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 المستخلص

ان وضيفة االبالغ المالي الدولي تمثل  ااا  الالمملة لويل اال االاو لاا اليلالمي وتلد ا وليي ال  لدا  

االاو للاااة  للي ت  اللر ال للاال الوم الل  وتللدوا  اوللوثمالاتاا وان اليللاايال االبللالغ المللالي ال  ث للة اللل  اال للال 

 . FASB –IASBالمفاهيمي للمحاو ة المالية الدولي الو ا  ي المشوالك بي  

ان ويي اليالاق للح  ل  لى الوم ا  الخالجي ال  ص دوق ال  د الدولي وال  ل  اللدولي جيللم االلا  

الويل ا  االلت اء بما ة المحاو ة  لى المسو ى المحلي لوالت ي الى المسو ى اللدولي الل  للالل اللاا  ال  لدا  

 لي ب يلان الالمملة الوي يلق ال سلال    لذل  كانل  الشلةلة ال حل  االاو اااة بوي يق الياايال االبالغ المالي الدولية 

 لول  الميااال وتاثيالها  ي تيااا ج ا  االبالغ المالي وتخفيض المالوا  ااال  االلباح .

 

 ااال  االلباح، الياايال االبالغ المالي الدولية، الوي يق ال سال  الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

The function of international financial reporting represents an appropriate tool for 

the development of the global economy and supports the endeavor of economic units 

to diversify sources of financing and internationalize their investments, and that the 

standards of financial reporting stem from the conceptual framework of international 

financial accounting, the consensual joint between FASB-IASB. 

Iraq's quest to obtain external financing from the International Monetary Fund and 

the World Bank made it in front of the requirements of upgrading the accounting 

profession at the local level to rise to the international level by obligating economic 

units to apply international financial reporting standards. The quality of financial 

reporting and the reduction of earnings management practices. 
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 المقدمة :

ان  ملية ص ا ة ال الال االووثمال  او الومل الي بحاجلة  

الالممة وذا  تمثي  صااق تيةس نويجة نشا  ال  د   الى اليل الا 

االاو اااة والالكاها المالي  ي تالاخ ا لداا الو لالاال الماليلة وهلذ  

  الميل الا  المالممة تمث  الدلال   ملية ص ا ة ال الال .

ان ا وماا الياايال االبالغ الملالي الدوليلة امثل  اهلا ااوا  ال صل ل 

للذ  ال  ال ا وياجلا  المسلوثمالا  وا ،الى الو سيق المحاو ي الدولي

ايللاح  الكللة تللداول  واللل  ثللاوالم الضللي  الللدالليي  والخللالجيي  

وان  ملية الوي يق لول  الميلاايال اشلوال   ،االواا  ي او اق المال 

تلل  ال تيللليا الحاولل ي اولللي وناللا اليل الللا  الحاولل ية ذكيللة وولليي 

 الو اص  ال  الم اما  الما ية المحلية .

البيلة    للى والو لال  الضلياتم تلا ت سليمم ولوح يق اهداف ال ح  

 يمللا الللوم المحلل ل االول ل يللان ال اجيللة ال حلل    ،الحللاول اواوللية

ااال   الجانب ال الال   لي الحل لا  االول ول م المح ل الثاني

والثللاني اليللاايال االبللالغ المللالي الللدل   ،كمللدل  ناللال  االلبللاح 

 يما ل م المح ل الثال  للجانلب الوي ي لي اللذ  اللوم   ،ناال 

  ، لللى تخفلليض المالوللا  ااال  االلبللاح IFRSايللات تللاثيال  لللى 

 ول م المح ل االليال الها االوو واجا  والو صيا  .

 

 ودراسات سابقة  المحور االول : منهجية البحث

 اوال : منهجية البحث

 مشكلة البحث  .1

 للي  لل  ت جيللم ال  لل  المالكللا  اليالااللي بوي يللق اليللاايال االبللالغ 

المالي الدولية  ي الم لالف وللالكا  الولاالي  المسلجلة  لي ول ق 

 / 1 /4 للي  12/9ذ  اليللدا اليللالاق لللالولاق الماليللة و للق كوابللم 

 تومث  الشةلة ال ح   ي االجابة    الوساؤل االتي :لذا ، 2016

لميللاايال االبللالغ المللالي الدوليللة  للي  ال سللال  )) هلل  اللاثال الوي يللق 

الو للالاال الماليللة للم للالف تخفلليض المالوللا  ااال  االلبللاح  للي 

 . ي ة ال ح  ؟ ((

 

 فرضية البحث:. 2

لمياايال االبالغ المالي الدولية  ي الم الف  ال سال  )) ان الوي يق 

  ي ة ال ح  اخفض ال  المالوا  ااال  االلباح (( 

 

 اهداف البحث:. 3

 :اأتيايم  ال ح   لى تح يق  االة ال  االهداف وكما 

وتاثيالهلا  اليلاايال االبلالغ الملالي الدوليلة الاوة الفا   وأهميلة أ.   

 ي تياالا جل ا  االبلالغ الملالي وتل  يال الويل لا  الو سليق  لي 

 االبالغ المالي الدولي .

 تسليط الض ء  لى الفا   والمالوا  ااال  االلباح وان  اا .  ب.

  لي الم لالف تسليط الض ء  لى واار إ داا الو لالاال الماليلة  .  

 . ISX )  (المدلجة  ي و ق اليالاق لألولاق المالية

لمياايال االبالغ الملالي الدوليلة  ال سال  تحداد الالممة الوي يق  ث.  

 والدى الالممواا لل يئة المحلية.

تيلل اال بيئللة ولل ق اليللالاق لللالولاق الماليللة بجميللر الة ناتاللا ج.  

تياالا ث ا لة  ثمالا  وال وياء وااال  الس ق( الل  للالل)المسو

 .  IFRSالياايال االبالغ المالي الدولية 

 

 : اهمية البحث .4

امثللل  الجانلللب ا ول  ،تومثلل  أهميلللة ال حللل   لللي جللان ي  أواوللليي  

تي يق الياايال االبلالغ الملالي المدل  المفاهيمي والحاجة إلى إبالاح 

ح  لي ذا  ال ال  الل  كفلاء  السل ق  بملا الم لالف ي  الدولية تيلاز

أالللا الجانللب الثللاني  يمثلل  المللدل  الوي ي للي  ،الماليللة المدلجللة  ياللا

ال  نا يلة  المالي  ي الم الفالذ  اادف إلى تحلي  واار االبالغ 

جلل ا  تللل  الو للالاال والللدى الالممواللا وتمثيلاللا ال للااق للميل الللا  

ة  لي الم لالف  ي لة والالممة تي يق اليلاايال االبلالغ الملالي الدوليل

 . ال ح  

 

 البحثعينة . 5 

تسيى الدلاوة إللى الو لال  الضلية الحلدا  تو ل  كملا اللال ذكلال     

ال للالف ايال االبللالغ المللالي الدوليللة  للي الالممللة تي يللق اليللابو يلليا 

 والمدلج  ي و ق اليالاق لألولاق المالية . الو مية الدولي

 

 منهج البحث: . 6

تا ت  ي الم اهج ال حثية ال االاة والوي ي ية ا تية  ي ضل ء الشلةلة  

 ال ح  و الضياتم:

. الجانب ال اال  لل ح : ت  ي الم اج ال اال  ال صفي لموغيالا  1

ال ح  و الااتم الل  للالل إولوخدا  الم لاال ال االالة المخولفلة 

 ال  الةوب والدولاا  اليلمية الموخ  ة.

. الجانب الوي ي ي لل ح : ت  ي ال اج الدلاوة الوي ي ية الوجالا يلة 2

 للي إلو للال  الضلليا  ال حلل  وال صلل ل إلللى نوامجللم اللل  لللالل 

 لم الف الو مية الدولي .الاوة وتحلي  الو الاال المالية 
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 : الجانب النظري للبحث المحور الثاني

 إلدارة االرباح  االطار النظري اوال : 

 ااال  االلباح :_   يية 1

كانلل  بللدااا   الل ل المحاولل ة  للي المشللالوم الفللالا  ، واللل  ثللا  

 اال  الشالكا  الوضاال ية . وإن أوام  الةولاب  لي المحاول ة ، الد 

هلي  ،ن ح ا بأن تةل ن أول ليل    لي  مليلة الوسلجي  المحاول ية

أ لللداا جلللالا أو بيلللان للللالأت الملللالل ، وتاالللال  يلللم كللل  الممولةلللا  

  الللدا ن  ليللمه ولللم ال للذ اليلل   ا ول لليملل . الشخ للية ،  ضللال   لل

واللل  الميللالوف إن إاال  ا لبللاح تللوا اللل  لللالل الممالوللا  الوللي 

ت للل   بالللا ا اال   ،  فلللي الفولللالا  الولللي وللل     اللل ل الشلللالكا  

، ال  ا   المحاوب وبإلالاف المالل   المساهمة كان  الحسابا  تيد

االاو للاااة ، الللذ  هلل  المسللييال  لللى ال شللا  االاو للاا  لل  للد  

 د  وج ا المالوا   اال  ا لبلاح  لي المشلالار الفالاالة  وال  ثا

أو الشلللالكا  الوضلللاال ية ليلللد  الحاجلللة إليالللا . والللل  ثلللا  الللال  

الشالكا  المساهمة ، والوي كان  ا لها بسلب الثل ل  ال ل ا ية ، 

والحاجة إلى لؤوت أال ال ك يال  ، وأنف ال الملةيلة  ل  ا اال  ، 

 ل  ا لباح . والذ  كان الس ب الالميس لاا ل إاا

التلل ط الفالل   إاال  ا لبللاح الللر ناالاللة ال كالللة ، وإن الفللاهيا هللذ  

اللذ  ،  Adam Smithال االالة تيل ا إللى االاو لاا  الميلالوف 

ألال   د ال ااشوم لمشةلة الف ل  بلي  الملةيلة والسلييال   لي كوابلم 

، إللى  1776، ال اال  ي و ة Wealth of Nationsثالو  ا الا 

نو اللر اللل  الللدلاء الشللالكا  الللذا  ااتم لل ن  لللى  أنللم ال امةلل  أن

والحذل ، كملا لل  كلان ا  نفساا ي اةبالأال ال اآللالا  ، أن اداالوها 

 .] [ 1 الالةي  لاذ  ا ال ال

" " الجم  للللة اللللل  ا نشللللية وال وللللام  وتيللللالف ااال  االلبللللاح 

الوي  تادف إلى تيايا الموخذ  ال  ا   إاال  الشالكة ،  وا جالاءا 

  امد ا اال  وتح يق بيض المةاوب بغض ال اال    الشلالو يواا 

ال  لالل اولوخدا  واولوغالل المالونلة  لي الميلاايال المحاول ية ، أو 

   لدالا توح ق إاال  ا لباح"و ال   ااضا  ] [ 2الخالوج   اا"" 

 يةالو الاال المال إ داا  ي الشخ ي باووخدا  الو داال المداالون ا   

إاللا لوضللي   الماليلة الو لالاال تيلدا  بالدف اليمليلا  هيةللة وإ لاا 

  بلالا  أو االاو لاا  لل  لد ، بشلأن ا ااء المسلاهمي  بيلض

 .]3[ا لاا  المحاو ية الميل    اا"  لى تيومد تياادا 

 -اوا ر و  ا ا إاال  ا لباح:_  2

ا جللد اليداللد اللل  الللدوا ر الوللي تحلل  ا اال   لللى المالوللة إاال     

ا لبلللاح للولللأثيال  لللي لالللا ا لبلللاح الميلللل    الللا وصللل ال  لللللالب  

المسللوادف ،  م اللا الللا اجيلل  ا اال  تال للر اللل  ا لبللاح الموح  للة 

وال الللا اللللا اخفضلللاا وال الللا اللللا ا لللل  الوذبلللذب  يالللا ، ولماالللد الللل  

 لل  هللذ  الللدوا ر ولل ف اللوا الو ضللي  و  يللاء صلل ل  واضللحة 

 -ت اول أها هذ  الدوا ر :

     -: الدوا ر الويااداة     -أ 

تيالف ناالاة ال كالة بأناا  الالة تياادالة بلي   لال ي  اليلالف      

ا ول المسلللوخد   )بفلللو  اللللدال( )ال كيللل ( اللللذ  اللل  ال اليمللل  إللللى 

المسللوخدل  )بةسللال الللدال( )ا صللي ( ال ابلل    لل ل اليللالف ا ول 

 لى المةا آ  ال  ا صي  ، واوا صياغة   د ال كالة بالشلة  اللذ  

، و   ا  لاذ   ] [ 4     امد  للشالكةاضم  أن ال كي  ايم  بأا ى  

ال االاة اوا تفسيال   يية الشالكة  لى أناا الجم  ة ال  الي  ا الوي 

تحةللا اليالاللة بللي  ا  للالاف ذا  الم لللحة  ياللا ، إذ تخلللق هللذ  

الي  ا    الا  الحلدا  لةل   لالف الل  ا  لالاف ذا  الم للحة  لي 

اللاما  لللى  الشللالكة ،  الشللالكة ه للا تمثلل  اموال للا   صللحاب الح لل ق

   ا لومية وغيال لولمية )ضلم ية ( ايوملد تحدالدها  للى الدلتاا 

، ] [ 5 لللى ت ليلل  تيللالا الم للال  بللي  ا  للالاف ذا  اليالاللة 

وا شللأ هللذا الويللالا  للي الم للال  نويجللة لالغ للة كلل   للالف اللل  

ا  الاف ذا  اليالاة  لي تياليا ال فيولم الشخ لية ، وتوجسلد هلذ  

  المسلاهمة والشلالكا  الممل كلة اليالاة بشة  واض   لي الشلالكا

للدولة اللوي  ت ف    ياما الملةية    ا اال  ،  المداالون اللاالل ن 

بم جللب   للد ال كالللة باوللويمال الملل الا الماليللة الوللي ت ضللر تحلل  

ت لال اا اللل  ا لل   ملللة ا وللاا  للي الشللالكة المسللاهمة ، واللل  ا لل  

ة للجمال ل الحة الة  ي الشالكا  الممل كة للدولة ، با و الهلا المثلل

الذ  ه  المال  ا ليال لاذ  الم الا ، باوويمال هذ  الم الا المالية 

الم ضلل  ة تحلل  ت للال اا  للي ا غللالاا المخ لللة لاللا اللل  ا لل  

الجاللا  المالةللة لاللذ  الملل الا ، وبمللا أن  ملللة ا وللاا اسللوثمالون 

لويايا   امدها ،  إن المداالاـ  بأ و الها وكالء اللاالـ ن بوح يلق 

 .] [ 6  لى السـاا هذا الادف

 -: Capital Market Incentivesاوا ر و ق لأت المال   -ب 

اشللللة  ولللل ق لأت المللللال أو "ال  لصللللة " أهوماالللللا  ك يللللالا         

للشللالكا  الوللي تسلليى إلللى حاللاا  لأت الالاللا وال اللوا ذللل  إال اللل  

واللذ  ال يةس  للى أوليال  ،لالل إا لام المسلوثمالا  بةفلاء  أاامالا

أواماا ، ولما كان  ال ل اما الماليلة الولي ت لدلها الشلالكا  تشلة  

ا وللات الللذ  ايومللد  ليللم المسللوثمالون والمحلللل ن المللالي ن لو يلليا 

أااء الشالكة واتخلاذ الالال باالولوثمال أو  لد  االولوثمال  يالا ،   لد 

 لللي الملللدى تلجلللأ ا اال  إللللى إاال  ا لبلللاح للولللأثيال  للللى أولللاماا 

ال  يال لجلب لأت الال إضا ي للشالكة ، وامة  ال ل ل بلان ه الل  

و  ي   اال  ا لبلاح  يملا اويللق بسل ق لأت الملال وهملا لوشلجير 

أوللاا  المسللوثمالا   لللى لللالاء أوللاا الشللالكة وهأو لوحسللي  أولليال

  .] [ 5 الشالكة  ي ا و اق المالية
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 Regulatory الللللللدوا ر  الوشللللللالايية أو الو ايميللللللة -جللللللـ 

Incentives:-  

 اا  الا تة ن ايا ا  ا  ملال لاضلية لوشلالايا  وال اني  تل اا 

 ملاللا، كويليمللا  السلل ق المللالي وتيليمللا  ال  لل  المالكا ، للإن 

انوااكالا الاا  إللى    بلا  امةل  أن ت ل  اللثال  إللى إا لاف أولاا 

الشالكا  المخالفة    الوداول  ي الس ق المالي.ل د بي   اليداد ال  

لاوا  ا ومال أن تشة  هذ  ال  اني   ي  د ذاتالا اا يلا  للراال  الد

اللل  اجلل  الوال للب با لبللاح لوج للب الخالفللة هللذ  الوشللالايا  والللا 

 .] [ 7 لياا ال     با  أو تضير الفالص  اوالتب

 

 االطار النظري لمعايير االبالغ الماليثانيا : 

 اال ال المفاهيمي لالبالغ المالي الدولي :الفا    _ 1

فل    ا  للال المفللاهيمي  للي المحاولل ة الدوليللة بإنللـزة :  ُ للال 

ا واوللية المللـوس ة  يمللا  والم لاا  ا هللـدافالجم  لـة ال امللـة اللل  

بي اللا والوللي بفضلللـاا امةلل  إصللدال اليللاايال ال سللـ ة وتحداللد   ييللة 

 .] [ 8 اليـةوو امف  دوا المحاو ـة الماليـة وال  اما الم

ا بلالغ  (AICPA) الف الميالد االالالاةلي للمحاول ي  ال لان نيي  

بأنللللم "اليل الللللا  ت  الهللللا ال  للللد  االاو للللاااة لمسللللا د   المللللالي

 ،المسوخدالي   ي االالا  تخ ليم المل الا المويل لة بولل  ال  لد 

واللل   ،وهلل  اوضللم    اصللال الويللدا  اللل  ضللم اا الو الاللال المللالي 

" مليلة  بأنم(AAA) جان اا   د  ال وم جميية المحاو ة االالالاةية 

تحداللد وايللات وت صللي  اليل الللا  ااو للاااة لةللي اسللم  بأ ةللا  

 ،واللالالا  ال  يللة  لللى اليل الللا  اللل  ا لل  السللوخدالي الميل الللا " 

( ا بلالغ المللالي بأنللم "وولليلة 1(  للي بيانللم لاللا )(FASB لالف و

إال انلم ال امثل   ،لو لالاال الماليلة ا ال الميل الا  الى السوخدالي ا

غااللة بحللد ذاتللم وانمللا هد للم تل يللة ا وياجللا  وال للال  السللوخدالي 

الو للالاال الماليللة اللل  الميل الللا  المفيللد   للي االلويللال بللي  ال للدام  

  .] [ 9الموا ة" 

  

 _ ل امم اال ال المفاهيمي :2

توح ق  ل امم  لد    لي ا  لال المفلاهيمي   أناُلبد ال            

 للمياايال ا بالغ المالي الدولية وهي كما اأتي :

  لد إ لداا الميللاايال المحاول ية الدوليلة اجللب الالا لا  الاللالوف .  1

 ،ولل اء أكانلل  ااو للاااة ، أ  وياوللية ، أ  أجوما يللة أ  اان نيللة

 وال يئة المحيية بالمجومر .

ال المحاولل ية بال ااييللة  للال اجللب إنز  اجللب إنز  تو للف الميللااي.  2

وإنز  توغيلال و  لا   البلدتو ف الميااـيال المحاو ية بالث لا  ، بل  

لاللالوف ال يئللة الموغيللال  اللل  والل  آللللال  الميللاايال المحاولل ية 

  ملية السـومال .

إنز  ت لللد  الميلللاايال المحاوللل ية أ ضللل  الممالولللا  المحاوللل ية .  3

ا   يملا اُخلمز الميالجلا  الموا ة  ي  الة وج ا لال ا  الوُيلد

المحاو ية للم ض م ال ا د ، بحي  الت د  الميلاايال المحاول ية 

ا   للد  للم ضلل م اليالللـجة الحاولل ية وا للد  بلل  ت للد  اليالجلل

، وايلالج هلذا الملـ اف با   لاح المحاولل ي المحاو لـي ال ا لد

 .] [ 10 جة المحاو ية الـوي تاز تي ي اا   إلميال

ضغ  ا  وياولية او جالا  اليي لة  للى إ لداا  د  وج ا أاة .  4

 المياايال المحاو ية.

إنز  تةللل ن  مليلللة إ لللداا الميلللاايال المحاو يلللـة  مليلللة وااييلللة .  5

والالءاللللة لل يئلللة المحليلللة وإنز  تةللل ن بييلللد   للل  االجوالللااا  

 واآللاء الشخ ية .

اجب إنز توـ ف المياايال المحاو ية بالحياا والم ض  يـة، وا  د 

دالا  ب للدل ا الةللإنز    للد د  ت اللر تحللـداد نوللامج اليي للة الللـ بللذل   للـ

 .] [ 11 إ دااها

 

   يية ا بالغ المالي ووواملم:_ 3

 لللى الللالغا اللل  أن الةشلل  ا  الماليللة وا بللالغ المللالي االلد ان إلللى 

تللل  يال الميل اللللا  المفيلللد  إللللى للللالاحة واولللية الللل  المسلللويملي  

الخلللالجيي  اللللذا  ال امةللل اا الح للل ل  للللى الميل اللللا  بيالا لللة 

ألللالى، اللل  بيلل اا المسللوثمالون والم الضلل ن والللدام  ن الوجللالا ن 

ة اليللة و االللة الجمالل ل، إال والمجاللاون واليمللالء والم امللا  الح

أنم  ي الح ي ة تسوادف الةش  ا  المالية وا بلالغ الملالي بالدلجلة 

و تل يللة الويل للا  الجاللا  الوللي تلل  ال أا وللات تلل  يال ا وياجللا  

)المسللللوثمالا  والم الضللللي  والللللدام ي  اآللللللالا   الملللل الا الماليللللة

هللذ   الحللاليي  والمحوملللي ( إلللى الةيللان الللذ  اللوا الو الاللال   للم  ن

ن اال الاف المويدا  إالضة الى المخا ال   ي الةيان. اذ الم الا الي

المسللويملة للو الاللال المللالي تخولللف ا وياجاتاللا اللل  ال يانللا  الماليللة، 

و ن  ملية ت  يال جمير ال يانلا  المخولفلة الولي تحواجالا اال لالاف 

المويللدا  تةلفواللا  اليللة، ا الللال الللذ   للدا الللى تحداللد المسللويملي  

ي  للو الاللال المللالي، وبخللالف ذللل  ت لل   الةشلل  ا  الماليللة الالميسلل

 واالبالغ المالي الخو ال  جدا  وال امة.

وااللدف ا بللالغ المللالي إلللى تلل  يال اليل الللا   لل  المالكللا المللالي 

،  [9]    ق الملةية والود  ا  ال  دالة واالااء المالي والوغيالا   ي

لميال لا  أو بمي ى آللال تل  يال اليل اللا   ل  ال جل اا  الةيلان وا

المسلللوح ة  ليلللم وكلللذل  تلللل  يال اليل اللللا   للل  تلللأثيال اليمليللللا  
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وا  للللداث ا لللللالى  للللي تغييللللال ال جلللل اا  الةيللللان والميال للللا  

 ، وهذ  الميل الا  تيد الدلال  الفيد  إلى :  ] [ 12 المسوح ة  ليم

اتخاذ االالا  الوم ال  المويل لة بول  يال المل الا الماليلة للةيلان، .  1

توضم  االالا  االووثمال المويل ة ب ير ولالاء وهذ  ال الالا  

و يلاح  أاوا  الملةيللة وأاوا  الللدا  وكللذل  بولل  يال أو تسلل اة  

ال الوا او الةال الدا  االلالى. إذ اادف ا بالغ الملالي إللى 

ت  يال أوات لاللويال بي  االولوخداالا  ال داللة للمل الا الماليلة 

لةفلل ء   لو حاللر المللا امةلل  المسللويملي  اللل  اتخللاذ ال للالالا  ا

 ال الاها المالية المحدوا .

اتخللاذ ال للالالا  المويل للة بميال للة الللدى اوللويمال ا اال  لوللل  .  2

 الم الا )ا ال ال الم كلة إلياا( بةفاء  و  ا لية.

تسا د  لى الو  ا بالود  ا  ال  دالة المسلو  لية الل   يل  ال لغالا .  3

 ى ال ث ايواا(.وت ايواا والجة  د  الوأكد الم ا  ة لاا )الد

 

ولميال لة هلل  إن ا بلالغ المللالي اح للق أهدا لم أو ال ؟  للذل  اويلللب 

الاوة وتحلي  الميل الا  الوي الل  ال اجلب او المفلالوا ت  يالهلا 

وكلذل  اللا هللي ن  يلة ال للالالا  الولي تسلا د هللذ  الميل اللا   لللى 

اتخاذها، وال  ذل  االى ال ا   ان ا بالغ الملالي ال  ال الميل اللا  

تل ي اال وياجا  الالميسلة لموخلذ  الالالا  الوم ال ، وان هلذ  الوي 

الميل الا   ي الح ي ة تيد ا وياجا  الشوالكة للجالا  او اال لالاف 

المويدا  ذا  اليالاة، ولذا  أن ا بالغ الملالي ال لي أو ال  ال غال يلة 

ا وياجا  الجاا  المويدا  المسويملة للو الاال المالي وهلذا اي لي إن 

 ي اح ق أهدا م.ا بالغ المال

واجلللب ا للللذ بالحسللل ان إن ا بلللالغ الملللالي هللل   غلللالاا  االلللة 

general purpose) غلالاا  (، وان هلذا المفال   ال اي لي كل  ا

(all purpose للا بالغ المللالي ال ايملل  وال اسللويير تلل  يال  ، )

جمير الميل الا  الوي تحواجاا اال الاف المويدا  بملا  لياا اليلالف 

م أو اسوادف ا بالغ المالي الى تل يلة ا وياجاتلم ا واوي الذ  ا ج

. ولللذا  للللى هلللاالء المسلللويملي  ا لللذ بالحسللل ان الح للل ل  للللى 

( الل  ال لاال pertinent informationاليل الا  وثي لة ال للة )

لللالى بخللالف الو الاللال المللالي الثلل  الميل الللا  المويل للة با  للداث أ

لمويل ة ب جاة ال اال السياوية والم اخ السياوي السامد والميل الا  ا

الحاليللة والويليللا  المسللو  لية  اال  الةيللان ولل يللام االاو للاا  

 .  ] [ 12الذ  ا ومي إليم هذا الةيان 

 The importance ofاهمية  الياايال االبالغ المالي الدولية   _ 4

IFRS  

تالت ط المحاو ة اواوا بيملية ال يات  نشلية ال  لدا  االاو لاااة 

 ،وال  المي  ل ت ار ان تة ن ال اا  ال يلات هلي نفسلاا  لي أ  بللد 

واد تخولف اللغة المسوخدالة  ضا ة كلما  الوفسيال ولةل  ال ا  غلي 

 ا الو وي . أن توأثال ال يا الم لغ   اا بح اجا اللغة.

اااة اليااللللة  للي اكثللال اللل  بلللد ان ال واجللب  لللى ال  للدا  االاو لل 

تيومد ال ااس الخولفة لربالغ المالي بس ب ال اا  المحاو ة المخولفلة 

 المي  ة  ي تل  ال لدان .  

كانللل   2005والللل  الميلللالوف ان للللالكا  االتحلللاا االولبلللي ا للل  

 ال  سمة  بلي  ا وملاا الم لاا  المحاول ية االالالاةيلة الم   للة  م اللا 

(GAAP واليللاايال ال )( محاولل ة الدوليللةIAS  وان هللذا الو جللم )

والسيي ال وماا الياايال اولية ا لالل الحاجلة اللى الثل  هلذ  الميلاايال 

و لللي ل للل ص الشلللالكا   للللى المسلللو ى المحللللي امثللل  ا وملللاا 

 لداا المياايال الدولية هد ا ك نم ا ي    لى الجم  ة   املد اهمالا ت

والللدام ي  والجاللا  مسللوثمالا  ال الللى اليل الللا  ذا  ايمللة بال سلل ة

الحة اليللللة تااللللد  ياللللا هللللذ  ال  للللدا  االاو للللاااة اللللدلتاا  لللللى 

 االوومالال وتح يق الم ا ر االجوما ية .

الج سلية الاا  تل  ال واالا  لى السو ى الشالكا  الدولية والمويلدا  

الجم  لة وا لد  الل  الميلاايال المحاولل ية الدوليلة اللى ت ليل  تةللاليف 

اوجلللة وذللل  الن اغللللب ال  لصلللا  ال النللة الو لللالاال الماليللة الما

وا ل  ا وملاا الميلاايال  SEC )واو اق المال الدوليلة ول  صلا ) 

الدوليللة تيلللب اللل  الشللالكا  ا للداا الو الاللال المللالي بمللا او ا للق الللر 

الويل للا  تللل  االولل اق  ويمللد الشللالكا  الللى ا للداا الل اما الللالى 

ا لوج االال  ا لداا جلداول تسل اة   ي)احاواجية الو الاال المالي ( او 

وهللذا االبللالغ المللااوج  ،  اللا صللا ي اللل  والالكللا الللالي جداللد 

ا يللل    للللى تةلللاليف اضلللا ية وتسللل ب الشلللاك   لللي اابليلللة  الللا 

 .] [ 13 واو اب الوالف االلاا  المحاو يةالميل الا  

 

 المحور الثالث : الجانب التطبيقي للبحث

على جودة االرباح في مصرف التنميةة  IFRSقياس تأثير تطبيق 

 الدولي

 اوال : ن ذ     الم الف  ي ة ال ح  :

_ اللللف ال للالف الو ميللة الللدولي لالوللوثمال والوم الل  : ا ضلل  1

اللللف ال للالف الو ميللة الللدولي لالوللوثمال والوم الل   ،( 1الشللة  )

  :والمدلج ضم  ال يام الم ال ي  ي و ق اليالاق 
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 ( ملف مصرف التنمية الدولي لالستثمار والتمويل1شكل )

 الم ار الالومي لس ق اليالاق لالولاق المالية  –الم دل : اللف الشالكة          

 

( انللم اللل  االلد  الم للالف 1الشللة  )واال للم اللل  لللالل اليل الللا  

اللذ  تيل ل اللر المحلية  ضال    لات الالم الجيد تة ا ا  ي ال يئة 

اذ بلغ لات المال الوأويسي  ،تي ل الخدالا  الم دالة ال  الم الف 

( اا للللال  الااللللي ليويلللل ل لي لللل  الللللى  100،000،000،000) 

 ( اا ال  الااي  ي الفوال  الحالية . 250،000،000،000)

:  االداء المةةالي لمصةةرف التنميةةة لالسةةتثمار والتمويةةل تطةةور_ 2

 ( تي ل االااء المالي لم الف الو مية :2ا ض  الشة  )

 

 

 

 

 

 

 

 ( تطور االداء المالي لمصرف التنمية لالستثمار والتمويل .2شكل )

 الم ار الالومي لس ق اليالاق لالولاق المالية  –الم دل : اللف الشالكة       

 

( المخيط ال يلاني الااء الم لالف للسل  ا  الل  2وا ض  الشة  )

اذ اال لللم ان تيللل ل الم جللل اا    و  للل ق  2019ولغاالللة  2016

اليلللة الملةيلللة  ووااملللر اليملللالء ب سلللب السلللو ال  نسللل يا للسللل  ا  الم

ولة  اال م تيل ل نسل ي اللحل    لي ول   2018. 2017 ،2016

و  للد الالاجيللة اللللف الم للالف نجللد ان الجلللس االاال  اللا   2019

بو فيذ ال لاال  تيل اال الخلدالا  االلةوالونيلة واالولوفاا  الل  للدالا  

الجيلل  الثاللل  االلةوالونيللة لالت للاال   للي ت شلليط  الكللة الوح الل  

المشوالك الر لالكا  الالاتف ال  لال المالي واا  بفو  الالكا الو سيق 

 لللي كللل   لللالوم المحا الللا  االاللللال اللللذ  اولللود ى حالللاا  لصللليد 

 الم ج اا  ال  لالل الد ا االووثمال  لاذ  المالاكا .

( تيل لا  االلبلاح 3ا ضل  الشلة  ) التطورات في االربةاح :_ 3

 ا   الضالا ة وبيد الضالا ة والم حم ال اا :
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 ( التطورات في االرباح3شكل )

 الم ار الالومي لس ق اليالاق لالولاق المالية  –الم دل : اللف الشالكة       

 

الوللي لللاد  ( الوغيللالا   للي البللاح الم للالف 3  )واااللال الشللة

وايللاى  2019ولغااللة ولل ة  2017انخفلاا نسلل ي ابوللداء اللل  ولل ة 

هذا االنخفاا ال س ي الى االنةماش االاو لاا  اللذ  تشلاد  ال يئلة 

المحليللة  ضللال  لل  ولل ء الوخيلليط المللالي  لللى السللو ى االاو للاا 

الةلي وانخفاا الد ا الحة الي لل يلام الخلاص وبضلم اا ال يلام 

الم لللال ي وانخفلللاا السلللو ى ث ا لللة الو لللاال االلةوالونلللي لليمللللة 

االلةوالونيللة ولللدالا  الم للالف  للي ال يللام الخللاص وال لليال ة 

بس ب االنايالا  المالية الوي لح   اليدالد الل  هلذ  الم لالف  لي 

 االحالة المالية االليال  .

ثانيا : ايات المالوا  ااال  االلباح  لي الو لالاال الماليلة لم لالف 

 2019-2014للس  ا   الو مية لالووثمال والوم ا 

الميللدل اللو للال  الضلية ال حلل  و للق  نملل ذج جل ناا وملد ال ا لل  

 الخي ا  االتية :

_ اوا ايات المسوح ا  الةلية باال وماا  لى نم ذج ج نا الميلدل 1

اذ الللوا ااجلللاا المسلللوح ا  الةليلللة الللل  للللالل  لللالح صلللا ي اللللدل  

الوشللغيلي للسلل ة الحاليللة  اللل  الوللد ق ال  للد  ال للاتج  لل  اليمليللا  

صا ي اللالب  الوشلغيلي الل  الفلالق  وا وج  ،الوشغيلية للس ة الحالية  

بي  االاالااا  الوشغيلية والم الو ا  الوشغيلية بي ما ت وج الولد  ا  

ال  دالللللة الوشلللللغيلية الللللل  الوغيلللللالا   لللللي االالللللالااا  الوشلللللغيلية 

الولي ت  الهلا اامملة والم جل اا  الموداوللة والم الو ا  الوشغيلية 

وتلللا ايلللات   الولللد ق ال  لللد   لللي   لللال  الولللد ق ال  لللد  الوشلللغيلي

 :(  1)  المسوح ا  الةلية كما ال ض   ي الجدول 

 

 ) المبالغ باالف الدنانير (( احتساب المستحقات الكلية لمصرف التنمية1جدول ) 

 المستحقات الكلية التدفق النقدي التشغيلي صافي الربح التشغيلي السنة المالية

2014 34،567 -10،871 45،438 

2015 20،779 -13،534 34،313 

2016 19،453 -126،752 146،205 

2017 14،967 -17،092 32،059 

2018 9،013 -19،193 28،206 

2019 19،919 36،697 -16،778 

 . 2016 -2014الم دل : ا داا ال ا   باال وماا  لى الو الاال المالية لم الف الو مية 

 

الل  للالل  لالح الوغيلال  تحدالد المسلوح ا  الةليلة الي يييلة اوا _ 2

الل  الوغيلال  لي االالالااا  الوشلغيلية وا سلا  ي االالالااا  الوشلغيلية 

نللاتج اليلللالح  لللى الم جللل اا  الثابوللة للفولللال  الحاليللة وتلللا ايلللات 

 ( : 2المسوح ا  الةلية الي ييية والم ضحة  ي نوامج الجدول )
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 ) المبالغ باالف الدنانير ( (  احتساب المستحقات الطبيعية لمصرف التنمية 2جدول ) 

 السنة المالية
االيرادات التغير في 

 التشغيلية
 المستحقات الطبيعية الموجودات الثابتة المدينونالتغير في 

2014 -11،225 13،224 5،169 -11،228 

2015 -17،061 75،012 5،256 -17،075 

2016 6،719 -11،558 73،121 6،719 

2017 2،165 -12،094 86،559 2،165 

2018 -4،583 20،965 90،321 -4،583 

2019 -4،350 57،324 91،717 -4،351 

 . 2016 -2014الم دل : ا داا ال ا   باال وماا  لى الو الاال المالية لم الف الو مية 

 

 لللالح يييلللة الللل  للللالل الللوا ا وسلللاب المسلللوح ا  غيلللال الي _ 3

( ال  المسوح ا  1المسوح ا  الةلية الوي تا ا وساباا  ي الجدول ) 

وتمث  المسوح ا  غيال  ،( 2الي ييية الوي تا ا وساباا  ي الجدول )

الي ييية الالال  اال  االلباح  ا اال  اليليا تيومد المالوا  ااال  

االلباح لغالا تح يق ال ا ر تيااداة وال ا ر الةا ا  االاال  والجدول 

كمللا ال ضللحة  للي اانللا  ا ضلل  الالللال المسللوح ا  غيللال الي يييللة 

 : (  3الجدول )

 

 (  احتساب المستحقات غير الطبيعية لمصرف التنمية الدولي )المبالغ باالف الدنانير( 3جدول ) 

 الطبيعيةالمستحقات غير  المستحقات الطبيعية المستحقات الكلية السنة المالية

2014 45،438 -11،228 56،666 

2015 34،313 -17،075 51،388 

2016 146،205 6،719 139،486 

2017 32،059 2،165 29،894 

2018 28،206 -4،583 32،789 

2019 -16،778 -4،351 -12،427 

 . 2016 -2014الم دل : ا داا ال ا   باال وماا  لى الو الاال المالية لم الف الو مية 

 

ولغالا ايات ايات المالولا  ااال  االلبلاح ا ل   ال ا ل  بو سليا 

 الال لوي  :  لىنوامج الجدول 

  IFRSا لل  تي يللق اليللاايال االبللالغ المللالي الدوليللة  أ_ الال لللة الللا

 :2015-2014للس  ا  المالية 

الوي تمث  الالال ااال  االلباح الالتفية ان المسوح ا  غيال الي ييية 

 للي هللذ  المال لللة ولةلل  هللذا االلتفللام الل خفض تللدلاجيا  للي ولل ة 

وهلل  نلللاتج  للل  اوومالالال للالف الو ميلللة با وملللاا  ال الللا   2015

المحاولل ي الم  للد والللذ  صللما ليو ا للق الللر الويل للا  االاو للاا 

ال لل الي والسللو د  للي تي ي للا  ال يللات واال  للاح المحاولل ي  لللى 

 لللد المحاوللل ية المحليلللة الغيلللال الالمملللة اللللر الويل لللا    لملللة ال  ا

االاو للاا  ضللال  لل  انشللية ال يللام الم للال ي االلةوالونللي الوللي 

 الحدثة .تويلب ناا الحاو ية الةوالونية 

للسل  ا   IFRSب_ الال لة تي يق اليلاايال االبلالغ الملالي الدوليلة 

 : 2019-2016المالية 

الللال المالوللا  ااال  الوللي تمثلل  الان المسللوح ا  غيللال الي يييللة 

االلباح   جلد ان الال للة تي يلق اليلاايال االبلالغ الملالي اال للى  لي 

السللو ى المالوللا  ااال  االلبللاح   حللد ان ا لللى ايمللة للمسللوح ا  

وهللي ولل ة بدااللة الوي يللق  2016غيللال الي يييللة  للي السلل ة الماليللة 

ولةل   لي السل  ا   ( 139،486لمياايال االبلالغ الملالي الدوليلة  ) 

الال  للة الللذ  هللذ  المالللالا  باالنخفللاا ال سلل ي نويجللة اكوسللاب 

الخ الا  وتحسل  الدل  المحاول ي   لي تي يلق تلل  الميلاايال والالى 
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ال ا   ان المسو اا  المالتفية لمالالا  المالولا  ااال  االلبلاح 

والمومثلة بالمسوح ا  غيال الي ييية بسب تلدني السلو اا  الح كملة 

لف وضليف نالا  المومثلة بدول لجان الودايق  ي الم االماوسية 

ال  لل  السللاولية المللداق الخللالجي  للي تحداللد ضللالالاابللة الدالليللة  

كمللا  المالوللا  ااال  االلبللاح السللو اا  المسللوح ا  غيللال الي يييللة

 : (  4ال ض   ي الشة  )

 

 

 ية ) ممارسات ادارة االرباح (( مستويات المستحقات غير الطبيع4شكل ) 

 

وا ض  الشة  السابق االلتفلام ال سل ي  لي السلو ى ااال  االلبلاح 

وهللي السلل ة االولللى لوي يللق الميللاايال اذ  2016 للي السلل ة الماليللة 

اووغل  االاال  اليليا الوغيال  لي ال يئلة المحاول ية والمومثللة بوي يلق 

الملالي وا ومللد  ت لداالا  لمسللوح ا  ب سلب ا لللى  اليلاايال االبللالغ

ال  ال سب الي ييية الحاولة ال اا لوح يلق الةلاب  الا يلة او الةاولب 

 .ال    الح  ل  لى الةا ا  االاال  ض ،تخفيض االلباح الم ح ة

وبذل  الوا نفلي  الضلية ال حل  " ان تي يلق اليلاايال االبلالغ الملالي 

 . الدولي اخفض ال  المالوا  ااال  االلباح "

 

 المحور الرابع : االستنتاجات والتوصيات

 : االستنتاجات :اوال 

تمثلل  اليللاايال االبللالغ المللالي الدوليللة ال للاايس  الميللة  اكمللة   -1

لوحدالللد اللللدى ت ا لللق الو لللالاال الماليلللة لل  لللدا  االاو لللاااة 

والويل ا  االبالغ المالي الدولي و جا الو سيق  ي الممالوا  

 المحاو ية .

تمث  المالوا  ااال  االلباح اواليب ااالاة وت جالا  االاال    -2

اليليللا  للي تح يللق الةاوللب  للي االجلل  ال  لليال او الي الل  اللل  

 ،اهماا المحا اة  لى الم  لب االاال  وحالاا  الةا لا  االاال 

  ضال    تالويخ المالكااة االاالاة .

الللل  اهلللا اولللاليب ااال  االلبلللاح هلللي الوغييلللال  لللي السياولللا    -3

لمحاو ية والوي ت  الهلا الالونلة اليلاايال االبلالغ الملالي الدوليلة ا

والما اشجر  لى هذ  الممالولا  ضليف نالا الالاابلة الدالليلة 

 وغياب الح كمة الماوسية .

ا الللال  نولللامج تحليللل  الو لللالاال الماليلللة و لللق نمللل ذج جللل ا    -4

المسللوح ا  ان الو للالاال الماليللة الميللد  و للق ال اللا  المحاولل ي 

ال اللاال   لللى تحسللي  جلل ا  االبللالغ المللالي كلل ن غيللالم  للد 

المالوللا  ال يللات واال  للاح  لللي هللذا ال اللا  ال تو ا للق اللللر 

والشلللفا ية  لللي اال  لللاح  الويل لللا  اليلللاايال االبلللالغ الملللالي 

 المحاو ي .

ا الللال  نولللامج تحليللل  الو لللالاال الماليلللة و لللق نمللل ذج جللل ا    -5

 2019-2016المسلوح ا  ان الو للالاال الماليلة للسلل  ا  الماليللة 

و لى الالغا ال  تي يق ال الف الو مية الدولي لمياايال االبالغ 

المالي الدولية ان الو الاال المالية للم الف ا الال   السلو اا   

الالتفية ال  المسلوح ا  غيلال الي يييلة وهل  نلاتج  ل  اولوغالل 

 .االاال  للمالونة  ي الياايال االبالغ المالي 
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 ثانيا : التوصيات :

ضللالول  تللل  يال الويل لللا  الويلللليا المحاوللل ي اللللدولي كأولللات   -1

 لل ص ل الى الوي يق ال اج  لمياايال االبالغ المالي الدولية .

ضالول  الا ة ث ا لة اليلاايال االبلالغ الملالي الدوليلة  لي ال يئلة   -2

المحاولل ية لوةلل ن هللي الحاكمللة والفوللاح نجللاح تي يللق اليللاايال 

 االبالغ المالي الدولية .

االوللوفاا  اللل  الوجللالب الدوليللة ال اجحللة  ال الا للة  للي  الو اللا  -3

اامدا النجاح تجالبة  ااالاو اااة ال  ال يئة المحلية لوة ن نم ذج

 الياايال االبالغ المالي الدولية .

ضللللالول  تي يللللق المالوللللا    كمللللة الشللللالكا  لوخفلللليض   -4

 المالوا  ااال  االلباح والحد ال  ت جاا  االاال  .

الالااللب الحسللابا  واالوللوفاا  اللل  تجللالب لللالكا  تفييلل  اول   -5

الودايق االلبية الة الى لوحسلي  واالر بيئلة والمالولا  الولدايق 

 الخالجي والةاتب الالاا ة الحسابا  .
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