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القوائم المالية المرحلية ومدى شمولها لمتطلبات القياس واإلفصاح
في ضوء المعيار المحاسبي الدولي ()34
( دراسة ميدانية في عدد من المصارف التجارية األهلية)
د .اياد شاكر سلطان كلية االدارة واالقتصاد /جامعة السليمانية
عمر هاشم طه /الكلية التقنية في السليمانية
د .عثمان عبد القادر حمة امين  /الكلية التقنية في السليمانية

المستخلص
تناولت ىذه الدراسة بالبحث والتحميل موضوعا ذا عالقة مباشرة بنشاط المصارف والمؤسسات
المالية ،اذ تعتمد المصارف في ممارسة عممياتيا المصرفية عمى االموال المودعة لدييا وعميو يجب ان

يتسم نشاطيا باالستقرار كما عمييا ان تفصح عن نتائج اعماليا بشكل دوري ،فمم تعد الكشوفات المالية

السنوية كافية بل يجب ان يتبعيا قيام المصارف التجارية باعداد مجموعة محددة من القوائم المالية

تغطي فترات زمنية قصيرة كان تكون ربع سنوية او نصف سنوية من شانيا ان توفر لمتخذي القرار
من مستثمرين ومقرضين المعمومات الكافية وبالتوقيت والنوعية المناسبة التخاذ ق اررات االستثمار

والتخصيص وما الى ذلك من ق اررات تخص نشاط المصرف .

والضفاء مزيدا من الضوء حول طبيعة ىذه القوائم عرضت الدراس ة ايضا ماجاء ب ه المعيار

المحاسبي الدولي ( ( )34التقارير المالية المرحمية ) من اسس وطرائق لكيفية اعداد ىذه القوائم الى
جانب تحديد الحد االدنى لما يجب ان تتضمنو من معمومات.

وتوصمت الدراسة التي اتخذت عينة من المصارف التجارية العاممة في اقميم كوردستان مجا

ال

لمبحث الى ضعف مستوى االىتمام بالقوائم المالية  ،فضال عن عدم االلتزام الكافي بمتطمبات المعيار

المحاسبي الدولي (.)34

Interim Financial Statements and the Extent of Their Coverage to the
Requirements of Measurement, and Disclosure to Light on International
)Accounting Standard (34
)(A Field Study in a Number of Private Commercial Banks
Abstract
This study, based on research and analysis, had dealt with a
subject directly related to banks and financial institutions’ activity, as they
depend, in practicing their banking operations, on the deposit money they
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keep. Consequently their activity should be characterized with
stability as they should disclose the outcome of their businesses on a regular
basis considering the fact that the annual financial statements are no
longer sufficient and they must be followed by the commercial banks to
prepare a specific set of financial statements covering short periods of time ,
quarterly or every six months which can provide decision makers , investors
and lenders, with sufficient information which is appropriate regarding
time and quality in order to make investment decisions, allocation and other
decisions concerning the Bank's activities.
Based on what have been stated and to shed more light on the nature
of this financial statements , the study showed the principals and methods
which the International Accounting Standard (34) ( The Interim Financial
Reporting) has brought for how to prepare these lists beside determining
the minimum level of information that should be included.
The study, which took a sample of commercial banks operating in the
Kurdistan Region as a research field , reached to the weakness in the level of
interest in the financial statements, as well as the noncompliance with the
requirements of International Accounting Standard (34).

المقدمة

يعد توفير المعمومات المحاسبية في الوقت المناسب وبالكمية والنوعية الكافية من الخصائص

االساسية المميزة لدقة القوائم المالية ’ اذ يستند مستخدموا ىذه القوائم الى المعمومات الواردة من ىا في
اتخاذ ق ارراتيم المختمفة ذات العالقة بنشاط الوحدة االقتصادية ’ ومن ثم فان ىذه المعمومات يجب ان
تتسم بخصائص معينة يمكن من خالليا بناء التصور الصحيح لموضع المالي السميم حتى تكون

’ ولعل في مقدمة ىذه الخص ائص تاتي

الق اررات المتخذة بموجبيا عمى جانب من الدقة والوضوح

المالئمة والموثوقية وماينطوي عن ىاتين الخاصيتين من خصائص نوعية كالحيادية والتمثيل الصادق

والقدرة التنبؤية الى جانب القابمية لممقارنة والتي تشكل بمجموعيا الخصائص النوعية لالطار المفاىيمي

.لمقوائم المالية

في اطار مجموعة من المعايير المحاسبية التي

وفي سبيل تحقيق ماتقدم كان البد من العمل

يمكن ان يستند الييا لكي تكتسب القوائم المالية المصداقية والقبول وتوفر االرضية المناسبة لمستخدمي
.ىذه القوائم عمى اختالف انواعيم واحتياجاتيم

والبد من االشارة الى ان البحث اتخذ من القطاع المصرفي مجاال لمبحث ل ما لطبيعة العمل

’ فضال عن تاثيره

المصرفي من اىمية خاصة نابعة من تماس مباشر ليذا القطاع بحياة المواطنين

’ اذ ان معظم االصول النقدية التي تشكل محور العمميات
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المصرفية ىي في حقيقتيا اموال العامة من الناس وبالتالي عمى المصارف ان تعي ىذه الحقيقة وتعمل
عمى الموازنة بين ىدفي الربحية وتوفر السيولة الالزمة في الوقت المناسب وبما يحقق االمان ويبعث

الثقة في نفوس زبائن المصرف ’ السيما ان راس مال المصرف اليتجاوز نسبة ( )%10من صافي

االصول ’ االمر الذي يزيد من ىامش مخاطرة العمل المصرفي

’ بالمقابل ولتالفي بعض جوانب

مخاطر العمل المصرفي واعطاء صورة واضحة عن حقيقة الموقف المالي لممصارف وغيرىا من

المؤسسات المالية وضعت لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار المحاسبي الدولي

( )34الخاص

باعداد القوائم المالية المرحمية والذي يعد مدخال ضروريا لموصول الى معل ومات تساعد متخذي القرار

في الحكم عمى سالمة المركز المالي واالعمال واالنجازات التي تقوم بيا المصارف والمؤسسات المالية

االخرى .

لقد انتظم البحث في خمسة مباحث عمى النحو االتي:

المبحث االول  :القياس واالفصاح ( اطار مفاىيمي ).

المبحث الثاني  :مفيوم القوائم الما لية المرحمية واىدافيا وكيفية اعدادىا في ضوء المعيار المحاسبي
الدولي (.)34

المبحث الثالث  :محتوى القوائم المالية المرحمية.
المبحث الرابع  :الجانب التطبيقي.

المبحث الخامس  :االستنتاجات والتوصيات .
مشكمة البحث:

إن قيام الوحدات االقتصادية بإعداد قوائمو ا المالية بشكل سنوي لم يأت إال لكون السنوية تمثل
حال وسطا بين الحاجة إلى دقة القياس والعرض واإلفصاح من جية والتعرف عمى نتائج األعمال

والمركز المالي لموحدات االقتصادية خالل فترات دورية من جية أخرى  ،غير إن الحاجة الممحة

لمستخدمي القوائم المالية من مقرضين وم ستثمرين وبفعل اإليقاع السريع لمحياة االقتصادية تستدعي
توفير معمومات دورية سريعة وعمى فترات متقاربة كان تكون ربع سنوية أو نصف سنوية لتساعد ىؤالء

المستخدمين عمى اتخاذ ق اررات االستثمار والتخصيص المالءمة .

وامام ىذه الحاجة تقف قصر الفترة الزمنية لمتقارير المرحمية قيدا عمى الية اعداد ىذه القوائم  ،اذ

تجعل من تاثيرات الخطا في التقييم والتخصيص كبيرة ’ االمر الذي دفع الميتمين بمينة المحاسبة الى
تبني اجراءات لتوفير المعمومات التي تفي بمتطمبات دقة لقياس واالفصاح فضال عن السرعة في

التقديم ’ فجاء المعيار المحاسبي الدولي ( )34حال ليذه االشكالية  .اال ان الباحثين ولدى استطالعيم
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لعينة من المصارف التجارية في اقميم كوردستان لم يجدوا ليذا المعيار تطبيق عمى ارض الواقع ومما

يزيد االمر سوءا عدم وجود اي قاعدة محاسبية في العراق تتناول ىذا المعيار .

وعميو فان مشكمة البحث تكمن في ان عدم االلتزام بمتطمبات المعيار المذكور سيؤدي بالنتيجة

الى اخالل المصارف التجارية بمتطمبات القياس واالفصاح وعدم تقديم معمومات دقيقة بالكمية والوقت

المناسب الى متخذي الق اررات.

أهمية البحث:

تتأتى أىمية البحث من خالل توضيح وبيان ماىية القوائم

المالية المرحمية وطرائق إعدادىا

وكذلك وضع متطمبات خاصة تكون دليل عمل يمكن ان يعتمد عمييا عند اعداد ىذه القوائم لمحيمولة
دون اخالل المصارف لمتطمبات العرض والقياس واالفصاح وتوفير البيانات الالزمة لالطراف ذات

العالقة.

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق األىداف اآلتية :
-1بيان كيفية إعداد القوائم المالية المرحمية من قبل المصارف التجارية مع توضيح الحد األدنى
لمحتوى وشكل ىذه القوائم وتحديد أسس القياس واإلثبات لمبيانات التي تتضمنيا القوائم المالية
المرحمية.
-2مساعدة مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ ق اررات االستثمار واالقتراض عن طريق توفير البيانات
الالزمة بالدقة والتوقيت المناسب.
فرضية البحث:
ان عدم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي ( )34في اعداد القوائم المالية المرحمية يؤدي الى عدم
استيفاء تمك القوائم لمتطمبات القياس واالفصاح مما يضمل مستخدمي تمك القوائم.
أسموب جمع البيانات :
لغرض االيفاء بمتطمبات البحث في جوانبو النظرية والعممية اعتمد الباحثون عمى:

-الكتب العربية واالجنبية.

النشرات واالصدارات الرسمية.-الوثائق الرسمية لممصارف.
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-الحسابات الختامية والكشوفات المالية لعينة من المصارف التجارية العاممة في اقميم

كوردستان

العراق.
المبحث األول :القياس واإلفصاح ( إطار مفاهيمي )
أوال :مفيوم القياس:

ىناك تعاريف متعددة لعممية القياس وىي إن اختمفت إلى حد ما في الشكل إال إنيا تتفق في المضمون

:

القياس  : Measurementىو تحديد القيم وتبويبيا إلى حساب معين مثل تحديد العمولة بنسبة معينة
من قيمة الصفقة ولكنيا قد تبوب كمصروف إذا كانت مرتبطة بالتشغيل وقد تبوب إلى أصول إذا كانت

مرتبطة بشراء األصول الثابتة ،ومن جية أخرى فقد ذكر  Campbellإن القياس بشكل عام ىو قرن

األعداد باألشياء لمتعبير عن خواصيا وذلك بناءا لقواعد طبيعية يتم اكتش افيا أما بطريقة مباشرة أو

غير مباشرة  ،أما  Stevenفقد أضاف إلى عممية القياس بعدا رياضيا وذلك في المطابقة بين

الخواص أو العالقات بموجب نموذج رياضي  ،إما أكثر التعاريف تحديدا لعممية القياس فيو ذلك

التعريف الصادر من ( ) AAAحيث أفاد بان القياس ىو قرن األعداد

بأحداث الوحدة االقتصادية

الماضية والجارية والمستقبمية وبموجب قواعد محددة(: .كحالة ’)237 ’ 1997

وبتحميل التعاريف أعاله نالحظ عمى إنيا اتفقت عمى مصطمح قرن خاصية معينة وىي خاصية التعدد

النقدي الناجم من وحدة القياس المحاسبي لشئ معين وىو الحدث االقتصادي من جراء عممية التبادل
االقتصادي بين الوحدات لعنصر معين في مجال معين بعنصر آخر وىو عدد حقيقي ضمن مجال
نظام األعداد الحقيقية وكل ذلك باستخدام وحدة النقد والمتمثل بقيمة األوراق النقدية وبموجب قواعد

اقتران معينة ىي قواعد عممية الحساب

(حنان)231 ، 2009،

 .عميو فان االركان الرئيسية لعممي

ة القياس ىي

:

-1الخاصية محل القياس  :إذا مااعتبرنا أن الوحدة االقتصادية محل القياس فان الخاصية التي
تنصب عمييا عممية القياس قد تكون تعداد نقدي كما في قياس المبيعات والتكاليف  ،أو تكون خاصية
غير خاصية التعداد النقدي كما في بيان الطاقة اإلنتاجية أو معدل دوران المخزون.
-2المقياس المناسب لعممية القياس :يختمف نوع المقياس المستخدم في عممية القياس فإذا كان قياس
ربح المشروع حينئذ يكون وحدة النقد ىي المقياس المناسب ،أما إذا كان قياس الطاقة اإلنتاجية فان
وحدات اإلنتاج تكون وحدة قياس مناسبة.
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-3وحدة ا لقياس المميزة لعممية القياس  :تكمن وحدة القياس المميزة لعممية القياس في نوع العممة
المستخدمة محميا في قياس الحدث االقتصادي لموحدة االقتصادية وذلك لمالئمتيا لإلفصاح المحاسبي
-4الشخص القائم بعممية القياس  :تختمف عممية القياس باختالف الشخص القائم بيا اذ إن الم حاسب
يمعب دو ار أساسيا ليس فقط في تحديد مسار وأساليب عممية القياس المحاسبية بل في تحديد نتائجيا
أيضا وذلك إللمامو بالعمميات واألحداث المحاسبية.
ثانيا :مفهوم اإلفصاح:
تختمف وجيات النظر بشان مفيوم اإلفصاح وحدوده عن المعمومات الواجب توافرىا في القوائم
المالية  ،وىذا االختالف ينبع أساسا من اختالف مصالح مستخدمي القوائم المالية من جية ومعدي
القوائم المالية من جية أخرى  ،غير إن

 Meigsتناول مفيوم اإلفصاح من منظور انو يتطمب أن

تكون التقارير المالية كاممة واذا تم حذف معمومة معينة سوف يجعميا مضممة لذا فان اإلفصاح

عن

ىذه المعمومة يكون ضروريا (نقال عن الناغي. ) 1992،167،
بمعنى إن اإلفصاح وكما في النظرية المحاسبية مبني عمى قاعدة انتياج الوضع الكامل واظيار جميع
الحقائق المالية الميمة التي يعتمد عمييا أصحاب المصالح المختمفة في الوحدة االقتصادية والتي تؤثر
في حكميم عمى مقدار تقدم الوحدة االقتصادية  ،فضال عن إن اإلفصاح يؤدي وظيفة إخبارية ميمة
وذلك الحتواء التقارير والقوائم المحاسبية عمى كل المعمومات الضرورية دون تفصيل زائد وتمخيص
غير مفيد (مطر.)1995،36،
ومن جية أخرى يعد اإلفصاح المحاسبي وسيمة فعالة إلظيار كافة المعل ومات التي تؤثر في
موقف متخذ القرار المتعمق بالوحدة االقتصادية وىذا يعني أن تظير المعمومات في القوائم المالية بمغة
مفيومة دون أي لبس أو تضميل وقد التمتقي بالضرورة مع نظرة من يبدي رأيا في ىذه البيانات أو من
يستخدميا ألغراض اتخاذ الق اررات (لطفي.)2006،371،
وفي ضوء ماتقدم فان جوىر عممية اإلفصاح ىي ماتتناوليا عممية عرض المعمومات المفصح
عنيا في القوائم المالية والخاصة بالبنود الواردة فييا سواء كانت كمية أو وصفية مع مراعاة تييئتيا
عمى وفق متطمبات مستخدمي القوائم المالية وعميو يجب أن تحتوي القوائم المالية عمى المعمومات التي
تفيد المستخدمين والتي يجب أن تشمل (:النقيب)2004،218،
-1دخل الوحدة المحاسبية وأجزاءه واألحداث التي أدت إلى تحقيقو.
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-2أصول تمك الوحدة وخصوميا وحقوق الممكية.
-3كيفية حصول الوحدة المحاسبية عمى النقود وغيرىا من الموارد السائمة وكيفية إنفاق تمك ا لنقود أو
الموارد.
حيث يكون الغرض من ىذه المعمومات:
-1تقييم المركز المالي لموحدة االقتصادية.
-2تقييم أداء الوحدة االقتصادية في الفترات المحاسبية الماضية.
 -3تقييم إمكانيات التدفق النقدي الذي يبين لممستفيدين من المعمومات نتيجة عالقتيم بالوحدة
االقتصادية.
-4تقييم أصحاب رأس المال لمدى وفاء اإلدارة بمسؤولياتيا.
وعميو فان القدر الذي يتم االفصاح عنو من البيانات والمعمومات يمكن ان يحدد نوع االفصاح

وكما يمي (:دىمش’ )235 ’ 1995

-1اإلفصاح الكامل  : Full Disclosureويتطمب ان تصمم وتعد القوائم المالية الموجية إلى عا مة
المستخدمين بشكل يعكس بدقة جميع األحداث والحقائق المالية الجوىرية التي أثرت عمى الوحدة
االقتصادية خالل الفترة.
-2اإلفصاح الكافي Disclosure

:Adequateوالتي تشير إلى الحد األدنى الواجب نشره من

المعمومات لجعل ىذه القوائم المالية مفيدة وغير مضممة لممستخدمين.
-3اإلفصاح العادل  Fair Disclosure:أو الصادق ويعتبر مطمبا أخالقيا يجب اعتماده عند اإلعداد
وكذلك عند إبداء الرأي من قبل مراقب الحسابات.
-4اإلفصاح التفاضمي  : Differential Disclosureوالذي يتم من خاللو التركيز في القوائم المالية
بصورة ممخصة ومختصرة عمى التفاض ل أو التفاوت بين البنود بعد المقارنات لتوضيح التغيرات
الجوىرية وتحديد االتجاه العام لتمك التغيرات .
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المبحث الثاني :مفهوم القوائم المالية المرحمية وأهدافها وكيفية إعدادها في ضوء
المعيار المحاسبي الدولي (:)34

كان الستقرار النشاط االقتصادي وحاجة الوحدة االقتصادية إلى استخدام بعض األصول لفترات

طويمة نسبيا دو ار في ترسيخ االعتقاد لدى القائمين عمى الوحدة االقتصادية بضرورة تقييم أداء ىذه

األصول عمى مدى فترات زمنية معينة لما لذلك من اثر في اتخاذ ق اررات التخصيص المالءمة  ،فضال
عن توزيع التكال يف واإليرادات عمى تمك الفترات  .وعميو استقرت الممارسات المحاسبية عمى تقديم

القوائم المالية لفترات التزيد عن االثنى عشر شي ار باعتبار إن القوائم المالية السنوية تمثل حال وسطا

بين الحاجة إلى دقة القياس المحاسبي من جية والحاجة إلى التعرف عمى نتائج اإلعمال والم

ركز

المالي من جية أخرى .وكان ذلك قبوال بفرضية الدورية المحاسبية والتي فتحت الباب أمام تخصيص
أو توزيع اإليرادات والمصروفات عمى فترات مالية واجراء المقابمة بينيما لموقوف عمى سالمة أداء
الوحدة و توفير المعمومات الالزمة لمتخذي الق اررات سواء من داخل الوحدة أو م

ن خارجيا

كالمستخدمين والمقرضين  ،ولعل من المفيد اإلشارة إلى إن زيادة الحاجة إلى مثل ىذه المعمومات ولد
اتجاىا متزايدا نحو إصدار القوائم المالية لفترات اقل من سنة مالية كان تكون نصف أو ربع سنوية ،

وقد أثبتت التجارب والبحوث الميدانية أىمية مثل ىذه التقارير وا لفائدة المترتبة عنيا ’ األمر الذي دفع

الجيات القائمة عمى وضع المعايير المحاسبية إلى دراسة الموضوع والخروج بالمعيار المحاسبي الدولي
رقم ( )34باسم ( القوائم المالية المرحمية ).
مفهوم القوائم المرحمية وأهدافها:

بداية البد من القول إن المنظمات والييئات ال محاسبية المختمفة قد أخذت عمى عاتقيا مسؤولية
إصدار المعايير المحاسبية وبالشكل الذي يتوافق مع المناخ االقتصادي السائد في الدولة  ،فجاءت

المعايير المحاسبية األمريكية والبريطانية والمصرية والسعودية  ،....وعمى الرغم من أوجو االختالف

التي يمكن أن نجدىا فيما بين ىذه المعايير إال أن القاسم المشترك بينيا إنيا التخرج في مضمونيا
عما يرد في المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية

( ) IASCإال

بالقدر الذي ينسجم مع توجيات ىذه الدولة أو تمك  ،وعميو فقد ارتأى الباحثون اعتماد المعيار

المحاسبي الدولي أساسا لمادة البحث.

عرف المعيار المحاسبي الدولي رقم

( )34التقارير المالية المرحمية بأنيا قوائم مالية تغطي

فترات اقل من سنة مالية  ،واألغمب الشائع إن ىذه التقارير تعد عن ثالثة شيور
(حماد)659 ،2006 ،

ومن ىنا نالحظ إن أىداف التقارير الم الية المرحمية ىي :
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-1توفير معمومات أكثر مالءمة من ناحية التوقيت لمستخدمي التقارير المالية التخاذ الق اررات الخاصة
باالستثمار واالئتمان.
 -2تقديم تقييمات مستمرة وفي فترات زمنية مناسبة ألداء الوحدة االقتصادية وذلك فيما يتعمق بالوضع
المالي والتغير في المركز الم الي لموحدة االقتصادية.
-3تزويد األطراف المعنية بمعمومات نوعية تساعد عمى فيم قدرة الوحدة المحاسبية عمى توليد التدفقات
النقدية المستقبمية وتحقيق المكاسب ليذه األطراف.
-4تساعد البيانات الواردة في القوائم المرحمية عمى مد المستثمرين والدائنين وغيرىم بنظرات عميقة في
مسائل مثل التقمب الموسمي وعدم االنتظام والتغيرات في األنماط واالتجاىات لكل من سموك توليد
الدخل والنقد.
ومما تقدم يتضح إن حزمة المزايا التي جاءت بيا القوائم المالية المرحمية قد رافقتيا بعض القيود

الناجمة عن قصر الفترة الزمنية لمتقرير والتي من شا

نيا أن تجعل تأثيرات األخطاء في التقييم

والتخصيص كبيرة  ،إذ يعد التخصيص السميم لمصروفات التشغيل السنوية ام أر عمى جانب كبير من

األىمية  ،فعمى سبيل المثال ان معدالت ( اسعار ) الضرائب التصاعدية لمعظم التشريعات الضريبية
مطبقة عمى اجمالي الدخل السنوي فان تحديد مص روفات ضريبة الدخل الذي يخص الفترة المؤقتة
سوف يكون صعبا في ىذا النوع من التقارير  ،ىذا إلى جانب تحميل فترة مؤقتة واحدة بمصاريف

تشغيل قد تستفيد منيا اكثر من فترة مالية واحدة كما في مصاريف اإلعالن وصيانة اآلالت والمعدات

 .وىكذا فان التقديرات والتخصيصات مختمفة عن تمك المستخدمة في التقارير السنوية  ،وتتبع نفس
قواعد االعتراف بالمصروفات المتبعة في التقارير السنوية وليس ثمة تسويات أو تأجيالت  ،كما إن

مصروفات التشغيل السنوية يعترف بيا في الفترة المؤقتة التي تحدث فييا بصرف النظر عن الفترات
المؤقتة المستفيدة.

طرائق اعداد القوائم المالية المرحمية :
يتم اعداد التقارير المالية المرحمية باالعتماد عمى نظريتين ىما

( :حماد )1201-2006،1198 ،

( ) www.ebook.club, 2006,641

-1نظرية استقالل الفترات المؤقتة  : Discrete Viewىي طريقة لقياس دخل الفتر ة المؤقتة وذلك
عمى أساس إن كل فترة مؤقتة تعتبر مستقمة أو منفصمة عن باقي الفترات ،بموجبيا تعتبر الفترة المؤقتة
فترة محاسبية مستقمة بوضع مساوي لمسنة المالية الكاممة
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-2نظرية التكامل  : Integral Viewىي طريقة لقياس دخل الفترة المؤقتة وذلك عمى أساس النظر
إلى ك ل فترة مؤقتة كجزء مكمل لمفترة السنوية ويتم االعتراف بالمصروفات خالل الفترة المؤقتة و
اإليرادات المكتسبة وباستخدام المستحقات والمقدمات .
ومع إن كل نظرية تقيس دخل فترة مؤقتة  ،إال أن الجدل والنقاش يحتدم بين مؤيدي كل منيا
شانيا في ذلك شان الكثير من ال ممارسات والمفاىيم المحاسبية  ،فيرى مؤيدو النظرية التكاممية بان

إجراءات االعتراف بالمصاريف كما تقتضييا ىذه النظرية ضرورية وىامة من اجل تجنب التقمبات التي
تحدث من فترة مؤقتة ألخرى والتي من شانيا أن تضمل نتائج القياس

’ فضال عن إمكانية االستفادة

منيا ألغراض التنبؤ بالمكاسب المتوقعة في الفترات المؤقتة ويمكن أن تكون أداة إستراتيجية لممكاسب

السنوية .وبالمقابل فان مؤيدو نظرية االستقالل يذكرون بان التخفيف من تقمبات الدخل لمنتائج المتوقعة
 Income Smoothingألغراض التنبؤ بالمكاسب السنوية ستكون لو تأثيرات غير مرغوبة وع لى

سبيل المثال فان التحول في اتجاه المكاسب السنوية التي تحدث خالل السنة يمكن ان تختفي في ظل
ىذا الوضع .ويذىب آخرون إلى القول بان التمييز بين االتجاىين التكاممي واالستقاللي ليس لو معنى
كونو أمر تحكمي  ،إذ يشير ىؤالء النقاد إلى أن الفترات المؤقتة تحمل نفس ال

عالقات المتعمقة

بالسنوات الكاممة مثل السنوات الضريبية  ،وان كل التقارير الدورية تستمزم عمل تقديرات وتوزيعات

خاصة بالنسبة لمتكاليف غير المباشرة.

وخالصة القول إن خميطا من الطريقتين ربما يكون ضروريا فميس ىناك مدخل متكامل بحت أو

اتجاه استقاللي بحت يكون ص الحا لمتطبيق في الممارسات المينية  ،وىذا مااكده المعيار المحاسبي

الدولي رقم ( )34عندما اخذ بخميط من نظرية االستقالل ونظرية التكامل رغم إن القراءة السريعة
لممعيار تعطي انطباعا بان لجنة معايير المحاسبة الدولية قد جاءت في صف نظرية االستقالل

.

(حماد )1201-2006،1198،

تطبيق المبادئ المحاسبية عمى القوائم المالية المرحمية:
يوضح المعيار المحاسبي الدولي رقم

( )34إن البيانات المؤقتة يجب إعدادىا بما يتفق مع

السياسات المحاسبية المستخدمة في القوائم المالية السنوية  ،واالستثناء الوحيد ىو حالة حدوث تغير
في المبدأ الم حاسبي وطبق منذ إصدار التقرير المالي في نياية السنة الماضية  ،ويشترط المعيار أيضا
تحديد مفاىيم األصول والخصوم والدخل والمصروفات عمى نفس األسس المطبقة في القوائم السنوية ،

فيذه البنود محددة في إطار إعداد وتقديم القوائم المالية وتأثير اشتراط نفس التعاريف لكي تنطبق عمى
القوائم المرحمية ىو لتقميل مدى مفيوم الفترات المؤقتة عمى إنيا فترات مستقمة زمنيا وبيذا الخصوص
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فانو من المفيد اإلشارة إلى موقف لجنة معايير المحاسبة الدولية من بعض المبادئ المحاسبية عند

إعداد القوائم المالية المؤقتة (القاضي ومامون.)635 ،2008،

-1الثبات والتماثل  :Consistencyيشير المعيار رقم ( )34إلى وجوب إعداد القوائم المالية المرحمية
باستخدام نفس المبادئ المحاسبية التي كانت مستخدمة في القوائم المالية السنوية االحدث وىذا األمر
يتفق مع فكرة إن التقرير السنوي األخير يقدم إطا ار مرجعيا لمستخدمي المعمومات

الواردة في القوائم

المرحمية وكل ذلك فيما يتعمق بالتخطيط لنتائج كامل السنة التي تقدم عنيا تقارير التشغيل وىو األمر
الذي يجعل التماثل بين المبادئ المحاسبية في الفترة المؤقتة والسنة السابقة ام أر ىاما  ،الن النتائج
المخططة لمسنة الحالية سوف تستمد قيمتيا من مض مون أداء السنة السابقة  ،ومالم تكن المبادئ
المحاسبية المطبقة في كمتا الفترتين متوافقة فان المقارنة سوف لن تكون بذات فائدة وتفقد قيمتيا
بالكامل .
-2األىمية النسبية  :Materialityتمثل األىمية النسبية احد المفاىيم األساسية المميزة لمتقرير المالي
رغم الصعوبات ا لتي تكتنف تحديد مفيوميا  ،إذ تتطمب المعايير المحاسبية الدولية لإلفصاح أن تكون
البنود ىامة وجوىرية أو من حجم معين لكي يتم اإلفصاح المستقل عنيا  .إلى جانب ذلك يالحظ إن
المعيار ( )34يضع مفيوما لألىمية النسبية ألغراض القوائم المالية المرحمية يختمف عن التعريف في
مضمون الفترة السنوية  ،ويأتي ىذا األمر من قرار التأييد لنظرية االستقالل في القوائم المالية المرحمية
 ،فعمى سبيل المثال العمميات غير المستمرة أو البنود غير العادية يمزم تقييميا ألغراض اإلفصاح عمى
أساس أي عالقة بارزة مثل إجمالي اإليرادات وكأن ىذا البند يتم

التقرير عنو في القوائم المالية

المرحمية وليس في القوائم المالية لمسنة السابقة أو نتائج السنة الجارية الكاممة

 .وىذا بال شك سوف

يؤثر في مستوى اإلفصاح الخاص بيذا البند فبعض البنود التي يتم التقرير عنيا بشكل مستقل
ألىميتيا في القوائم المرحمية قد التكون كذلك

في التقرير السنوي الذي يعد عن سنة كاممة والذي

سيتضمن بعدئذ نفس الفترة المؤقتة  .اذ يعتبر البند أو الجزء أو المجموعة ىامة إذا كان يترتب عمى
حذفيا أو عدم إبرازىا أو عدم تقديم إيضاحات عنيا أو التعبير عنيا بصورة غير سميمة تحريف
لممعمومات التي تعرض في القوائم ال مالية أو عدم كفاية تمك المعمومات المالية مما يؤثر عمى ىذه
القوائم عند تقييم األداء  .وطبقا العتبارات األىمية النسبية فانو يجب اإلفصاح عن أية معمومات إذا
كان ليا اثر محسوس عمى تقدير القارئ أو المستخدم في اتخاذ القرار  ،وبيذا المعنى نالحظ االرتباط
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بين مفيوم ا ألىمية النسبية واإلفصاح حيث إن األول يعكس الوجو اآلخر لإلفصاح الن مايجب
اإلفصاح عنو يجب أن يتوافر لو درجة كافية من األىمية النسبية ( .حماد )2006،1202،
-3اإلثبات ( االعتراف )  : Recognitionيقضي المعيار المحاسبي الدولي ( )34أن تكون تعاريف
األصول والخصوم والدخل والمصروفات ىي ذاتيا بالنسبة لتقارير الفترات المرحمية كما ىي في نياية
السنة  ،وىذه البنود محددة في إطار إعداد وتقديم القوائم المالية وتأثير اشتراط نفس التعاريف التي
تنطبق عمى التقارير المؤقتة ىو تقميل مدى مفيوم الفترات المرحمية كما أسمفنا عمى إنيا فترات مستقمة
من الزمن الذي عمى أساسو يكون اإلفصاح في القوائم المالية  .فمثال بالنظر إلى تعريف األصول عمى
إنيا موارد تولد منافع اقتصادية مستقبمية لموحدة االقتصادية  ،والنفقات التي اليمكن رسممتيا في نياية
السنة تعجز عن استيفاء ىذا التعريف  ،وبالتالي فإنيا التمبي ت

عريف األصل ويمكن بالمثل عدم

تأجيميا عند إعداد الميزانية في نياية الفترة المؤقتة وبتطبيق نفس التعاريف فان لجنة معايير المحاسبة
الدولية قد ألزمت نفس قواعد التعريف كما ىي مطبقة في الفترات السنوية  .وىنا من المفيد اإلشارة إلى
بعض المسائل الخاصة باالعتراف وعمى سبيل المثال الالحصروكما يمي( :حماد)2006،679 ،
-

إثبات التكاليف السنوية التي تحدث بشكل غير متساوي أثناء السنة المالية  :كثي ار مايالحظ إن

بعض أنواع التكاليف تحدث بأنماط غير متساوية عمى مدار السنة كما في نفقات اإلعالن التي تدفع
مقدما عند بداية الحممة  ،ونفقات البحث والتطوير  ،ونفقات الصيانة المخططة والتي يتوقع حدوثيا في
أواخر السنة فمثل ىذه النفقات ستكون ذات وزن كبير لفترة ماقبل اإلنتاج  ،وىنا يجب عدم استبعاد
تمك النفقات إلغراض إعداد التقارير المؤقتة في الفترات األولى مالم يكن ىناك حدث بسبب حدوث
التزام قانوني أو استداللي عمى الوحدة االقتصادية  ،وان مجرد وجود نية لدى الوحدة أو الحاجة لتحمل
مصروف متعمق بالمستقبل اليعتبر كافيا لحدوث االلتزام.
-

نفقات اإليجار المحتممة :يمكن لنفقات اإليجار المحتممة أن تكون مثاال عمى االلتزام القانوني

أو االستداللي الذي يعترف بو كالتزام و إذا نص عقد اإليجار عمى دفعات محتممة بناء عمى تحقيق
المستأجر مستوى معين من المبيعات السنوية فانو يمكن حدوث االلتزام خالل الفترات المؤقتة لمسنة
المالية مثل تحقيق مستوى المبيعات السنوي المطموب وعمى ذلك لن يكون أمام الوحدة بديل واقعي
سوى إجراء دفعة إيجار مستقبلية .
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

المخزون  :يترتب عمى بعض طرائق قياس تكمفة المخزون بعض المشاكل بالنسبة لمتقارير

المالية المرحمية ومع ذلك فان نفس مبادئ تحديد التكمفة المستخدمة عند إعداد التقارير المالية السنوية
ىي التي يجب استخداميا عند إعداد التقارير المرحمية ووفقا ألسموب التقديرات لتحديد كميات وتكاليف
والقيم الصافية لممخزون في تواريخ الفترات المؤقتة عمى الرغم مما يواجو استخدام المعيار

( )34من

صعوبة خاصة بقياس المخزون في الفترات المؤقتة  ،ومنيا صعوبة تحديد صافي القيمة القابمة لمتحقق
 ،وكيفية تحديد قيمة المخزون في استخدام نظام الجرد الم ستمر  ،وأخي ار التغيرات الحاصمة في تكمفة
التصنيع خالل الفترات المؤقتة.
-

االندثار في الفترات المؤقتة  :تقضي القاعدة الخاصة باالندثار في الفترات المؤقتة  ،بان

التكاليف التي يتم االعتراف بيا بالنسبة لالندثار واالىالك ىي تمك المتعمقة فقط باألصول المستخدمة
فعال في الفترة واليدخل في الحسبان المشتريات المخططة لفترات الحقة من السنة المالية .وبينما يبدو
إن ىذه القاعدة منطقية تماما  ،إال إنيا تثير مشكمة عندما تفرض التشريعات الضريبية أو بعض
االتفاقيات الخاصة بالتقارير المالية أشكاال أخرى من توزيع عبئ االندثار أو التخمص من األصول كما
في االندثار المعجل في سنة شراء األصل مثال.
المبحث الثالث  :محتوى القوائم المالية المرحمية:
لمالفاة حاالت التكرار أو االزدواج في المعمومات التي تقدم في القوائم المالية السنوية  ،فانو
من المفضل أن تركز القوائم المالية المرحمية عمى األنشطة واألحداث الجديدة التي وقعت منذ تاريخ

نشر آخر مجموعة قوائم مالية كاممة  .وقد اعترف المعيار المحاسبي الدولي ( )34بالحاجة إلى جعل
مستخدمي القوائم المالية عمى عمم بالظروف المالية واألحداث ومن ثم تسييل متطمبات العرض

واإلفصاح في حالة القوائم المالية المرحمية  ،وعميو فانو لتمبية متطمبات التوقيت المناسب واعتبارات

التكمفة وتجنب التكرار في المعمومات السابق التقرير عنيا فان المعيار يتيح لموحدة االقتصادية ان تقدم

باختيارىا معمومات متصمة بالوضع المالي في شكل موجز بدال من المعمومات الشاممة التي ترد بالقوائم

المالية في م جموعة كاممة معدة وفقا لممعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1المعدل في سنة .1997

مع مراعاة ان يتم تدقيق ىذه القوائم الموجزة لكي تكتسب صفة رسمية من خالل عرضيا عمى مكتب

تدقيق ياخذ عمى عاتقو ابداء الراي الفني المحايد في مدى صدق تمثيل ىذه القوائم لمواقع الفعمي منعا

لحاالت التضميل او التالعب .
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

وبناء عمى ماتقدم فان المعيار المحاسبي الدولي ( )34يوضح جوانب ميمة فيما يخص القوائم

المالية المرحمية ىي ( :جربوع وحمس)2002،664،
أ -

إن التوسع أو المرونة من جانب المعيار بالنسبة لمقوائم المالية المرحمية اليقصد بيا بأي حال

من األحوال عدم تشجيع الوحدة االقتصادية عمى تقديم مجموعة كاممة من القوائم المالية المرحمية بل
إن المعيار يمزم الوحدة أن تختار مجموعة كاممة من القوائم المالية المرحمية بدال من خيار الطريقة
المختصرة لتقديم قوائم مالية مؤقتة مختصرة وذلك وفق مايتطمبو المعيار المحاسبي ا

لدولي ( )1في

عرض مجموعة كاممة من القوائم المالية.
ب  -إن المعيار لم يمنع الوحدة االقتصادية في حالة استخدام القوائم المالية المرحمية من إضافة
بنود أو إيضاحات إضافية إلى ىذه القوائم الممخصة فوق الحد األدنى المبين في المعيار والذي يتطمب
أن تتضمن القوائم المالية ا لمرحمية كحد أدنى العناوين أو المجاميع الفرعية التي كانت ضمن احدث
القوائم
ت  -المالية السنوية ومدعمة باإليضاحات التفسيرية واالفصاحات المحددة المطموبة بموجب ىذا
المعيار بل أيضا االفصاحات المطموبة بموجب المعايير الدولية األخرى كالمعيار رقم (.)32
ج -

يتطمب المعيار رقم ( )34اإلفصاح عن ربحية السيم الواحد األساسية والمخفضة وذلك من

صمب قائمة الدخل المرحمية عمى أن ىذا اإلفصاح ممزم سواء كانت القوائم المالية مختصرة أو كاممة.
د -

كما يمزم المعيار الوحدة االقتصادية أن تتبع نفس الشكل في قوائميا المالية المؤقتة لبيان

التغيرات في حقوق الممكية كما فعمت في قوائميا السنوية ،فإذا كانت ىذه األخيرة قد تمت عمى أساس
موحد فان القوائم المالية يجب أن تكون كذلك.
إلى جانب ماسبق ذكره فان المعيار الدولي رقم ( )34قد وضع متطمبات الحد األدنى بالنسبة
لمقوائم المالية المرحمية المختصرة وألزم الوحدة

االقتصادية في إظيار مكونات القوائم المالية التالية

(حماد:) Thomas.K,1998,8-9 ( )2006،667،
-1الميزانية العمومية المختصرة.
-2قائمة الدخل المختصرة.

-3قائمة مختصرة تبين أما جميع التغيرات في حقوق الممكية أو التغيرات في حقوق الممكية بخالف
التي تنشا من عمميات أرس المال مع المالك أو التوزيعات ليم.
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

-4قائمة تدفقات نقدية مختصرة.
-5مجموعة مختارة من افصاحات المرفقات ( الحواشي) .
وعمى الرغم مما جاء في الفقرة ( )15من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )34حول عدم ضرورة
تقديم نفس اإليضاحات في التقرير المالي المؤقت والذي ظ ىر في احدث قوائم مالية سنوية تم إعدادىا
بسبب إمكانية مستخدمي القوائم المالية الحصول عمييا في أي حال  ،فان الواقع يظير العكس  ،فمن
المفيد وفي أي تاريخ من تواريخ القوائم المالية المرحمية أن يتم تقديم إيضاحات التغيرات في الوضع
( )16من

واألداء المالي لموحدة االقتصادية والتي حدثت منذ آخر تقرير سنوي وىذا مااكدتو الفقرة

المعيار ( )34عندما حددت قائمة بالحد األدنى من االفصاحات المطموبة من الوحدة في القوائم المالية
المرحمية المختصرة نذكر منيا:
اوال  :بيان يفيد بان نفس السياسات المحاسبية ونفس طرائق الحساب المستخدمة في

القوائم المالية

المرحمية ىي مطبقة بالمقارنة بإحداث قوائم مالية سنوية.
ثانيا  :مالحظات تفسيرية حول موسمية أو دورية العمميات المؤقتة.
ثالثا  :طبيعة وحجم البنود غير العادية بسبب طبيعتيا أو حجميا ومدى تأثيرىا عمى النتائج المؤقتة.
رابعا  :التوزيعات المدفوعة سواء مجمعة أو عمى أساس السيم العادي والفئات األخرى.
خامسا  :اثر التغيرات في ىيكل الوحدة االقتصادية خالل الفترة المؤقتة مثل االندماج أو الشراء في
الوحدات التابعة.
سادسا  :التغيرات في الخصوم المحتممة أو األصول المحتممة منذ احدث قوائم مالية سنوية.
وأخي ار ينبغي اإلشارة أيضا إلى إن المعيار المحاسبي الدولي

( )34أكد عمى أىمية القوائم

المقارنة لما ليا من فائدة في عرض المعمومات حول أي فترة بمفردىا  ،ويتفق ىذا السياق مع توجيات
مينة المحاسبة حول العالم ولعقود كثيرة  ،ولم يقتصر اىتمام لجنة معايير المحاسبة الدولية بقوائم دخل

مرحمية مقارنة (مختصرة أو كاممة ) مثال مقارنة أرقام الربع الثاني لسنة ما مع الربع الثاني لمسنة

السابقة ليا وانما تطمبت أيضا تضمين خانات من أول السنة المالية حتى تاريخو مثل النصف األول

من سنة معينة مع النصف األول لمسنة السابقة ليا وىكذا سوف تشمل ق ائمة الدخل أربع خانات من
البيانات  ،عمى انو بالنسبة لممكونات األخرى لمقوائم المالية المرحمية فان تقديم خانتين من البيانات
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يكفي وفق ماىو ممزم بمقتضى المعيار المحاسبي الدولي ( )34مثال يجب تقديم بيانات عن الفقرتين

التاليتين( :الراوي )672، 1995،

-1الميزانية العمومية في نياية الفترة المؤقتة الحالية وميزانية عمومية مقارنة في نياية السنة المالية
السابقة مباشرة.
-2قائمة تدفقات نقدية مجمعة لمسنة المالية الحالية حتى تاريخو مع قائمة مؤقتة لمفترة المقارنة من أول
السنة حتى نياية السنة المالية السابقة مباشرة.
-3قائمة تبين التغيرات في حقوق الممكية التراكمية عن السنة المالية حتى تاريخو مع قائمة مقارنة عن
الفترة المقارنة من أول السنة المالية حتى تاريخو لمسنة المالية السابقة المباشرة.
ىذا وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية الوحدات االقتصادية التي تتأثر أعماليا بالموسمي ة
أن تأخذ بعين االعتبار تضمين ىذه القوائم خانات إضافية عن االثنى عشرة شي ار المنتيية في تاريخ

التقرير المؤقت أو المرحمي األحداث وذلك الستبعاد اثر الظروف الموسمية الن فترة االثنى عشرة شي ار
تحتوي فصول السنة الكاممة وعميو سوف تظير لنا قائمة دخل مؤقتة تضم ستة خ انات من البيانات

مثال وىكذا.

المبحث الرابع  :الجانب التطبيقي
لغرض تطبيق الجانب العممي من البحث والوصول إلى النتائج المتوخاة منو تم االعتماد عمى

البيانات المالية لعينة البحث والمتمثمة بثالث مصارف عاممة في اقميم كوردستان وىي:
-1مصرف الشرق األوسط ا لعراقي لالستثمار  :ىو احد المصارف التجارية الذي تأسس برأس مال
مقداره ( )55مميار دينار ويوجد مقر الفرع الرئيسي في بغداد ولديو مجموعة من الفروع المنتشرة في
كل أرجاء العراق ويقوم بممارسة األعمال المصرفية بكل أنواعيا لزبائن المصرف .
-2مصرف كوردستان الدولي لمتنم ية واالستثمار :تأسس المصرف برأس مال مقداره ( )50مميار دينار
عراقي ولو مجموعة من الفروع المنتشرة في كل أنحاء العراق ومقر الفرع الرئيسي في اربيل حيث
يمارس المصرف جميع األنشطة ويقدم الخدمات المصرفية لزبانو ومن ىذه الخدمات االعتمادات
المستندية وخطابات الضمان ا لداخمية والخارجية وخدمات الحواالت الخارجية وفق نظام

Western

 Unionوكذلك قبول الودائع بكافة أنواعيا وبيع وشراء األسيم والسندات لصالح المواطنين في سوق
العراق لألوراق المالية .
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()100

-3مصرف الشمال لمتمويل واالستثمار  :تأسس المصرف ومارس أعمالو برأس مال مقداره

مميار دينار حيث يقوم المصرف بممارسة أنشطتو المختمفة وتقديم خدماتو لزبائنو من خالل مجموعة
من الفروع المنتشرة في كافة أنحاء العراق حيث بمغت عدد الفروع حوالي

(  ) 8فروع و (  ) 4تحت

التأسيس ومقر الفرع الرئيسي موجود في بغداد ويقدم المصرف خدمات فتح الحسابات الج ارية بالدينار
العراقي وبالدوالر األمريكي وكذلك قبول الودائع بكافة أنواعيا ومنح االئتمان النقدي بكافة أنواعو
واصدار خطابات الضمان الداخمية والخارجية وفتح االعتمادات المستندية وقبول الحواالت الخارجية
واصدار السفاتج والصكوك المصدقة وكذلك بيع وشراء العمالت األجنبية .
حيث تم اختيار ىذه العينة من المصارف لالسباب االتية:

-1قياميا باعداد القوائم المالية المرحمية .

-2افصاحيا عن البيانات المالية التي تحتاجيا القوائم المالية المرحمية.
-3تقوم بممارسة كافة االعمال المصرفية وحسب ماجاء بقانون البنك المركزي وقانون الم

صارف

التجارية وتقديم الخدمات المختمفة الى زبائن المصرف.
وقد قام الباحثون بدراسة وتحميل بيانات عينة البحث واالستئناس باراء مجموعة من العاممين
حول اعداد ىذا النوع من القوائم تم التوصل الى بعض النقاط التي توضح الواقع الذي يتم من خاللو

اعداد القوائم الم الية المرحمية وكما يمي:

-1ان التقارير المالية المرحمية التي تعدىا مصارف عينة البحث غير مدققة بمعنى اخر ان ىذه القوائم
غير معتمدة الغراض الضريبة ولم تستوف الحد االدنى شكال ومضمونا لمتطمبات المعيار المحاسبي
الدولي (.)34
-2لم تمتزم ىذه المصارف باعداد القوائم

المالية المرحمية والتي تمثل الحد االدنى من القوائم التي

حددىا المعيار المحاسبي الدولي ( )34حيث اكتفت ىذه المصارف باعداد ميزانية عمومية مرحمية
وكشف العمميات الجارية مرحمي.
-3لم يتم االفصاح عن السياسات الداخمية والخارجية المتبعة في المصارف خالل الفترة المرحل
ومنيا:
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

سياسات التوظيف والتعيين :والتي يجب ان تظير شروط التعيين واجراءاتو وسياسات التوظيف

وسمم الدرجات الوظيفية والترقيات حيث ان كل ىذه المعمومات ىدفيا ابراز سياسات المنظمة تجاه
الموظفين وخاصة حديثي التعيين وىذا من شانو ان يكون عامل استقرار لجميع منتسبي المصارف.
-

سياسات االجور  :وتتضمن ابراز نظام الرواتب واالجور ومساىمات المصارف في دعم

المستوى المعيشي لممنتسب ومعمومات عن نظام الحوافز العالوات السنوية وىذا من شانو ان يزيل
الغموض لدى منتسبي المصرف بحيث ان كل منتسب يعرف جيدا سمم الرواتب واالجور المتبع.
-

سياسات االقراض واالقتراض  :وتتضمن البرامج االقراضية وشروطيا وكيفية منحيا والوثائق

المطموبة واالجراءات التي يجب ان يتبعيا المقترض ومدة القرض والفوائد المطبقة وكذلك الحال بالنسبة
لالقتراض من الغير الذي يجب ان يبين الجوانب االقتصادية ومجاالت االستثمار ليذه القروض
واالستخدام االفضل ليا والتاكد من نسبة عائد الربح عمى المبالغ المقترضة بحيث تغطي كمفة االقراض
المتمثمة بالفوائد المدفوعة وكمف التشغيل .....الخ.
-

سياسات التسويق والتوزيع  :وىي تعتبر من السياسات الميمة التي تؤثر في حياة واستم اررية

المصارف.
-4لم يتم االفصاح عن اال مور المالية والتي التقل اىمية عن السياسات المشار الييا في اعاله اذ تيتم
بيذا النوع من السياسات الكثير من الجيات الداخمية والخارجية ومن اىم جوانب االفصاح المالي :
-

االفصاح عن القروض والمنح التي حصمت عمييا المصارف والجيات المانحة والمقرضة مع

تفاصيل القروض الم منوحة ومجاالت استخداميا وشروط االقراض واسعار الفائدة ان وجدت وطرق
التسديد الصل القروض والفوائد.
-

االفصاح عن المجاالت االستثمارية التي ستقوم بيا المصارف في توظيف مواردىا الذاتية

والخارجية.
-

المرحمي .
ة
االفصاح عن االوضاع المالية والحسابات الختامية في نياية الفترة

-

االفصاح عن بعض االمور الجوىرية في الحسابات الختامية مثل االفصاح عن فقرات رواتب

ومكافات اعضاء مجمس االدارة والمدير المفوض واعمى رواتب تقاضاىا عدد من موظفي الشركة
حسب المتطمبات القانونية.
-

االفصاح عن االرباح والخسائر التي تحققت واسباب الخسائر ان وجدت.
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-

المجلد ( )3العدد (2013 )1

صاح عن ابرز المخاطر التي تعرضت او تتعرض ليا ىذه المصارف واقتراح سبل
االف

معالجتيا.
-

االفصاح عن تقييم الموجودات والمطموبات وكذلك االفصاح عن الموجودات والمطموبات

المحتممة التي حدثت خالل الفترة.
-

االفصاح عن االساليب والسياسات المحاسبية المتبعة مثل طرق تقييم المخزون ...الخ ومدى

االستم اررية في اعتماد نفس السياسات.
-

االفصاح عن قيمة االرباح الموزعة عمى المساىمين خالل الفترة.

-5لم تتضمن القوائم المالية المرحمية تقرير مجمس االدارة الذي يوضح فيو النقاط الرئيسية والجوىرية
التي حدثت خالل الفترة وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
ومن خالل العرض اعاله ندرج في ادناه القوائم المالية المرح لية لممصارف الممثمة لعينة البحث:

144

المجلد ( )3العدد (2013 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية

جدول رقم ()1
الميزانية المرحمية لمصرف الشرق االوسط ( لمفصل الرابع ) كما ىي في 2009/12/31
2009/12/31

2008/12/31

اسم الحساب الموجودات

( مميون دينار )

( م ليون دينار )

النقود ( في الصندوق وفي المصارف)

355724

217434

االستثمارات

77067

187598

االئتمان النقدي

63800

16539

المدينون

13944

111682

الموجودات الثابتة

48537

36414

مجموع الموجودات

559072

569667

المطموبات
حسابات جارية وودائع

452515

431100

الدائنون

18669

63999

التخصيصات

11815

10727

رأس المال المدفوع

55000

42000

االحتياطي القانوني

8840

8586

األرباح المتحققة

12233

13255

مجموع المطموبات

559072

569667
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جدول رقم ()2
كشف العمميات الجارية لمصرف الشرق االوسط لمفترة من  2009/10/1لغاية 2009/12/31
2009/12/31

2008/12/31

اسم الحساب اإليرادات

( مميون دينار )

( مميون دينار )

إيرادات العمميات المصرفية

21524

13754

إيرادات االستثمارات

14617

30695

إيرادات تحويمية وأخرى

1202

326

مجموع اإليرادات

37343

44775

المصروفات

-

-

مصروفات العمميات المصرفية

13615

18850

المصروفات اإلدارية

9726

9551

االندثار

1151

400

المصروفات التحويمية واألخرى

618

1947

مجموع المصروفات

25110

30748

األرباح المتحققة

12233

14027
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جدول رقم ()3
الميزانية العمومية لمصرف كوردستان الدولي النصف سنوية كما في 2009/6/30
2009/6/30

2008/6/30

اسم الحساب الموجودات

( مميون دينار )

( مميون دينار )

النقد ( في الصندوق وفي المصارف )

191416

228265

االستثمارات

13051

7946

المدينون

21465

3143

الموجودات الثابتة

8669

12812

إجمالي الموجودات

234601

252166

المطموبات
الحسابات الجارية والودائع

120289

166778

الدائنون

43762

12994

التخصيصات

-

5793

رأس المال المدفوع

50000

50000

االحتياطيات

14701

16601

صافي أرباح الفترة

5849

-

إجمالي المطموبات

234601

252166
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جدول رقم ()4
كشف العمميات الجارية مصرف كوردستان الدولي لمفترة من  2009/1/1لغاية 2009/6/30
اسم الحساب إيراد النشاط الجاري

2009/6/30

2008/6/30

( مميون دينار )

( مميون دينار )

( مميون دينار )

إيراد العمميات الجارية

8328

8142

إيراد االستثمارات

310

659

المجموع

8638

8801

تنزل :مصروفات النشاط الجاري
مصروفات العمميات المصرفية

278

2150

المصروفات اإلدارية

2448

1778

االندثارات

-

3928

المجموع

2726

4873

فائض العمميات الجارية

5912

937

تضاف :إيرادات عرضية

59

-

تنزل :مصروفات تحويمية وأخرى

122

973

صافي األرباح

5849

4837
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جدول رقم ()5
الميزانية العمومية المرحمية لمصرف الشمال كما في 2009/9/30
اسم الحساب الموجودات

2009/9/30

2008/9/30

( ألف دينار )

( ألف دينار )

الموجودات الثابتة بالكمفة

3737877

1809972

مشروعات تحت التنفيذ

12426238

4919236

االئتمان النقدي

188334783

72315253

االستثمارات

8066602

1031463

المدينون

127982122

140882997

النقود

221311644

191131298

مجموع الموجودات

561859266

412090219

المطموبات
رأس المال واالحتياطيات

108638144

103613186

التخصيصات

7904438

9890823

حسابات جارية وودائع

304930772

195263218

الدائنون

121450567

93257728

األرباح المتحققة

18935345

10065264

مجموع المطموبات

561859266

412090219
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جدول رقم ()6
كشف األرباح والخسائر مصرف الشمال لغاية 2009/9/30
2009/9/30

2008/9/30

اسم الحساب اإليرادات

( ألف دينار )

( ألف دينار )

إيرادات العمميات المصرفية

35621194

24754013

إيرادات االستثمار

1295837

3645929

اإليرادات التحويمية واألخرى

62190

1468467

مجموع اإليرادات

36979221

29868427

المصروفات
مصروفات العمميات المصرفية

13962583

15980247

المصروفات اإلدارية

3655811

3385462

المصروفات التحويمية واألخرى

425482

437454

مجموع المصروفات

18043876

19803163

اإلرباح المتحققة

18935345

10065264
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المجلد ( )3العدد (2013 )1

وفي ضوء ماتقدم يرى الباحثون ان يتم وضع مجموعة من الشروط والمتطمبات التي يمكن ان

يستند الييا عند اعداد القوائم المالية المرحمية في المصارف عينة البحث وبما يتناسب مع النشاط

المصرفي مسترشدين بكل من المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )34والمعيار المحاسبي السعودي رقم

( )9فيما يخص اإليفاء بمتطمبات اإلفصاح وكما يمي:
- 1

يجب أن تشمل القوائم المالية المرحمية عمى قوائم لكل من المركز المالي والدخل والتدفقات

النقدية والتغيرات في حقوق الممكية ومن الممكن أن تشمل عمى القوائم الثالثة فقط عمى أن يراعى عند
إعداد ىذه القوائم االلتزام بمتطمبات العرض العام لكل قائمة بشكل مستقل.
- 2

يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي بيانات الفترة الحالية والفترة المناظرة ليا من السنة

المالية السابقة.
- 3

يجب أن تتضمن قائمة التدفقات النقدية بيانات التدفقات النقدية من بداية السنة الحالية حتى

نو اية الفترة الحالية مقارنة ببيانات الفترة المناظرة ليا في السنة السابقة.
- 4

يجب أن تتضمن قائمة الدخل بيانات الفترة الحالية مقارنة ببيانات الفترة المناظرة ليا من السنة

المالية السابقة والبيانات المالية من بداية السنة الجارية حتى نياية الفترة التي تعد عنيا التقا رير المالية
المرحمية مقارنة بالبيانات المناظرة ليا عن السنة المالية السابقة.
- 5

يجب مقابمة اإليرادات بالمصروفات وفقا لألسس المنصوص عمييا في المعايير المحاسبية

الدولية.
- 6

يجب تحميل المصروفات اإلدارية والتسويقية لمفترة المرحمية عمى الفترة التي تخصيا ىذه

المصروفات.
- 7

يجب إثبات أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن استبعاد أي نشاط مستقل أو أحداث استثنائية

في الفترة المرحمية التي حدثت فييا طبقا لما ورد في المعايير المحاسبية الدولية.
- 8

يجب حساب ربحية السيم العادي واإلفصاح عنيا كما ىو متبع في إعداد القوائم المالية

السنوية.
- 9

يجب معالجة المكاسب والخسائر المحتممة طبقا لما ورد في المعايير المحاسبية المعتمدة

إلعداد القوائم المالية السنوية.
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 - 10يجب عمى الوحدة االقتصادية تطبيق نفس السياسات المحاسبية في قوائميا المالية المرحمية
كما ىي مطبقة في القوائم المالية السنوية.
 - 11تكامل الفترات الدورية والذي يعتبر كل فترة من فترات السنة جزءا مكمال لمسنة المالية.
 - 12يجب عدم تأجيل إثبات أي إيرادات أو مكاسب أو مصروفات أو خسائر حدثت خالل الفترة
الدورية حتى نياية السنة المالية.
 - 13يجب إثبات إيرادات ومصروفات الفترة المرحمية طبقا ألسس إثبات اإليرادات والمصروفات
المطبقة في إعداد القوائم المالية السنوية.
 - 14يجب أن تصمم إجراءات المحاسبة التي يتم إتباعيا في القوائم المالية المرحمية بحيث تضمن
ان المعمومات الناتجة عنيا ىي معمومات موثوقة وان جميع المعمومات المالية الميمة الالزمة لفيم
المركز المالي لموحدة االقتصادية أو أدائيا ثم اإلفصاح عنيا بشكل مناسب.
 - 15يجب أن توضح التقارير المالية تاريخ المركز المالي وتاريخ بداية الفترة المالية ونيايتيا.
 - 16اإلفصاح عن أوجو االختالف الجوىرية بين المبادئ ومعايير المحاسبة المستخدمة في إعداد
القوائم المالية األولية وتمك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية.
 - 17طبيعة وقيمة التقمبات الموسمية في نشاط الوحدة االقتصادية وايرادات ومصروفات الفترات
الدورية.
 - 18الظروف والعوامل التي تتميز بيا الفترة األولية ذات األثر عمى نتائج نشاط الفترة من األرباح
والخسائر.
 - 19إيراد وأرباح وخسائر الفترة لقطاعات النشاط المختمفة.
 - 20األحداث الميمة التي وقعت بعد انتياء الفترة األولية وقبل إصدار تقريرىا المالي.
 - 21االلتزامات المالية الجوىرية خالل الفترة األولية.
 - 22طبيعة وقيمة التغيرات الجوىرية في تقديرات الفترات الدورية السابقة لمفترة الحالية من السنة
الحالية أو السابقة.
 - 23قيمة القروض الجديدة التي حصمت عمييا الوحدة االقتصادية او القروض التي سددتيا خالل
الفترة وكذلك قيمة الزيادة أو النقص في قيمة رأس المال المدفوع.
 - 24قيمة األرباح الموزعة عمى المساىمين خالل الفترة.
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 - 25التغيرات في قيمة األصول وااللتزامات المحتممة التي حدثت خالل الفترة من بداية السنة
المالية حتى نىاية الفترة المالية.
 - 26إذا تغيرت التقديرات في التقارير المالية األولية بشكل جوىري خالل الفترة األولية األخيرة ولم
تصدر المنشاة تقارير أولية عن ىذه الفترة فيجب اإلفصاح في القوائم المالية السنوية عن طبيعة وقيمة
تمك التغيرات في التقديرات.
المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات
اوال :االستنتاجات
من خالل دراسة وتحميل القوائم المالية المرحمية لعينة البحث واالستفسار واالستئناس باراء
العاممين والقائمين عمى اعداد ىذا النوع من التقارير المالية تم التوصل إلى النتائج اآلتية:
- 1

إن إعداد القوائم المالية المرحمية لدى الم صارف اليتفق مع الحد األدنى من المتطمبات التي

حددىا المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )34حيث حدد المعيار المتطمبات اآلتية كحد أدنى وىي:
أ -

الميزانية العمومية المختصرة.

ب  -قائمة الدخل المختصرة.
ج -قائمة التغيرات في حقوق الممكية المختصرة.
د -قائمة التدفقات النقدية المختصرة.
ه -االفصاحات المناسبة.

حيث نالحظ إن المصارف اكتفت في إعدادىا لمقوائم المالية المرحمية بإعداد ميزانية عمومية مختصرة

لمفترة المعنية سواء كانت ربع سنوية أو نصف سنوية وكشف بالعمميات الجارية المختصرة لمفترة

المعنية نفسيا.
- 2

إن المصارف الخاصة بعينة البحث لم تطبق مبدأ الثبات والتماثل عند إعدادىا لمتقارير المالية

المرحمية حيث نالحظ إن ىناك اختالف كبير في عرض فقرات القوائم المالية بموجب المعيار
المحاسبي الدولي رقم ( )1وبين عرض فقرات القوائم المالية المرحمية بموجب المعيار المحاسبي الدولي
رقم (. )34
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عدم تحديد البنود ذات األىمية النسبية ومن ناحية أخرى لم يتم اإلشارة إلييا في القوائم المالية

المرحمية كما ىو معمول بو عند إعداد القوائم المالية السنوية.
- 4

إن القوائم المالية المرحمية المعدة اليتوفر فييا الحد األدنى من اإلفصاح  ،بمعنى آخر عدم

احتواء القوائم المالية المرحمية المعدة عمى الكشوفات التفسيرية المرفقة والتي تقوم بتوضيح وتفسير
األرقام المبينة في ىذه القوائم وكذلك عدم احتوائيا عمى المالحظات التفسيرية والتي تبين اإلجراءات
والسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد ىذه القوائم وكل ىذا يؤدي إلى عدم فيم محتويات ىذه
التقارير م ن قبل المستخدمين وبالتالي يؤدي إلى عدم تحقيق اليدف المراد تحقيقو من إعداد القوائم
المالية المرحمية وىو إمداد المستخدمين بالمعمومات الالزمة بالسرعة والدقة الالزمة إلغراض اتخاذ
الق اررات بمعنى عدم توفير معمومات دورية خالل فترات متقاربة إلغراض اتخاذ الق اررات ا

لسميمة

والصحيحة والتي تؤثر عمى المشروع االقتصادي.
- 5

عدم اعتماد ىذه القوائم من قبل مكاتب وشركات التدقيق الخاصة إلغراض التدقيق وبالتالي

عدم االعتماد عمييا إلغراض تحديد مبمغ الضريبة وىذا يؤدي إلى عدم إعطاءىا األىمية الالزمة من
ناحية اإلعداد والعرض واإلفصاح.
- 6

عدم وجود أسس ثابتة إلعداد واظيار البنود الخاصة بيذه القوائم حيث نالحظ إن كل مصرف

من مصارف عينة البحث قام بإعداد ىذه القوائم بشكل مغاير لما تم إعداده في المصرف اآلخر من
ناحية عرض بنود ىذه القوائم وترتيبيا.
- 7

برأينا إن األسباب السابقة الذكر تولدت بسبب عدم وجود ق اعدة محاسبية تعالج ىذا الموضوع

مطبقة في العراق عمى غرار المعيار المحاسبي الدولي رقم

( )34تحدد اإلطار العام والمتطمبات

الخاصة بإعداد القوائم المالية المرحمية والذي يكون كدليل عمل يستند عميو في عممية العرض والقياس
واإلفصاح .
ثانيا :التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل دراسة وتحميل القوائم المالية المرحمية المعدة
من قبل مصارف عينة البحث يقترح الباحثون مجموعة من التوصيات وعمى النحو االتي :
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ضرورة قيام مجمس القواعد المحاسبية والرقابية في العراق بإصدار قاعدة محاسبية تتناول

موضوع إعداد القوا ئم المالية المرحمية لتكون أساسا يعتمد عميو ألغراض إعداد ىذه القوائم وبالتالي
تساعد الشركات والوحدات االقتصادية عمى عممية إعدادىا لغرض تحقيق اليدف من إعدادىا.
- 2

االعتماد عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )34في حالة عدم إصدار قاعدة محاسبية بيذا

الخصوص.
- 3

ضرورة قيام دائرة الضريبة بمطالبة المصارف التجارية كافة

’ فضال عن الشركات االخرى

بتقديم تقاريرىا المالية المرحمية بعد اعتمادىا وتدقيقيا من قبل مكاتب التدقيق لغرض تقدير مبمغ
الضريبة المفروضة عمييا وذلك منعا لمتيرب الضريبي.
- 4

ان ياخذ البنك المركزي باعتباره الجية المسؤولة عن اعمال المصارف التجارية دوره في التاكيد

عمى ضرورة االىتمام باعداد التقارير المالية المرحمية تعزي از لمبدا شفافية العمل المصرفي وتحقيقا
السس الرقابة المالية عمى اعمال المصارف كافة.
- 5

االستفادة من تقنيات الحاسوب االلكتروني بعد تييئة الكوادر المناسبة والبر

امجيات الالزمة

الصدار القوائم المالية المرحمية اوال باول بمجرد ادخال التعديالت عمييا.
- 6

تعميق الوعي باىمية العمل المصرفي وزيادة كفاءة الكادر العامل في المصرف من خالل

اشراكو يالدورات المتخصصة التي يمكن ان تقيميا الكميات والمعاىد ذات العالقة.
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