مذاخم حقييم األصىل وإنعكاساحها عهى جىدة اإلبالغ املايل
م .د .بشرى فاضل خضٌر الطائً
كلٌة اإلدارة واالقتصاد جامعة بؽداد/
قسم المحاسبة

الباحث مصطفى ٌونس حمٌد المثنو
دٌوان الرقابة المالٌة

املسخخهص

ٌستند إنموذج اإلبالغ المالً فً العراق على مجموعة محددة من األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌة التً
تتطلب تطبٌق مدخل الكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول بسبب طبٌعة أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق
والمحددة بموجب تعلٌمات النظام المحاسبً الموحد التً تركز على خدمة حاجات الدولة بعدّ ها المستخدم
األكثر تأثٌرا فً تحدٌد األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌة التً تنبع فً األساس من طبٌعة النظام االقتصادي فً
العراق كونه ٌركز على القطاع العام مقابل القطاع الخاص وكذلك طبٌعة ملكٌة األعمال التً تركز على شركات
األشخاص مقابل شركات األموال  ,فضال عن مٌول أفراد المجتمع نحو اإلدخار مقابل اإلستثمار وحداثة تشكٌل
السوق المالٌة فً العراق وع ّدها من األسواق ؼٌر الكفوءة فً مجال عملها ,وطالما أن مدخل الكلفة
التارٌخٌة ٌتجاهل التؽٌرات فً أقٌام األصول التً تحصل بسبب تقلبات األسعار والتقدم الفنً والتكنولوجً
وأن هذا التجاهل ٌؤثر فً قٌاس األرباح المحاسبٌة التً تعد دالة لجودة اإلبالغ المالً ,علٌه تعد جودة اإلبالغ
المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة منخفضة األمر الذي ٌستوجب إعادة النظر فً أهداؾ اإلبالغ المالً
لتركز على تقدٌم المعلومات المحاسبٌة إلصحاب المصلحة فً الوحدات االقتصادٌة وكذلك المفاهٌم المحاسبٌة
التً ٌجب أن تنسجم وتلك األهداؾ ال سٌما فً مجال تبنً مفهوم محدد للمحافظة على رأس المال
والخصائص األساسٌة للمعلومات المحاسبٌة بما ٌجعلها مفٌدة لقراراتأصحاب المصلحة ,فضال عن تبنً
مداخل بدٌلة فً تقٌٌم األصول ( مدخل الكلفة اإلستبدالٌة ومدخل صافً القٌمة القابلة للتحقق ومدخل القٌمة
العادلة ) تمهٌدا لتحسٌن جودة اإلبالغ المالً فً العراق .
املصطهذاث انرئيسيت نهبذذ  :مدخل الكلفة التارٌخٌة  ,مدخل الكلفة اإلستبدالٌة  ,مدخل صافً القٌمة
القابلة للتحقق  ,مدخل القٌمة العادلة  ,جودة األرباح المحاسبٌة  ,جودة اإلبالغ المالً .

جملة العلوم

بحث مستل من رسالة ماجستٌر

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 47

الصفحات 724 -704
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تعد مشكلة تقٌٌم األصول ومازالت إحدى القضاٌا الخالفٌة فً الفكر والممارسة المحاسبٌة ومحط
إهتمام اللجان والمجالس المهنٌة والباحثٌن ,وٌظهر ذلك جلٌا من خالل ما تم إصداره من معاٌٌر محاسبٌة
توصً بتطبٌق أسس أو مداخل بدٌلة لمدخل الكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول ,وما تم مناقشته من قبل
الباحثٌن بصدد أفضلٌة تلك المداخل وأسس تفضٌلها ,وٌعزى تعدد مداخل تقٌٌم األصول إلى طبٌعة أهداؾ
اإلبالغ المالً وتنوع حاجات مستخدمً التقارٌر المالٌة وربما تعارض البعض منها ,فضال عن تعدد المفاهٌم
المحاسبٌة ذات الصلة ومن بٌنها المفاهٌم النظرٌة للمحاسبة ( مفهوم المالك ومفهوم الوحدة ) ومفاهٌم
المحافظة على رأس المال ( مفهوم المحافظة على رأس المال المالً والمادي ) ,وكذلك مفاهٌم جودة
المعلومات المحاسبٌة ( الخصائص الرئٌسة للمعلومات والخصائص التعزٌزٌة ) ,إذ ٌتم اختٌار المدخل
المناسب لتقٌٌم األصول فً ضوء إنسجامه مع تلك األهداؾ والمفاهٌم من جهه ودوره فً تعزٌز جودة اإلبالغ
المالً من جهه أخرى .
وتقسم المداخل المعتمدة فً تقٌٌم األصول إلى مدخلٌن ٌ ,ستند المدخل األول إلى الكلفة وٌتمثل بمدخل
الكلفة التارٌخٌة ( المدخل التقلٌدي ) ,فً حٌن ٌستند المدخل الثانً إلى السوق وٌتمثل بمدخل الكلفة
اإلستبدالٌة ومدخل صافً القٌمة القابلة للتحقق ومدخل القٌمة العادلة  ,هذا وتكمن مشكلة البحث فً إعتماد
إنموذج اإلبالغ المالً فً العراق على مدخل الكلفة التارٌخٌة فً التقٌٌم بسبب طبٌعة أهداؾ اإلبالغ المالً
فً العراق التً تركز على خدمة حاجات الدولة بع ّدها المستخدم األكثر تأثٌرا فً تحدٌد األهداؾ والمفاهٌم
المحاسبٌة التً تنبع فً األساس من طبٌعة النظام االقتصادي فً العراق كونه ٌركز على القطاع العام مقابل
القطاع الخاص وكذلك طبٌعة ملكٌة األعمال التً تركز على شركات األشخاص مقابل شركات األموال  ,فضال
عن مٌول أفراد المجتمع نحو اإلدخار مقابل اإلستثمار وحداثة تشكٌل السوق المالٌة فً العراق وعدّ ها من
األسواق ؼٌر الكفوءة فً مجال عملها ,وعلٌه تعد جودة اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة منخفضة
األمر الذي ٌستوجب إعادة النظر فً األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌة من جهه وتبنً مداخل بدٌلة فً تقٌٌم
األصول من جهه أخرى تمهٌدا لتحسٌن جودة اإلبالغ المالً فً العراق .
وفً ضوء ما سبق  ,سٌتناول البحث المحاور اآلتٌة :
المحور األول  :منهجٌة البحث ودراسات سابقة
المحور الثانً  :قٌاس جودة اإلبالغ المالً وعالقتها بمداخل تقٌٌم األصول – مدخل
مفاهٌمً
المحور الثالث  :إنعكاسات مداخل تقٌٌم األصول على جودة اإلبالغ المالً فً الوحدات االقتصادٌة
العراقٌة – مدخل تحلٌلً
المحور الرابع  :الخالصة والمقترحات
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احملىر األول /منهجيت انبذذ ودراساث سابقت

مشكلة البحث ,وٌمكن صٌاؼتها فً التساؤل االتً " ما هً المداخل المعتمدة فً تقٌٌم األصول بشكل
عام ,وتلك المعتمدة فً البٌئة العراقٌة بشكل خاص ؟ وهل لتلك المداخل إنعكاسات على جودة اإلبالغ
المالً ؟ .
أهداؾ البحث ,وتتمثل باآلتً :
عرض ومناقشة مداخل تقٌٌم األصول بشكل عام وبٌان إنعكاساتها على جودة اإلبالغ المالً .
تحدٌد المداخل المعتمدة فً تقٌٌم األصول فً الوحدات االقتصادٌة العراقٌة وبٌان إنعكاساتها على جودة
اإلبالغ المالً .
فرضٌة البحث" ,توجد عالقة ذات داللة معنوٌة بٌن المداخل المعتمدة فً تقٌٌم األصول
(المدخل المستند إلى الكلفة والمدخل المستند إلى السوق) وبٌن جودة اإلبالغ المالً"  ,وٌمكن تقسٌم
هذه الفرضٌة إلى فرضٌتٌن فرعٌتٌن وكما ٌأتً:

أ .توجد عالقة ذات داللة معنوٌة بٌن المدخل المستند إلى الكلفة فً تقٌٌم األصول وبٌن جودة اإلبالغ المالً .
ب .توجد عالقة ذات داللة معنوٌة بٌن المدخل المستند إلى السوق فً تقٌٌم األصول وبٌن جودة اإلبالغ المالً.

 .4منهج البحث ومصادر جمع المعلومات ,إذ اعتمد الباحثان المنهج اإلستقرائً فً تقٌٌم جودة اإلبالغ
المالً للوحدات االقتصادٌة المحلٌة فً ظل األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌة ذات الصلة وتحدٌد مجاالت
القصور تمهٌدا لتقدٌم المقترحات المناسبة فً ظل التطورات التً تشهدها البٌئة الدولٌة والمحلٌة فً كل
المجاالت ومن أبرزها المجاالت االقتصادٌة ,كما أعتمد الباحثان على ما متوفر من األدبٌات المحاسبٌة
بهدؾ كتابة البحث ,فضال عن تنظٌم إستمارة إستبٌان* تضمنت محورٌن خصص المحور األول لبٌان
انعكاسات مداخل تقٌٌم األصول على جودة اإلبالغ المالً ,فً حٌن خصص المحور الثانً لتحدٌد مجاالت
القصور فً اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة فً ظل الظروؾ البٌئٌة المستجدة ومن ثم إبراز
الحاجة إلى تحدٌد أهداؾ ومفاهٌم محاسبٌة جدٌدة ,ومن ثم تحدٌد المداخل البدٌلة فً تقٌٌم األصول بما
ٌعزز جودة اإلبالغ المالً فٌها .
رانيا  :دراساث سابقت

 .1دراساث عربيت
أ.

دراسة الداعور وعابد (" )2002اعادة تقٌٌم االصول الثابتة فً فلسطٌن _ دراسة مٌدانٌة" هدفت إلى
دراسة مشكلة إعادة تقٌٌم األصول الثابتة فً الوحدات االقتصادٌة الفلسطٌنٌة  ,وذلك من خالل تحلٌل ما
تضمنه الفكر واألدب المحاسبً فً هذا الخصوص  ,فضال عن إجراء دراسة مٌدانٌة لمعرفة أراء
مجموعة من مستخدمً المعلومات المحاسبٌة المتوقع تأثرهم بمعلومات إعادة التقٌٌم لمعرفة أرائهم عن
عملٌة إعادة تقٌٌم األصول وأهم الدوافع المرتبطة بارائهم سواء المؤٌدة او المعارضة لفكرة إعادة
التقٌٌم ,وقد خلصت الدراسة إلى عدم وجود اختالؾ بٌن أراء العٌنة حول أهم الدوافع وراء الموافقة
على عملٌة إعادة التقٌٌم والمتمثلة بإظهار قوائم مالٌة عادلة وتوفٌر قٌاس أكثر واقعٌة لألرباح الناتجة
عن التقٌٌم على وفق القٌمة للقٌمة العادلة وحل مشكلة عدم تماثل البٌانات والمعلومات بٌن اإلدارة
والمستثمرٌن  ,وقد أوصت الدراسة الوحدات االقتصادٌة الفلسطٌنٌة بممارسة عملٌة إعادة التقٌٌم على
وفق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة للحصول على قوائم مالٌة اكثر عدالة .

* تم إستالل محاور اإلستبانة ونتائج التحلٌل من رسالة الماجستٌر الموسومة " مداخل تقٌٌم األصول فً ظل تعدد
المفاهٌم المحاسبٌة وانعكاساتها على جودة اإلبالغ المالً " كلٌة اإلدارة واالقتصاد – جامعة بؽداد – .2093
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ب .دراسة صالح ( " )2090دور المستثمرٌن فً تقٌٌم جودة اإلبالغ المالً وانعكاساتة على اتخاذ القرار
االستثماري _ دراسة مٌدانٌة فً سوق العراق لالوراق المالٌة " والتً هدفت إلى التعرٌؾ بمفهوم جودة
اإلبالغ المالً وتحدٌد مجاالت التطوٌر ذات الصلة  ,والتً ٌمكن للشركات المساهمة والسٌما المدرجة
فً سوق العراق لالوراق المالٌة تبنٌها بما ٌخدم الجهات المستفٌدة بشكل عام والمستثمرٌن بشكل خاص
 ,فضال عن توضٌح دور المستثمرٌن فً تقٌٌم جودة اإلبالغ المالً لتلك الشركات وانعكاس ذلك على
القرارات االستثمارٌة التً ٌتخذونها ,وخلصت الدراسة إلى أن إلحتٌاجات وسلوك المستثمرٌن تأثٌرا فً
جودة اإلبالغ المالً ,وأوصت بضرورة قٌام إدارات الشركات بالتعرؾ على طبٌعة المعلومات التً
ٌحتاجها المستثمرٌن وإهتمام القائمٌن على إعداد تقارٌر اإلبالغ المالً بجودة المعلومات المحاسبٌة
ومراعاة تفضٌل فئات المستثمرٌن للمعلومات وتعدد احتٌاجاتهم إلتخاذ القرار اإلستثماري الصائب .
ت .دراسة المشهدانً وآخرون ( " )2092تعدد المفاهٌم المحاسبٌة وأثره فً الفكر والممارسة العملٌة "
والتً هدفت إلى بٌان أثر تعدد المفاهٌم المحاسبٌة فً الفكر المحاسبً والممارسة العملٌة فً ظل مسلمة
مفادها بأن هناك تعارض فً مصالح مستخدمً التقارٌر المالٌة بالشكل الذي ٌؤدي إلى تعدد المفاهٌم
المحاسبٌة  ,وقد خلصت الدراسة الى أن الصعوبة فً صٌاؼة نظرٌة للمحاسبة تكمن فً صعوبة األتفاق
حول ماهٌة األهداؾ المحاسبٌة من جهة وتعدد المفاهٌم المحاسبٌة ( ومن بٌنها المفاهٌم النظرٌة
للمحاسبة ومفاهٌم جودة المعلومات المحاسبٌة ) من جهة ثانٌة األمر الذي ٌؤثر فً كل من الفكر
والممارسة المحاسبٌة من خالل إتاحة العدٌد من البدائل المحاسبٌة فً مجال القٌاس واالفصاح .
 .2انذراساث غري انعربيت

أ .دراسة )Quality of financial reporting choice determinants and (Cohen,2003

 , economic consequencesتفحصت الدراسة المحددات والنتائج االقتصادٌة وإرتباطها مع خٌار
جودة اإلبالغ المالً  ,حٌث توصل الباحث الى وجود األدلة التً تدعم األرتباط اإلٌجابً بٌن طلبات
المستثمرٌن من المعلومات عن الشركة وبٌن جودة اإلبالغ المالً ,وكذالك إرتباط التكالٌؾ المرتفعة
للملكٌة مع إنخفاض جودة المعلومات المالٌة ,وفٌما ٌتعلق بالنتائج االقتصادٌة تشٌر األدلة إلى أن ارتفاع
جودة اإلبالغ المالً فً الشركات ٌؤدي الى تخفٌض التباٌن فً معلوماتها.

ب .دراسة ) The case for entry values: A defense of replacement (Lennard, 2010

 , costتفحص الباحث فً هذة الدراسة قٌم اإلدخال وذلك من خالل عرض ومناقشة آراء األطراؾ
سواء كانت أكادٌمٌة ومهنٌة التً دافعت عن الكلفة االستبدالٌة بع ّدها احد المداخل البدٌلة فً التقٌٌم ,مع
عرض ج انب من الحجج ضد تبنً مدخل الكلفة االستبدالٌة على أساس أن قٌم اإلخراج أفضل مقارنة
بقٌم اإلدخال ,وقد خلصت الدراسة الى أن التفكٌر بصعوبة تطبٌق الكلفة االستبدالٌة ٌجب ان ٌقابلة تفكٌر
بان كل المداخل البدٌلة والمستخدمة فً القٌاس حتى الكلفة التارٌخٌة تواجه صعوبة أو ٌصعب تطبٌقها
فً بعض الحاالت ,وأن تجاوز الكلفة االستبدالٌة تلك الصعوبات ٌتمثل فً استخدام معلومات محدثة عن
االسعار ٌسهل الحصول علٌها فً الوقت المناسب .
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ت .دراسة ) Accounting quality: Choosing fair value versus , (Chen, 2011

 , historical costتمثل هدؾ الدراسة فً مقارنة مقاٌٌس جودة المحاسبة للشركات العقارٌة للتحقق
فً ما إذا كان إختٌار نموذج قٌاس الممتلكات االستثمارٌة ٌرتبط مع إدارة األرباح وإنخفاض قٌمة
المالءمة ,وتم فحص اإلختالؾ فً مستوٌات جودة المحاسبة وع ّدها اختالؾ لقٌمة الممتلكات الحقٌقٌة
للشركات ,وقد أكدت النتائج التجرٌبٌة كما تشٌر الدراسة إلى أن الشركات التً تتبنى مدخل القٌمة العادلة
فً قٌاس الممتلكات اإلستثمارٌة تكون جودة المحاسبة فٌها منخفضة عن ؼٌرها من الشركات  ,فضال
عن أن الشركات التى ال تعتمد القٌمة العادلة ٌكون تقرٌرها عن صافً الدخل سلبٌا .

لقد مثلت الدراسات السابقة والنتائج التً خلصت إلٌها وكذلك التوصٌات التً تقدمت بها تراكما
فكرٌا أتاح للباحثان فرصة اإلنطالق منها وتأطٌر بعض األفكار والمفاهٌم ذات الصلة بموضوع البحث الذي
جاء مكمال لتلك الدراسات من جهة ومتمٌزا عنها كما ٌرى الباحثان من جهة أخرى فً مجال الربط بٌن
مداخل تقٌٌم األصول وبٌن جودة األرباح المحاسبٌة وبٌان إنعكاس ما سبق على جودة اإلبالغ المالً التً
تعد منخفضة فً الوحدات االقتصادٌة العراقٌة وفقا لما أسفرت عنه نتائج اإلستبانة التً تم تنظٌمها بهدؾ
إختبار األفكار النظرٌة التً طرحها البحث ,فضال عن بٌان الحاجة إلى إعادة النظر فً أهداؾ اإلبالغ المالً
والمفاهٌم المحاسبٌة على مستوى البٌئة العراقٌة وتبنً مداخل بدٌلة فً تقٌٌم األصول بهدؾ تعزٌز جودة
اإلبالغ المالً وانسجاما مع التطورات المرتقبة فً الكثٌر من المجاالت ومن بٌنها المجاالت االقتصادٌة .

احملىر انزاني /قياس جىدة اإلبالغ املايل وعالقخها مبذاخم حقييم األصىل
مذخم مفاهيمي

تشٌر األدبٌات والدراسات المحاسبٌة إلى أن هناك أكثر من مدخل لقٌاس جودة اإلبالغ المالً
 Financial Reporting Qualityإستنادا إلى عالقة جودة اإلبالغ المالً بمفاهٌم أخرى ذات صلة مثل

مفهوم جودة المعلومات المحاسبٌة  Accounting Information Qualityالمتمثلة بمنفعة تلك
المعلومات إلؼراض مستخدمٌها والتً تتجلى بالخصائص التً ٌجب أن تتسم بها تلك المعلومات ,وكذلك
مفهوم جودة المعاٌٌر المحاسبٌة  Accounting Standards Qualityالتً ٌتم إصدارها من قبل الجهات
المهنٌة المتخصصة بما ٌنسجم واألهداؾ المحددة لإلبالغ المالً ,فضال عن مفهوم جودة األرباح المحاسبٌة
التً تعبر فً جانب منها عن إستمرارٌة األرباح  Earnings Persistenceوقدرتها التنبؤٌة Earnings

 Predictabilityوقابلٌتها على التؽاٌر  ,Earnings Variabilityوكذلك الفرق بٌن صافً الدخل والتدفق
النقدي من العملٌات التشؽٌلٌة من الجانب األخر.
وبناءا على ما سبق ٌمكن تحدٌد أكثر من مدخل لقٌاس جودة اإلبالغ المالً وكما ٌلً :
أوال  :مذخم جىدة املعهىماث احملاسبيت نقياس جىدة اإلبالغ املايل

ٌتم وفقا لهذا المدخل تحدٌد (قٌاس) جودة اإلبالغ المالً على أساس جودة المعلومات المحاسبٌة التً
ٌنتجها نظام اإلبالغ المالً فً الشركة ,والتً تتمثل فً منفعة تلك المعلومات إلؼراض مستخدمٌها ومنهم
حملة األسهم الحالٌٌن والمرتقبٌن والمقرضٌن الحالٌٌن والمحتملٌن ,وٌعد اإلطار المفاهٌمً الصادر عن
مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً  FASBأحد األمثلة على هذا المدخل ,الذي ركز على تعرٌؾ الجودة
فً ظل أهداؾ اإلبالغ المالً الذي ٌنصب على تزوٌد المستخدمٌن بالمعلومات المحاسبٌة المفٌدة التخاذ
قرارات االستثمار واالئتمان وقرارات أخرى مماثلة ,وعلٌه حدد المجلس الخصائص النوعٌة للمعلومات
المحاسبٌة بخاصٌتً المالئمة والموثوقٌة ,ومع ذلك فأن تحدٌد جودة اإلبالغ المالً على أساس الخصائص
أعاله ٌثٌر مشكلة من الناحٌة التجرٌبٌة ,فإذا كان القصد كما تشٌر (الساعدي) هو تقٌٌم تلك الخصائص بشكل
منفرد فأنها ؼٌر قابلة للدمج ولٌس بالضرورة أن تكون متوافقة مع بعضها البعض وعادة ال ٌمكن قٌاسها
بشكل منفصل ,فمن الناحٌة العملٌة ؼالبا ما ٌتطلب اإلبالغ المالً المفاضلة بٌن خاصٌة المالءمة التً تركز
على اإل عتراؾ المحاسبً للظاهرة االقتصادٌة فً الوقت المناسب حتى لو كان ذلك على حساب اإلبالغ عن
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أرقام مقدرة وؼٌر مستندة إلى معامالت اقتصادٌة ,وخاصٌة الموثوقٌة التً تهدؾ إلى تخفٌض أخطاء القٌاس
حتى لو كان ذلك على حساب توقٌت اإلعتراؾ بالظاهرة االقتصادٌة وما ٌترتب علٌها من نتائج قد تكون
مؤثرة فً جودة اإلبالغ المالً وبالتالً فً قرارات مستخدمً التقارٌر المالٌة.
( الساعدي  )24: 2092 ,وبتصرؾ وقد ذهب تقرٌر اللجنة الخاصة عن اإلبالغ المالً  Jenkinsالتابعة
للمعهد األمرٌكً للمحاسبٌن القانونٌٌن  AICPAالصادر سنة  9114إلى أبعد مما ذهب إلٌه مجلس معاٌٌر
المحاسبة المالٌة األمرٌكً  FASBفً مجال تحدٌد حاجات مستخدمً التقارٌر المالٌة من المعلومات من

خالل تحدٌد المتطلبات التالٌة (Jonas & Blanchet , 2000:356 ) :

 .9تحلٌل منفصل لكل قطاع من قطاعات الشركة التً تواجه فرص ومخاطر متعددة ومتباٌنة.
 .2فهم طبٌعة أعمال الشركة ووجهات نظر إدارتها ,وكذلك الفهم اآلنً للتؽٌرات المحٌطة بها.
 .3اإلبالغ عن المعلومات المستقبلٌة لنشاطات الشركة ,وتحدٌد مستوى موثوقٌة المعلومات المقدمة من
قبلها.
كما أشار البعض وفً نفس السٌاق إلى أهمٌة وجود خصائص أخرى للمعلومات المحاسبٌة إلى جانب
الخصائص التً حددها مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً  ,FASBتمثلت فً الوضوح وإستمرارٌة
األرباح والمعلومات ؼٌر التجمٌعٌة (التفصٌلٌة) واإلكتمال التً تزٌد من فائدة المعلومات المحاسبٌة وتنسجم
مع متطلبات بٌئة األعمال المعاصرة ,ولذلك تم تطوٌر الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة الصادرة من
المجلس المذكور والتوصل إلى إطار جدٌد ٌتضمن الخصائص النوعٌة للمعلومات المحاسبٌة ,ومن بٌنها
خاصٌة إ ستمرارٌة األرباح التً تنصب على التمٌٌز بٌن األرباح ؼٌر العادٌة وؼٌر المتكررة وبٌن األرباح
التً ٌتوقع إستمرارها فً المستقبل ,وكذلك خاصٌة المعلومات ؼٌر التجمٌعٌة التً تعكس نتائج أعمال
القطاعات التابعة للشركة وتقدم فهم أفضل عن إمكانٌات الشركة والفرص المتاحة أمامها وكذلك المخاطر التً
ٌمكن أن تواجهها فً المستقبل ,فضال عن خاصٌتً اإلكتمال التً تشٌر إلى الشمولٌة والموازنة والشفافٌة
وخاصٌة الجوهر التً تشٌر إلى صدق التمثٌل ومدى انسجام المعلومات المحاسبٌة مع الحقائق وتمثٌلها
للعملٌات.
االقتصادٌة
للمضامٌن
ووصفها
األحداث
لجوهر
)(Jonas&Blanchet,2000:359)(Gelinas&Sutton,2002:35-36
رانيا  :مذخم جىدة املعايري احملاسبيت كمقياس جلىدة اإلبالغ املايل
ٌتم وفقا لهذا المدخل قٌاس جودة اإلبالغ المالً على أساس جودة المعاٌٌر المحاسبٌة ,وتمثل المعاٌٌر
المحاسبٌة إ نموذجا أو نمطا لألداء المحاسبً واألحكام ذات الصلة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالٌة أو
بنوع معٌن من أنواع العملٌات واألحداث وكذلك الظروؾ التً تؤثر فً الشركة " ( الشٌرازي : 1990 ,

 ,)125كما تعد المعاٌٌر المحاسبٌة بمثابة المرشد األساسً لقٌاس العملٌات واألحداث والظروؾ التً تؤثر
فً المركز المالً للشركة ونتائج أعمالها مع إٌصال المعلومات إلى أصحاب المصلحة فٌها.
( لطفً ) 366 : 2005 ,
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وتحدد المعاٌٌر المحاسبٌة الخصائص التً ٌجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبٌة ,ومن ثم فهً تعد
بمثابة القواعد األساسٌة الواجب إتباعها واالسترشاد بها لتقٌٌم نوعٌة تلك المعلومات ,حٌث إن تقدٌم النصح
باختٌار طرائق المعالجة المحاسبٌة لمشكلة أو لمشاكل محددة وأسالٌب اإلفصاح عن النتائج المترتبة عنها
على أساس فائدة المعلومات المحاسبٌة للقرارات االقتصادٌة ؼٌر كاؾ لمن ٌتحملون مسؤولٌة إنتاج
المعلومات المحاسبٌة واإلفصاح عنها فً التقارٌر المالٌة ,الن األمر ٌتطلب تحدٌد الخصائص التً تجعل هذه
المعلومات مفٌدة فً اتخاذ القرارات وذلك من خالل إصدار مجموعة من المعاٌٌر المحاسبٌة التً تتحدد على
ضوئها طرائق وأسالٌب قٌاس اآلثار المترتبة عن العملٌات واألحداث المالٌة وكذلك الظروؾ الخارجٌة
األخرى على نتائج أعمال الوحدات االقتصادٌة ومركزها المالً وتوصٌل نتائج هذا القٌاس إلى مستخدمً
التقارٌر المالٌة ( .نجم )23 :2002 ,
وٌشٌر  Belkaouiفيً سيٌاق متصيل إليى أن " المعياٌٌر المحاسيبٌة تعيد بمثابية قواعيد عامية تشيتق مين
األهييداؾ والمفيياهٌم النظرٌيية للمحاسييبة وتسييتخدم فييً تطييوٌر األسييالٌب أو التقنٌييات المحاسييبٌة " ,بمعنييى أن
المعاٌٌر المحاسبٌة وحسب ما جاء فً أعاله تعد حلقة الوصل بٌن كل مين األهيداؾ والمفياهٌم مين جهية وبيٌن
التطبٌقات العملٌة من جهة أخرى( Belkaoui ,2000: 163 ) .
وتعد جيودة اإلبيالغ الميالً دالية لكيل مين جيودة المعياٌٌر المحاسيبٌة التيً تحكيم اإلفصياح عين المعلوميات
المحاسبٌة فضال عن فاعلٌة القيوى التنظٌمٌية ومسيتوى التيزام الشيركات بتليك المعياٌٌر ,وعلٌيه إذا كيان اليدفع
باتجاه حماٌة حقوق حملة األسهم ومعاٌٌر اإلفصاح ضعٌفا ,فان جودة اإلبالغ المالً ستكون ضعٌفة أٌضيا ,إال
أن ما سبق ومن وجهة نظر Muellerال ٌعد كافٌا فالمحاسبة ومعياٌٌر اإلبيالغ وإن اتسيما بجيودة عالٌية إال أن
األمر ٌتطلب توفٌر بنى تحتٌة دولٌة شاملة لإلبالغ المالً ,وقد تم وعلى حيد تعبٌير  Muellerتأكٌيد هيذا األمير

من قبل مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة األمرٌكً  FASBسنة  9111فيً مناقشياته بشيأن دور المجليس فيً
تحدٌد الرؤٌا المستقبلٌة لصٌاؼة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة ,وكيذلك فيً نشيرة المفياهٌم الصيادرة مين قبيل هٌئية
تداول األوراق المالٌة  SECسنة  2000فً نفس السٌاق (Mueller,109) .بدون سنة

رانزا  :مذخم جىدة األرباح احملاسبيت كمقياس جلىدة اإلبالغ املايل
ٌتم وفقا لهيذا الميدخل قٌياس جيودة اإلبيالغ الميالً عليى أسياس جيودة األربياح المحاسيبٌة ,وتشيٌر جيودة
األرباح المحاسبٌة كما ٌرى  Kieso & et alإلى قدرتها على التنبيؤ باألربياح والتيدفقات النقدٌية المسيتقبلٌة
للشركة ,وبالتالً قدرتها على تأمٌن ردود أفعال إٌجابٌة لسيوق الميال وتعزٌيز ثقية المسيتثمرٌن واآلخيرٌن مين
أصييحاب المصييلحة فييً المعلومييات المنشييورة فييً التقييارٌر المالٌيية ميين خييالل االهتمييام بمعيياٌٌر قٌيياس األربيياح
واإلبالغ عنها(Kieso & et al, 2010:33).
وٌعبر مفهوم جودة األرباح عين درجية التقيارب بيٌن اليربح المحاسيبً واليربح االقتصيادي باإلعتمياد عليى
مفهوم المحافظة على رأس المال بعدّه مدخال لقٌاس الربح المحاسبً من خالل التركٌز على التؽٌير فيً صيافً
األصييول المتييأتً ميين النشيياطات التشييؽٌلٌة للشييركة خييالل الفتييرة المالٌيية باسييتثناء تلييك النشيياطات ذات الصييلة
بالمالكٌن ) ,)Schroeder & et al,2001:81وطالما أن الربح االقتصادي وعلى حيد تعبٌير  Hodgeؼٌير
منظييور ,علٌييه ال ٌمكيين قٌيياس أو الحكييم علييى جييودة األربيياح المحاسييبٌة ميين خييالل درجيية إرتباطهييا بييالربح
االقتصادي( Hodge, 003:40 ) .
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وٌشيٌر كيل مين  Schipper & Vincentإليى أن جيودة األربياح تعيد مفهيوم محيدد لمفهيوم عيام وهيو جيودة
اإلبالغ المالً ) ,(Schipper& Vincent,2003:98والتً ٌتم الحكم علٌها من عدة مناظٌر من بٌنها على

حد تعبٌر  Cohenمنظور إستمرارٌة األرباح ومقدرتها على التنبؤ باألداء فيً المسيتقبل وكيذلك قابلٌتهيا عليى
التؽاٌر ,فضال عن منظور العالقة بٌن النقد والمستحقات والدخل المحاسيبً ) ,(Cohen,2003:2وعليى هيذا
األساس قدم الفكر المحاسيبً العدٌيد مين المقياٌٌس البدٌلية لجيودة األربياح التيً تعكيس فيً نهاٌية األمير جيودة
اإلبالغ المالً من بٌنها :
وٌعيد هيذا
 .9مقٌاس المستحقات ,والذي ٌعبر عن مدى إنحراؾ صافً الدخل عن التدفقات النقدٌة التشيؽٌلٌة ّ
المدخل من أكثر المداخل استخداما ً من قبل الباحثٌن لقٌاس جودة األرباح ,وذلك لكون األسياس المسيتخدم
فً المحاسبة و بشكل أساسً هو أساس االستحقاق الذي ٌقيوم عليى مبيدأ مقابلية اإلٌيرادات والمصيروفات
التً تخص المدة الحالٌة ومبدأ تحقق اإلٌراد ,إال أنه بسبب االنتقادات الموجهة لذلك األساس الذي ٌتطلب
ميين المحاسييب الكثٌيير ميين التقييدٌر واالجتهيياد الشخصييً ,والسييٌما فييً مجييال احتسيياب االنييدثار وتقييدٌر
المخصصات واإلختٌار بٌن طرق التقوٌم البدٌلة فأنه ٌتٌح لإلدارة الفرصة لممارسة إدارة األرباح والتأثٌر
فً جودتها (الفتالوي ,)64: 2099,فقد وجد  Sloanأن الشركة التً لدٌها مستحقات عالٌية (أي فجيوة
كبٌرة بٌن صافً الدخل والتدفقات النقدٌة التشؽٌلٌة) تعانً من تدنً أدائهيا الميالً المسيتقبلً ,كميا وجيد
 Bradshaw & et alأن أسعار األسيهم تتيأثر بتطبٌقيات المسيتحقات الحالٌية ,وبالتيالً فهيً تيؤثر فيً
نماذج التنبؤ بالعوائد ,وعلٌه فأن إدراك المستحقات ٌعيد مؤشيرا جٌيدا لجيودة األربياح( .السياكنً2090 ,
)15:
 .2المقٌيياس اإلحصييائً باسييتخدام السالسييل الزمنٌيية ,الييذي ٌتضييمن ثالثيية أبعيياد تتمثييل باسييتمرارٌة األربيياح
وقدرتها التنبؤٌة وقابلٌتها على التؽاٌر ,وتشٌر إستمرارٌة األرباح كما ٌيرى (المعٌنيً) عليى الميدى اليذي
تصبح فٌه األرباح المحاسبٌة الحالٌة جزء دائم من سلسلة األرباح ,وعلٌه فأنهيا تعبير عيادة عين مسيتوى
جودتها ,فً حٌن تشٌر القدرة التنبؤٌة لألرباح المحاسبٌة على قيدرة اإلبيالغ الميالً بضيمنها اإلبيالغ عين
عناصر الدخل فً تحسٌن قدرة مستخدمً التقيارٌر المالٌية عليى التنبيؤ بالمعلوميات ذات الصيلة بحاجياتهم
واهتماماتهم ,وأخٌرا طالما أن األرباح المحاسيبٌة ممهيدة ( بسيبب الؽٌياب النسيبً لقابلٌتهيا عليى التؽياٌر)
وقدرتها التنبؤٌة عالٌة فأن ذلك ٌنعكس على جودتها ( .المعٌنً ) 12 : 2092,
وٌعد مدخل جودة األرباح من المداخل العملٌة لقٌاس جودة اإلبالغ المالً ,التً تعبر ومن وجهة نظر
الباحثان عن اإلرتباط بٌن جودة األرباح وجودة المداخل المعتمدة فً تقٌٌم األصول واإللتزامات لسببٌن هما:
 .9تعد األرباح المحاسبٌة محصلة للتؽٌرات التً تطرأ على أقٌام األصول وااللتزامات خالل مدة محددة من
الزمن والتً ٌتم االعتراؾ بها فً شكل مكاسب أو خسائر ,وبذلك فأن أخطاء التوقٌت والقٌاس
المحاسبً لألرباح تعد فً ذات الوقت أخطاء فً التوقٌت والقٌاس المحاسبً لألصول وااللتزامات ,حٌث
تتولد أخطاء التوقٌت على حد تعبٌر(  (Balkaoui,2004عندما تظهر التؽٌرات فً أقٌام صافً األصول
فً مدة ما ولكن المحاسبة عنها تتم فً مدة أخرى ,كما تتولد أخطاء القٌاس عندما ال ٌتم التعبٌر عن
صافً األصول والتؽٌرات التً تطرأ علٌها خالل مدة ما بوحدات من القوة الشرائٌة العامة التً تعبر عن
التؽٌر فً المستوى العام لألسعار.
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 .2تعكس األرباح المحاسبٌة األداء االقتصادي للشركة ,وعلٌه فإن عالقة األرباح المحاسبٌة بكل من
التدفقات النقدٌة والتؽٌرات فً القٌمة السوقٌة لصافً األصول خالل مدة محددة من الزمن ٌعد بدٌال
عملٌا لألداء االقتصادي ,إذ أن اقتراب األرباح المحاسبٌة على سبٌل المثال من التدفقات النقدٌة التشؽٌلٌة
ٌوفر دلٌال على جودتها ,كما أن االنسجام بٌن األرباح المحاسبٌة وبٌن التؽٌرات فً األقٌام السوقٌة
لصافً األصول على حد تعبٌر ٌ Buchman & et alوفر دلٌال إضافٌا بشأن جودة تلك األرباح ألنه
ببساطة ٌعكس توقعات السوق المالٌة ( Buchman & et al , 2004: 171-172 ).
ومما سبق ٌتبٌن بأن جودة األرباح المحاسبٌة ,وبالتالً جودة اإلبالغ المالً تعتمد على إٌجاد الحلول
المناسبة ألثنٌن من المشاكل التً تواجه الفكر والممارسة المحاسبٌة ,تتمثل األولى فً توقٌت االعتراؾ
بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التؽٌرات التً تحصل فً أقٌام صافً األصول خالل مدة محددة من
الزمن ,فً حٌن تتمثل الثانٌة بتبنً محدد ( سٌاسة ) التحفظ واإلعتراؾ الفوري بالخسائر ووفقا لما ٌلً
 ( :أبو الخٌر  ,بدون سنة  ) 29-92 :وبتصرؾ
 .1توقٌت االعتراؾ بالمكاسب والخسائر ,إذ تعد األرباح المحاسبٌة ذات جودة عالٌة إذا ما قدمت مؤشرات
موضوعٌة بشأن قدرتها على تفسٌر التؽٌرات التً تحصل فً أقٌام صافً األصول ,وٌتم ذلك من خالل
توقٌت اإل عتراؾ بالمكاسب والخسائر ذات الصلة بتؽٌرات أقٌام صافً األصول واإلبالغ عنها فً وقت
تحققها ,ألن بإمكان السوق المالٌة أن تحصل على المعلومات التً ٌتم من خاللها الحكم على أداء الشركة
من مصادر أخرى بدٌلة للتقارٌر المالٌة ,األمر الذي ٌضعؾ من جودة األرباح المحاسبٌة ومن ثم ٌضعؾ
من جودة اإلبالغ المالً بسبب أن األرباح المحاسبٌة المعلن عنها فً التقارٌر المالٌة خالل مدة مالٌة
محددة ال تعبر عن األداء الحقٌقً للشركة خالل نفس المدة ,فضال عن أن أقٌام األصول وااللتزامات التً
ٌتم اإلبالغ عنها فً التقارٌر المالٌة تتضمن أخطاء التوقٌت بمقدار ما تم تأجٌله أو التعجٌل به من
المكاسب أو الخسائر الناتجة من تؽٌر أقٌام تلك األصول وااللتزامات خالل المدة التً تؽطٌها التقارٌر
المالٌة المنشورة هذا من جانب ,ومن جانب أخر ٌشٌر  Bartovإلى أن توقٌت عملٌات بٌع األصول عادة
ما ٌكون خٌار لإلدارة وٌعد فً ذات الوقت أداة للتالعب فً األرباح أو إدارتها (Bartov ,
).1993:842

 .2التحفظ المحاسبً واإلعتراؾ الفوري بالخسائر ,حٌث ٌعد التحفظ أحد المحددات المحاسبٌة التً تمثل
مجموعة من المفاهٌم المستخدمة إلعطاء تفسٌر أو تبرٌر للخروج عن  GAAPبحدود تتطلبها طبٌعة
القٌاس فً ظل الظروؾ البٌئٌة المحٌطة ,وٌشٌر مفهوم التحفظ كما ٌرى  Basuإلى مٌل المحاسب نحو
طلب درجة أعلى من التحقق لالعتراؾ باألخبار الجٌدة مقارنة باألخبار السٌئة عند إعداد القوائم المالٌة,
وبموجب هذا التفسٌر فأن األرباح المحاسبٌة تتأثر باألخبار السٌئة بشكل أسرع من تأثرها باألخبار
الجٌدة ) ,(Basu ,1997: 4كما ٌؤكد  Heijdenأن على الشركة اإلختٌار من بٌن مجموعة من
التقدٌرات المختلفة التقدٌر األعلى للخسائر وااللتزامات والتقدٌر األقل للمكاسب واألصول ,بمعنى أن على
الشركة الحذر عند قٌاس األصول وااللتزامات ) ,(Heijden ,2011:12مما ٌولد حالة من عدم التماثل
فً االعتراؾ تعزى أسبابها إلى مواجهة التفاؤل األبدي لإلدارة ومٌلها نحو المبالؽة فً أقٌام األصول
وأرقام األرباح التً ٌتم اإلبالغ عنها فً القوائم المالٌة ,فضال عن المنفعة التً ٌقدمها تطبٌق التحفظ
لمستخدمً المعلومات المحاسبٌة ,حٌث ٌنشأ التحفظ على حد تعبٌر  Wattsبسبب كونه جزء من
التكنولوجٌا الفعالة المستخدمة من قبل الشركة وجزء من العقود التً أبرمتها تلك الشركة مع مختلؾ
األطراؾ المستفٌدة.
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 .3كما أن التحفظ ٌقٌد من السلوك اإلنتهازي لإلدارة وٌخفض درجة التحٌز نحو اعتماد المتطلبات المتماثلة
والقابلة على التحقق منها)  ,(Watts 2003:209مما ٌنعكس وباإلٌجاب على جودة األرباح المحاسبٌة
التً تعبر فً هذا السٌاق كما ٌشٌر  Hermannsعن درجة التحفظ فً األرباح التً تم التقرٌر عنها من
قبل الشركة والتً تعكس فً ذات الوقت جودة اإلبالغ المالً لتلك الشركة.

(White

)&etal,2003:767
وٌرى الباحثان مما سبق بأن جودة اإلبالغ المالً تعد دالة لجودة األرباح التً ٌتم الوصول إلٌها
عملٌا فً ظل توافر مجموعة من المقاٌٌس من بٌنها تلك التً تركز على مشاكل التوقٌت والتحفظ وطالما
أن هناك عالقة كما ٌشٌر) (Ohlson ,2006:271بٌن المقاٌٌس المعتمدة فً قٌاس األرباح وتلك
المعتمدة فً قٌاس األصول واإللتزامات تحدد القواعد المحاسبٌة وأقٌام صافً األصول التً سٌتم اإلبالغ
عنها فً المٌزانٌة والتؽٌرات التً طرأت علٌها والتً تقود بعد ذلك إلى قٌاس اإلٌرادات والمصارٌؾ
واإلبالغ عن صافً الربح ,علٌه فأن جودة اإلبالغ المالً تعد إنعكاس لجودة المداخل المعتمدة فً تقٌٌم
األصول وااللتزامات والمستندة تقلٌدٌا إلى مدخل الكلفة التارٌخٌة فً التقٌٌم التً ال تأخذ بنظر اإلعتبار
مشاكل التوقٌت والتحفظ ,وعلٌه فقد قدم الفكر المحاسبً حلوال مناسبة لتلك المشاكل تمثلت فً طرح
ّ
وٌعزز من
مداخل بدٌلة فً تقٌٌم األصول واإللتزامات ٌؤدي تطبٌقها إلى تفادي أخطاء التوقٌت والقٌاس
جودة اإلبالغ المالً  ,وتتمثل تلك المداخل باآلتً :
 .1مذخم انكهفت انخارخييت :
ٌركز مدخل الكلفة التارٌخٌة على إثبات ؼالبٌة األصول واإلبالغ عنها وفقا لسعر الشراء بسبب
موضوعٌة مدخل الكلفة التارٌخٌة مقارنة بمداخل التقٌٌم البدٌلة ,حٌث ٌمكن التحقق من الكلفة التارٌخٌة من
خالل مراجعة مستندات الشراء ,فً حٌن ٌتطلب التحقق من نتائج التقٌٌم البدٌلة الكثٌر من األحكام
واإلجتهادات الشخصٌة األمر الذي ٌؤدي إلى إنتاج معلومات محاسبٌة تفقد خاصٌة إمكانٌة االعتماد علٌها
) (Kieso & et al ,2012:42وٌؤدي اإلعتماد على مدخل الكلفة التارٌخٌة كما ٌشٌر
(الشٌرازي  ) 394 :9110,إلى قٌاس ؼٌر سلٌم للدخل المحاسبً لسببٌن ٌكمن األول فً مقارنة اإلٌرادات
المقاسة بالقٌمة الجارٌة مع المصروفات المقاسه بالكلفة التارٌخٌة ,فً حٌن ٌكمن الثانً فً تأجٌل اإلعتراؾ
بالتؽٌر فً قٌم األصول حتى ٌتم إجراء تبادل حقٌقً مع طرؾ خارجً ,بمعنى أن الدخل المحاسبً الذي تم
قٌاسه وفقا لمدخل الكلفة التارٌخٌة ٌتضمن كل من أخطاء التوقٌت وأخطاء القٌاس .
 .2مذخم انكهفت اإلسخبذانيت
ٌركز مدخل الكلفة اإلستبدالٌة على إثبات ؼالبٌة األصول واإلبالغ عنها وفقا للنقد أو ما ٌعادل النقد الذي
ٌجب دفعه إذا رؼبت الوحدة فً الحصول على نفس األصل المستخدم حالٌا أو على أصل مكافئ له
) ,(CPA,2011: par.55وٌرى  Belkaouiأن صافً الدخل المحاسبً المبنً وفقا للكلفة اإلستبدالٌة
ٌم ٌّز بٌن الدخل التشؽٌلً وبٌن مكاسب وخسائر الحٌازة ,فضال عن التمٌٌز بٌن مكاسب وخسائر الحٌازة
المتحققة ومكاسب وخسائر الحٌازة ؼٌر المتحققة ,وعلٌه فان صافً الدخل سٌكون مساوٌا إلى الدخل
التشؽٌلً وفقا للكلفة االستبدالٌة ,فضال عن مكاسب وخسائر الحٌازة المتحققة وؼٌر المتحققة من جانب
ومساوٌا إلى الفرق بٌن اإلٌرادات المتحققة والكلؾ االستبدالٌة المرتبطة بها من جانب أخر بسبب تجاوز
الدخل لمشكلة توقٌت اإلعتراؾ بالتؽٌرات التً تطرأ على أقٌام األصول خالل مدة محددة من
الزمن(Belkaoui,2000:539) .
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 .3مذخم صايف انقيمت انقابهت نهخذقق
ٌركز هذا المدخل على تقٌٌم األصول بالنقد أو ما ٌعادل النقد المطلوب دفعه إذا ما أرادت الوحدة
الحصول على نفس األصول المستخدمة حاال أو أصول مكافأة لها ) , (CPA ,2011: par. 55وٌعد مدخل
صافً القٌمة القابلة للتحقق أحد مداخل التقٌٌم المستندة إلى السوق الذي تمت التوصٌة بتبنٌه إلى جانب
مداخل التقٌٌم األخرى فً الكثٌر من األطر المفاهٌمٌة بهدؾ تقدٌم معلومات محاسبٌة مفٌدة ألؼراض
مستخدمٌها فً مجال التنبؤ بالتدفقات النقدٌة المستقبلٌة وبما ٌنسجم مع نماذج قراراتهم (Dean ,

),2010: 84وهو بذلك وكما ٌرى الباحثان ٌتجاوز عند إعتماده كأساس فً قٌاس الدخل المحاسبً مشكلة
توقٌت اإلعتراؾ بالتؽٌرات التً تطرأ على أقٌام األصول خالل مدة محددة من الزمن .
 .4مذخم انقيمت انعادنت

تعرؾ القٌمة العادلة كما جاء فً معاٌٌر اإلبالغ المالً الدولٌة  IFRSونقال عن  Rayعلى أنها
"المبلػ الذي ٌمكن فً ظله مبادلة أصل أو نشوء إلتزام أو منح حق ملكٌة بٌن أطراؾ مستقلة ومطلعة ولدٌها
الرؼبة فً إتمام الصفقة ) , (Ray ,2012:147وٌنسجم مدخل القٌمة العادلة كما ٌرى  Ronenمع
أهداؾ اإلبالغ المالً التً تؤكد مضامٌنها على قٌاس قٌمة األصول وااللتزامات فً قائمة المٌزانٌة وفقا
للقٌمة العادلة  , ( Ronen ,2008 :184 ),وهو بذلك وكما ٌرى الباحثان ٌتجاوز عند إعتماده كأساس فً
قٌاس الدخل المحاسبً مشكلة توقٌت اإلعتراؾ بالتؽٌرات التً تطرأ على أقٌام األصول خالل مدة محددة من
الزمن كما هو الحال فً مداخل التقٌٌم األخرى المستندة إلى السوق مقارنة بمدخل الكلفة التارٌخٌة وكما تمت
اإلشارة إلٌه فً أعاله .

احملىر انزانذ  /إنعكاساث مذاخم حقييم األصىل عهى جىدة اإلبالغ املايل يف انىدذاث
االقخصاديت انعراقيت – مذخم حتهيهي

ٌتم تنظٌم وتحدٌد متطلبات اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة فً العراق وفقا لتعلٌمات النظام
المحاسبً الموحد والقواعد والمعاٌٌر الصادرة عن مجلس القواعد والمعاٌٌر المحاسبٌة والرقابٌة وبما ال
ٌتعارض مع تلك التعلٌمات  ,وفً مجال تقٌٌم األصول ٌلزم النظام المحاسبً الموحد الوحدات االقتصادٌة
العراقٌة بإستخدام مدخل الكلفة التارٌخٌة ال سٌما ما ٌتصل بتقٌٌم األصول طوٌلة األجل دون اإلعتراؾ
بالمكاسب أوالخسائر الناتجة عن التؽٌرات فً أقٌام تلك األصول خالل مدة محددة من الزمن  ,وٌعزى ما سبق
إلى تبنً مفهوم الوحدة ومفهوم المحافظة على رأس المال المالً والتركٌز على الخصائص التعزٌزٌة
للمعلومات المحاسبٌة كون الدولة تعد المستخدم الرئٌس لتلك المعلومات وإلؼراض التخطٌط والرقابة وتقٌٌم
اإلستخدام األمثل للموارد االقتصادٌة  ,فً الوقت الذي ٌمر فٌه العراق بمرحلة من التحوالت المرتقبة فً
العدٌد من المجاالت ومن بٌنها المجاالت االقتصادٌة التً تستوجب إعادة النظر فً إنتاج المعلومات
المحاسبٌة وتقدٌمها إلى أصحاب المصلحة بما فٌهم الدولة .
وفً هذا السٌاق ٌشٌر( فرج ) إلى أن الهدؾ األساسً للنظام المحاسبً الموحد ٌتمثل فً التخطٌط
والرقابة المركزٌٌن وذلك باستخدام األسالٌب المحاسبٌة والموازنات االقتصادٌة فً التخطٌط االقتصادي
واالجتماعً ومراقبة الخطط وبما ٌحقق االستؽالل األمثل للموارد ,وكذلك الربط بٌن حسابات الوحدة
االقتصادٌة مع الحسابات القومٌة واالقتصادٌة واإلحصائٌة وذلك بإتباع أسس موحدة فً طرٌقة عرض
وتبوٌب الحسابات للوحدات االقتصادٌة ,فضال عن توحٌد التعارٌؾ والمصطلحات بشان األصول الثابتة
وتكوٌن رأس المال واإلستثمارات (فرج . )925-924 : 2006 ,
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وبمعنى أخر وعلى حد تعبٌر ( العانً) فأن نظام اإلبالغ المالً فً العراق ال ٌوفر حالٌا معلومات ٌتم
االستفادة منها إلتخاذ قرارات إستثمارٌة صائبة بسبب عدم شٌوع ملكٌة لألسهم من األفراد أو ما ٌسمى
بالمستثمر الفرد كون أن هذه الظاهرة ؼٌر موجودة أو ملموسة فً المجتمع العراقً ,وكذلك فأن معظم
الشركات العراقٌة تؤسس فً شكل شركات تضامنٌة كما أنه لٌس هناك دلٌل ٌفٌد بأن المعلومات المحاسبٌة
التً تقدمها الشركات المساهمة على الرؼم من محدودٌتها تستخدم فً اتخاذ القرارات اإلستثمارٌة وبالتالً
فأن تقدٌم مثل هذه المعلومات المحاسبٌة لم ٌشكل هدفا أساسٌا لنظام اإلبالغ المالً فً العراق .
(العانً)246-244 :2004,
وٌؤكد ( المعٌنً) فً السٌاق ذاته على أن أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق تعد أهداؾ كلٌة تلبً
إحتٌاجات جهات التخطٌط المركزي والسلطات الضرٌبٌة وأن هذه اإلتجاهات جعلت الجهات المسؤولة عن
تنظٌم المحاسبة فً العراق مدركة لنماذج قرارات السلطات الحكومٌة ومتبنٌة للمفاهٌم المحاسبٌة وأسالٌب
القٌاس واإلفصاح التً تخدم تلك النماذج إذ تعد المفاهٌم المصدر األساس لالعتراؾ بعناصر الكشوفات المالٌة
وتحدٌد أسس قٌاسها ( المعٌنً )912-919: 2004,ومن بٌنها كما ٌرى الباحثان األسس المعتمدة فً تقٌٌم
األصول التً تركز على مدخل الكلفة التارٌخٌة  ,وهً بذلك تعد مؤشرا إلنخفاض جودة اإلبالغ المالً
للوحدات االقتصادٌة العراقٌة .
ومن أجل الوقوؾ على صحة وموضوعٌة ما جاء فً أعاله فقد نظم الباحثان إستبانة *وزعت على عٌنة
من األكادٌمٌٌن فً الجامعات العراقٌة ومراقبً الحسابات العاملٌن فً دٌوان الرقابة المالٌة ,فضال عن
مراقبً الحسابات العاملٌن فً شركات ومكاتب التدقٌق الخاصة  ,وفٌما ٌلً أهم النتائج التً تم التوصل إلٌها
بعد تحلٌل إجابات أفراد العٌنة إحصائٌا **:
أوال  :عرض وحفسري نخائج إجاباث احملىر األول
عند النظر إلى قٌم اإلنحراؾ المعٌاري الواردة فً الجدول ( )9من الملحق (ٌ )3تبٌن بأنها محصورة
بٌن ( ,) 9.0533-0.43564وهً قٌم صؽٌرة نسبٌا مما ٌدل على تجانس اإلجابات على األسئلة ذات الصلة
بانعكاسات مداخل تقٌٌم األصول على جودة اإلبالغ المالً  ,وبمقارنة الوسط الحسابً لكل سؤال مع الوسط
الحسابً الفرضً ٌتبٌن أن ؼالبٌة إجابات العٌنة تتجه نحو اإلتفاق واإلتفاق التام وكذلك اإلتفاق إلى حد ما.
وفٌما ٌلً تحلٌل إجابات عٌنة البحث بشأن أسئلة المحور األول :

* للمزٌد من التفاصٌل راجع الملحق ( )9اإلستبانة المعدة إلستبٌان أراء السادة عٌنة البحث بشأن مداخل تقٌٌم
األصول وانعكاساتها على جودة اإلبالغ المالً .
** للمزٌد من التفاصٌل راجع الملحق ( )2بشأن تفاصٌل مجتمع وعٌنة البحث وإختبار صدق وثبات اإلستبانة
واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً التحلٌل .
الملحق ( )3بشأن الجداول التفصٌلٌة إلجابات عٌنة البحث عن أسئلة اإلستبانة .
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تشٌر األدبٌات والدراسات المحاسبٌة كما مر ذكره إلى وجود اكثر من مدخل ٌتم من خالله قٌاس جودة
اإلبالغ المالً ,ومن بٌنها المدخل المستند إلى قٌاس جودة األرباح المحاسبٌة ,وفً هذا السٌاق تؤكد
نتائج اإلستبٌان اإلتفاق التام لعٌنة البحث وبنسبة  %22إلى جانب نسبة اإلتفاق التً بلؽت  %33.3أي
بنسبة إتفاق إجمالٌة  %69.3بشأن أن جودة اإلبالغ المالً تتحدد من خالل ضمان جودة األرباح
المحاسبٌة.
تعتمد جودة األرباح المحاسبٌة على إٌجاد الحل إلثنٌن من المشاكل التً تواجه الفكر والممارسة
المحاسبٌة  ,تتمثل األولى بمشكلة توقٌت اإلعتراؾ بالمكاسب والخسائر الناتجة عن التؽٌرات فً أقٌام
األصول ,فً حٌن تتمثل الثانٌة بتبنً سٌاسة التحفظ واإلعتراؾ الفوري بخسائر إنخفاض أقٌام تلك
األصول ,وتؤكد نتائج اإلستبٌان أن نسبة اإلتفاق التام للعٌنة فً هذا الخصوص قد بلؽت , %25.3
 %22.4على التوالً إلى جانب نسبة اإلتفاق التً بلؽت  %42 , %49.3على التوالً أي بنسبة إتفاق
إجمالٌة بلؽت  %64.4 , %66.6على التوالً .
هناك عالقة بٌن مداخل تقٌٌم األصول وبٌن جودة األرباح المحاسبٌة إذ ٌؤدي تبنً مداخل بدٌلة فً
التقٌٌم إلى اإلعتراؾ أو تأجٌل األعتراؾ بالمكاسب (الخسائر) الناتجة عن التؽٌرات فً أقٌام األصول
خالل المدة والتأثٌر فً جودة األرباح المحاسبٌة  ,وقد أظهرت نتائج اإلستبٌان فً هذا الخصوص النتائج
التالٌة :
ٌؤدي تبنً مدخل الكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول إلى تأجٌل اإلعتراؾ بالمكاسب (الخسائر) الناتجة
عن التؽٌرات فً أقٌام تلك األصول خالل المدة والتأثٌر فً جودة األرباح المحاسبٌة  ,حٌث بلؽت نسبة
اإلتفاق التام لعٌنة البحث فً هذا الشأن  %92.4ونسبة اإلتفاق  %50.4أي بنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت
 ,%61.4فً مقابل نسبة  %30.4من إجابات العٌنة التً تأرجحت بٌن اإلتفاق إلى حد ما وعدم اإلتفاق
 ,وٌشٌر ذلك ومن وجهة نظر الباحثان إلى ضرورة التوجه نحو تبنً مداخل بدٌلة للمدخل التقلٌدي عند
تقٌٌم األصول .
تعزٌزا لرأي الباحثان فً الفقرة أ فً أعاله  ,فقد أكدت إجابات عٌنة البحث على أن تبنً مداخل بدٌلة فً
تقٌٌم األصول ( الكلفة اإلستبدالٌة ,صافً القٌمة القابلة للتحقق ,والقٌمةالعادلة ) ٌساهم فً تجنب مشكلة
التوقٌت وإنخفاض قٌمة تلك األصول وضمان جودة األرباح المحاسبٌة ,حٌث بلؽت نسبة اإلتفاق
اإلجمالٌة للعٌنة فً هذا الخصوص  %63.3 ,%62 ,%62.4على التوالً فً مقابل نسبة إتفاق إلى
حد ما بلؽت  %32 ,%30 ,%32على التوالً .
إستنادا إلى نتائج اإلستبانة الموضحة فً الفقرة ب فً أعاله ٌمكن القول بأن تبنً مداخل بدٌلة للكلفة
التارٌخٌة عند تقٌٌم األصول ٌؤدي إلى تحقٌق جودة األرباح المحاسبٌة ومن ثم تحقٌق جودة اإلبالغ
المالً  ,حٌث أكدت عٌنة البحث هذا األمر من خالل نسب اإلتفاق اإلجمالٌة التً بلؽت  %54ونسبة
إتفاق إلى حد ما والتً بلؽت . %32
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رانيا  :عرض وحفسري نخائج إجاباث احملىر انزاني
عند النظر إلى قٌم اإلنحراؾ المعٌاري الواردة فً الجدول ( )2من الملحق(ٌ )3تبٌن بأنها محصورة
بٌن ( ) 9.0433-0.42214وهً قٌم صؽٌرة نسبٌا مما ٌدل على تجانس اإلجابات على األسئلة ذات الصلة
بمداخل تقٌٌم األصول فً ظل األهداؾ والمفاهٌم المحاسبٌة المعتمدة فً البٌئة العراقٌة وانعكاساته على جودة
اإلبالغ المالً  ,وبمقارنة الوسط الحسابً لكل سؤال مع الوسط الحسابً الفرضً ٌتبٌن أن ؼالبٌة إجابات
العٌنة تتجه نحو اإلتفاق واإلتفاق التام وكذلك اإلتفاق إلى حد ما ,وفٌما ٌلً تحلٌل إجابات عٌنة البحث بشأن
أسئلة المحور الثانً :
 .1تتحدد أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق فً ضوء المتؽٌرات البٌئٌة ومن أبرزها المتؽٌرات االقتصادٌة,
إذ تؤكد نتائج اإلستبٌان أن نسبة اإلتفاق التام لعٌنة البحث فً هذا الخصوص بلؽت  %22ونسبة اإلتفاق
 %44.4أي بنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت  %42.4وٌعزز ذلك قٌمة الوسط الحسابً البالؽة 3.2133
وبإنحراؾ معٌاري بلػ  , 0.14134وٌعد ما سبق ومن وجهة نظر الباحثان مؤشرا لضرورة األخذ فً
اإلعتبار أثر المتؽٌرات البٌئٌة ومن بٌنها االقتصادٌة التً مر بها العراق ما بعد سنة  2003ولتارٌخه فً
تحدٌد أو تطوٌر أهداؾ اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة المحلٌة .
 .2تعزٌزا لنتائج اإلستبانة الواردة فً الفقرة  9فً أعاله  ,تم تحدٌد أبرز المتؽٌرات التً ٌتسم بها االقتصاد
العراقً من حٌث تركٌزه على القطاع العام وطبٌعة الملكٌة ومٌول أفراد المجتمع نحو اإلدخار  ,فضال
عن حداثة تأسٌس سوق العراق لألوراق المالٌة ومستوى كفاءته وأثر ما سبق فً تحدٌد أهداؾ اإلبالغ
المالً للوحدات االقتصادٌة المحلٌة  ,حٌث أكدت عٌنة البحث فً هذا الشأن على ما ٌلً:
أ .تؤثر المتؽٌرات األقتصادٌة التً تمٌل إلى القطاع العام مقابل القطاع الخاص فً تحدٌد أهداؾ اإلبالغ
المالً فً العراق وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت . %44.4
ب .تؤثر المتؽٌرات األقتصادٌة التً ترتكز على المشارٌع الفردٌة والشركات التضامنٌة مقابل الشركات
المساهمة فً تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت  , %53.3فً مقابل
إتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %34
ت .تؤثر المتؽٌرات األقتصادٌة التً تتسم باإلنموذج الضعٌؾ لكفاءة سوق المال مقابل اإلنموذج القوي فً
تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت  , %52فً مقابل إتفاق إلى حد ما
بلؽت نسبته . %32
ث .تؤثر المتؽٌرات األقتصادٌة التً تمٌل إلى اإلدخار كسلوك لألفراد مقابل اإلستثمار فً تحدٌد أهداؾ
اإلبالغ المالً فً العراق وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت  , %43.3فً مقابل إتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته
.%34.4

.3

تعد الدولة المستخدم األكثر تأثٌرا فً صٌاؼة أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق وتحدٌد المعلومات المحاسبٌة
المطلوبة ألؼراض التخطٌط والرقابة وتقٌٌم اإلستخدام األمثل للموارد االقتصادٌة  ,األمر الذي ٌؤثر فً إختٌار
المفاهٌم المحاسبٌة ومد اخل تقٌٌم األصول  ,إذ تؤكد نتائج اإلستبٌان فً هذا الخصوص بأن نسبة اإلتفاق التام
بلؽت  %36.4ونسبة اإلتفاق  %34أي بنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت . %40.4
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تعزٌزا لما جاء فً الفقرة  3فً أعاله أكدت عٌنة البحث على أن اإلبالغ المالً فً العراق ٌستند إلى ما
ٌلً :
مفهوم الوحدة وفق المنظور الكلً للمحاسبة (المحاسبة الكلٌة مقابل المحاسبة الجزئٌة) وبنسبة إتفاق
إجمالٌة بلؽت  %65.3وإتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %39.3
مفهوم المحافظة على رأس المال المالً مقابل مفهوم المحافظة على رأس المال المادي وبنسبة إتفاق
إجمالٌة بلؽت  %62.6وإتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %24.3
الخصائص التعزٌزٌة للمعلومات المحاسبٌة مقابل الخصائص األساسٌة لتلك المعلومات وبنسبة إتفاق
إجمالٌة بلؽت  %52.4وإتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %32.4
مدخل الكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول مقابل مداخل التقٌٌم البدٌلة وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت
 %29.3وإتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %94.3

 .5استنادا إلى النتائج الواردة فً الفقرة  4فً أعاله ,تعد جودة اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة
منخفضة فً ظل تبنً مدخل الكلفة التارٌخٌة فً تقٌٌم األصول  ,إذ تؤكد نتائج اإلستبٌان فً هذا
الخصوص على اإلتفاق التام لعٌنة البحث وبنسبة  %36وإتفاق وبنسبة  %32أي بنسبة إتفاق إجمالٌة
بلؽت  %62مقابل نسبة إتفاق إلى حد ما بلؽت نسبته . %23.3
ٌ .6تطلب األمر وفً ظل التطورات المرتقبة لتحول االقتصاد العراقً إلى اقتصاد السوق إعادة النظر فً
أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق والمفاهٌم المحاسبٌة التً ٌستند إلٌها  ,فضال عن المداخل المناسبة
لتقٌٌم األصول  ,وقد أكدت عٌنة البحث فً هذا السٌاق على ما ٌلً :
أ .تطوٌر أهداؾ اإلبالغ المالً لتركز على تحقٌق مصالح أصحاب المصلحة فً الوحدات االقتصادٌة
العراقٌة وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت . %24
ب .ت بنً مفاهٌم بدٌلة للمحافظة على رأس المال وكذلك خصائص بدٌلة للمعلومات المحاسبٌة وبنسبة إتفاق
إجمالٌة بلؽت  69.4 , %44.4على التوالً .
ت .مداخل بدٌلة فً تقٌٌم األصول إلى جانب مدخل الكلفة التارٌخٌة وبنسبة إتفاق إجمالٌة بلؽت . %45.3
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احملىر انرابع /اخلالصت واملقرتداث

تتحدد أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق فً ضوء المتؽٌرات البٌئٌة ومن أبرزها المتؽٌرات االقتصادٌة
 ,حٌث تؤثر المتؽٌرات االقتصادٌة ( التً تمٌل إلى القطاع العام وتلك التً ترتكز على الشركات التضامنٌة
بع ّدها الطبٌعة السائدة لملكٌة األعمال وكذلك المتؽٌرات االقتصادٌة التً تتسم باإلنموذج الضعٌؾ لكفاءة سوق
المال ,فضال عن المتؽٌرات االقتصادٌة التً تمٌل إلى اإلدخار كسلوك لألفراد) فً تحدٌد أهداؾ اإلبالغ المالً
 ,التً تعد موجهه لخدمة الدولة بع ّدها المستخدم األكثر تأثٌرا من بٌن مجموعة المستخدمٌن اآلخرٌن فً
تحدٌد المع لومات المحاسبٌة المطلوبة ألؼراض التخطٌط والرقابة وتقٌٌم اإلستخدام األمثل للموارد االقتصادٌة
 ,األمر الذي ٌؤثر فً إختٌار المفاهٌم المحاسبٌة ومداخل تقٌٌم األصول .
وٌستند اإلبالغ المالً فً العراق إلى مدخل الكلفة التارٌخٌة الذي ٌتمٌز مقارنة بمداخل التقٌٌم البدٌلة فً
كونه ٌتجاهل المكاسب (الخسائر) الناتجة عن التؽٌرات فً أقٌام األصول نتٌجة للعدٌد من المؤشرات من بٌنها
التؽٌرات فً األسعار والتقدم الفنً والتكنولوجً  ,األمر الذي ٌنعكس سلبا فً جودة األرباح المحاسبٌة ومن
ثم جودة اإلبالغ المالً بسبب التعامل مع أثنٌن من المشاكل ذات الصلة تمثل األولى مشكلة توقٌت اإلعتراؾ
بالتؽٌرات فً أقٌام األصول خالل مدة محددة من الزمن فً حٌن تمثل الثانٌة مشكلة اإلعتراؾ الفوري
بالخسائر الناتجة عن إنخفاض قٌمة األصول ,علٌه تعد جودة اإلبالغ المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة
منخفضة فً ظل مدخل الكلفة التارٌخٌة األمر الذي ٌتطلب وفً ظل التطورات المرتقبة فً البٌئة العراقٌة
ومن بٌنها التحول المرتقب لالقتصاد العراقً نحو اقتصاد السوق التوصٌة باآلتً :
 .1إعادة النظر فً أهداؾ اإلبالغ المالً فً العراق لتركز على تقدٌم المعلومات المحاسبٌة التً تصب فً
تح قٌق مصالح أصحاب المصلحة فً الوحدات االقتصادٌة العراقٌة  ,وتمكٌنهم من إتخاذ القرارات
االقتصادٌة الصائبة .
 .2تبنً مفاهٌم محاسبٌة تنسجم وأهداؾ اإلبالغ المالً فً أعاله ومن بٌنها تلك التً تركز على تبنً مفهوم
مالءم للمحافظة على رأس المال وكذلك خصائص محددة للمعلومات المحاسبٌة تركز على المالءمة
والتمثٌل الصادق إلى جانب الخصائص التعزٌزٌة لتلك المعلومات .
 .3اإلستناد إلى مداخل بدٌلة فً تقٌٌم األصول إلى جانب الكلفة التارٌخٌة لما لتلك المداخل من تأثٌر فً
تحقٌق خاصٌتً المالءمة وصدق تمثٌل المعلومات المحاسبٌة للظواهر االقتصادٌة .
 .4تفعٌل دور الجهات المسؤولة عن تنظٌم مهنة المحاسبة فً العراق ومن بٌنها مجلس المعاٌٌر والقواعد
المحاسبٌة والرقابٌة لٌكون أكثر نشاطا فً مجال صٌاؼة وتطوٌر المعاٌٌر المحاسبٌة التً تقدم حلوال
للمشاكل التً تعانً منها البٌئة المحلٌة وتنسجم فً ذات الوقت مع المعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر اإلبالغ
المالً الدولٌٌن .
 .5تفعٌل دور السوق المالٌة فً العراق والهٌئة المشرفة علٌها فً مجال تحدٌد متطلبات اإلبالغ المالً
للشركات المساهمة المدرجة فٌها ومتابعة إلتزام الشركات بتلك المتطلبات من أجل تعزٌز اإلستثمارات
المحلٌة وجذب اإلستثمارات األجنبٌة .
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Assets Valuation Approaches & its Reflects on Financial Reporting
Quality
Abstract
The model of financial reporting in Iraq Based on a specific set of accounting
objectives & concepts, which require the application of the historical cost valuation
approach due to the nature of the objectives of financial reporting in Iraq, established
under the unified accounting system , which focuses on serving the needs of the state
because it the most influential user in setting accounting objectives and concepts, which
stems mainly from the nature of the economic system in Iraq, which focuses on the
public sector versus the private sector as well as the nature of the ownership business
that focuses on partnership versus corporations, as well as Preference community
members about savings versus investment and recent formation of the financial market
in Iraq .
Because historical cost valuation approach ignores changes in assets values due to the
prices fluctuations , technical progress and technological and this ignorance affect the
measurement of accounting profit , which is a function of the financial reporting quality
, so the quality of financial reporting of Iraq's economic units is low, which requires
reconsideration of accounting objectives and concepts and adoption alternative
approaches for assets valuation (replacement cost , net realizable value and fair value)
as a prelude to improve the quality of financial reporting in Iraq.

Key words: Historical cost approach, replacement cost approach, net realizable value
approach, fair value approach, earning’s quality, financial reporting quality.

