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ABSTRAICTE. 

 Building a quantitative model for the qualitative characteristics of the accounting information and 

obligating them to publish their financial statements periodically, so that the management of these banks 

presents to its investors a number of shareholders and lenders a report on the results of its business and its 

financial position for the purpose of disclosing the material information that occurred during the period, so 

that these investors make their economic decisions based on the degree of disclosure And the importance of 

disclosure increased with the increasing need of participating banks for financing through money markets 

and stock and bond exchanges. The trader must follow the basic rules determined by the profession, so that 

the disclosure of the published financial statements acquires credibility among the users. 

 امللخص.
يها  ان بناء نموذج كمي للخصائص النوعية للمعلومات الحسابية وإلزامها بنشر قوائمها المالية دوريًا، لتقدم إدارة تلك المصارف إلى مستثمر       

الفترة، لغرض اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية التي حدثت خالل    عدد من المساهمين ومقرضين تقريرا عن نتائج أعمالها ومركزها المالي
المساهمة إلى    قراراتهم االقتصادية بناءًا على درجة اإلفصاح، وزادت أهمية اإلفصاح بازدياد حاجة المصارف  حتى يتخذ هؤالء المستثمرون 

المال وبورصات األسهم والسندات، فاإلفصاح يعد شرطاً  الذي يعتمد   التمويل عن طريق أسواق  لتأسيس وإدارة أسواق مال كفء  أساسيًا 
حكومية تلزم   رجة االساس على الجنس والتحصيل العلمي والخبرة والوضيفة ، وغالبا ما تشرف على تلك المصارف هيئات حكومية أوشيهبالد

 عن القوائم المالية المنشورة مصداقية لدى المستخدمين.  المصارف المتعاملة بإتباع القواعد األساسية التي تحددها المهنة، حتى يكتسب اإلفصاح
 :ةاملقدم

لقد تنامى الوعي بمشكلة الشفافية في السنوات األخيرة ، ومن المستحسن قراءة أن المؤسسات االقتصادية والمصرفية تعتمد بشكل كبير    
على المعلومات التي تقدمها المؤسسة والتي تكون صحيحة عند إصدار األحكام. بعد اإلفصاح المحلي ، تمت مناقشة جوهر النظرية المحلية  

جب مراعاتها عند إعداد البيانات المالية ، وكذلك معايير محبة السلطة المحلية للمؤسسات المالية اإلسالمية ومراجعة حسابات المؤسسات التي ي
د من المالية اإلسالمية ، وكذلك المعايير المحلية الدولية التي لديها تفرد األسي الذي يجب استخدامه لتقييم جودة المعلومات المحلية والح

 لتقلبات والتطبيق الشائع فيما يتعلق بقواعد اإلفصاح المحلي ، وكذلك تنمية مصالح المساهمين ، وإثبات فعالية اإلضاءة في مختلف عمالتا
ة  المؤسسة االقتصادية المستمرة ، وإعداد الفتيات. المؤسسات المالية التي يمكن استخدامها لوضع الخطط المستقبلية ووضع المعايير المحلي

ومعايير  للم اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحلية  الدولية(  المحاسبة  )معايير  من  عدد  عن  الصادرة  اإلسالمية  المالية  ؤسسات 
وفًقا المحاسبة الدولية التي وضعتها لجنة معايير المحاسبة الدولية. مع الحرص الشديد على اإلفصاح المنوم وإعداد البيانات المالية ، وذلك  

 حتى  المالية  البيانات  في  المالية  األدوات  عن  اإلفصاح  متطلبات  توضيح  هو(  7)الغرض من معيار اإلبالغ رقم     .افسة الدولية رقمللمن
وكذلك طبيعة من المخاطر التي  للمنشأة وبيان الدخل ، المالي المركز إدارة  في المالية األدوات أهمية تقييم من القواعد هذه مستخدمو يتمكن

بعد الكشف عن ارتباط البنك اإلسالمي األجنبي .تشكلها األدوات. المخاطر المالية التي قد تواجهها المؤسسة وكيفية إدارتها لتلك المخاطر
نك ومقارنتها بهدف االستثمار العراقي ، يلتزم المستثمرون برؤية األصول التي تسيطر عليها اإلدارة ، مما يساعد في عملية تحليل أداء الب

  فيها. اجعل الحقائق والمعلومات التي يبحث عنها الناس في متناولهم. بغض النظر عن مدى تأثيره على هذه القوائم. هدفت هذه الدراسة إلى 
ا لتلبية مطالبهم الحالية  اكتشاف المكون الكمي الذي يتم من خالله تحديد البيانات المالية للبنك اإلسالمي العراقي ، ومدى توافر شروطه

يتم التي  المعلومات  الحالية في جودة وكفاية  الدراسة  تتمثل مشكلة  القرارات.  اتخاذ  في  المستثمرين  ، ومساهمتها في مساعدة   والمستقبلية 
لحصول على المزيد من اإلفصاح عنها في البنوك والمخاطر المرتبطة بها وكيفية اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية وتمكينها من ا

التي يتم  المعلومات  الدراسة الحالية هي جودة وكفاية  القرار ، ومشكلة  العمالت في الصرف والمساندة. في عملية اتخاذ  المستفيدين من 
 .اإلفصاح عنها في البنوك والمخاطر المرتبطة بها ، وكيفية اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية

 أسئلة:ومشكلة الدراسة و 
مة  يعد اإلفصاح عن التقارير المالية أمًرا بالغ األهمية في االقتصاد العالمي ألنه يوضح ويوضح حقيقة وضع الشركات وأدائها. بما أن األز 
ات المالية العالمية نتجت عن عدم وجود إفصاح محاسبي كامل ومناسب من قبل العديد من الشركات ، بما في ذلك تلك الموجودة في االقتصاد

ما هو الدور الذي تلعبه    -2العالمية الكبرى ، تبحث هذه الدراسة في مدى ارتباط األزمة بمستوى اإلفصاح المحاسبي في الشركات العراقية.  
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المحاسبية وفق معايير   الشفافية  بمفهوم  االلتزام  المصرفي من خالل  القطاع  في  المالي  االستقرار  العراقية في ضمان  التجارية  المصارف 
 حاسبة والتقارير المالية الدولية؟الم
 ؟ العراقيهل هناك عالقة بين مقدار اإلفصاح المحاسبي في البيانات الصادرة والحد من تداعيات األزمة المالية في القطاع المصرفي  -3

 :فرضيات التحقيق

 :النظريات التالية تكمن وراء البحث

هي أن البنوك التجارية العراقية ال تتبع مبادئ اإلفصاح المحاسبي الواردة في معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية رقم    الفرضية األولى
 .(39) ( المقابلة33( و )32( و ) 30)

أثير على مستوى اإلفصاح  أن المصارف اإلسالمية العراقية التي تتبع مبدأ اإلفصاح المحاسبي وفق معايير مع عدم وجود ت الفرضية الثانية
المالية في  المصرفي من خالل تقليل تداعيات األزمة  القطاع  المالي في  المنشورة ال تساهم في االستقرار  المالية  البيانات  المحاسبي في 

 .الصناعة المصرفية العراقية والمحاسبة والتقارير المالية الدولية
 :هداف التاليةأهداف الدراسة: تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األ

 .بيان بمدى التزام البنك اإلسالمي العراقي بمبدأ اإلفصاح المحاسبي وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية -1 
 .بيان مدى االستقرار المالي للمصارف التجارية العراقية بتطبيق نظام اإلفصاح المحاسبي الالزم  -2

المحاسبي   -3  اإلفصاح  أهمية  القطاع توضيح  على  المالية  األزمة  تداعيات  بتقليل  المنشورة وتوضيح مدى عالقته  المالية  البيانات  في 
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية المؤسسات المالية ودورها في االقتصاد بشكل عام ، وأهمية اإلفصاح المحاسبي ونطاق .المصرفي العراقي

ة أن االستقرار المالي يساهم بشكل كبير ، خاصة خالل ذلك. الفترة ، لتمكين البنوك إسهامه في االستقرار المالي بشكل خاص ، وحقيق
نتيجة لما تقدم ، فإن نتائج هذه الدراسة قد تساعد في تحديد خصائص تأثير مقدار اإلفصاح .والهدف من التعامل مع األزمة المالية العالمية

المصرفي ، وقد يكون لتنفيذ التوصيات أثر إيجابي على الجانب اإلسالمي. إدارة  االقتصادي في البيانات المنشورة على تداعيات القطاع  
 .مصرف العراق المالي والمساهمة في قدرتها على تحقيق االستقرار المالي

 :التعريفات اإلجرائية للدراسة

أيُيعرَّف اإلفصاح عن المحاسبة   1-  البيانات المحاسبية. ُيعرف  ًضا نقل المعرفة أو نقل المعلومات من بأنه الهدف وشبه اإلبالغ عن 
ة بلغة منشآتها المنتجة إلى مستقر لالستفادة منها أو استخدامها باسم اإلفصاح. وهذا يعني أن المعلومات تظهر في القوائم والتقارير المحاسبي

مين التقارير المالية على جميع المعلومات  يمكن تعريف اإلفصاح المحاسبي أيًضا على أنه "تض." يستطيع القارئ فهمها دون الخلط أو التضليل
المطلوبة لتزويد مشاهد هذه التقارير بصورة واضحة وصحيحة للوحدة المحاسبية". يجب أن نالحظ أن التعريفات السابقة أكدت على الحاجة  

وبناء على ما تم عرضه  .ة لمستخدميهماختلفوا فيما بينهم حول كمية وكمية المعلومات المقدم .إلى تقديم البيانات بطريقة تمثل الواقع بدقة
ن  يمكننا القول أن اإلفصاح المحاسبي هو أساس نجاح األسواق المالية مما يخلق جوًا من الثقة بين المتعاملين من خالل الجهات المسؤولة ع 

العديد الوسائط  المالية. ، فضاًل عن  التي تتعامل في األسواق  الشركات  الشركات. اإلشراف والرقابة على ميزانيات  التي تستخدمها هذه  ة 
التدخل لتجنب االحتيال ونشر معلومات كاذبة  المتعددة لهذه الشركات ، ويجب عليها  باإلضافة إلى ذلك ، يجب اإلشراف على الوسائط 

 .. للمساهمين
بة دون تفاصيل مضللة وبأقل تكلفة  اإلفصاح الكافي يضمن هذا المستوى تلبية الحد األدنى من المعلومات المالية المطلو :اإلفصاح الكافي .2

 s  .1، وهو المستوى األكثر صلة بالمعلومات المتوقع تضمينها في البيان المالي
. The financial crisis:وأحد هذه التعريفات هو   2008العديد من الباحثين بجد لتطوير تعريفات شاملة لألزمة المالية في عام  عمل ،

ية  "التغييرات المفاجئة في قيم واحدة أو أكثر من فئات األصول واألصول كرأس مال مادي". دخل االستثمار ، األصول المالية ، األصول المال

 
1 -Iatridis, G. (2008). Accounting disclosure and firms' financial attributes:  

Evidence from the UK stock market. International review of financial analysis , pp. 

219-241. 
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ة ، األصول المالية ، األصول المالية ، األصول المالية ، األصول المالية ، األصول المالية ، األصول  ، األصول المالية ، األصول المالي
على سبيل المثال ، األسهم و حسابات المحاسبة( ، أو كمشتقات    -المالية ، األصول المالية ، المالية للمعدات الرأسمالية أو مخزون السلع )

تختلف اآلراء حول نظرية حدود اإلفصاح عن المعلومات التي ... لنفط أو العمالت األجنبية المستقبلية(تداول )على سبيل المثال ، عقود ا
ي  يجب أن تكون متوفرة في البيانات المالية المنشورة ، وهذا التمييز ينبع بشكل أساسي من المصالح المختلفة لألطراف ذات العالقة ، والت 

استخدام هذه البيانات ، مما يجعل األمر صعًبا. للوصول إلى مفهوم إفصاح عام وموحد يضمن   تنتج عن اختالف أهداف هذه األطراف من
توفير مستوى من اإلفصاح. الكشف عن أن كل من هذه الجهات يحقق رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال ، وأصبح من الضروري 

لحد األدنى من اإلفصاح المرغوب وكيفية تحقيق المصالح الرئيسية لتلك يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم بطريقة توفر ا وضع إطار عام
 :األطراف. هناك طبقتان لهذا

 .المستوى المثالي لإلفصاح - 1
مستوى اإلفصاح المتاح أو المحتمل ، ولكن من الناحية الواقعية ، ال يمكن توفير المستوى المثالي لإلفصاح لعدة أسباب ، بما في ذلك   -2

 ة الحساسية االفتقار إلى المعرفة الكاملة بهيكل نماذج الحكم المختلفة والمتعددة التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخاًل لها. وكذلك عدم فهم درج
 .تختلف هذه القرارات عن المعلومات المحاسبية ، وهناك تباين كبير في ردود تلك األحكام

 .يف ظل أنظمة قياس حماسبية خمتلفةأمناط املعلومات اليت يتم تقدميها معهم 
 .مستخدمو البيانات المالية ---

أو   االقتصادية  أو  الثقافية  النظر عن مستوياتهم  ، بغض  المعلومات  في استيعاب هذه  المختلفة  المالية بقدراتهم  البيانات  يتميز مستهلكي 
ي أن وجود مستخدمين داخليين يؤدي إلى درجة معينة من اإلفصاح  المحاسبية. نتيجة لذلك ، كان مطلوًبا التمييز بين المستخدمين ، مما يعن

الداخلي. األول هو إدارة الوحدة االقتصادية ، حيث يتم إيصال المعلومات لمستخدميها دون توزيع ، حيث يسهل ذلك االتصال المباشر بين 
من ضرورة إعداد القوائم المالية األساسية )بيان اإلدارة والمحاسب ، ويؤدي وجود مستخدمين خارجيين إلى إفصاح خارجي ، كما يتضح  

المالي    -الدخل   المركز  المصلحة  - بيان  التوافق بين مصالح مختلف أصحاب  التباين وعدم  التدفقات(. ومع ذلك ، فإن  اإلفصاح .بيان 
كل طرف اإلفصاح حتى يحقق المحاسبي من زاوية االنحراف عن تلك التي تنتظر من خالل جهات الرقابة واإلشراف وفي النهاية يطلب  

في كتابي العالمي لإلفصاح الشعبي في البنوك ، أمية المسج ، تبدأ في إعداد التقرير المالي بمساعدة الصم ، وهي قرية  ... هدفه ومصلحته
للتعرف عليها الفنية  القيادة  الفكرية المحلية والرئيسية وغيرها من  (GiAAR) في عركار مع  الكلمات  الثناء. بكل  ودعم هذا اإلعالم بكل 

يعتبر اإلفصاح .. الكلمات المهمة التي تستدعي نشاط الكيان المعني والواردة في بياناته المالية ، وأولئك الذين هم آخر مستخدمي هذه البيانات
ن يستفيدون منه ، بما في ذلك المصرفيين والمستثمرين والمقرضين والحكومات المحلية  المالي مهًما أيًضا بسبب حجم ونطاق األشخاص الذي

و والوكاالت الحكومية وغيرها. هذا باإلضافة إلى نتائج أحكام هذه السلطات بناًء على هذه المعلومات. نتيجة لذلك ، قد يؤدي عدم كفاية أ
نظًرا لتعقيد آالف األدوات المالية المستخدمة ، مثل ... مما يؤدي إلى عواقب ضارةجزء من اتصال اإلنتاج إلى تشويه أحكام هذه األطراف ،  

لشديدة  المشتقات واألوراق المالية ، وحجم تداولها الكبير ، والمخاطر المرتبطة بها ، فضاًل عن إزالة القيود المفروضة على التعامل والشدة ا
ة في الوقت الحاضر ، ال سيما في البيئة المصرفية. ومع تقدم تكنولوجيا التعامل ، من للمنافسة ، فإن دفاتر اإلفصاح لديها زيادة الحماي

المتصور أن يؤدي كل هذا إلى زيادة التعقيد في المستقبل ، مما يستلزم الحاجة إلى اإلفصاح الشامل. في هذا الصدد ، يعد رف البنك 
. ظروف. مخاطر االئتمان ، على سبيل المثال. مخاطر  في هذه المخاطر  ضرورًيا للعمل على جميع أنواع المخاطر الناشئة عن التعامل

نتيجة لذلك ، أصبح واجب السلطات اإلشرافية ، مثلها مثل   أسعار الصرف وسيولة السوق نتيجة لذلك ، تعرض الجمهور للبيانات المتعلقة.
أكثر شمواًل عن المعلومات المالية في سياق عملياتهم اإلشرافية   بقية المتعاملين في السوق المالية ، أكثر تعقيًدا ، وهم يتطلبون إفصاًحا

ة والميدانية في مكاتبهم ...من أهمية اإلفصاح المحاسبي في الدار المالية للبنوك ، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسب
ت المالية المماثلة. أنشأت اللجنة هذا المعيار استجابة لحقيقة أن ( المتعلق باإلفصاح عن البيانات المالية للبنوك والمؤسساIAS 30الدولي )

م  البنوك كبيرة و قطاع األعمال المؤثر ، وكذلك حاجة مستخدمي الحزم المالية للبنوك للوصول إلى بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة تسمح له
في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية المنشورة: نظرا ألهمية   الستمرارية.بتقييم أوضاعهم المالية وأدائهم من أجل اتخاذ القرارات االقتصادية وا
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ار اإلفصاح في المالحظات المرفقة بالقوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساهمة العامة ، هناك عدة نقاط يجب أخذها في االعتب
 ، وهي:. 

كل معلومة مهمة في المبادئ والممارسات المحاسبية لها تأثير كبير على البيانات  إجراءات وطرق المحاسبة: ويرجع ذلك إلى حقيقة أن -1
 المالية. 

 . يجب تكثيف االلتزامات الطارئة ، مثل تلك الناشئة عن المستندات التجارية ، في مجموعات مالية للخصوم التي قد تنشأ في المستقبل. 2
فيه إعداد الحسابات الختامية: يجب أن يكون أحد الحالتين اللتين لهما تأثير كبير على    الحدث الهام الذي يحدث بعد التاريخ الذي سيتم  -  3

حق  الفتاة المالية التي تم الحصول عليها أو التعرف عليها بعد سرد الحسابات وكان ذلك. قالت إنها مقشرة كأن تتعرض الشركة لحريق كبير يل
 بها خسارة فادحة.

حاسبية: عند إنشاء الحسابات المالية ، يتم تقدير العديد من المتغيرات ونتائجها على عمليات المنشأة ، مثل . التغييرات في التقديرات الم4
تكوين المخصصات واالحتياطيات ، بشكل متكرر. نظًرا ألن هذه الظروف لم تكن معروفة في وقت التقدير ، فمن الممكن أن يكون التقدير 

تقييمه. عندما يتم معرفة الحقائق الحقيقية ، سيتم إجراء هذه التقديرات. نتيجة لذلك ، إذا كان  غير صحيح أو غير دقيق ، ويجب إعادة  
هجية  للتغيير تأثير جوهري على الحسابات المالية ، فيجب اإلعالن عنه في البيانات المالية المعدة للفترة التي حدث فيها التغيير."عملية من

 سياسية من قبل منظمة معترف بها ومعروفة من خالل النشر والشفافية" ، وفًقا لتعريف اإلفصاح.لمشاركة المعلومات واتخاذ القرارات ال
 املبحث الثاني: اثبات صحة الفرضية وحتليل االدلة.

 تمت معالجة الجزء النظري من هذه الدراسة من خالل مسح مكتبي للمراجع والمصادر والدراسات والتشريعات ذات الصلة ، بينما تم تناول 
الشفافية   المعنيين.تم استخدام مجتمع وعينة بحث في دراسة مقدار  إنشاء استبيان الستطالع آراء األشخاص  التحليلي من خالل  الجانب 
  المحاسبية في القوائم المالية للمصارف اإلسالمية في العراق. شمل البحث جميع العاملين في دائرة المحاسبة في البنك االسالمي العراقي 

في    لالستثمار العراقي  المركزي  البنك  ، والتي ستدرج في بورصة  والتنمية(. مثال   2021والتنمية  العراقي لالستثمار  )البنك االسالمي   ،
                                                                                                                                                .characteristicsتمثيلي

Table No. -1- 

Distribution of the study sample according to the variables of gender, service, 

and academic achievement. 

variable %  Repetition   Category 

41.17 21 Male  

49.18 30 feminine  

100% 51 Total sex 

15.06  11 less than 5 
years 

 

45.20 33 From 5-10 
years 

 

23.28 17 11-15 years old  

16.43 12 From 15 or 
more 

 

100% 73 Total  

47.5  19 Bachelor of Experience 

52.5 21 Postgraduate  

100% 40 Total  
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32.85  23 Branch 
Manager 

 

35.71 25 Financial 
Manager 

 

31.42 22 Accountant  

100% 70 Total Qualification 

The source is from the researcher’s work based on the data of the field study. 

 .-1-يتم عرض مقارنة بصرية في الجدول 
(  21أقل تكرارا حيث بلغت )٪( بينما الذكور  49.18( وبنسبة )30أما متغير الجنس فيظهر أن اإلناث هي األعلى تكرارا حيث بلغت ) -

 .(٪41.17) وبنسبة
سنة(    15-11٪( وجاءت بعدها من حيث التردد الفئة ) 45.20سنوات( األكثر تكرارا وبلغت )  10- 5أما متغير الخبرة فكانت الفئة )من   - 

سنوات( األقل من    5)أقل من  ٪( ، بينما تظهر الفئة  16.43( وبنسبة )12٪( ، وتأتي بعده من حيث التردد للفئة )23.28والتي بلغت )
 .(٪15.06) حيث التردد ومعدل

٪(. ثم جاء عدد التكرارات لحاملي شهادة  52.5( األكثر شيوعًا حيث بلغت نسبته )21أما متغير المؤهل العلمي فنجد أن فئة الخريجين )  -
 .(٪47.5) ( بنسبة19البكالوريوس والشهادة )

٪( وبعدها تأتي الترددات  35.71( حيث نسبتها )25ى الوظيفي لفئة المدير المالي والبالغة )بينما ظهرت أعلى تكرارات لمتغير المسم -
 ( بنسبة22٪( ، بينما احتلت فئة المحاسب المرتبة الثالثة )35.71( و وبلغت أهميتها النسبية )23الخاصة بفئة مدير الفرع والبالغة )

 (y) التي يمثلها رأس المال المدفوع مع المتغيرات المقابلة (x) تغيرات المستقلةوعند تطبيق معادلة االنحدار البسيط مع الم.(31.42٪)
ي ممثلة بالجنس والخدمة والتحصيل األكاديمي ، حيث تبدو العالقة كاملة في اتجاه مباشر ، أي ، كلما زاد عدد العاملين في البنك اإلسالم

تهدف الدراسة إلى توفير بيانات مالية    الذكور في البنك اإلسالمي العراقي ،  العراقي ، زاد رأس المال المدفوع ، وانخفض عدد الموظفين
مهمة وعرضها على المستخدمين والمستثمرين إلبالغهم بكافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدم وفق اإلفصاح في التقارير المالية.  

 .لوقت المناسب بحيث يمكن استخدامها أو تبنيها في اتخاذ قرارات عقالنيةوتقديمها إلى المستفيدين في ايتميز بالكمال والصدق والشفافية ،
يجب أن تفصح التقارير المحاسبية أيًضا عما هو ضروري لجعلها غير مظللة ، حيث يجب أن تعرض الوحدة االقتصادية الدخل الشامل  

وط ، باستثناء تلك الناتجة عن استثمارات المالك وتوزيعاتهم الذي يمثل التغيير في حقوق الملكية خالل الفترة من العمليات واألحداث والشر 
باح على عليها ، ويجب أن تتضمن المعلومات التي يجب تضمينها في البيانات المالية لفترة محددة ، والمركز المالي في نهاية الفترة ، واألر 

ة ، والمالكين. االستثمارات والتوزيعات عليها خالل الفترة ، ويجب خالل الفترة ، والدخل الشامل خالل الفترة ، والتدفقات النقدية خالل الفتر 
أن يعرض بيان المركز المالي المعلومات المتعلقة بأصول الوحدة ،الخصوم وحقوق الملكية وعالقتها ببعضها البعض عند فترة زمنية معينة 

 .، ويجب أن تظهر المجموعات األساسية للخصوم وحقوق الملكية 
Table No. (2) 

 يبين القيم )بالماليين(  2019-2010رأس المال المدفوع )البنك االسالمي العراقي( للفترة 

year Paid-up capital in 
thousands 

% 

2010   0.05 

2011 50  5.54 

2012 100  5.54 

2013 100  8.42 

2014 152  8.42 

2015 152  13.85 

2016 250  13.85 

2017 250  13.85 
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2018 250  13.85 

2019 250  13.85 

 %100 1,804 المجموع 

Figure No. -1- 

The paid-up capital (Iraqi Islamic Bank) for the period 2010-2019 shows the 

values (in millions) 

 

المتغيرات   أنها  على  المدفوع  المال  رأس  متغيرات  اعتبار  تم  حيث  االرتباط  معادلة  والخبرة  (X) المستقلةوبتطبيق  والجنس  والمتغيرات 
ولغرض إيجاد المعلومات المحاسبية في على مستوى اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالية   (Y) والمؤهالت األكاديمية تسمى متغيرات الوظيفة

أظهرت المقارنة المرئية  .ة أعاله وتحليلهاوفق المعايير الدولية في البنك اإلسالمي العراقي ، يجب إيجاد قوة العالقة. بين المتغيرات المذكور 
أن قوة العالقة بين متغير الجنس ورأس المال المدفوع عالقة كاملة في اتجاه مباشر بمتغير الذكر. وهذا يدل على أنه كلما  3للجدول رقم  

نتيجة منطقية ألن أغلب المقترضين هم من  زاد عدد الذكور كلما زاد عدد رأس المال المدفوع وكلما زاد عدد الذكور زاد المال المدفوع وهذه  
ت  الذكور بينما كانت العالقة بين المتغير التابع لإلناث والمتغير المستقل في رأس المال عالقة كاملة في اتجاه عكسي أي أنه كلما ارتفع 

ه نتيجة منطقية أيضًا ألن معظم  نسبة اإلناث ، انخفضت نسبة المال المدفوع ، وكلما انخفضت نسبة األموال ، زادت نسبة اإلناث. وهذ
المقترضين هم ذكور وليسوا إناث كما ذكرنا سابقًا. كما نجد أن العالقة بين المتغيرات المذكورة أعاله قوية جًدا بشكل واضح للسنوات 

كلما زادت الخبرة   عاًما فهو ارتباط قوي باالتجاه المعاكس بمعنى أن  15إلى    5( ، أما متغير الخبرة ولكل الفترات من  2014- 2013)
كلما انخفض رأس المال المدفوع والعكس صحيح. بينما نجد أن العالقة بين المسمى الوظيفي ورأس المال المدفوع للمتغيرات الثالثة )مدير  

ل رأس فرع ، مدير فرع ملي( لهذه الوحدة ، فإن العالقة كاملة مع اتجاه عكسي ، أي كلما زاد عدد عنصر الموظف ينقص ، المتغير يق
 . يتضح مما قيل3المال المدفوع والعكس صحيح. انظر الجدول رقم  

R                                                   The strength and direction of the relationship 

20
19 

20
18 

20
17 

20
16 

 
20
15 

20
14 

  2
0
1
3 

20
12 

20
11 

 
201

0 

  Category 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 expu
lsion  

1 

Male  

1 1 1 1 1 -1 -1 1 1   
1rev

erse 

femini
ne 

 



   

         

 خلصائص احملاسبية للقوائم املالية وفقا للمعاير الدولية )املصرف العراقي االسالمي ا 

  

  

1 1 1 1             Total sex 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  
reve

rse 

less 
than 5 

years 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 
reve

rse 

From 
5-10 

years 

 

-1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1  1 
reve

rse 

11-15 
years 

old 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
reve

rse 

From 
15 or 

more 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 
reve

rse 

Total  

1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 
reve

rse 

Bachel
or of 

Experi
ence 

1- 1- 1- 1- 1- 1 1 1 1 1 
 

reve
rse 

Postgr
aduate 

 

                     Total  

1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 
reve

rse 

Branch 
Manag

er 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 expu
lsion  

1 

Financi
al 

Manag
er 

 

1 1 1 1 1 -1 -1 1 1   
1rev

erse 

Accou
ntant 

 

                    Total Qualifi
cation 

Source. From the researcher’s work based on the data of argument number -1- and 
table -2-. 

محاولة لبناء نموذج كمي للخصائص النوعية األساسية. ما هي درجة توافر شروط اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف العراقية 
ة اإلسالمية لرأس المال المدفوع؟ توافر شروط إفصاح مناسبة في القوائم المالية للمصارف اإلسالمية العراقية إلى أقصى حد حيث تنص الفقر 

المالية". على " بالقائمة  الدراسي من خالل نشر معلومات إضافية مرفقة  الجنس والخدمة والتحصيل  الدراسة حسب متغيرات  توزيع عينة 
ق البيانات "والفقرة التي تنص على أن" اإلفصاح والدقة تتم مراقبتهما من قبل هيئة األوراق المالية والبورصات ، وتقوم بشكل دوري بتدقي

البنك البنوك اإلسالمي المأخوذة من  العينة  إلى درجة متوسطة. ويرجع ذلك إلى أن حجم  المالية"  البيانات  "إلى درجة عالية عند إعداد  ة 
اإلسالمي العراقي يستوفي شروط اإلفصاح التربوي المناسب والعادل والكافي بشكل يعكس واقع وضع البنك دون ارتباك أو تضليل بهدف  

ة المفصح عنها وجعلها مقبولة لدى جميع المستفيدين ، باإلضافة إلى ما ينعكس في تعزيز الثقة بين البنك رفع كفاءة المعلومات المحاسبي
المقترضين؟  .والمستثمرين الحتياجات  العراقي  اإلسالمي  للبنك  المالية  القوائم  في  عنها  المفصح  المحاسبية  المعلومات  استيفاء  مدى  وما 
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ة لتلبية احتياجات المستفيدين إلى درجة عالية ، والفقرة التي تنص على أن "البنوك اإلسالمية العراقية المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها كافي
  يجب أن تفصح عن بياناتها المالية في وضعها الحالي وأن تتمتع بالحد األدنى من الشفافية والموضوعية والمصداقية وتكون مقارنة بالدرجة 

ن اإلفصاح عن الوظيفة له عالقة قوية وكاملة بين الجنس ، ذكرا كان أو أنثى ، وأن التحصيل في  يتضح مما يلي أ  األولى والعالية ".
 المعرفة المحاسبية ال يعتمد على األموال المدفوعة ، بل يعتمد على درجة عالية من التحصيل العلمي والخبرة ، و اسم الواقي 

 :اخلالصة واالستنتاجات
 :ليها يوصي الباحثون بما يليفي ضوء النتائج التي تم التوصل إ

 .ضرورة التزام المصرف اإلسالمي العراقي بتطبيق متطلبات اإلفصاح المحاسبي بتحديد رأس المال المدفوع وااللتزام - 1 
يساعد  ضرورة التزام البنوك اإلسالمية بنشر قوائم خاصة بالموظفين من حيث الجنس والخبرة والمؤهالت العلمية والمسمى الوظيفي بما  -2

 .متخذي القرار على المقارنة بين المعلومات سواء في نفس القائمة أو غير ذلك. القوائم
 ضرورة وجود عمولة لالهتمام برأس المال المدفوع للبنك اإلسالمي العراقي إللزام المصارف اإلسالمية .3

بحيث تلبي اإلفصاح عن أدوات الصيرفة اإلسالمية المستخدمة زيادة اهتمام البنوك اإلسالمية بأن المعلومات المفصح عنها شاملة وكافية   .4 
من أجل مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية عقالنية وتجنب المخاطر. . ضرورة .في التمويل واالستثمار احتياجات مستخدميها

 لموزعة على مختلف القطاعات االقتصادية. قيام البنوك اإلسالمية باإلفصاح عن المعلومات المحاسبية الستثماراتها الداخلية ا 
 :االستنتاجات

مبادئ الشفافية واإلفصاح ضرورية للبنوك والشركات المالية ، وهي ضرورية وعاجلة ، ألنها من صميم األعمال المصرفية ، حيث تتعامل  
من أجل بلورة استراتيجياتها وآليات صنع القرار فيها البنوك مع أموال المودعين ، وهي على دراية كاملة بأعمالهم وأسرارهم. أنظمتها اإلدارية  

تتلخص القواعد األساسية لتحقيق حوكمة فعالة في البنوك في الشفافية ، واإلفصاح .بالطريقة والسرعة الالزمتين للتعامل مع العالم الخارجي
يير المحاسبة الدولية وخاصة المعايير التي وضعتها  مستوى الكفاءات البشرية من خالل التدريب وتطبيق معا.، وتوافر المعلومات ، والتقدم

( ربما وأهمها اإلعالن عن األهداف  39( و ) 32( و ) 30لجنة بازل للرقابة المصرفية وتنظيم ورقابة الصناعة المصرفية وهي معايير )
التأكد من كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة اإلستراتيجية للسياسة النقدية بشكل عام ولكل بنك ، خاصة مع ضرورة تحديد مسؤوليات اإلدارة ، و 

وكاملهم. الوعي بمفاهيم الحوكمة والشفافية واإلفصاح والتأكد من فاعلية دور المشرفين ، إضافة إلى ضرورة الشفافية واإلفصاح في عمل  
 الفتيات واألنشطة واإلدارة.
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