع المهنً وانهم ال ٌمٌلون الى فقدان هذه الشركة والمجت

السمعة وبذلك فان استخدامها للمستحقات االختٌارٌة ٌكون 
 اقل.

Zhang ,2009 عالقة طردٌة 

الفرق بٌن الدخل فً 
السجالت والدخل 

 الضرٌبً
 

مع وجود فروقات ضرٌبٌة اٌجابٌة كبٌرة )الدخل فً 
ة السجالت اكبر من الدخل الضرٌبً( تكون استمرارٌ

المستحقات والتدفقات النقدٌة اقل وان الشركات التً لدٌها 
فروقات ضرٌبٌة ٌكون لدٌها مستوى اعلى من المستحقات 
التقدٌرٌة التً تعكس الحقا . وهذا ٌمكن ان ٌكون مإشر على 

 ٌرا اعائدات اكثر تؽ

Hanlon ,2005 عالقة عكسٌة 
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 خصائص مجلس االدارة :  -ثانٌا

ملكٌة اعضاء مجلس 
 االدارة 

ان زٌادة ملكٌة اعضاء مجلس االدارة السهم الشركة تإدي 
ٌإدي الى اصدار الى خفض الحافز لدٌهم للتصرؾ بشكل 

 م ومصالحهم الشخصٌة  تقارٌر مالٌة تتالئ

 عالقة عكسٌة  5112ابوعجٌله والشرٌؾ  5111صالح , 

ان الرقابة على عملٌة اعداد التقارٌر المالٌة هً من وضائؾ  حجم المجلس
مجلس االدارة وبالتالً فان حجم المجلس ٌإثر فً فعالٌة 

 رقابته على اداء االدارة 

 عدم وجود عالقة  5111الفار  5111صالح 

ان المدراء ؼٌر التنفٌذٌن هم اكثر عرضة لالعتماد على  استقاللٌة المجلس 
ة فً القوائم المالٌة , بهذه الطرٌقة هناك المعلومات الوارد

فرصة اقل للتالعب او تشوٌة الربح من خالل ادارة 
 المستحقات 

  5111صالح 
 ,5111Abbodi&AlZyoud 2012الفار

Heirany ,et al2013 

 عدم وجود عالقة 
 عالقة طردٌة 

فترة شؽل الوظٌفة لمجلس 
 االدارة 

ارة سوؾ ٌإدي الى ان زٌادة فترة شؽل الوظٌفة لمجلس االد
 ان نهج التقارٌر المالٌة ٌمٌل اكثر نحو التحفظ 

Zhang 2009  عالقة طردٌة 

 خصائص لجنة المراجعة  -ثالثا

االفتراض االساس ان استقاللٌة اعضاء لجنة المراجعة من  استقاللٌة لجنة المراجعة 
خالل عدم شؽلهم ألٌة وظائؾ تنفٌذٌة سوؾ ٌساهم فً زٌادة 
مقدرة االعضاء على اداء وظائفهم وزٌادة الرقابة على اعمال 
االدارة لتحسٌن االداء كما انها تساهم فً منع ممارسات ادارة 

 االرباح 

April Klein 2000  5112قراقٌش 
 5115احمد  5111صالح 

 5111حمدان ومشتهً 
Mcmullen&Raghunadna 1996 

 عالقة طردٌة 
 عالقة طردٌة 

 عدم وجود عالقة 
 عالقة عكسٌة 

 نشاط لجنة المراجعة 
 
 

نشاط لجنة المراجعة ) المتمثل بعدد اجتماعاتها( قد ٌكون 
 د نزعة المدٌرٌن نحو ادارة االرباح ٌعامل هام فً تقٌ

حمدان ,Biao , et al 2002 5111الفار 
 5115واخرون 

 5112قراقٌش  5111صالح 

 عالقة طردٌة 
 

 عدم وجود عالقة 

 حجم لجنة المراجعة 
 
 

الحجم الكبٌر للجنة المراجعة ٌساعدها فً عملٌة االشراؾ 
على اعداد التقارٌر المالٌة ومراقبة تصرفات ادارة الشركة 

 كما ٌساهم فً تخفٌض حاالت الؽش 

 5115حمدان ومشتهً 
 5112, قراقٌش  5115حمدان واخرون 

 5111حمدان 

 عالقة طردٌة 
 عدم وجود عالقة

 عالقة عكسٌة 
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ان الشركات التً لدٌها لجنة مراجعة ٌمتاز اعضائها بالخبرة  الخبرة المالٌة 
والمعرفة المالٌة والمهنٌة اقدر على الحد من ممارسات ادارة 

 االرباح وترتبط اٌجابا مع جودة التقارٌر المالٌة 

 5115حمدان واخرون 
 ,Bedard ,et al 2004 5112قراقٌش 

 5111,الفار 5111حمدان ومشتهً 

 عدم وجود عالقة
 القة عكسٌة ع

 عالقة طردٌة

ملكٌة لجنة المراجعة 
 السهم الشركة 

ان فرصة تضلٌل القوائم المالٌة تقل بوجود اعضاء لجان 
مراجعة خارجٌن من ؼٌر مالك الشركة اذ ان المصالح 
المالٌة المباشرة ألعضاء لجنة المراجعة تفقدهم صفة 

 الٌة مصداقٌتهم فً كبح جماح االدارة فً تحرٌؾ القوائم الم

, 5112, قراقٌش 5115حمدان ومشتهً 
Martine & Fuentes 2007,Beasly 

1996 

 عالقة عكسٌة 

 عوامل اخرى 

تركٌز الملكٌة )تركٌز 
 السلطة (

ان المساهمٌن وحملة االسهم الرئٌسٌن فً االدارة ربما 
ٌستخدمون نفوذهم لتحقٌق مكاسب شخصٌة مما ٌتسبب فً 

 استؽالل المساهمٌن االخرٌن 

Heirany 2013  عالقة عكسٌة 

ان المساهمٌن المإسسٌن لهم قدرات معٌنة لرصد ومراقبة  الملكٌة المإسسٌة 
ادارة الشركة . اذ ان المإسسات لدٌها فً المقام االول معاٌر 
اكثر قٌمة من االفراد وبوصفهم خبراء لدٌهم دافع افضل 
لتعزٌز وتطوٌر ومراقبة االستثمارات ولدٌهم امكانٌة اكبر 

على  للوصول للمعلومات واٌضا سلطة تإهلهم للتؤثٌر
 الممارسات المحاسبٌة والتقارٌر المالٌة 

Heirany 2013Gilan&Starex 
2003, 

 

 عالقة طردٌة 
 

ان صرامة المعاٌر من شانها ان تمنع االدارة من استؽالل  جودة المعاٌٌر المحاسبٌة
 الثؽرات فً المبادئ المحاسبٌة إلدارة االرباح

De-jun,2009 عالقة طردٌة 

ان درجة الحرٌة فً معاٌٌر المحاسبة تلعب دورا فً تحدٌد  حاسبٌةاختالؾ المعاٌٌر الم
جودة المقاٌٌس والتقارٌر المالٌة. وان الشركات التً تتبع 
معاٌٌر المحاسبة الدولٌة لدٌها ممارسات ادارة ارباح 
وممارسات تمهٌد الدخل  اقل من تلك التً تتبع المعاٌٌر 

 المحاسبٌة المحلٌة

Barth ,et al,2008,Ugbede,etal 
2013 

Kamalesh ,et al, 
Vanstraelen&Tendeloo,2003 

 عالقة طردٌة
 عدم وجود عالقة
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 ثالثا: انعكاسات االفصاح المبكر من خالل القوائم المرحلٌة على جودة االرباح المحاسبٌة

ٌرسخ الهدؾ الرئٌس للتقارٌر المالٌة المرحلٌة مفهوم )الوقتٌة( المحاسبً المختص بتزوٌد 

المساهمٌن والمقرضٌن , او اٌة اطراؾ اخرى ذات معامالت او ارتباطات مالٌة جوهرٌة مع 

 ,بمعلومات مالئمة التخاذ قرارات مالٌة .الوحدة االقتصادٌة 

المعلومات وضرورة اصدار هذه التقارٌر لفترات قصٌرة ,فقد ونظرا لالهمٌة النسبٌة لوقتٌة 

تحتم الظروؾ على تقدٌر بعض مصروفات الفترة او اللجوء الى تخصٌص بعضها على فترات 

اجراءات محاسبٌة واسالٌب تقدٌرٌة متعددة ٌصعب معها عمل مقارنة اداء  العام المالً باتباع

مشكلة المقارنات الموسمٌة خالل العام وعدم  وحدة اقتصادٌة  ما مع اخرى . هذا الى جانب

الوحدة استطاعة المستثمرٌن استخدام معلومات الفترة المرحلٌة لعمل تنبإات بانجازات 

عن ارباح هائلة  المالً .فقد تعلن الوحدة االقتصادٌة على سبٌل المثالاالقتصادٌة فً نهاٌة العام 

 بخسائر سنوٌة. وحدة االقتصادٌةفً احد التقارٌر المرحلٌة  بٌنما تمنى نفس ال

اتفاق عام بٌن المختصٌن والمهتمٌن بموضوع االفصاح المحاسبً على  وجودوعلى الرؼم من 

فً المعلومات المحاسبٌة ,  المناسب أهمٌة التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً تجسٌد خاصٌة التوقٌت

ت فً الوقت المناسب , وأن أحد إذ تكون المعلومات المحاسبٌة مفٌدة لصناع القرار متى ما توفر

أهداؾ إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة هو تعزٌز وقتٌة المعلومات    المحاسبٌة , فضال عن أن 

التقارٌر المرحلٌة تزود حملة األسهم واآلخرٌن من أصحاب المصلحة فهما إضافٌا لعملٌات 

خاصٌة التوقٌت فً على العكس مما سبق ٌرى البعض بان تجسٌد ف الشركة الموسمٌة .

المعلومات المالٌة المرحلٌة قد ٌصاحبه قصور فً تجسٌد خاصٌة أخرى لتلك المعلومات , مثل 

خاصٌة الموثوقٌة وإمكانٌة االعتماد علٌها  , نظرا لقصر المدة الزمنٌة التً تعد عنها التقارٌر 

خاللها تخصٌص بعض  المالٌة المرحلٌة وما ٌتخلل ذلك من مشاكل ترتبط بالكٌفٌة التً ٌتم من

الفقرات أو البنود التً تتحقق فً مدة مرحلٌة محددة وتستفٌد منها أكثر من مدة مرحلٌة واحدة , 

فضال, التً تتطلب النظر إلى كل مدة مرحلٌة وتصنٌفها إن كانت مدة مالٌة منفصلة عن المدة 

 المالٌة السنوٌة أو مكملة لها .

 ٌة إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة إلى اآلتً :وٌمكن تصنٌؾ المشاكل التً ترافق عمل

 ( Kieso & Others , 1995 , 1359 )    (41: 5112,العبٌدي ) 

 المشاكل ذات الصلة بمعالجة بعض المصارٌؾ المتحققة خالل المدة المرحلٌة وتشمل : -1
المصارٌؾ المإجلة مثل مصارٌؾ اإلعالن , إذ تقتضً القواعد العامة لمعالجة هذه أ. 

المصارٌؾ باعتبارها مإجلة فً المدة التً ٌعد فٌها التقرٌر المالً المرحلً إذا كانت 
منافعها تمتد لما وراء هذه المدة وبخالؾ ذلك ٌتم استنفاذها بمجرد تحمٌلها على المدة المالٌة 

أن الصعوبة فً مثل هذه الحاالت تكمن فً تحدٌد المنافع المترتبة على  المعنٌة , إال
مصارٌؾ اإلعالن وتحدٌد المدد المرحلٌة المستفٌدة منها , وٌنطبق ما سبق على بنود أخرى 

 مثل تكالٌؾ البحث والتطوٌر, وعملٌات الصٌانة الكبرى للموجودات الثابتة . 
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اٌة المدة , مثل الدٌون المشكوك فً تحصٌلها , المصارٌؾ التً تخضع للتسوٌة فً نهب. 
ومكافآت المدٌرٌن , وعجز المخزون التً ال تكون معلومة عادة بقدر كبٌر من التؤكد إال فً 
نهاٌة السنة المالٌة وهذه البنود ٌجب تقدٌرها وتوزٌعها بؤفضل صورة ممكنة على المدد 

المعنٌة تستخدم أسالٌب توزٌع متنوعة  المالٌة المرحلٌة , وٌجب التؤكد هنا من أن الشركات
 لتحقٌق هذه الهدؾ .

        المفروضة  ضرائب الدخل والمعدل المعتمد فً احتسابها , إذ ٌختلؾ معدل الضرٌبة   -ج    
   دخل الشركات , وعادة ما ٌكون هذا المعدل تصاعدٌا األمر الذي ٌثٌر بعض المشاكل عند على  

لمرحلٌة , والمتمثلة بإمكانٌة تحوٌل الدخل المرحلً حتى تارٌخه إلى إعداد التقارٌر المالٌة ا
دخل سنوي ثم احتساب ضرٌبة الدخل المستحقة عن المدة المرحلٌة على أساسه وهو ما ٌطلق 
علٌه مدخل الحسابات السنوٌة , أو أن األمر ٌتطلب إخضاع أول مقدار مكتسب من الدخل ألقل 

ى هذا الدخل وهو ما ٌطلق علٌه المدخل الحدي فً احتساب المعدالت الضرٌبٌة المفروضة عل
الضرٌبة عن دخل المدة المرحلٌة الذي ٌطبق بصفة خاصة فً الشركات التً ٌتسم فٌها الدخل 
بالموسمٌة , إذ ٌستند إثبات استحقاق ضرٌبة المدة الزمنٌة إلى النتائج الفعلٌة المتحققة حتى نهاٌة 

قع العملً ٌشٌر إلى استخدام مدخل الحسابات السنوٌة الذي ٌقضً هذه المدة , ومع ذلك فؤن الوا
بإجراء أفضل تقدٌر ممكن لمعدل الضرٌبة الفعال الذي ٌتوقع تطبٌقه على السنة المالٌة بالكامل , 

 واستخدامه فً حساب ضرائب الدخل التً تخص دخل المدة المرحلٌة .
ادٌة , المتمثلة بالمكاسب والخسائر المشاكل ذات الصلة بالبنود أو األحداث ؼٌر االعتٌ .5

المادٌة التً تتسم بؤنها ؼٌر معتادة وؼٌر متكررة الحدوث , إذ ٌتم معالجة هذه البنود عند 
إعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة من خالل إثباتها بالكامل فً مدة حدوثها , أو توزٌعها 

, أو قد ٌتم اإلفصاح عن أثارها  بالتناسب على المدد المرحلٌة األربعة خالل السنة المالٌة
فً المالحظات المادٌة , وربما المعالجة األكثر تداوال والمعمول بها حالٌا فً التطبٌق 
العملً تتطلب إثبات الخسائر أو المكاسب فً المدة المرحلٌة التً حدثت فٌها بدال من 

الطرٌقة المستخدمة محاولة توزٌعها بصورة اجتهادٌة على المدد المرحلٌة وبما ٌنسجم  مع 
حالٌا فً معالجة البنود ؼٌر االعتٌادٌة فً التقارٌر المالٌة السنوٌة , وٌفضل بعض 
المحاسبٌن استبعاد البنود ؼٌر االعتٌادٌة من صافً الدخل المرحلً , إذ ٌعتقد هإالء أن 
إدراج البنود ؼٌر االعتٌادٌة ضمن فقرات صافً الدخل المرحلً ٌإدي إلى تضخٌم صافً 

لدخل نسبة إلى النتائج المرحلٌة األمر الذي قد ٌإدي إلى تشوٌه القٌمة التنبإٌة للتقارٌر ا
المالٌة المرحلٌة , فً حٌن ٌرى البعض األخر من المحاسبٌن أن هذا االستبعاد ؼٌر مناسب 

               ألنه ٌخالؾ التقرٌر عن النتائج  الفعلٌة ذات الصلة .                                       
المشاكل ذات الصلة بالتؽٌٌرات فً التقدٌرات والسٌاسات المحاسبٌة , والمتمثلة فً استخدام  .4

سٌاسات محاسبٌة بدٌلة فً التطبٌق العملً , أو إجراء بعض التؽٌٌرات على التقدٌرات 
دٌلة المحاسبٌة التً سبق تحدٌدها ألسباب معٌنة , وفٌما ٌتصل باستخدام سٌاسات محاسبٌة ب

فؤن األمر ٌستوجب معالجة آثار التؽٌٌر فً السٌاسات أثناء المدة المرحلٌة الحالٌة مع 
ضرورة أن تقوم الشركات المعنٌة بإعادة تصوٌر التقارٌر المالٌة للفترات المرحلٌة السابقة 
وإظهار األثر التراكمً للتؽٌٌر ضمن صافً دخل المدة المرحلٌة التً حدث فٌها , وعادة ما 

م احتساب األثر التراكمً للتؽٌٌر واإلفصاح عنه فً مالحظة معدة لهذا الؽرض , إذ ٌمثل ٌت
األثر التراكمً الفرق بٌن رصٌد األرباح المحتجزة أول المدة من المدة المرحلٌة التً حدث 
فٌها التؽٌٌر وبٌن المبالػ المحتسبة لألرباح المحتجزة من جراء تطبٌق السٌاسة الجدٌدة 

 ً .                                                                 وبؤثر رجع
المشاكل الناجمة عن استخدام طرائق محاسبٌة بدٌلة , كما هو الحال فً استخدام طرق بدٌلة  .3

فً تقٌٌم المخزون أخر المدة إذ ٌعد المخزون عنصر رئٌس فً معظم الشركات الصناعٌة 
والتجارٌة , وعلٌه ٌعد تقوٌم ذلك المخزون من أهم العوامل التً تإثر فً صافً دخل 

الً , وٌجب أن ٌتم قٌاس المخزون واإلفصاح عنه فً التقارٌر الشركات ومركزها الم
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المالٌة المرحلٌة باستخدام نفس المبادئ المحاسبٌة للقٌاس واإلفصاح المستخدمة فً نهاٌة 
السنة المالٌة , وعادة ما تستخدم الشركات المعنٌة التقدٌرات فً تحدٌد الكمٌات للمخزون فً 

ٌفها وصافً قٌمتها البٌعٌة بدرجة أكبر مما تستخدمه فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة وتكال
 ( 126 -131,   2006) محمد وآخرون ,              التقارٌر المالٌة السنوٌة ,

عندما تتم المبٌعات خالل مشاكل النشاطات ذات الطبٌعة الموسمٌة , وتحصل هذه الحالة  .1
الٌؾ ذات الصلة بصورة نسبٌة على مدة مرحلٌة واحدة من السنة المالٌة فً حٌن تتوزع التك

مدار السنة , وترتبط مشكلة الموسمٌة بمفهوم المقابلة فً المحاسبة , فالمصروفات ٌجب أن 
تقابل مع اإلٌرادات التً تسببها , وفً األعمال الموسمٌة , تحدث تقلبات واسعة فً األرباح 

لثابتة التً تمٌل للثبات بسبب عدم امتصاص المبٌعات التً تحدث خارج الموسم للتكالٌؾ ا
النسبً بؽض النظر عن حجم المبٌعات أو اإلنتاج , وبسبب عدم وجود قواعد محددة للتعامل 
مع بنود معٌنة من تلك التكالٌؾ ) مثل التكالٌؾ البٌعٌة واإلدارٌة ( فان األمر قد ٌحدث 

خفٌؾ من هذه تقلبات جوهرٌة فً الدخل من مدة مرحلٌة ألخرى خالل السنة المالٌة , وللت
المشكلة توصً المهنة الشركات التً تخضع لتقلبات موسمٌة مهمة نسبٌا باإلفصاح عن 
الطبٌعة الموسمٌة لنشاطاتها , والنظر فً إمكانٌة أن ترفق بالتقارٌر المالٌة المرحلٌة 
معلومات عن مدة األثنً عشر شهرا المنتهٌة فً تارٌخ نهاٌة المدة المرحلٌة وذلك عن كل 

  سنة الحالٌة والسنوات السابقة .من ال
ق معالجتها فً اعداد  التقارٌر السنوٌة واقؾ اخرى تختلؾ عن االوضاع السابوهنا نشات م

ودارت هذه المشاكل حول طرٌقة تطبٌق مفاهٌم االعتراؾ باالٌرادات ومبدا االستحقاق 
 .فترةومقابلة مصروفات الفترة المرحلٌة باالٌرادات المعترؾ بها خالل نفس ال

الثبات اٌرادات الفترات المرحلٌة اما بخصوص تطبٌق المبادئ المحاسبٌة المتعارؾ علٌها 
,فال مانع من اتباع هذه المبادئ حتى ولو اتصؾ نشاط الوحدة االقتصادٌة بموسمٌة 
المبٌعات  واالٌرادات وتقلباتها  من فترة الى اخرى .وذلك الن اتباع هذه المبادئ سٌعكس 
صحة طبٌعة نشاط الوحدة االقتصادٌة .لكن قد تفقد التقارٌر المرحلٌة خاصٌتها كاداة للتنبإ 

.وكذلك باالرباح والمركز ً للفترات االخرى من العام الجاري وارباحها بالمركز المال
المالً فً نهاٌة العام.ولذلك الزمت المبادئ المحاسبٌة الحالٌة الخاصة بالتقارٌر المرحلٌة 

 بضرورة االفصاح عن التقلبات الموسمٌة فً االٌرادات فً هذه التقارٌر .
الفترات  قارٌر السنوٌة للمحاسبة عن مصروفاتس المبادئ المحاسبٌة للتاما استخدام نف

لتخصٌص على نظرا لعدم قابلٌة بعض المصروفات لالمرحلٌة فهذا ٌمثل قضٌة اخرى 
الفترات المرحلٌة للعام المالً .ولذلك قد ٌلزم االمر فً بعض المواقؾ تجاهل مبدا 

ثر ذلك سلبا على االستحقاق ومقابلة االٌرادات بالمصروفات المتعارؾ علٌه.بشرط ان الٌإ
موضوعٌة التقارٌر او ٌقلل من منفعتها كوسٌلة لعمل مقارنات بٌن انجازات فترات مختلفة 
,او التستر على عالقات او مواقؾ مالٌة مهمة البد من ابرازها حتى ٌمكن التعرؾ على 

 ( 512: 5112القاضً وحمدان,)المركز الحقٌقً للوحدة االقتصادٌة.
اذا اراد المحاسب االلتزام بمبدا االستحقاق ومقابلة االٌرادات بالمصروفات فالبد له وبذلك ف

من تحدٌد وقٌاس المنافع التً تحققت خالل الفترات المرحلٌة التً حدثت فٌها المصروفات 
من هذه المصروفات .وقد  اكل فترة دورٌة بنصٌبهحتى ٌمكن استخدامها اساسا لتحمٌل 

ٌصعب تحقٌق هذه الؽاٌة نظرا الختالؾ انماط هذه المصروفات وعدم امكان تحدٌد العالقة 
بٌن المصروفات والمنفعة بشكل موضوعً.وللتؽلب على هذه القضٌة قد ٌلجا المحاسب الى 

او قد  الفترات المرحلٌة من العام المالًاتباع اجراء منتظم لتحمٌل هذه المصروفات على 
ٌتجب مبدا االستحقاق ومقابلة االٌرادات )المنافع(مع المصروفات .وٌستخدم اساسا الٌمت 

 باي صلة العداد التقارٌر المرحلٌة.
وعلى الرؼم من عدم امكانٌة تطبٌق مبدا االستحقاق ومقابلة االٌرادات التً ٌتوقع حدوثها 

ى سبٌل اخر لتحمٌل الفترة بهذه مستقبال بحد معقول من الدقة .اال انه ٌنبؽً اللجوء ال
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بهدؾ توضٌح العالقة بٌن منافع ومصروفات النشاط التجاري  المصروفات المتوقعة ,
للوحدة االقتصادٌة خالل االمد على المدى الطوٌل .ولذلك السبب تتبع الوحدات االقتصادٌة 

لنظر عن المرحلٌة بنصٌب عادل من هذه المصروفات بؽض ا طرقا مختلفة لتحمٌل الفترات
وقت حدوثها. وقد ٌإدي هذا االسلوب الى تحمٌل الفترة بمصروفات لم تحدث بعد, مما قد 
ٌساعد مدٌري الوحدات االقتصادٌة على تفادي االفصاح عن تقلبات دخل الفترات المالٌة 
وتمهٌد مستواه على مدار فترات العام المالً. وبذلك تكون المعلومات االولٌة مخالفة للواقع 

وذلك ٌعنً انخفاض فً جودة االرباح   ؤرباح العاملة للمستثمر فً عمل تنبإات بومضل
 .المحاسبٌة

 
اختباااار تااااثٌر االفصااااح المبكااار مااان خاااالل القاااوائم المرحلٌاااة علاااى جاااودة االربااااح رابعاااا:    

 المحاسبٌة

بهاااادؾ اختبااااار فرضااااٌة البحااااث اعتمااااد الباحثااااان المعلومااااات المالٌااااة الربااااع ساااانوٌة 

الساااااانوٌة لمصاااااارؾ الشاااااارق االوسااااااط العراقااااااً لالسااااااتثمار للفتاااااارة والمعلومااااااات 

للتحقاااق مااان مساااتوى االخاااتالؾ فاااً حجااام االربااااح لتلاااك  5114ولؽاٌاااة   5112مااان

الفتااارة فاااً ظااال كااال مااان  االفصااااح المبكااار مااان خاااالل التقاااارٌر المرحلٌاااة.واالرباع 

 .السنوٌة المفصح عنها فً التقارٌر السنوٌة للمصرؾ

 لشرق االوسط العراقً لالستثمار نبذة تعرٌفٌة لمصرف ا  -

تؤسس مصرؾ الشرق األوسط العراقً لالستثمار كشركة مساهمة برأسمال أسمً قدره 

( ملٌون دٌنار وباشر المصرؾ عمله 111% أي )51( ملٌون دٌنار عراقً. مدفوعاً منه 311)

رات . وٌهدؾ المصرؾ بصورة رئٌسة إلى تعبئة المدخ1/1/1223من خالل فرعه الرئٌس فً 

الوطنٌااة وتوظٌفهااا فااً المجاااالت االسااتثمارٌة المختلفااة والمساااهمة فااً تعزٌااز مسااٌرة التنمٌااة 

االقتصااادٌة للبلااد وفااق أطااار السٌاسااٌة العامااة للدولااة وبمااا ٌحقااق أهااداؾ المصاارؾ فااً التطااور 

والنمو. وٌمتلك محفظة استثمارٌة تضم اسهم مجموعة مان الشاركات المسااهمة وذلاك الساتثمار 

)التقاااارٌر  43واساااتجابة للمعٌاااار المحاسااابً الااادولً رقااام  ة الفائضاااة لااادى المصااارؾ.الساااٌول

الاذي ألازم  5113( لسانة 23المرحلٌة( والتزاما بالقانون المإقت ألسواق األوراق المالٌاة رقام )

جمٌع الشركات المدرجة أسهمها فً سوق العراق لألوراق المالٌة اإلعالن عن تقارٌرهاا المالٌاة 

المدققاة خاالل كال سانة ,ٌقاوم المصارؾ بإصادار تقاارٌر رباع سانوٌة ؼٌار مدققااة  الفصالٌة ؼٌار

لمساااعدة المساااهمٌن والمتعاااملٌن فااً سااوق المااال التخاااذ قااراراتهم االسااتثمارٌة علااى أسااس 

 موضوعٌة.

مقارنااة االرباااح المرحلٌااة المجمعااة ماال االرباااح المفصااا عنهااا فااً التقااارٌر الساانوٌة  -

 للمصرف

االختالؾ بٌن رقم الربح السنوي المفصح عنه فً التقارٌر السنوٌة للتوصل الى مقدار 

والتً  للمصرؾ والربح المجمع لفصول السنة والذي ٌحتوي على تقدٌرات لبعض البنود

تفرضها متطلبات اعداد التقارٌر المرحلٌة بالنظر لقصر الفترة الزمنٌة التً ٌعد عنها 

تجمٌع ارقام االرباح الفصلٌة من خالل  حجم الربح المجمع تم التوصل الى  التقرٌر.

المفصح عنها فً التقارٌر المرحلٌة التً ٌصدرها المصرؾ نهاٌة كل فصل)ربع سنوٌة( 

 ( 5كما هو مبٌن فً الجدول رقم )
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 5114-5112( االرباح المرحلٌة المجمعة للسنوات 5جدول رقم ) 

 باالعتماد على التقارٌر المرحلٌة لعٌنة البحثالمصدر :اعداد الباحثان 

الربح المفصح عنه فً كشؾ الدخل  مبلػمع  المجمعالمرحلً الربح مبلػ ومن ثم تم مقارنة 

واٌجاد نسبة .من كل سنة 15/ 41المضمن فً التقارٌر السنوٌة للمصرؾ التً ٌتم اعدادها فً 

 (4الجدول رقم )فً وضح هو موكما ذلك الفرق الى االرباح فً التقارٌر السنوٌة  

 5114-5112(مقارنة الربح السنوي مع الربح المجمع للسنوات 4جدول رقم )

 السنوات

 الربح السنوي

 )ملٌون دٌنار(

 الربح المجمع

 )ملٌون دٌنار(

 الفرق

 النسبة المإٌة % )ملٌون دٌنار(

2009 12230 12233 3 0.024 

2010 10075 10512 437 4.337 

2011 21652 21626 26 0.12 

2012 28588 28588 0 0 

2013 24467 24495 28 0.144 

 المصدر :اعداد الباحثان باالعتماد على التقارٌر السنوٌة لعٌنة البحث

وٌرى الباحثان ان النسب المإٌة لمقدار الفرق بٌن االرباح المجمعة واالرباح السنوٌة تظهربان 

تلك الفروقات تمثل نسب بسٌطة قٌاسا الى االرباح السنوٌة المفصح عنها فً القوائم المالٌة 

االرباح المحاسبٌة ٌكون بسٌط وٌمكن القبول بتلك السنوٌة وبالتالً فان تاثٌرها على جودة 

خاصٌة الوقتٌة لتلك المعلومات الدرجة من موضوعٌة المعلومات فً القوائم المرحلٌة لصالح 

التً تعزز دورها الفاعل فً عمل المقارنات بٌن انجازات فترات العام الجاري مع الفترات 

اء الشركة من عام الى اخر وما لذلك من آثار المقابلة للعام السابق لقٌاس درجات النمو فً اد

وهذا ٌنفً ما ذهبت الٌه فرضٌة البحث  .. مهمة على سعر تداول االسهم فً االسواق المالٌة

تقف قصر الفترة الزمنً للتقارٌر المرحلٌة قٌدا على الٌة اعداد هذه )التً مفادها الرئٌسة

مما قد ٌقلل من جودة ارقام لتخصٌص كبٌرة القوائم ,اذ تجعل من تاثٌرات الخطا فً التقٌٌم وا

 الدخل التً ٌتم االفصاح عنها(

 

 السنوات

 الربح المجمع االرباح المرحلٌة )ملٌون دٌنار(

 الرابعالربع  الربح الثالث الربع الثانً الربع االول )ملٌون دٌنار(

2009 4330 2634 1780 3489 12233 

2010 1879 3134 2232 3267 10512 

2011 4554 5584 6413 5075 21626 

2012 4220 6247 7777 10344 28588 

2013 4355 8649 8597 2894 24495 
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 االستنتاجات والتوصٌات

 اوال:االستنتاجات

ٌعد االفصاح والشفافٌة دعامة هامة لضمان النزاهة والثقة فً المعلومات التً تصدر عن  -1

مختلؾ الجهات والتً تعد االساس التخاذ القرارات االقتصادٌة الرشٌدة وتضمن هذا الدعامة 

توصٌل معلومات واضحة وموثوق بها  وشاملة الى كل االطراؾ ذات العالقة ومن مختلؾ 

 .المصادر المتاحة 

تقوم القوائم المالٌة المرحلٌة بسد الفجوة الزمنٌة بٌن نهاٌة السنة المالٌة وتارٌخ النشر   -5

الطوٌل نسبٌاً, وبالتالً فهً تعمل على تالفً القصور فً القوائم السنوٌة والتً من أهمها عدم 

ات مراعاة هذه القوائم لخاصة التوقٌت المناسب للحصول على المعلومات, كما توفر معلوم

 حدٌثة ومنتظمة عن أداء الوحدات االقتصادٌة ومركزها المالً.

ان االعتماد على رقم الربح وحده دون االخذ بعٌن االعتبار ماقد ٌإثر علٌه من عوامل تإدي  -4

الى تخفٌض مستوى جودة االرباح كادارة االرباح وارتفاع مستوى المستحقات او تضمٌنها 

 ٌإدي الى اتخاذ قرارات التتسم بالعقالنٌة .او استخدام التقدٌرات ارباح ؼٌر متحققة ,

تتوافق القوائم المالٌة المرحلٌة مع معاٌٌر جودة المعلومات المحاسبٌة والمتمثلة فً )  -3

المالئمة,القابلٌة للفهم واالستٌعاب,المصداقٌة,القابلٌة للمقارنة( وبالتالً تتوافق  مع جودة 

 االرباح المحاسبٌة

 

 ثانٌا :التوصٌات

تعد المعاٌٌر والقواعد المحاسبٌة احد اهم  المصادر التً توفر تقارٌر تتسم بعدالة العرض  -1

واالفصاح بالقدر الذي ٌكفل توفٌر المعلومات المناسبة عن اداء الوحدة االقتصادٌة ومركزها 

          لحة والمجتمعالمالً, لٌس إلدارة تلك الوحدات فحسب بل لجمٌع االطراؾ االخرى ذات المص

الوحدات  ٌوصً الباحثان وفً ظل ؼٌاب قاعدة محلٌة خاصة بالقوائم المرحلٌة ككل . 

 (43باتباع المعٌارالدولً ) االقتصادٌة

تطوٌر واعتماد انموذج لقٌاس جودة االرباح فً سوق العراق لالوراق المالٌة ٌكون مإشرا  -5

ارباح الشركات المدرجة فً السوق مما ٌساهم فً والمتعاملٌن حول مدى جودة للمستثمرٌن 

 ترشٌد قراراتهم االستثمارٌة.

من أركان اإلفصاح المحاسبً  ٌة القوائم المالٌة المرحلٌة بوصفها ركن أساسنظراً ألهم -4

ونظراً لكون موضوع القوائم المالٌة المرحلٌة لم ٌلق االهتمام الكافً من الباحثٌن فً 

لباحثان بمزٌد من البحوث العلمٌة حول موضوع القوائم المالٌة مجال المحاسبة ٌوصً ا

ترتبط بالكٌفٌة التً ٌتم من خاللها التً  مشاكلالرحلٌة وخاصة فٌما ٌتعلق بالم

د منها أكثر تخصٌص بعض الفقرات أو البنود التً تتحقق فً مدة مرحلٌة محددة وتستفٌ

 .من مدة مرحلٌة واحدة
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 :المصادر

 اوال: التقارٌر المالٌة المرحلٌة والسنوٌة لمصرؾ الشرق االوسط العراقً لالستثمار 

 ثانٌا: الكتب والبحوث العربٌة

ابو عجٌلة ,عماد والشرٌؾ,اقبال )العالقة بٌن جودة االرباح والحاكمٌة المإسسٌة( مإتمر  -

 5112,جامعة الزرقاء االهلٌة الدولً السابع ,االردن ,نوفمبر 

ابو علً ,سوزي والدبعً,مامون وابو نصار ,محمد )اثر جودة االرباح المحاسبٌة فً تكلفة  -

 2حقوق الملكٌة طبقا لمعاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة( المجلة االردنٌة فً ادارة االعمال ,المجلد 

 5111,    1العدد 

 www.acc4 arab.com-االفصاح المحاسبً بٌن المعاٌٌر الدولٌة والتطبٌق العملً -

5111 

البكري , رٌاض واخرون )القواعد المحاسبٌة لالفصاح والشفافٌة(الندوات التً اقامها مكتب  -

  5113جامعة بؽداد ,  -االستشارات فً كلٌة االدارة واالقتصاد

التمٌمً , سحر سعدون صبار)متطلبات االفصاح والشفافٌة فً التقارٌر المالٌة ودورها فً  -
 5112جامعة بؽداد ,-لقرارات االقتصادٌة(رسالة ماجستٌر,كلٌة االدارة واالقتصاداتخاذ ا

العبٌدي ,جوان جاسم )إطار مقترح إلعداد التقارٌر المالٌة المرحلٌة ومراجعتها( رسالة  -

  5112جامعة بؽداد,-ماجستٌر ,كلٌة االدارة واالقتصاد

  5111عمان,-الزمان الفار,عبد المجٌد الطٌب )ادارة االرباح( دار جلٌس -
القاضً ,حسٌن وحمدان,مامون )النظرٌة المحاسبٌة( دار الثقافة للنشر والتوزٌع,عمان   -

 5112االردن ,

المعٌنً, سعد سلمان عواد )قٌاس جودة األرباح فً المصارؾ التجارٌة دراسة تحلٌلٌة لعٌنة  -
 (من حسابات المصارؾ التجارٌة العراقٌة

تركً , محمود إبراهٌم عبد السالم , " تحلٌل التقارٌر المالٌة " , مطابع جامعة الملك سعود ,  -
1995 

–( الدار الجامعٌة ,االسكندرٌة  1ج  -حماد ,طارق عبد العال )موسوعة المعاٌر المحاسبٌة  -

 .5111مصر,

ق الحسابات  حمدان ,عالم ومشتهً صبري )عالقة خصائص لجنة التدقٌق بنوع تقرٌر مدق -
 .1العدد 14(المجلة العربٌة فً المحاسبة ,جامعة البحرٌن المجلد 

حمدان عالم محمد موسى )العوامل المإثرة فً جودة االرباح:دلٌل من الشركات الصناعٌة  -
 5115(,1( العدد)51االردنٌة( مجلةالجامعة االسالمٌة للدراسات االقتصادٌة واالدارٌة,المجلد)

ن علً خضٌر )دور القوائم المالٌة المرحلٌة فً تحدٌد الدٌن الضرٌبً( مجلة خوشناو ,بارزا -

 5113, 1العدد  3جامؽة كركوك للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة,المجلد 

خلؾ,لعٌبً هاتو )االفصاح المحاسبً فً ظل توسع المنهج المحاسبً المعاصر لٌشمل  -

 www.ao-academy.org 5112مارك,المحاسبة االجتماعٌة( االكادٌمٌة العربٌة فً الدن
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سلطان,اٌاد شاكر وطه,عمر هاشم وحمة,عثمان عبد القادر)القوائم المالٌة المرحلٌة ومدى  -

( مجلة جامؽة  43شمولها لمتطلبات القٌاس واالفصاح فً ضوء المعٌار المحاسبً الدولً 

 5114, 1العدد  4كركوك للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة,المجلد 

,رضا ابراهٌم ؼبد القادر  )العالقة بٌن حوكمة الشركات وجودة االرباح واثرها على صالح  -

جودة التقارٌر المالٌة فً بٌئة االعمال المصرٌة( المجلة العلمبة للتجارة والتموٌل ,كلٌة التجارة 

 5111, 5جامعة طنطا العدد –

روحة دكتوراه ؼٌر قراقٌش,سائد )تاثٌر خصائص لجان التدقٌق على جودة االرباح( اط -
 5112منشورة ,االكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة ,عمان ,

محمد,محمد الفٌومً واخرون )دراسة متقدمة فً المراجعة (مكتب الجامعً الحدٌث  -

 .5111مصر ,–,االسكندرٌة 

تخاذ مرعً,عبد الرحمن )دور المعلومات المحاسبٌة التً تقدمها التقارٌر المرحلٌة فً ا -

العدد  55القرارات االستثمارٌة ( مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة ,المجلد ,

5,5111 

مٌرزا,عباس علً ,هولت,جراهام جً )دلٌل وكتاب التنفٌذ العملً للمعاٌٌر الدولٌة العداد  -

 , 5111التقارٌر المالٌة( جمعٌة المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن,
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