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Abstract 

The aim of the research is to show the impact of the qualitative 
characteristics enhancing accounting information on the quality of the 
financial reports submitted by the local commercial banks in Baghdad, 
Where the theoretical side focused on the accounting information and its 
qualitative enhancing characteristics, which consist of four characteristics, 
namely, the comparability characteristic, the verifiability characteristic, the 
Understandability characteristic, and the timeliness characteristic, And they, 
in turn, affect the quality of financial reports when they are included in the 
accounting information, The theoretical side also discussed the financial 
reports and their quality, the study used the descriptive analytical approach, 
and the study community included all managers and accountants of public 
administrations in Iraqi commercial banks in Baghdad. So that an intentional 
sample of 100 employees working in contact with clients in local commercial 
banks in Baghdad was selected, the study relied on collecting information by 
distributing questionnaires to all members of the study sample. One hundred 
and twenty questionnaires were distributed. One hundred valid 
questionnaires were retrieved, and they were statistically analyzed and 
twenty questionnaires were excluded. The study reached several 
conclusions, most notably: 
- There is a statistically significant impact relationship between the 
qualitative characteristics enhancing of the accounting information and the 
quality of the financial reports of the local commercial banks in Baghdad. 
- The timeliness characteristic affects the financial reports and their quality, 
because the reports lose their value if they are not available at the time of 
need to use them so that they lose their effectiveness in making decisions 
based on them. 

Article History 
Received 

5 Sep, 2022 
Accepted 

9 Oct, 2022 

                                                           
1 Corresponding Author. ORCID: 0000-0003-2169-2045. Master of Accounting   

Year: 2022 

Volume: 12 

Issue: SE 

For cited: Al-Asadi, M. A. (2022). The Effect of Qualitative Characteristics Enhancing of Accounting 

Information on the Quality of Financial Reports (A Study on a Sample of Local Commercial Banks in 

Baghdad). Journal of Current Researches on Business and Economics, 12 (SE), 61-74. 

Research Article 



62                          Al-Asadi, M. A. (2022). The Effect of Qualitative Characteristics Enhancing of 
Accounting Information on the Quality of Financial Reports (A Study on a Sample of Local 

Commercial Banks in Baghdad) 

 أثر الخصائص النوعية التعزيزية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية 

 دراسة على عينة من المصارف التجارية المحلية في بغداد

 اعداد الباحث : محمد عبد السالم نعمة االسدي

 ماجستير محاسبة
 

 

 الملخص

المحاسبية على جودة التقارير المالية المقدمة من التعزيزية للمعلومات النوعية إلى بيان أثر الخصائص  البحث هدف

قبل المصارف التجاري المحلية في بغداد، حيث ركز الجانب النظري على المعلومات المحاسبية وخصائصها 

التي تتكون من أربعة خصائص وهي خاصية القابلية للمقارنة وخاصية القابلية للتحقق وخاصية  التعزيزية النوعية

وخاصية التوقيت المناسب التي تؤثر بدورها على جودة التقارير المالية عند تواجدها في المعلومات  القابلية للفهم

المحاسبية، كما تحدث الجانب النظري على التقارير المالية وجودتها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، 

مصارف التجارية المحلية في بغداد، بحيث تم وشمل مجتمع الدراسة جميع مدراء ومحاسبي اإلدارات العامة في ال

اختيار عينة قصدية تكونت أفرادها من مئة موظف من العاملين بتماس مع العمالء في المصارف التجارية المحلية 

في بغداد، واعتمدت الدراسة على جمع المعلومات من خالل توزيع االستبيانات على جميع أفراد عينة الدراسة، 

ئة وعشرون استبانة تم استرداد مئة استبانة صالحة، وتم تحليلها إحصائيا واستبعدت عشرون حيث تم توزيع ما

 استبانة حيث توصلت الدراسة إلى استنتاجات عديدة أبرزها:

وجود عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين الخصائص النوعية التعزيزية للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير  -

 التجارية المحلية في بغداد.المالية للمصارف 

ان خاصية التوقيت المناسب تؤثر على التقارير المالية وجودتها ألن التقارير تفقد قيمتها ان لم تكن متوفرة وقت  -

 .الحاجة إلى استخدامها بحيث تفقد فعاليتها في اتخاذ قرارات على أساسها

 التقارير المالية.-المحاسبية المعلومات -الخصائص التعزيزية -الكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

 تساعد في ترشيد ودعم القراراتالمعلومات المحاسبية التي هم األنظمة الذي تقوم بإنتاج أيعد النظام المحاسبي احد 

 التعزيزية معلومات المحاسبية النوعيةالالتي تؤثر على موارد وثروات المصارف، كما ان خصائص االستثمارية و

إذ يجب ان تتميز  المعلومات بالصفات التي تمنحها معايير نوعية تسهم في تحقيق الفائدة المطلوبة من المعلومات، 

 يمكن من خاللها اعتماد هذه المعلومات كوسائل وادوات التخاذ القرارات المناسبة، ومن الخصائص النوعية

على الفهم من قبل المستخدمين، لذلك من المفترض  للمعلومات المحاسبية المقدمة هي وضوحها وقدرتها التعزيزية

ان يكون لدى المستخدمين معرفة كافية باألنشطة التجارية واالقتصادية والمحاسبية ورغبة في دراسة المعلومات 

بعناية معقولة، وتعد التقارير المالية من أهم مخرجات النظام المحاسبي وهذا يتمثل في أهمية األرقام التي تحتويها 

 ،وصفها تلخيص لكم هائل من األحداث التي تمت خالل فترة معينة، ولهذا يجب ان تكون مهيأة التخاذ القراراتب

وان لجودة التقارير المالية فائدة كبيرة للمستخدمين الذين يستندون عليها في اتخاذ قراراتهم وخاصة المستثمرين 

 .ريرالذين يؤسسون خبراتهم االستثمارية بناًء على هذه التقا

 ثانياً: أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الى:

بيان أثر الخصائص النوعية التعزيزية للمعلومات المحاسبية على جودة التقارير المالية المقدمة من قبل  -أ 

 المصارف التجارية المحلية في بغداد.

 معرفة مدى توفر الخصائص النوعية التعزيزية في التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية في بغداد.  -ب 

 .التعزيزية الوقوف على الجوانب الفنية للمعلومات المحاسبية وخصائصها النوعية -ج 

 ثالثاً: أهمية الدراسة

 المصارف التجارية. تبيان أهمية توفير خصائص المعلومات المحاسبية النوعية التعزيزي في -أ 

معرفة بيئة المصارف التجارية المحلية في بغداد وكيفية تعاملها مع خصائص المعلومات المحاسبية   -ب 

 بغية تقديم التوصيات والمقترحات الالزمة لمعالجة جوانب النقص والقصور فيها.  التعزيزية النوعية

في تلبية حاجة المستخدمين للتقارير المالية في التعزيزية ابراز الدور المهم والجوهري للخصائص النوعية  -ج    

 عملية اتخاذ القرار.
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 ً  إشكالية الدراسة:  :رابعا
 تتحدد إشكالية الدراسة بالسؤال االتي:

على جودة التقارير المالية في المصارف التجارية  التعزيزية ما أثر خصائص المعلومات المحاسبية النوعية

 المحلية في بغداد؟

 ً  فرضيات الدراسة :خامسا

 الفرضية األول:

ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات المحاسبية : H0الفرضية العديمة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات المحاسبية وجودة توجد عالقة تأثير ذو داللة : H1الفرضية البديلة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

 الفرضية الثانية:

وجودة  ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية :H0الفرضية العديمة 

 المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.التقارير 

وجودة  توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية :H1الفرضية البديلة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

 الفرضية الثالثة:

توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية ال  :H0الفرضية العديمة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية وجودة : H1الفرضية البديلة 

 ارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.التق

 :ةالفرضية الرابع

ال توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية : H0الفرضية العديمة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية : H1الفرضية البديلة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

 : منهجية الدراسةادساً س

 منهج الدراسة-أ

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي هو احد اساليب المنهج العلمي او الطريقة العلمية في الدراسة  اعتمدت

لذلك يسير الباحث وفق هذا االسلوب عن خطوات الطريقة العلمية التي تبدأ في تحديد المشكلة ثم فرض الفروض 

 واختبار صحة الفروض والوصول الى النتائج والتعميمات. 

تم إجراء مراجعة لبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع خصائص المعلومات المحاسبية النوعية وقد 

وتأثيرها على التقارير المالية وجودتها في المصارف التجارية بشكل عام، فضالً عن االطالع  على مراجع 

 .ومصادر علمية اخرى تناولت موضوع الدراسة ، وعلى شبكة األنترنيت

 الدراسة مجتمع-ب

 يتمثل مجتمع الدراسة في مدراء ومدققي حسابات ومحاسبين في المصارف التجارية المحلية في بغداد.

 عينة الدراسة-ج

األتية )مصرف المنصور لألسثمار ، مصرف اشور  تم اختيار عينة من المصارف التجارية المحلية في بغداد

مصرف الخليج التجاري ، مصرف حمورابي ، مصرف  الدولي لألستثمار ، مصرف بابل ، مصرف عبر العراق ،

 120حيث تم توزيع  المتحد لألستثمار ،مصرف التنمية الدولي لألستثمار والتمويل ، مصرف التجاري العراقي ( 

فرد من  100وتكون افراد العينة من  20واستبعدت منها  100استبانة وقد كان مجموع االستبانات الصالحة 

 ف التجارية المحلية في بغداد.العاملين في المصار

في  العمالءوتعتبر عينة الدراسة عينة قصدية اذ تم اختيار الموظفين المحاسبين والماليين الذين يعملون بتماس مع  

 هذه المصارف، ويمكن ان تتحقق بواسطتهم اهداف الدراسة، 

 أداة الدراسة-د

 .الدراسة االستبيان كأداة للحصول على المعلومات الالزمة للدراسة، وقد تم تحليل بياناتها احصائيا اعتمدت 
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 الفصل االول

 الجانب النظري

 المبحث االول المعلومات المحاسبية وخصائصها النوعية التعزيزية

 المطلب االول المعلومات المحاسبية

الذي تبنى عليه القرارات المالية التي تتخذها المنشأة االقتصادية، حيث تعد المعلومات المحاسبية المصدر األساسي 

ان هذه المعلومات هي المادة االولية لصناعة القرار الصائب إذ ان درجة الدقة في القرار تتناسب طردية مع دقة 

 (.246,ص2019وكفاية المعلومات المحاسبية المتوفرة )قايد,هاليلي ,

المحاسبية كذلك على إنها عبارة عن المنتج النهائي من البيانات التي تم تشغيلها وفق مراحل وقد عرفت المعلومات 

النظام المحاسبي، كما إنها تمثل لغة واداة اتصال ما بين معدها الذي يجب عليه ان يحدد هدفها بوضوح وبين 

دريس ااتخاذ القرارات)مستلمها الذي يتطلب من تلك المعلومات ان تكون فاعلة وذات كفاءة ومفيدة في 

من خالل  (IAS) 1وتبرز االهمية للمعلومات المحاسبية كما ذكر في معيار المحاسبة الدولي رقم ، (69،ص2007،

ويشمل المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعمالء  ،أهميتها للمستخدمين للتقارير المالية واحتياجاتهم من المعلومات

 . )www.iasplus.comالموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والجمهور)والمقرضين والجهات الحكومية و

 النوعية خصائص المعلومات المحاسبيةالمطلب الثاني 

خصائص المعلومات المحاسبية النوعية أنها مميزات تجعل المعلومات ذات قيمة لمستخدميها، ويعد هذا يقصد ب 

ً للتمييز بين المعلومات المحاسبية االكثر فائدة )المساهمة التخاذ القرار  ً ويستخدم عموما المصطلح حديثا ً نسبيا

بنجاح( واالقل شاناً، وعليه بات من الضروري على معدي التقارير المالية انتقاء االجراءات والبدائل المتاحة التي 

، 2013التقارير دائما على عالقة وثيقة باتخاذ القرارات)زيتون،  ترفع من هذه القيمة، مما يعني ان يكون إعداد

 (.17ص

( الصادر من مجلس معايير المحاسبة المالية 8وقد تم تقسيم الخصائص النوعية التعزيزية وفق بيان رقم )

(FASB)  )ي يلي وفالى اربعة خصائص وهي )القابلية للمقارنة ، القابلية للفهم ، القابلية للتحقق ، التوقيت المناسب

 .استعراض للخصائص التعزيزية

 :(Comparability) خاصية القابلية للمقارنة. 1

المقارنة مع وحدات  وهي قدرة المعلومات في اجراء مقارنات بين فترة مالية وأخرى لنفس الوحدة االقتصادية او 

اقتصادية أخرى ضمن نفس النشاط، وان عرض المعلومات المحاسبية بالشكل الذي يجعلها قابلة للمقارنة سواء مع 

المعلومات على مستوى القطاع ككل او على المستوى الداخلي للمنشأة بتحقيق قدراً من الدقة من خالل تقييم االداء 

االستثمارية، ان قرارات المستخدمين تنطوي على االختيار من بين البدائل من وتحسين التنبؤات وترشيد القرارات 

خالل عمليات المقارنة واختيار افضلها، وان خاصية المقارنة تعد من الخصائص النوعية التي تمكن المستخدم من 

بط القابلية للمقارنة ف الخصائص النوعية األخرى حيث ال ترتتحديد وفهم اوجه الشبه واالختالف بين البنود، وبخال

االقل بشرط االتساق والبقاء على طرق المحاسبة لمعالجة األحداث المشابهة  ببند واحد بل تتطلب بندين اثنين على

(FASB, 2010, p8.) 

 ( : Understandability. خاصية القابلية للفهم )2

التقارير المالية وكذلك لديهم معرفة في اذ تفرض هذه الخاصية ان يكون للمستخدمين قدرة على فهم محتويات 

االمور المحاسبية وعمل المصارف، وتفرض كذلك ان تكون هذه التقارير ومعلوماتها مفهومة للمستخدمين إذ ال بد 

 .(85,ص2006ان تكون معروضة بشكل واضح وبعيدة عن اي تعقيد )شرويدر, وأخرون,

 (:Timeliness. التوقيت المالئم او التوقيت المناسب )3

اي وصول المعلومات المعدة للمستخدمين لها في الوقت المالئم، إذ ان كلما زادت سرعة ايصال المعلومـــات  

لمستخدميها كان االحتمال كبيراً في التأثير على قراراتهم المتنوعة، وكلما زاد التأخير في توصيل المعلومات كانت 

لذا يجب ان تتوفر المعلومة المحاسبية لمتخذ القرارات وان تكون متاحه  الثقة اكبر بإن المعلومات ال تعتبر مالئمة،

في الوقت المناسب قبل ان تفقد قدرتها في التأثير على قراراتهم، فمن البديهي اذا لم تتوافر المعلومات عند الحاجة 

 (.11، ص2013إليها فلن يكون لها تأثير على القرار)حميدات، 

 (:Verifiability. القابلية للتحقق)4

هي القدرة على الوصول الى النتائج نفسها من قبل اكثر من شخص اذا قاموا باستعمال االساليب والطرق نفسها التي 

استعملت لقياس المعلومات اي وجود درجة عالية من االتفاق بين عدد من اآلراء المستقلة للمحاسبين على نتائج 

ق بين االفراد المستقلين والمتطلعين الذين يقومون بعملية القياس قياس األحداث االقتصادية، وتعني درجة االتفا

 (.11، ص2013)حميدات،  ا.باستخدام اساليب القياس نفسه
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 المبحث الثاني

 وجودتها التقارير المالية

بأنها عبارة عن توصيف باألرقام والكلمات لنتائج التقارير المالية ( IASBعرف مجلس معايير المحاسبية الدولي )

االنشطة االقتصادية لنهاية الفترة المالية، بحيث تمثل معلومات ذات منفعة للمقرضين وللمستثمرين الحاليين 

والمتوقعين والدائنين وغيرهم من الجهات الخارجية، الذين ال يمكنهم اخذ المعلومات التي يحتاجونها بشكل مباشر 

منشأة، وتقييم اداء المدراء ومجلس اإلدارة لتلك المنشأة في استغالل الموارد القراراتهم بشأن تقييم موارد  التخاذ

 (.122، ص2018المتاحة بكفاءة وفاعلية )موالدي، 

ان جودة التقارير المالية تمثل صورة واقعية لواقع المصرف كونها خالية من األخطاء والتحريف والتزوير والغش و

ة دون تضخيم و بواقعية صادقة لبنود حسابات هذه التقارير وفق معايير العرض للتقارير المالية، إذ تعد جودة والمعد

هذه التقارير بمثابة الضوء االخضر لمتخذي القرار لما لها من تأثير في تحديد االجراءات او القرارات المتخذة 

 (.41،ص2017)شعت، 

 : الدراسة التطبيقيةانيالفصل الث

استيفائنا للجزء النظري حيث تطرقنا إلى الخلفية النظرية للدراسة ، قمنا في هذا الفصل اسقاط الجانب النظري  بعد

 على عينة الدراسة، وذلك بتقصي وجهات النظر حول موضوع الدراسة.

 كما تطرقنا في هذا الفصل بشكل توضيحي إلى المنهجية المتبعة في الدراسة، حيث تحتوي على اساليب جمع

المعلومات ومنهجية اداة الدراسة والتعريف بها، باإلضافة إلى االختبارات الخاصة بأداة الدراسة ومجتمع الدراسة 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات.المستهدفة واستجاباتها الفعلية، واالساليب االحصائية المتبعة ل

 االول: منهجية الدراسة بحثالم

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعرف بأنه طريقة في البحث من اجل تحقيق اهداف الدراسة 

تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة ومتاحة للدارسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، 

 البيانات:ويستطيع الباحث ان يتفاعل معها فيصفها ويحللها، وقد اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من 

 البيانات األولية-1

وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات 

، spssالالزمة في موضوع البحث، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج العلوم االجتماعية للرزم اإلحصائية 

 .قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةمناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات واستخدام االساليب اإلحصائية ال

 وقد تم تقسم االستبانة كما يلي:

 المحور االول: خاصية القابلية للمقارنة 

 المحور الثاني: خاصية القابلية للتحقق 

 المحور الثالث: خاصية القابلية للفهم 

 : خاصية التوقيت المالئم الرابعالمحور 

 (:1اإلجابات على كل فقرة، وفق مقياس ليكارت الخماسي حسب جدول رقم )وقد كانت 

 (: مقياس ليكارت الخماسي1جدول رقم )

 اتفق تماما اتفق محايد ال اتفق ال اتفق تماما التصنيف

 1 2 3 4 5 الدرجة

 البيانات الثانوية-2

وأية مرجع قد يرى قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة او المتعلقة بموضوع الدراسة، 

الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وسعى الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة الى 

ث العلمية، وكذلك اخذ تصور عام عن آخر المستجدات التعرف على األسس والطرق العلمية السلمية في كتابة البحو

 التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
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 : معامل ألفا كرونباخالثاني المبحث

 (: اختبار ألفا كرونباخ2جدول رقم )

 معامل الفا كرونباخ محاور االستبيان

 عدد العبارات القيمة

 5 0.856 خاصية القابلية للمقارنة 

 4 0.721 خاصية القابلية للفهم 

 4 0.682 خاصية القابلية للتحقق 

 4 0.763 خاصية التوقيت المناسب 

 27 0.743 جميع عبارات االستبيان

 

ل على ان أداة الدراسة ذات ثبات كبير مما يجعلنا على ثقة تامة بصحة دهذا ي ان (2نالحظ من خالل الجدول رقم )

 وتفسير نتائج الدراسة واختبار فرضياتها. االستبيان وصالحيته لتحليل

(، وكلما اقترب من الواحد، دل على وجود ثبات 1-0تجدر اإلشارة إلى أن معامل الثبات الفا كرونباخ، تتراوح بين )

عال، وكلما اقترب من الصفر، دل على عدم وجود ثبات. وان الحد األدنى المتفق عليه لمعامل الفا كرونباخ هو 

0.6. 

ستنج ان اداة الدراسة التي أعددناها لمعالجة المشكلة المطروحة هي صادقة وثابتة في جميع فقراتها وهي ومنه ن

 جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة االصلية.

 : نتائج الدراسةالثالث بحثالم

 خاصية القابلية للمقارنة  .1

 (: خاصية القابلية للمقارنة 3جدول رقم )

المتوسط  السؤال الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 اإلجابة

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

عادة يؤدي وجود خاصية القابلية 

للمقارنة للمعلومات المحاسبية في 

التقارير المالية إلى زيادة كفاءتها 

 وفاعليتها التخاذ القرار

 2 %81.6 مرتفع 0.8 4.08

2 

تحتوي التقارير المالية في 

محاسبية المصرف على معلومات 

قابلة للمقارنة سواء مع نتائج 

الفترات السابقة او مع مصرف 

 مماثل.

 1 %82.8 مرتفع 1.005 4.14

3 
تمكن خاصية القابلية للمقارنة إلى 

معرفة مدى تفوق او تدني اداء 

 المصارف األخرى

 3 %81.2 مرتفع 0.862 4.06

4 
ان المعلومات المحاسبية المتسقة 

وتيسر عملية تكون قابلة للمقارنة 

 اتخاذ القرارات

 4 %80.2 مرتفع 0.893 4.01

5 

عندما تكون المعلومات المحاسبية 

في التقارير المالية مبنية على أسس 

وطرائق محاسبية ثابتة من سنة إلى 

 أخرى بالتالي تسمح بالمقارنة

 مرتفع 1.025 4
80% 

 
5 

 %81.2 مرتفع 0.92 4.06 متوسط المحور
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 خاصية القابلية للتحقق  .2

 (: خاصية القابلية للتحقق 4جدول رقم )

الرق

 م
 السؤال

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

 المعياري

مستوى 

 اإلجابة

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

يوجد ارتباط بين القابلية على التحقق 

والموضوعية في القياس التي تعني وجود دليل 

 يمكن التحقق منه في عملية القياس

 4 %74 مرتفع 0.859 3.70

2 

ابتعاد القائم بالقياس عن الحكم الشخصي عند 

قيامه في عملية القياس المحاسبي وذلك لصعوبة 

 التحقق منه

 مرتفع 0.961 3.92
78.4

% 
2 

3 

اذا تم استخدام نفس طرائق القياس من قبل 

اطراف خارجية وتم الحصول على نتائج مختلفة 

 يمكن التحقق منهافأن التقارير المالية ال 

 مرتفع 0.952 3.94
78.8

% 
1 

4 

اذا تم التحقق من صحت واهداف المعلومات 

التالي بالمحاسبية الموجودة في التقارير المالية  

يمكن إنتاجها من قبل اشخاص أخرين يقومون 

 بالقياس عند استخدام نفس اساليب القياس

 3 %76 مرتفع 0.985 3.80

 %76.8 مرتفع 0.94 3.84 متوسط المحور
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 خاصية القابلية للفهم  .

 (: خاصية القابلية للفهم 5جدول رقم )

 السؤال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 اإلجابة

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

1 

المصرف معلومات نوعية  عندتوجد 

تتميز بدرجة عالية من الوضوح والفهم 

يجعل اتخاذ مما  وخالية من التعقيد

 القرار اكثر يسرا

 1 %81.2 مرتفع 0.993 4.06

2 

يتم عرض المعلومات المحاسبية في 

ً عن التكرار الذي  التقارير المالية بعيدا

 يؤدي إلى سوء الفهم

 2 %80 مرتفع 0.921 4

3 

بإمكان المستفيدين من التقارير المالية 

حتى لو لم يكونوا محترفين في األمور 

لهم قدرة معقولة من المحاسبية او 

الدراية والفهم المحاسبي التعامل مع 

 هذه التقارير واالستفادة منها

 4 %77.6 مرتفع 0.977 3.88

4 
ان المستخدمين للمعلومات المحاسبية 

 يختلفون في درجة فهمهم لها
 3 %79.25 مرتفع 0.803 3.96

 %79.6 مرتفع 0.92 3.98 متوسط المحور

 

4 
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 خاصية التوقيت المناسب .

 (: خاصية التوقيت المناسب 6جدول رقم )

 السؤال الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

مستو

ى 

اإلجا

 بة

الوزن 

 النسبي

الترتي

 ب

1 

ان المعلومات المحاسبية اذا تأخر وصولها 

للمستخدمين تفقد صفة المالئمة في عملية اتخاذ 

 القرار

 مرتفع 0.967 3.93
78.6

% 
2 

2 

يقدم المصرف المعلومات المحاسبية  في التقارير 

المالية إلى المستخدمين بالتوقيت المناسب التخاذ 

 القرارات المالئمة

 3 %78 مرتفع 0.948 3.90

3 

عند زيادة سرعة توصيل المعلومات المحاسبية إلى 

مستخدميها يكون االحتمال اكبر في التأثير على 

 قراراتهم

 4 %76 مرتفع 0.943 3.80

4 

المعلومات المحاسبية ذات التوقيت المناسب دائما ما 

تكون مالئمة إلى بناء التنبؤات المستقبلية او رسم 

 المسار المستقبلي

 مرتفع 0.981 4.08
81.6

% 
1 

 %78.6 مرتفع 0.96 3.93 متوسط المحور

 الرابع: نتائج اختبار الفرضيات بحثالم

 . اختبار الفرضية األولى:1

ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات المحاسبية : H0الفرضية العديمة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

للمعلومات المحاسبية وجودة توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة : H1الفرضية البديلة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

تم اختبار الفرضية القائلة: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة في المعلومات 

 ة في بغداد.المحاسبية وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العامل

 (:7، ويوضح الجدول رقم )T-Testولغايات فحص هذه الفرضية تم استخدام 

(: نتائج اختبار بين خاصية القابلية للمقارنة وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة 7جدول رقم )

 T-Testفي بغداد حسب اختبار 

 الفرضية 

 معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

R2 

األثر 

β 

T 

 الجدولية

T 

 المحسوبة

Sig 

الداللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

نتيجة 

اختبار 

 الفرضية

طبيعة 

 العالقة

الفرضية 

الفرعية 

 األولى

 معنوية رفض 99 0.000 51.000 1.986 0.614 0.77 0.614

، وان 0.77، ومعامل التحديد 0.614( يتضح ان معامل االرتباط بين المتغيرين هو 7بالنظر إلى الجدول رقم )

(، 51.000المحسوبة بلغت ) t. ويتضح ان قيمة 0.05طبيعة العالقة بينهما هي معنوية عند مستوى الداللة المعنوية 
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كانت القيمة الجدولية اكبر من وهي اعلى من قيمتها الجدولية، وبما ان قاعدة القرار هي قبول الفرضية العديمة اذا 

القيمة المحسوبة ورفضها اذا كانت القيمة الجدولية اقل من القيمة المحسوبة وعليه فإننا نرفض الفرضية العديمة 

توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات  ونقبل بالفرضية البديلة اي ان

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.المحاسبية وجودة 

  :ة. اختبار الفرضية الثاني2

 ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية : H0الفرضية العديمة 

 .وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد

وجودة  توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية :H1الفرضية البديلة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

في المعلومات  تم اختبار الفرضية القائلة: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية قابلية التحقق

 المحاسبية وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد

 (:8، ويوضح الجدول رقم )T-Testولغايات فحص هذه الفرضية تم استخدام 

املة (: نتائج اختبار بين خاصية قابلية التحقق وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية الع8جدول رقم )

 T-Testفي بغداد حسب اختبار 

 الفرضية 

 معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

R2 

األثر 

β 

T 

 الجدولية

T 

 المحسوبة

Sig 

الداللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

نتيجة 

اختبار 

 الفرضية

طبيعة 

 العالقة

الفرضية 

الفرعية 

 الثاني

 معنوية رفض 99 0.000 43.088 1.986 0.642 0.413 0.642

، وان 0.413، ومعامل التحديد 0.642( يتضح ان معامل االرتباط بين المتغيرين هو 8الجدول رقم )بالنظر إلى 

(، 43.088المحسوبة بلغت ) t. ويتضح ان قيمة 0.05طبيعة العالقة بينهما هي معنوية عند مستوى الداللة المعنوية 

ة العديمة اذا كانت القيمة الجدولية اكبر من وهي اعلى من قيمتها الجدولية، وبما ان قاعدة القرار هي قبول الفرضي

القيمة المحسوبة ورفضها اذا كانت القيمة الجدولية اقل من القيمة المحسوبة وعليه فإننا نرفض الفرضية العديمة 

توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية قابلية التحقق للمعلومات المحاسبية ونقبل بالفرضية البديلة اي ان 

 جودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغدادو

 :ة. اختبار الفرضية الثالث3

ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية للفهم للمعلومات المحاسبية وجودة : H0الفرضية العديمة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية وجودة  :H1الفرضية البديلة 

 التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

ي المعلومات تم اختبار الفرضية القائلة: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية القابلية للفهم ف

 المحاسبية وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

 (:9، ويوضح الجدول رقم )T-Testولغايات فحص هذه الفرضية تم استخدام 

(: نتائج اختبار العالقة بين بين خاصية القابلية للفهم وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية 9جدول رقم )

 T-Testالمحلية العاملة في بغداد حسب اختبار 

 الفرضية 

 معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

R2 

األثر 

β 

T 

 الجدولية

T 

 المحسوبة

Sig 

الداللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

نتيجة 

اختبار 

 الفرضية

طبيعة 

 العالقة

الفرضية 

الفرعية 

 الثالث

 معنوية رفض 99 0.000 47.760 1.986 0.692 0.479 0.692

، وان 0.692، ومعامل االرتباط بين المتغيرين هو 0.479( يتضح ان  معامل التحديد 9بالنظر إلى الجدول رقم )

(، 47.760المحسوبة بلغت ) t. ويتضح ان قيمة 0.05طبيعة العالقة بينهما هي معنوية عند مستوى الداللة المعنوية 

ا كانت القيمة الجدولية اكبر من وهي اعلى من قيمتها الجدولية، وبما ان قاعدة القرار هي قبول الفرضية العديمة اذ

القيمة المحسوبة ورفضها اذا كانت القيمة الجدولية اقل من القيمة المحسوبة وعليه فإننا نرفض الفرضية العديمة 

ذات داللة إحصائية بين خاصية القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية  توجد عالقة تأثيرونقبل بالفرضية البديلة اي ان 

 ير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.وجودة التقار
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 :ة. اختبار الفرضية الفرعية الرابع4

ال توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية  :H0الفرضية العديمة 

 بغداد.وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في 

توجد عالقة تأثير ذو داللة إحصائية بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية  :H1الفرضية البديلة 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

المناسب في المعلومات تم اختبار الفرضية القائلة: ال توجد عالقة تأثير ذات داللة إحصائية بين خاصية التوقيت 

 وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد

 (:10، ويوضح الجدول رقم )T-Testولغايات فحص هذه الفرضية تم استخدام 

(: نتائج اختبار بين خاصية التوقيت المناسب وجودة التقارير المالية للمصارف التجارية المحلية 10جدول رقم )

 T-Testالعاملة في بغداد حسب اختبار 

 الفرضية 

 معامل 

 االرتباط

R 

معامل 

R2 

األثر 

β 

T 

 الجدولية

T 

 المحسوبة

Sig 

الداللة 

 اإلحصائية

درجات 

 الحرية

نتيجة 

اختبار 

 الفرضية

طبيعة 

 العالقة

الفرضية 

الفرعية 

 الرابعة

 معنوية رفض 99 0.000 41.571 1.986 0.661 0.437 0.661

، وان 0.661، ومعامل االرتباط بين المتغيرين هو 0.437( يتضح ان  ومعامل التحديد 10بالنظر إلى الجدول رقم )

(، وهي 41.571المحسوبة بلغت ) t. وان قيمة 0.05طبيعة العالقة بينهما هي معنوية عند مستوى الداللة المعنوية 

نت القيمة الجدولية اكبر من القيمة اعلى من قيمتها الجدولية، وبما ان قاعدة القرار هي قبول الفرضية العديمة اذا كا

القيمة الجدولية اقل من القيمة المحسوبة وعليه فإننا نرفض الفرضية العديمة ونقبل المحسوبة ورفضها اذا كانت 

ذات داللة إحصائية بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية  توجد عالقة تأثيربالفرضية البديلة اي ان 

 المالية للمصارف التجارية المحلية.وجودة التقارير 
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 االستنتاجات

تقتضي خاصية القابلية للمقارنة الثبات في استعمال االجراءات المحاسبية من فترة ألخرى اي االتساق في تطبيق  .1

تلك السياسات، كذلك يجب الثبات في اسلوب عرضها للتقارير المالية من فترة ألخرى، لكي تساعد العمالء 

 قيق االرباح وغيرها.والمستخدمين لهذه التقارير على معرفة مستوى المصرف من حيث تح

ان خاصية التوقيت المناسب تؤثر على التقارير المالية وجودتها ألن التقارير تفقد قيمتها ان لم تكن متوفرة وقت . 2

 الحاجة إلى استخدامها بحيث تفقد فعاليتها في اتخاذ قرارات على أساسها.

الشخصي اي وجود طريقة ثابتة ومعينة يمكن الي . ان خاصية القابلية للتحقق تؤدي إلى االبتعاد عن الحكم 3

 شخص اتباعها للوصول الى نفس النتائج وبالتالي يزيد هذا من ثقة المستخدمين بالتقارير المالية .

. ان خاصية القابلية للفهم تفرض ان تكون المعلومات المحاسبية المعروضة في التقارير المالية على مستوى عالي 4

مفهومة للمستخدمين ويجب ان يكون للعمالء مستوى معقول من الدراية في العمليات  من الوضوح وان تكون

 .المحاسبية هذا ما يسهل عليهم اتخاذ القرار

للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير  ين الخصائص النوعية التعزيزيةيوجد إثر ذو داللة إحصائية ب. يوجد أثر ذو 5

 : من خالل االتي العاملة في بغدادالمالية للمصارف التجارية المحلية 

بين خاصية القابلية للمقارنة للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير  %81.2بنسبة  يوجد إثر ذو داللة إحصائية .أ

 المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

% بين خاصية القابلية للفهم للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير 79.6يوجد إثر ذو داللة إحصائية بنسبة  .ب

 المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.

% بين خاصية القابلية للتحقق للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير 76.8يوجد إثر ذو داللة إحصائية بنسبة . ج

 لية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.الما

% بين خاصية التوقيت المناسب للمعلومات المحاسبية وجودة التقارير 78.6يوجد إثر ذو داللة إحصائية بنسبة  .د

 المالية للمصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد.
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 التوصيات

 يأتي:بناء على استنتاجات الدراسة يوصي الباحث بما 

ان توفر المصارف التجارية المحلية العاملة في بغداد االمكانيات البشرية و المالية لتطبيق الخصائص  .1

 للمعلومات المحاسبية في تقاريرها المالية من اجل االرتقاء بمستوى جودة هذه التقارير. التعزيزية النوعية

دراسات والبحوث فيما يتعلق بالتقارير على المصارف التجارية المحلية في بغداد إجراء المزيد من ال .2

 المالية وجودتها لتكون قادرة على توفير كل ما يلزم لجذب العمالء. 

يجب على المصارف التجارية المحلية في بغداد اإلفصاح عن التغيير في اتباع الطرق المحاسبية في  .3

 تقاريرها المالية.

ات ودورات علمية وتدريبية لتثقيف وزيادة وعي قيام المصارف التجارية المحلية في بغداد بعقد مؤتمر .4

 .التعزيزية الموظفين في المصارف بأهمية خصائص المعلومات المحاسبية النوعية

 على المصارف التجارية المحلية في بغداد إن تواكب التطورات وأخر المستجدات للخصائص النوعية .5

 لتطورات وذلك لتقديم افضل خدمة للعمالء.للمعلومات المحاسبية وتعديل أنظمتها حسب هذه ا التعزيزية
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