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بعد فضل هللا عز وجل يقتضي الواجب من باب االعتراف 

بالجميل أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الخالص 

لكل من ساهم من بعيد وقريب في إنجاز هذا العمل 

بنعمة هللا شكر، وتركها كفر،من التحدث "لقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ال يشكر القليل ال يشكر الكثير، ومن ال يشكر الناس ال 

 "يشكر هللا

، ال يفوتنا ات األخيرة لهذا المجهودونحن نضع اللمس

أن نتوجه بأعظم الشكر وأسمى معاني العرفان إلى من 

كان لنا الدليل والموجه والناصح، وعلمنا الجرأة 

الدكتور : الكريمث إلى المشرف طرق البح والشجاعة في

دمدوم زكرياء على توجيهاته القيمة التي أنارنا بها 

طيلة عملية اإلشراف وكان لنا نعم المعلم الناصح 

ا نتوجه بجزيل الشكر و االمتنان إلى كل موك ،الصابر

مرغني وليد ، لعبيدي مهاوات و سالمي : من الدكاترة

 بالنصح والتوجيه دمحم الدينوري الذين لم يبخلوا علينا

ر عبد فوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى بريي وكما ال

الحفيظ على مساعدته لنا  وإلى السادة األساتذة 

جنة المناقشة عل قراءتهم للمذكرة وقبولهم لأعضاء ال

 مناقشتها وعلى ما سوف يقدمونه من توجيهات وتصحيحات

وإلى كل من قدم لنا يد العون في إنجاز هذا 

 .العمل

" وشكرا"   



 

 

 

سبحان الذي وهبنا العقل سبحان الذي يستحق الشكر على نعمته وحده ال شريك له والصالة والسالم عل أشرف 

 املرسلني خري اخللق هللا أمجعني أما بعد

إىل اليت على بساط األوجاع ولدتين وأبيدي اآلالم ربتين وبعيون إذا كان اإلهداء يعرب ولو جبزء من الوفاء ، فاإلهداء 

التعب رعتين وبصدر املشقات محتين، إىل من كان دعاؤها سر جناحي ، إىل اليت بعثت من ضعفها قوة ومن أنوثتها 

 رجال، إىل مهجة القلب، وهبة الرب، وكمال الود أمي احلبيبة حفظها هللا وجزاها أحسن اجلزاء

 انقدح عزما واتقد قوة،إىل الذي أجنب ورىب الروح الطاهرة أيب العزيز رمحه هللاإىل الذي 

 إىل من أتقاسم معهم أفراحي وأحزاين أخي وعائلته وأخوايت

 وإىل كل األهل واألقارب

 "صليحة"إىل  رفيقيت وزميليت اليت تقامست معي جهود إجناز هذه املذكرة

 إىل من سهران وكابدان املشاق أصدقائي األعزاء إىل من تكاتفنا يدا بيد جسور الود واحلب

 إىل كل من جال مفكريت وسقط سهوا من قليب ومل تكتبهم مذكريت

 إىل كل من تصفح هذه املذكرة وانتفع هبا وتذكران بدعائهم أهديكم هذا العمل راجيا من املوىل عز الوجل القبول والنجاح

 " كوكب هبيتــة" 

 

 



 

 

 

مباركا فيه سبحانك ال حنصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك خلقت فأبدعت وأعطيت فأفضت فال احلمد هلل كثريا طيبا 
حصر لنعمتك وال حدود لفضلك وصلى هللا وسلم على أشرف عبادك وأكمل خلقك خامت املرسلني دمحم صلى عليه وسلم خري 

 من علم وأفضل من نصح

ميل العطاء إىل من حاكت سعاديت خبيوط منسوجة من قلبها والزالت على عهد وبعد أهدي العمل املتواضع إىل الينبوع الذي ال 
 .الوفاء واحملبة، واليت غمرتين حبناهنا طيلة حيايت، رمز احلب والعطاء أمي احلنونة حفظها هللا وجزاها أحسن اجلزاء

نا إىل بر األمان وفتح يل درب احلياة إىل من كلت أانمله ليقدم لنا سعادة وحصد األشواك عن دريب ووهب سعادته وحياته ليوصل
وأانر طريقي من أجل العلم واملعرفة إىل والذي ضحى مبا أعز ماميلك وال زال كذلك ألجلنا أيب العزيز حفظه هللا وجزاه أحسن 

 .اجلزاء

وسهل يل املهام بعد  إىل النبع الصايف وشجريت اليت ال تذبل والظل الذي أوي إليه يف كل حني  وحيطم صعاب احلياة اليت تعيقين
 هللا زوجي الغايل

 ومتعة قليب أوالدي الغاليني إبراهيم، رحاب الرمحان، رتيل،ضياء عيين، إىل فلذ كبدي

م أمسى عالقة  يف الوجود جا، بغي سالح إىل الذي تربطين هبكساع إىل اهل**أخاك أخاك فمن ال أخا له:إىل من قال فيهم الشاعر
 .'' آمال''األهل و األقارب ، إىل من أتقاسم معها أفراحي أحزاين أخويت األعزاء،  إىل كل 

 ''كوكب''إىل  رفيقيت وزميليت اليت تقامست معي جهود إجناز هذه املذكرة

 .إىل من سران سواي نشق الطريق معا حنو النجاح واإلبداع األصدقاء األوفياء والزمالء األعزاء اليت مجعتين هبم احلياة

وفا من ذهب وكلمات وعبارات من أمسى وأجلى عبارات يف العلم إىل من صاغوا يل علمهم حروفا ومن إىل من علموين حر 
 .فكرهم منارة تنري لنا مسرية العلم والنجاح بدأ من معلمي االبتدائي وصوال إىل أساتذيت الكرام يف التعليم العايل

 هذا العمل راجيا من املوىل عز الوجل القبول والنجاح إىل كل من تصفح هذه املذكرة وانتفع هبا وتذكران بدعائهم أهديكم

 "صليـــحة موســــاوي" 



 :امللخص
هدفت هذه الدراسة  ىل  ياة م ىةدث  سةا سا سة ح الةحملاسيب ال سةو ة ةل وةئم  اللةئايف  ا  لاة     ة     اة  

الةةذت  نةةفه ىساةةئا ااا ةة  ذااةةذرط ذقلةةى علحمل  اةة  ة ةةل ةانةة  ىةةه  فةة ام ا حملفةة  ةةةدمه   SCFالنظةة ا ال سةةو ا ةة   
  قاةةةةةةةة ر ذاغحمل ةةةةةةةة ر ىحملخةةةةةةةةااح الدراسةةةةةةةة  عسةةةةةةةةحملاداا اغحمل ةةةةةةةة ر  SPSS ط ذقةةةةةةةةد م اسةةةةةةةةحملاداا الةةةةةةةة  ى  ا   ةةةةةةةة يف 16

ذي كئكسئمطذ ئصةةة ت الدراسةةة  ىل   م هنةةة د  سةةة  قذ مللةةة  ىل  ةةة يفا  ل ةةةحملاسيب ال سةةةو ة ةةةل وةةةئم  اللةةةئايف  ا  لاةةة  ىةةةه 
ا ف ةةةة ل ذاليةةةةس فا  ةةةةةه ا ي ئىةةةة ح ال سةةةة ا ط وةةةةئم  ا رعل ال سةةةة ا ط وةةةةئم  ) غةةةةثري  سةةةةاه اللةةةةئت ة ةةةةل كةةةة  ىةةةةه 

ذان ثقة  ىةه النحملة يف  السة يل   ئصة  ال    حملة م  ط( ئى ح ال سة ا ط في لاة   ئكفة  الية ك حط  ك سة  ا ىةئاري ا ف ئكة ا ي
ينةةة ذر  قاةةة ا املاةةة ح ا احمل ةةة  تلةةةيناا اليةةة ك ح يحمل ةةة  ن رسةةة ح الةةةحملاسيب ال سةةةو ةنةةةد ىلةةةةدامه  ل حمللةةة ري  ا  لاةةة  ذقلةةةى 

كفةة  يئصةةل  ينةة  اااهةة ح ا اناةةة  ا احمل ةة  ة ةةل  ةة ذر  نيةة   حملةةةئث اف يةة   لةةئس ا سةة طر ذا وةة اال قذ اليثقةةة ط  
ذ ةنة   ملنة  ا مار   غ ص ذش ى  ل حملاسيب ال سو ذالجي ياة ح الةحي ىظةل لة  لةينلم  الةئة  ذا ية رال لةدث ال سة ر
 .ذ  فظ  ااس عح ذقلى لهحملف ىا   ك   يسا س ح الحملاسيب ال سو ةند ىلةدام الحملل ري  ا  لا 

 الحملاسيب ال سوط اللئايف  ا  لا ط وئم  ا ي ئى ح ال س ا ط ىلمار  ا رعلط  ك س  ا ىئاري ا ف ئك : لكلمات املفتاحيةا
Abstract    

The purpose of this study was to determine the extent to which accounting 

reservation affect on the quality of the financial statements under the application of 

the Financial Accounting System (SCF), which includes the concept of the caution, 

applying to a sample of 61 members of society. The statistical program was used to 

measure and test the variables of the study using a the Wilcoxon test. The study found 

that there is a statistically significant effect of the accounting judgment on the quality 

of the financial statements through its strong influence on both disclosure and 

transparency of accounting information, quality of accounting profits, quality of 

accounting information, and effectiveness of corporate governance، cost of funds. The 

two companies recommend that the competent authorities should compel companies 

to adopt accounting reservation practices, when preparing financial reports in order 

to protect the rights of shareholders and the stakeholders. The competent professional 

bodies are also recommended to publish a special and comprehensive content of the 

accounting reservation and the advantages it has to increase Awareness and 

knowledge of accountants، members of the management committee and accountants. 

For their greater attention to accounting policies when preparing financial reports. 

Key words: accounting reservation, financial statements, quality of accounting 

information, profit management, cost of owned funds. 
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 متهيد
شهدت شركات املسامهة العامة خالل فرتات السنوات القليلة املاضيية طويوتات كةي وا يتالير  ضتت ضيرية كةي و 
علييا املسيياوع العيياملي يتامليييا يتمييا مييرع عليهييا مييع طاييي ات عدمييدو معلهييا ألييا اذاتييا  كةيي  مييع  ةييا ا  ييرا   ات 

مصاحل العدمد مع ا  را  الر هليا عال يةا يتل يا القيواملا املاليية العال ةا إ   صةحت طشكا كياان ا اصاداي طاعاتض فيه 
 داو لليير ب  ييه ذييرا ا  ييرا  إيييد ميياا إعييدادذا مييع  ةييا  إييد ا  ييرا  يتذييي إداتو الشييركة اليير طوصيي  عييادو  عييد  

 .النزاذة يت االيب مصاحلها علا مصاحل محلة ا سها يتا  را  ا خرع
واملا املالية يف طقدمي املعلوميات  امليييدو إا املسيا ترمع يتايخيرمع ميع  صيحا  يتنظرا للديتت املها الري طؤدمه الق

املصيلحةا  فقييد اددادت  مهييية  املعلومييات اماسييةية كوسيييلة  ساسيية يت داو فعاليية يف العدمييد مييع القييراتات ا  اصييادمة اليير 
مييييدو لصييناق القييرات تييب    طاصيي  ماخييرذا مسيياخدمي طلييا القييواملا املاليييةا يتإييمل طكييو  ذييرا املعلومييات اماسييةية 

مبريتوعة مع اخلصاملص جتعلها  ات مودو عاليةا كتا تب الاقرمر عيع ذيرا املعلوميات يتفيط ا  يات النظيري للتحاسيةة 
يتا  الغ املايل يتا لازا  مبياذيا ا عرتا  يتالقياسا مع ا خر  نظر العنامة امددات اماسةية يتمنهيا الياحيا اماسيو  يت 

لط عليه طستية احليوة يتاحلرت إ  معد ألدد الاحيا اماسو مع  ذا امددات اماسةية  ات الاأث  يف  يئة إعيداد ما مو
القواملا املاليةا يت مضا ختضيع املعلوميات اماسيةية عنيد إعيدادذا لعيدد كةي  ميع املعيام  يتالسياسيات يتاملةيادل اماسيةية الير 

اسيييو هليييرا العتلييييةاإ     الييياحيا اماسيييو  يت ميييا معييير  مبةيييد  احليوييية يتاحليييرت ذيييي حتكيييا عتليييية القيييياس يتا عيييرتا  ام
يتاإييدو مييع  ذييا القيييود يت ك رذييا نيييو ا علييا املعلومييات اماسييةية  نييه مولييو  لالعييرتا    ييا  يتيية ل صييول يتا مييرادات 

 .فضال عع القيا ا علا للنيقات يتاخلساملرا  ي طو عات غ  ذادفة للر ح
ميييع النقيييد الكةييي  اليييري طعيييرض ليييه الييياحيا اماسيييو ميييع  ةيييا العدميييد ميييع الةييياإ ه كونيييه مشيييتا  يتعليييا اليييرغا

الاشاؤ  الري  د مؤدي إا طشومه املعلومات اماسةية يتمعلها غي  صيحيحةا يتتلايايل هث ذيا عليا مالملتاهيا يتموثو ياهيا 
ول ال ا ايية يف دفيياطر الشييركة ا يير  إا  يتاهييا يت ا لياهييا للتقاتنييةا إيييد    إطةيياق اليياحيا اماسييو سيييريعا  يتيية ا صيي

الااتخيية يتا ا  ك   مع  يتاها السو يةا لرلا مع املتكع مالإظة ا طساق إا إيد كةي   يه مةيادل الاكليية الااتخييية 
 .يتميهو  الاحيا اماسو يتطعاتضه مع القياس تلقيتة العادلة
تييد عييد  طضييته مةييد  احليويية  0202اسييةة الديتلييية لسيينة يتاملالإييا لةيييا  ا  ييات الاصييوتي ريليي  معييام  ام

ضيتع اخلصياملص النوعيية للتعلوميات اماسييةية املرغيو  فيهياا يت ليا  عيد ا ييرتاا العدميد ميع الةياإ ه يتاملهاتيه تملعييام  
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ة خلاصيية الديتلية  يتالقاملته علا إصدات املعيام  اماسيةية عليا إير  خاصيية الياحيا اماسيو ميع  اخلصياملص الداعتي
املوثو ييييية ترييييية طعاتضييييه مييييع خاصييييية احليادمييييةا يتدايدطييييه يف عييييد  لاثييييا املعلومييييات يتطعاتضييييه مييييع فييييرض طاليييييب الوا ييييع 

 IASCا  اصادي علا الشكا القانوينا عك  ما كا  عليه احلال يف ا  ات الاصوتي للرينية معيام  اماسيةة الديتليية 

يتاحلييرت ضييتع اخلصيياملص النوعييية للتعلومييات اماسييةية املرغييو   الييري كييا  موالييب  اضييته مةييد  احليويية 0191سيينة 
 مييع  ذييا  ليييات احلوكتيية إيييد    اليياحيا اماسييو laFond and 2008اWatts إيييد يتمييدت دتاسيية فيهيياا
مع  دتو املدمرمع علا الاالعب يف ا داء املايل  يت طضيخيته يتمزميد ميع  يتية املنشيأو يتطيدفقاقا النقدميةا يت يد ميع  خييض
رو عييد  لاثييا املعلوميياتا يتمييع ذييرا يتتعاةييات    اليياحيا اماسييو يتاإييدو مييع  ذييا مييياذيا اماسييةة اليير طلعييب ديتتا ظيياذ

مهتييا يف املتاتسييات اماسييةية يتاليير قييا اماسييةه يتاملييرامعه فقييد  ييردت الك يي  مييع النييداءات يتالاوصيييات اليير طوالييب 
 .اصية املوثو ية ضتع اخلصاملص النوعية املييدو للتعلومات اماسةيةإبعادو ميهو  الاحيا اماسو كخاصية داعتة خل

يتميع  ذيا ا سيةا  الير   ظهيرت احلامية إا ميهيو  الياحيا اماسيو ذيي ا دمية املاليية ا خي و يتميا نيا  عنهييا 
ا ط  خييرع مييع اايييات العدمييد مييع الشييركات م ييا شييركة انييريت  يتشييركة اكزمييريتا ت ضييافة إا غ ذييا مييع الشييركات يف منيي

خماليييية يف العيييايا الشييييء اليييري  دع إا انعيييدا  ثقييية مسييياخدمي الةيييياانت تلقيييواملا املاليييية املنشيييوتواإيد اطضيييح    ميييع 
 سةا  ا ايات ذو عد  طوافر الشيافية الالدمة يتاملولو ية للتعلوميات الير طاعليط مبخالي  ا وانيب يتا ميراءات  ا داتمية 

إاتإية اليرصية للتسييامهه  يت ارياتيع ملسياءلة ا داتوا ا مير اليري  دع يف النهامية إا فيياح  يتاملاليية املاصيلة تلشيركة يتعيد 
الةيا   ميا  الاييل يتاليسياد ا داتي ت ضيافة إا  لييا  ييا  ا داتو  اوةيييط ياتسيات ألاسيةية معينيية للاالعيب يف ا ت ييا  

اسييةة ا  داعةيية يييا  دع إا إفصيياا غيي  عييادل اماسييةيةا يتمييع  ذييا ذييرا املتاتسييات  سييلو  لهيييد الييدخا يت سييلو  ام
علا دخا الشركة يتخداق املسامهه احلاليه يتاماتله يتكا مع له عال ة  يت مصيلحة تلشيركة ا يتذيو اليدافع اليري معيا 
اليياحيا اماسييو مولةييا  ساسيييا يف الو ييت الييراذع خاصيية  عييد اايييات العدمييد مييع الشييركات العاملييية يتطشييكا مسيياخدمي 

اتمر املالية يف املعلومات الر حتاومها الاقاتمر يتمدع مودقياا إييد ل يا الياحيا اماسيو طويوتا ملةيد  احليوية يتاحليرت الاق
الري انل  ةو  يتاسعا لدع اماسةه لعدو سنوات يتكا  مومها حنو الاأث  علا القواملا املالييةا يتميادال ذنياا طوميه ليدع 

قاتمر املالية حنو الاتسا تلاحيا اماسو للاقليا ميع ديتافيع ا داتو عليا الاالعيب يف يتاضعي املعام  الديتلية  عداد الا
ا تتا اماسييةية يتإخييياء معلومييات ذاميية يتضييريتتمة عييع املسييا ترمعا إيييد مسيياذا اليياحيا اماسييو يف طعزمييز مصييدا ية 

 . مراداتالقواملا املالية يتدايدو مساوع مالملتة املعلومات اخلاصة  اقييا ا صول يتا 
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يتلقد إايتلت ا زاملر يف السنوات ا خ و  ناء نظا  ألاسو مايل يت لا لاكييي  املخويب اماسيو اليو ق يتفقيا 
ا 0202الري  صةح  ييد الانييير منير عيا    SCFللتعام  اماسةية الديتليةا يا لخض عنه  ريتد املخوب اماسو املايل

احلدم ية الير طةناهيا ا زاملير يت ليا  عاتيادا عليا  يوانه يتإميراءات مسياتدو ميع  يتالري معارب ميع  ذيا املواضييع اماسيةية
 يرق الاسيرييا يتالاقييياا يتميع إييد  د كةي  ميع إييد ا  يات امليياذيتيااملعام  اماسةية الديتليةا يتماوافيط معهيا إا إي

خيالي  عيع املخويب اماسيو اليو ق عرض القواملا املاليةا يتمديتنة احلساتت كتا انه  طا مبيهيو  مدميد للحيوية يتاحليرت 
طاتيييز تملريتنيية يتذييرا  اييوف ا خييياتات  SCF سيا قاا يتذييو ا ميير الييري معييا املتاتسيية اماسييةية يتفييط النظيا  اماسييو املييايل

ألاسييةية يت ييرق يت ييداملا  ييياس لكييع اماسييب مييع اليياحكا يف شييكا يتنييوق املعلومييات اماسييةية امليصييح عنهييا يف القييواملا 
 .املالية

 اإلشكالية-2
يتاسانادا إا ما مت  كرا سا قا مع عيرض مليهيو  الياحيا اماسيو يتعال ايه ايودو القيواملا املاليية يتياتسيات إداتو 

 :نصيغ ا شكالية الرمليسة الاالية SCF ا تتا  يت عد سنوات مع طوةيط النظا  اماسو املايل
يف ظاات بيقياان ال اااايب الا ااد  الصااامل ا  ااك شااتسامه ا  ااا ةمااا ر اات الااحملاسيب الا ااد  اااو ئاااملا ال اااا   ا اليااة 

 ؟ SCF ا ايل 
 :يتلإلما ة عع ا شكالية الرمليسية لدتاسانا  تنا  ورا ا سئلة اليرعية الاالية

  ه النظا  اماسو املايل   طاما ذو امليهو  ا دمد للاحيا اماسو الري SCF  ؟ 
  املاحيظيية علييا املالملتيية القيتيية للتعلومييات  غييراض طرشيييد القييرات يف ظييا مييا ذييي انعكاسييات السياسييات اماسييةية

 الاومه حنو ألاسةة القيتة العادلة؟
 ما مدع  مهية طةق ياتسات الاحيا اماسو داخا الشركات؟ 
 ما مدع مسامهة اخلصاملص النوعية للتعلومات اماسةية يف مودو القواملا املالية؟ 
  إإصاملية للاحيا اماسو علا مودو القواملا املالية؟ذا مومد  ثر  يت د لة 
  عينة الدتاسة إول  ثر الاحيا اماسو علا مودو القواملا املالية؟ إإصاملية  ه  تاءذا طومد فريتق  ات د لة 

 فتضيامه الد ا ة-3
 :لإلما ة علا  سئلة الدتاسة نصيغ ا مو ة املؤ اة الاالية
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  معارب الاحيا اماسو مع  ذا املياذيا ا دمدو الر  طيا ايا النظيا  اماسيو امليايلSCF  إييد  شيات يف العدميد ميع
اسيةية ذيي يف ميوذر املواد  شكا صرمح علا طقدمر ظريت  إا ت عد  الاأكيد يتذيو ميا ميوإي عليا يتميود خيياتات أل

 .احليوة يتاحلرت
 سيتح لييإلداتو تسياخدا  الاقييدمرات الشخصيية اليير  يد طسييااا لاحقييط منييافع إ  الاوميه حنيو ألاسييةة القيتية العادليية م

 اطيةا يف إه طعتا السياسات اماسيةية املاحيظية عليا ضيةب سيلوا ا داتو اجتياا الاحييز يف اسياخدا   عيض املقيامي  
 .اماسةية كأساس للاعا د

  5عند مساوع معنومة طومد  مهية كة و لاةق ياتسات الاحيا اماسو داخا الشركات %. 
  5طساذا اخلصاملص النوعية للتعلومات اماسةية  دتمة كة و يف مودو القواملا املالية عند مساوع معنومة%. 
 5ذناا عال ة  ات د لة إإصاملية  ثر الاحيا اماسو علا مودو القواملا املالية عند مساوع معنومة%. 
   عينة الدتاسة إول  ثر الاحيا اماسيو عليا ميودو القيواملا املاليية عنيد  طومد فريتق  ات د لة إإصاملية  ه  فراد

 .%5 مساوع معنومة
 :مرب امه اخحمليا  ا اضاع-4

 :ذناا عدو مربتات معلانا خناات ذرا املوضوق ديت  غ ا يتلكع إمجاهلا يف النقاط الاالية
  الاحصيا العلتي؛يتالرغةة يف دايدو نوق ختصصنا العلتي الري ماناسب مع ذرا املوضوق 
 ؛مواصلة الةحد يف جمال مودو القواملا املالية يتالري مت الةحد فيه يف مركرات  خرع 
  نقص املواضيع اخلاصة تلاحيا اماسو يف الدتاسات العر ية ا زاملرمة علا عكي  اليديتل العر يية يتا منةيية ا خيرع

خيي و يتهلييرا  تدان ليييت اناةيياا الةيياإ ه مل ييا ذييرا املواضيييع اليير طنايتلييت ذييرا املوضييوق  ك ييرو خاصيية  عييد ا دميية املالييية ا 
 ؛الةالاة ا مهية

 ا مهية الةالاة هلرا املوضوق تيد معارب مع  ذا املياذيا اماسةية الر طةناذا ا صالا اماسو يف ا زاملر. 

 ر ية الد ا ة -5
  اماسيييةو  عليييا مةيييد  احليوييية لقيييد نشيييأ ميهيييو  الييياحيا اماسيييو  سيييةب ظيييريت  عيييد  الاأكيييدا إييييد طعيييات 

يتاحلييرت يف  مييوت يتاضييحة حلتاميية ثييريتو املسييامهها يتهلييرا طكتييع  مهييية ذييرا الدتاسيية يف اخاةييات ا ثيير الييري لكييع    ملعةييه 
اليياحيا اماسييو علييا مييودو القييواملا املالييية تلاوةيييط علييا عينيية مييع  فييراد ارياتييع اليير طياقيير إا م ييا ذييرا الدتاسيياتا 
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يتطوميييه القييراتات ا سييا تاتمة تلشييكا الييري خيييد  مصييلحة الشييركة  عيييدا عييع السييلوا ا ناهييادي ملييدتاء  يتلاييرض طنظيييا
الشييركات يت لييا إبعويياء صييوتو غيي  إقيقييية  صييول الشركةيييا يتذييرا مييا يت ييع  ةييا إييديت  ا دميية املالييية ا خيي و يف ظييا 

وء علييا ميهيو  اليياحيا اماسيو يتطييدعيا اخنيياض ياتسيات اليياحيا اماسيوا إيييد طسيتح ذييرا الدتاسية  اسييليب الضي
 .ذرا النوق مع الدتاسات يتإثراء

 رهداف الد ا ة -6

 :قد  دتاسة ذرا املوضوق إا
معرفيية مييدع طوييوت املتاتسيية اماسييةية لليياحيا اماسييو املعريتفيية إبمييراءات احليويية يتاحلييرت يتفييط النظييا  اماسييو املييايل  -

 اSCFا دمد 
اماسيييو عليييا  ذيييا املااييي ات الييير ميييع شيييأاا الوصيييول إا  يييواملا ماليييية  ات ميييودو عاليييية  ييييا  ميييدع هثييي  الييياحيا  -

 يتتلاوةيط علا يتا ع  عتال الةيئة ا زاملرمةا
 .طدعيا يتحتييز ا هات املخاصة لاةق م ا ذرا املتاتسات الةالاة ا مهية -

 حدومل الد ا ة -7

 :احلدومل ا كانية

سياسات الياحيا اماسيو يف ميودو القيواملا املاليية عليا عينية ميع  فيراد جمايع  يئية طنايتلت ذرا الدتاسة  يا  هث ات  -
 .ا عتال ا زاملرمة

 :احلدومل الزمانية

 .0201مت طوةيط الدتاسة علا عينة مع  فراد  يئة ا عتال ا زاملرمة يف اليرتو املتادو مع  فرما إا ماي  -

 م هجية الد ا ة -8

اةييات اليرضيييات لإلما يية عييع طسيياؤ ت ا شييكالية املوريتإيية فقييد اطةعنييا امليينه  مييع امييا حتقيييط  ذييدا  الةحييد يتاخ -
الوصيييي لعييرض خماليي  ا وانييب النظرميية اخلاصيية مباايي ات الدتاسيية املات ليية يف ميهييو  اليياحيا اماسييو يتعال اييه اييودو 

 ؛القواملا املالية
 .spss ما ا انب الاوةيقي فقد مت اساخدا  املنه  ا إصاملي إيد مت اساخدا   رانم  لي  -
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 صعاابمه القاث-9

  ؛(احليوة يتاحلرت) لة الدتاسات الو نية اخلاصة مبيهو  الاحيا اماسو 
  يييرا  صيييعو ة فهيييا املوضيييوق املويييريتا إيييول ميهيييو  الييياحيا اماسيييو كيييو  ذيييرا املوضيييوق ي مكاسيييب شييييوعا  يييه  

 .املاعامله اماسةه

 هيكت القاث -01

انوال يا ميع املعلوميات املاييوفرو ليدمنا الير خصصييت لإلمليا  مبوضيوق الدتاسية يت ذييدافها يتلإلما ية عيع ا شييكالية 
 :املوريتإة  تنا  اقسيا موضوق الةحد إا فصله

املييياذيتي لليياحيا اماسييو مييع خييالل  يت ييد مت طقسيييته إا مةح ييها طنايتلنييا يف املةحييد ا يتل ا  ييات: السصاات الو 
طعرميه يت نواعه يت مهياه يتعال اه  كيا ميع ا فصياا يتالشييافية عيع املعلوميات اماسيةيةا ميودو املعلوميات اماسيةيةا ميودو 
ا تتاا إوكتة الشركاتا طكلية تؤيتس ا موالا يتكرلا عال ايه ت دميات املاليية  ميا املةحيد ال ياين فقيد مت فييه عيرض 

الدتاسييات السييا قة ملوضييوق اليياحيا اماسييو تللايية العر ييية يتا منةييية ا مت الاوييرق إا مقاتنيية الدتاسييات السييا قة   ذييا
 . دتاسانا احلالية
يت ييد خصييص اليصيييا ال يياين للدتاسيية امليدانييية  اصييتيا اسييياةيا  إيييد  سييا ذييرا اليصييا إا مةح يييها  :السصاات الناااي

لدتاسيية يتالصييدق يتال ةييات يتا طسيياق الييداخلي لالسيياةيا ا  مييا املةحييد ال يياين املةحييد ا يتل خصييص للاصييوت املنهريييي ل
 .فقد خصص لاحليا الناامل  يتمنا شاها
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 متهيد
إن التطور الذي شهده العامل عرب الزمن وكذا التغريات يف جمال العالقات االقتصادية وتوسيع نطاق املبادالت 
التجارية وما نتج عنها من ظهور شركات عديدة عمالقة، إذ أصبح إيصال املعلومات عن األحداث االقتصادية من 

فصاح عن املعلومات احملاسبية يف القوائم املالية، والذي احد أهم الوظائف احملاسبية الرئيسية والذي يتم من خالل اإل
جيب أن يتصف بكونه يليب احتياجات مستخدمي القوائم املالية، مما أدى ابجلهات املنظمة ملهنة احملاسبة على السهر 

يمتها على محاية أصحاب املصاحل مع الشركة من الغش والتضليل واملغاالة يف تقييم أصول الشركة بشكل أعلى من ق
احلقيقية  الذي ينتج عنه تفاقم ألرابحها بسبب اعتمادها على القيمة العادلة، وهذا ما نتج عنه حدوث أزمات مالية 

، ولذلك سنقوم بدراسة التحفظ احملاسيب بدقة ابعتباره العنصر األساسي 7002عاملية ومن بينها األزمة العاملية املالية  
وممارساته  عناصر اخلاصة ابلتحفظ احملاسيب ابلشرح والتفصيل من حيث املفهوميف هذا الفصل وذلك ابلتطرق إىل ال

وعالقته جبودة القوائم املالية، مث حناول عرض بعض الدراسات  ،SCFاحملاسبية يف ظل تطبيق النظام احملاسيب املايل 
ة اليت توصلنا إليها وذلك حسب السابقة اخلاصة ابلتحفظ احملاسيب وأخريا مقارنة الدراسات السابقة ابلدراسة احلالي

 :املباحث التالية

 اإلطار املفاهيمي للتحفظ احملاسيب :املبحث األول 
 الدراسات السابقة وعالقتها ابلدراسة احلالية :املبحث الثاين 
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 اإلطار املفاهيمي للتحفظ احملاسيب: املبحث األول
كان التتحفظ مفهومتا ساستبيا م تريا للجتدل يف بدايتة القترن املااتي،ومازال كتذلك حتا يومنتا هتذا، علتى التر م 

التتحفظ احملاستيب علتى  Basu1997من االنتقادات املوجهة له فإنه يؤدي دورا مهمتا يف املمارستات احملاستبية، ويصتف 
حملاستتبية منتتذ ئستتمائة عتتام علتتى األقتتل يف خضتتم موجتتات انتته أهتتم مبتتادي التقيتتيم يف احملاستتبة،وقد أستتر يف املمارستتات ا

الشتتتك يف التقتتتارير املاليتتتة أصتتتبح االلتتتتزام اتتتذا املبتتتدأ أساستتتيا لتمتتتايز الشتتتركات يف درجتتتة شتتتفافية قوائمهتتتا املاليتتتة، ومعيتتتارا 
 .لتصنيف البلدان حسب درجة حتفظ مبادئها احملاسبية، وسنقدم بعض اآلراء فيما خيص مفهوم التحفظ احملاسيب

 ماهية التحفظ احملاسيب: املطلب األول
 مفهوم التحفظ احملاسيب: أوال

 :مفهوم التحفظ احملاسيب حسب وجهات نظر الباحثني-أ
اعتاد رواد احملاسبة األوائل على استخدام مفهوم احليطة واحلذر للتعبري عن التحفظ احملاسيب عند إعتداد القتوائم 
املاليتتة، ويقصتتد ابحليطتتة واحلتتذر أن تستتجيل اخلستتائر قبتتل حتققهتتا واالعتتملال اتتا يف القتتوائم املاليتتة، حتتا لتتو كتتان الستتند 

يف الوقت  التذي ال ذختذ فيته احملاستب ابألرابح قبتل حتققهتا،و وجتود الستند املؤيد هلا ليس بقوة السند املؤيتد للخستائر، 
 .1املؤيد لذلك 

أن التتحفظ احملاستيب نكتن تفستريه ايتل احملاستب للحصتول علتى درجتة عاليتة متن   (Basu 1997)كما أكد 
 2(.اخلسائر) ء السيئة اكرب من تلك اليت يطلبها لالعملال ابألنبا( األرابح) التحقيق لالعملال ابألنباء احلسنة 

ويعتقد معارض  التحفظ انه ال يستتند ألستاع علمتي  وان إتبتاا احملاستبح للتتحفظ يتؤدي إىل حتقيتق أرابح يف 
السنة احلالية على حساب السنة السابقة، ومع هذا فان هذه اآلراء تنظر فقط لألستر التوقيت للتتحفظ علتى قائمتة التدخل 

التتتحفظ احملاستتيب، كمتتا أن النظتتر إىل التتتحفظ متتن وجهتتة قائمتتة املركتتز املتتايل، واألختتذ يف حتتح أن استتتمرار املنشتت ة يتتربر 
 3.انظور األسر الملاكمي له يقلل من أمهية االنتقادات املوجهة للتحفظ احملاسيب

                                                           
دكتور الفلسفة يف احملاسبة، قسم احملاسبة واملراجعة،   دمحم ابراهيم دمحم حسح، قياع وحتليل أتسري التحفظ  يف التقارير املالية على جودة األرابح احملاسبية، رسالة مقدمة للحصول على درجة 1

 .7ص  7003كلية التجارة، جامعة عح مشس، 
2 Juan zhang، conservatism and Asymmeertric Timeliness of loss Reserve management in property liability Insurance Industry، 

department of Risk، insurance، and healthcare Management Fox School of Business temple University، 14، 2017، P 4 
 .782، ص 7000اإلدارة العامة، اجمللد اخلمسون، العدد الرابع، الرايض، ،كتاب مجاعيو آخرون،  راشد بن مسلط الشريف 3



الأدبيات النظرية والدراسات السابقة                           الفصــل الأول          

 

7  
 

أبنه عملية األخذ ابحلسبان االعملال عند إعداد التقتارير املاليتة ابخلستائر  Garcia et.al  2009بينما يرى  
 1.املتوقعة وعدم اإلعالن عن األرابح املتوقعة

التتحفظ احملاستيب أبنته هتو القيتد املؤيتد إىل  فتيض :   Beaver & Ryan 2005. 275يف حتح عترل 
 2.للشركة  شهرة  ري معلنةالقيمة الدفملية ألصول الشركة قياسا إىل قيمتها السوقية بسبب وجود 

 : احملاسبة املالية األمريييمفهوم التحفظ احملاسيب حسب جملس معايري-ب
يعتترل جملتتس معتتتايري احملاستتبة املاليتتة األمريكتتتي التتتحفظ احملاستتتيب أبنتته ردة الفعتتل احلريصتتتة للمختتاطر وحتتتاالت  

عدم الت كد لضمان أن حتاالت عتدم الت كتد واملختاطر الكامنتة يف منظمتات األعمتال قتد أختذت بعتح االعتبتار بشتكل 
3كال 

واملختاطر املت صتلة يف بيئتة األعمتال، ومتن مث فانته عنتد وجتود تقتديران ملبتال  ستول  اراعتاة حتاالت عتدم الت كتد 
حتصل أو تدفع يف املستقبل وكالمها متساواين تقريبا فان التحفظ احملاسيب يفرض استخدام التقتديرات األقتل تفتا ال، أمتا 

رورة أن يفتتترض استتتتخدام القيمتتتة إذا كانتتت  تلتتتك القتتتيم لتتتيس متتتن احملتمتتتل حتتتدوسها ابلتستتتاوي، فتتتإن التتتتحفظ لتتتيس ابلضتتت
 4.األك ر تشا ما من األخرى

 :IASBمفهوم التحفظ احملاسيب حسب جملس معايري احملاسبة الدولية  -ج
، متن ختالل إطتار إعتداد وعترض القتوائم املاليتة، علتى أن  IASBيف حح عرفه  جملس معتايري احملاستبة الدوليتة 

 عمتل التقتدير املطلتوب يف ظتل ذر عنتد ممارستة التقتديرات التيت حنتاجهتا يفممارسة التحفظ احملاسيب هو درجة احليطة واحل
 يتتم تقتديرها مل الت كد، واليت تتطلب تقدير األصول واألرابح أبكرب مما جيتب، والت كتد متن أن اخلصتوم واملصتروفات عدم

 5.أبقل مما جيب
 
 

                                                           
لة استكمال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف إنان دمحم عبيد،اسر التحفظ يف التقارير املالية على القيمة السوقية للشركات املسامهة العامة األردنية املدرجة يف بورصة عمان، رسا  1

07، ص 7002احملاسبة، كلية الدراسات العليا، جامعة الزرقاء، األردن،   
2
   Bever ، William H. ، Ryan ، Stephen G.،” Conditional and Unconditional Conservatism: Concept and modeling” ، Review of 

Accounting Studies، Vol.10، No.2-3 ،2005. 
ان، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ، اجمللد ، دمحم عبدا لا  املوما ، اسر التحفظ احملاسيب يف إدارة رطاطر هبول التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات املدرجة يف بورصة عمدمحمآمنة ئيس   3

83، ص 7008 ،األردن، اجلامعة األردنية،0، العدد 04  
4
  financial accounting standards board. Qualitative characteristics of accounting information. Statement of financial accounting 

consepts No.2، 1980، par 95  
جامعة القدع املفتوحة،  زة، ( البلقاء للبحوث والدراسات) مجيل حسن النجار، قياع مستوى التحفظ احملاسيب يف القوائم املالية والتقارير املالية و اسره على القيمة السوقية للسهم  5

083ص  7004، 7، العدد 02فلسطح، اجمللد   
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 :SCF سب النظام احملاسيب املايلمفهوم التحفظ احملاسيب ح -د
 8-007، 2-007وقتتد عتترل النظتتام احملاستتيب املتتايل اجلديتتد التتتحفظ احملاستتيب حستتب متتا أشتتار إليتته يف الفقتترة  

على انه تسجيل قيمة األصل القابتل للتحصتيل التيت تكتون أقتل متن قيمتهتا الصتافية خستارة للقيمتة وهتو متا يعتترب جتوهر 
 التتتيت تقضتتتي ابالعتتتملال ابخلستتتائر احملتملتتتة وأتجيتتتل ممارستتة سياستتتة احليطتتتة واحلتتتذر أو متتتا يطلتتتق عليتتته ابلتتتتحفظ احملاستتتيب

 1.االعملال ابألرابح املتوقعة
 :ونستخلص من التعريفات السابقة ما يلي

 ؛ذ به عند عملية القياع احملاسيبأن التحفظ احملاسيب يشكل قيدا حاكما ينبغي األخ 
  أتستتريه إىل القيمتتة الستتوقية ألستتهمها يف الستتوق ال يقتصتتر أستتر التتتحفظ احملاستتيب يف التتت سري علتتى ربتتح الشتتركة بتتل نتتتد

  ؛املايل أيضا
  أن التتتتتحفظ احملاستتتتيب يستتتتاهم يف التقليتتتتل متتتتن حتتتتدة املختتتتاطر الناملتتتتة عتتتتن حتتتتاالت عتتتتدم الت كتتتتد بشتتتت ن املعلومتتتتات

 2.املستقبلية

 التحفظ احملاسيب أمهية: اثنيا
احملاستتتبية ومتتتدى مرونتهتتتا، كمتتتا ويستتتاعد إن استتتتخدام التتتتحفظ احملاستتتيب ذو أمهيتتتة كبتتترية يف حتديتتتد السياستتتات 

التطبيق السليم له على التزام الشركة بسياسة احليطة واحلذر و وسيلة حلمايتهتا متن املختاطر واخلستائر املستتقبلية احملتملتة، 
 ونعرض فيما يلي أهم النقال اليت تواح أمهية التحفظ احملاسيب

 :تقدير املرونة يف اختيار السياسات احملاسبية-أ
فكلما زادت درجة املرونتة يف اختيتار السياستات احملاستبية ولتد ذلتك فرصتة اكترب لتالدارة للتالعتب أبرابحهتا،    

 3.فالتحفظ احملاسيب حيد من هذه املرونة اا حيقق النفع جلميع األطرال
 
 

                                                           
 1 2، قواعد تقييم األصول واخلصوم واألعباء وإدراجها يف احلساابت، ص 7001مارع  77بتاريخ  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، العدد رقم 

  ،3قيمة الشركة، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد الرابع عشر، العدد كرار سليم عبد الزهرة، ممارسات التحفظ احملاسيب وأتسريها يف حتسح كفاءة القرارات االست مارية وتعزيز    2
 321ص  7002 ،العراق، جامعة الكوفة،كلية اإلدارة واالقتصاد

 7007 ،، جامعة حلب، سوراي(دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق املالية) شريف عبس، قياع التحفظ احملاسيب وبيان أسره يف جودة األرابح احملاسبية  دمحم رزان شهيد، أ فاطمة 3
 03 7ص
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 :تقييم جودة اإلفصاح -ب
تحفظتتتة، فهتتتي تظهتتتر السياستتتات إن جتتتودة اإلفصتتتاح تعتتتد نتيجتتتة طبيعيتتتة نظتتترا لتطبيتتتق السياستتتات احملاستتتبية امل

 .احملاسبية األساسية واالفملااات اليت بني  عليها التقديرات احملاسبية
 :حتديد مواطن اخلطر -ج

احملاستتبية إن التتتحفظ احملاستتيب يستتاعد يف حتديتتد متتا إذا كانتت  هنتتاا شتتكوا يف جتتودة السياستتات، والتقتتديرات 
 1:ات والتقديرات احملاسبية بكل ما يليأن يستدل يف حتديد مواطن اخلطر يف السياسونكن 

 ؛وجود تغريات ساسبية  ري مربرة -
 ؛وجود زايدة يف األرابح  ري مربرة -
 ؛وجود زايدة  ري طبيعية يف حساابت العمالء ابملقارنة ابلزايدة يف املبيعات -
 ؛وجود زايدة  ري طبيعية يف املخزون ابملقارنة ابلزايدة يف املبيعات -
 .أرابح الشركة وتدفقاهتا النقدية التشغيليةزايدة الفجوة بح  -
 :حتقيق منفعة لألطراف املتعاقدة  -د

حيقتتق التتتحفظ احملاستتيب منفعتتة لألطتترال املتعاقتتدة متتن إدارة ومستتامهح ودائنتتح فهتتو يستتتخدم إليتتة ملقابلتتة عتتدم 
 2.متاسل املعلومات، وحيقق درجة عالية من الشفافية يف إعداد التقارير املالية

 :دم حتمل التياليف القضائيةع   -و
 .جينب التحفظ احملاسيب الشركة من حتمل التكاليف القضائية احملتملة اليت قد تنتج عن تقييم األصول أبكرب من قيمتها

 أنواع التحفظ احملاسيب: اثلثا
 :لقد اتفق العديد من الباح ح على أن هناا نوعح للتحفظ احملاسيب ومها كاآليت

 :التحفظ املشروط
التحفظ الشرطي يعا  تطبيق الطرق والسياسات احملاسبية اليت تعملل أبسر األخبار السيئة على األرابح بصفة 

أو التحفظ املعتمد على األخبار ex poste conservatism دورية، ولذلك مسي ابلتحفظ الالحق 
Newsdespendent وطريقة معاجلة االخنفاض يف  م ل طريقة السوق أو التكلفة أيهما اقل لتقييم املخزون السلعي

                                                           
 .80، ص 7000،(7 ، العدد04لتجارة، جامعة سوهاج، مصر، اجمللد الفكر احملاسيب، كلية ا)،-دراسة مقارنة–محد رجب عبد املالك، قياع التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية املنشورة أ1 
 03 7، مرجع سابق، ص(دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق املالية)شريف عبس، قياع التحفظ احملاسيب وبيان أسره يف جودة األرابح احملاسبية  دمحم فاطمة رزان شهيد،   2
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ويعا  أن يتم  فيض القيم الدفملية لصايف  ،1قيم األصول امللموسة و ري امللموسة حال ظهور مؤشرات دالة على ذلك
األصول عند حدوث أحداث معينة  ري مر وب فيها ويف نفس الوق  ال يتم زايدة هذه القيم عند حدوث أحداث 

 2.مر وب فيها
الشتتتترطي استتتتتخدام قاعتتتتدة التكلفتتتتة أو القيمتتتتة الستتتتوقية أيهمتتتتا اقتتتتل عنتتتتد تقيتتتتيم املختتتتزون،  ومتتتتن أم لتتتتة التتتتتحفظ

 .وتسجيل االخنفاض يف قيم األصول طويلة األجل امللموسة و ري امللموسة
معتتتل ذلتتتك أن هتتتذا النتتتوا متتتن التتتتحفظ احملاستتتيب معلتتتق علتتتى شتتترل حتتتدوث أحتتتداث معينتتتة يتتتتم حتديتتتد كيفيتتتة 

 .إدارة الشركةالتعامل معها مسبقا من قبل 
 discretionaryاالختياريوحدي ا فقد بدا الباح ون وصف هذا النوا من التحفظ ابلتحفظ 

conservatism   ابعتباره ن ل نوعا من عدم توافر عنصر االختيارdiscretion  من بح الطرق احملاسبية أمام
 .اإلدارة عند معاجلة بعض عناصر القوائم املالية

طريقة االعملال الفوري بنفقات البحوث والتطوير واإلعتالتت علتى أ تا مصترول وإظهارهتا م ال ذلك حتديد 
امن قائمة الدخل ومن مث فانه ال نكن فيما بعد اختيار الطريقة األخرى اليت تقضي برمسلتها كتكلفتة وإظهارهتا اتمن 

 .األصول يف قائمة املركز املايل
 التحفظ غري املشروط

التتحفظ  ,pope & Walker 20ونكتن أيضتا أن يطلتق عليته استم حتفتظ قائمتة امليزانيتة العموميتة، إذ حتدد 
احملاسيب  ري املشرول ابعتباره قيمة دفملية منخفضة حلقوق املسامهح، أو اليت حدس  نتيجة إلعادة النظتر بشتكل ستريع 

 3.يمة الدفملية حلقوق املسامهح مقارنة مع القيمة السوقيةيف النفقات، وأتجيل االعملال ابألرابح، مما يعا  اخنفاض الق
وكمتتا هتتو احلتتال ابلنستتبة لتطبيتتق التكلفتتة التارخييتتة حملاستتبة املشتتاريع االستتت مارية، التتيت يصتتبح فيهتتا صتتايف القيمتتة 

عمليتات التتحفظ احلالية موجبا، تتدرج أيضتا العمليتات احملاستبية التيت تتؤخر ابستتمرار االعتملال ابألخبتار الستارة، أمتا يف 
متيتتل إىل التقليتتل متتن قيمتهتتا عنتتد ( أي القيمتتة الدفمليتتة لصتتايف األصتتول) احملاستتيب  تتري املشتترول، فتتان حقتتوق املستتامهح 

                                                           
 ،5002، جامعة با  سويف، AUJAA ملنش ة، جملة املراجعة واحملاسبةبح التحفظ احملاسيب ابلتقارير املالية وتكلفة رأع املال وأسرها على قيمة اانان دمحم سعد الدين،حتليل العالقة   -1

 133ص 
جامعة ( بنح)، كلية التجارة AUJAA –اسبة واملراجعة محيده دمحم عبد اجمليد،قياع مستوى التحفظ احملاسيب والعوامل املؤسرة عليه يف التقارير املالية لشركات الت مح السعودية، جملة احمل -2

 046-047األزهر ابلقاهرة، ص ص 
06_07لى القيمة السوقية للشركات املسامهة العامة األردنية املدرجة يف بورصة عمان، مرجع سابق، ص ص إنان دمحم عبيد،اسر التحفظ يف التقارير املالية ع 3  



الأدبيات النظرية والدراسات السابقة                           الفصــل الأول          

 

1  
 

مقارنتها ابلقيمة السوقية، وال يملتب على األصول اليت يتم صرفها على الفور تكاليف إاافية يف اتريخ الحق، والتيت قتد 
التتحفظ املصترول، وهكتذا يصتتبح هنتاا ميتل إيترادات ساستتبية  أعلتى يف املستتقبل،  تتري  ال تكتون احلتال نفستها يف ظتتل

انتته يف حالتتة إعتتداد النفقتتات، فتتان قيمتتة حقتتوق املستتامهح يف امليزانيتتة العموميتتة ستتتكون اقتتل متتن قيمتهتتا مقارنتتة متتع تلتتك 
ليهتتتا ممارستتتات  التتتتحفظ  تتتري التتتيت يطبتتتق فيهتتتا التتتتحفظ املشتتترول، وعتتتالوة علتتتى ذلتتتك، يف حالتتتة األصتتتول التتتيت تطبتتتق ع

االستهالا املعجل، فان التكلفة التارخيية  ضع لتجهيتز املصتروفات املقتدرة أو االحتياطيتة، ومتن مث فتإن : املشرول، م ل
تقيتتتيم حقتتتوق املستتتامهح يف امليزانيتتتة العموميتتتة نيتتتل إىل أن يكتتتون أك تتتر حتفظتتتا يف ظتتتل التتتتحفظ  تتتري املشتتترول أك تتتر متتتن 

 .هلذا السبب أيضا يطلق على التحفظ  ري املشرول أيضا حتفظ قائمة امليزانية العموميةالتحفظ املشرول، و 
ونكتتن تعريتتف التتتحفظ  تتري املشتترول أبنتته اإلبتتالق عتتن القيمتتة األقتتل لصتتايف األصتتول أي  فتتيض قتتيم صتتايف 

 مشترول تطبيتق التكلفتة األصول أو اإلفصاح عن القيمة الدفمليتة األقتل حلقتوق امللكيتة، ومتن األم لتة علتى التتحفظ الغتري
أو السوق أيهما اقل يف تقييم األصول، أي التحفظ  ري املشرول  ري مترتبط ابألخبتار الستيئة أو اجليتدة وعالقتة األرابح 

 1.اما، أي أن التحفظ  ري املشرول هو تطبيق لبدائل القياع احملاسيب اا يالءم اإلفصاح يف الشركة
 SCF سب النظام احملاسيب املايلاحملاسيب وممارساته احملاسبية حمقاييس التحفظ : املطلب الثاين

 مقاييس التحفظ احملاسيب: أوال
 Asymmetric Timeliness (AT)مقياس التوقيت غري املتماثل -أ

بتصميم مقياسه القتائم علتى الستوق استتنادا إىل الفكترة القائلتة ابن أستعار األستهم   Basu 1997قام الباحث
تعكتتس مجيتتع املعلومتتات املتاحتتة للجمهتتور، ولتتيس فقتتط املعلومتتات املوجتتودة يف البيتتاتت املاليتتة، فالستتوق يتستتلم أخبتتار 

األستتهم املوجبتتة أو الستتالبة، جيتتدة أو ستتيئة متتن مصتتادر رطتلفتتة ويعكستتها فتتورا يف أستتعار األستتهم ومتتن مث حتتتدث عوائتتد 
وبسبب التحفظ احملاسيب والذي يعكس األخبار السيئة يف األرابح بصورة أسرا نسبيا من األخبار اجليتدة والتذي يعترل 

أول متتن ربتتط التوقيتت   تتري املتماستتل متتع التتتحفظ احملاستتيب املشتترول  Basuابستتم التوقيتت   تتري املتماستتل لتتألرابح، فكتتان 
CC2.ي   ري املتماسل زادت درجة التحفظ احملاسيب، فكل ما زاد التوق 

 
                                                           

صاد، قسم احملاسبة، ، كلية اإلدارة واالقت3، العدد 01،جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، اجمللد اخلاصة حسنح كاظم عوجة ،التحفظ احملاسيب وأسره يف تقييم أداء املصارل العراقية 1
778، ص 7002جامعة الكوفة،  

 بورصة عمان، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ، آمنة ئيس محد، دمحم عبدا لا  املوما ، اسر التحفظ احملاسيب يف إدارة رطاطر هبول التدفقات النقدية التشغيلية يف الشركات املدرجة يف  2
84، ص 7008، اجلامعة األردنية، 3، العدد 04اجمللد  
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  (Givoly&Hayan 2000)منوذج -ب
وفقتتا هلتتتذا النمتتتوذج فإنتته متتتع متتترور الوقتتت  يعمتتل التتتتحفظ احملاستتتيب علتتتى تقليتتل التتتربح الملاكمتتتي، أي أن حجتتتم 

   (Givoly&Hayan 2000)املستحقات على مدى فملة من الزمن هو مقياع حقيقي للتحفظ احملاسيب وفقا لتت 
عنتتتدما نيتتتل التتتدخل إىل االقتتتملاب متتتن التتتتدفقات النقديتتتة ستتتيتم إ تتتالق املستتتتحقات الدوريتتتة إذا مل تتتتتم ممارستتتة  

التتتحفظ احملاستتيب بشتتكل ىبتت  علتتى فتتملة طويلتتة متتن الزمن،حيتتث  يتتتم قيتتاع التتتحفظ احملاستتيب علتتى أستتاع املستتتحقات 
 1: ري التشغيلية ويتم احتسااا على النحو التايل

 املستحقات التشغيلية-إمجايل املستحقات= املستحقات  ري التشغيلية 
 التدفقات النقدية التشغيلية-صايف الدخل= جمموا املستحقات

 .التغري يف  ريها+ التغري يف احلساابت املدينة+ التغري يف املخزون = املستحقات التشغيلية
 نسبة القيمة السوقية إىل الدفرتية  -ج

يتتتم استتتخدام النستتبة الستتوقية إىل الدفمليتتة كبتتديل للتتتحفظ احملاستتيب التتذي يتتتم متتن خاللتته  تقيتتيم  واتتذه الطريقتتة
املوجتودات أبقتتل متن قيمتهتتا الن اخلستائر مدجمتتة ابلكامتل وتتتت خر األرابح جزئيتا أو كليتتا يف االعتملال، و ينتتتج عتن هتتذا 

 القيمتتة يعتترب عنتته اقتتدار التتتحفظ احملاستتيب، وعنتتدما اخنفتتاض يف القيمتتة الدفمليتتة مقابتتل القيمتتة الستتوقية هتتذا االخنفتتاض يف
 2.تزيد النسبة السوقية إىل القيمة الدفملية فإن مستوى التحفظ احملاسيب سيزداد أيضا

الفكتتترة الكامنتتتة خلتتتف استتتتخدام مقيتتتاع القيمتتتة الدفمليتتتة الستتتوقية كمقيتتتاع للتتتتحفظ احملاستتتيب هتتتو أن النظتتتام 
احملاستتيب املتتتحفظ نيتتل إىل خفتتض القيمتتة الدفمليتتة للشتتركة نستتبة إىل قيمتهتتا االقتصتتادية احلقيقيتتة، لتتذلك كلمتتا اخنفضتت  

 3.درجة عالية من التحفظ احملاسيب والعكس صحيحكلما دل ذلك على وجود   BTMنسبة القيمة الدفملية السوقية  
حيث أن اخنفاض نسبة القيمة الدفملية إىل القيمتة الستوقية إىل أقتل متن الواحتد يشتري إىل وجتود مستتوى مقبتول 
 من التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية إذ أن تقييم الشركة لذاهتا يكون أقل من تقييم السوق هلا، وابلتايل يشتري ذلتك إىل

 .التحفظ يف سياستها احملاسبية

                                                           
1  Bushrafadhi lkhudhair al- taie،Hakeem hammood flayyih،Hassnain RahibTalab، Measurement of Income Smoothing and Its 

Effect on Accounting conservatism، An EmppricalStady of listed companies in the Iraqi stock Exchange، International journal of 

economic perspectives، 2017، volume 11، Issue 3، 710-719، p 6 
2  R.J.J. Van der heijden، Accounting conservation and crisis ،what was the impact of the credit crisis on accounting  conservatism 

،stndent number 305463،Erasmus Universities Rotterdam 23 
74، ص 7008 ،00د هدى دمحم الشرقطلي، اسر التحفظ احملاسيب ابلتطبيق على الشركات املتداولة يف سوق األسهم املصرية، جملة التجارة والتمويل، مصر، العد  3  
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 :Penman & Zhang 2002(  C-Score)مؤشر االحتياطات السرية   -د
ويعكس االحتياطي السري الفرق بح القيمة السوقية حلقتوق امللكيتة والقيمتة التدفملي  لصتايف األصتول، والتذي 
قد ينشا نتيجة ممارسات ساسبية متحفظة مطبقة من جانب إدارة املنش ة ادل  فيض القيمة الدفمليتة لصتايف األصتول 

ات تتسم أبداء مايل اعيف، كما يعكس مقدار وتطتور هتذه يف فملات تتسم أبداء مايل قوي إلعادة استخدامها  يف فمل 
االحتياطتات عترب التزمن متتدى حتفتظ النظتام احملاستيب إلعتتداد التقتارير املاليتة، ولكتن نظتترا لعتدم واتوح قيمتة االحتياطتتات 

راستتات الستترية بشتتكل صتتريح يف القتتوائم املاليتتة تلجتت  الدراستتات يف هتتذا الشتت ن إىل تقتتديرها، ويف هتتذا الستتياق تبنتت  الد
احملاستتتبية متتتدخلح لقيتتتاع االحتياطتتتات الستتترية، متتتدخل يستتتتند إىل استتتتخدام مؤشتتترين أوهلمتتتا نستتتبة نفقتتتات البحتتتتوث 
والتطوير إىل املبيعات، وىنيهما نسبة نفقات اإلعالن إىل املبيعات وهو املدخل األقل قبوال، أما املتدخل ال تاف فقتد قتدم 

 Penman & Zhang 2002يتاع التتتحفظ احملاستتيب  متتن ختالل نستتبة االحتياطتتات الستترية متدخال أك تتر قبتتوال لق
 :1ونكن التعبري عنها ابستخدام املعادالت التالية( C-Score)املقدرة إىل صايف األصول التشغيلية 

itERCit= 

           NOAit  

Cit= ( INV
res

it+RDit
res

+ADVit
res

)/NOAit 

ERit :املخزون بطريقة لوارد أخي يصرل أوال يتضمن االحتياطات الناملة عن تقدير تكلفة 
INVit :احتياطات البحوث والتطوير مم لة يف االستهالا املقدر إذا ما مت معاجلتها كمصرول رأمسايل 

Rdit : احتياطا نفقات اإلعالن الناملة عن معاجلتها كمصرول إيرادي ADVitإىل صايف األصول التشغيلية 
NOAit :ا االلتزامات التشغيلية بعد استبعاد  األصول وااللتزامات املاليةاألصول التشغيلية يستبعد منه. 

 
 SCF احملاسيب املايل املمارسة احملاسبية للتحفظ احملاسيب وفق النظام: اثنيا

 :451-80من املرسوم التنفيذي  41حسب املادة 
متتن مفهتتوم التتتحفظ احملاستتيب كمبتتدأ متتن مبتتادي  SCFابلتتر م متتن خلتتو اإلطتتار التصتتوري للنظتتام احملاستتيب املتتايل اجلديتتد 

احملاستتبة العامتتة آو كخاصتتية متتن اخلصتتائص النوعيتتة للمعلومتتات احملاستتبية علتتى  تترار اإلطتتار التصتتوري للمعتتايري احملاستتبية 
نالحتتظ النظتتام احملاستتيب املتتايل قتتد  076-08متتن املرستتوم التنفيتتذي  04إال انتته متتن ختتالل املتتادة  ،IAS/IFRSالدوليتتة 

                                                           
34دمحم ابراهيم دمحم حسح، قياع وحتليل أتسري التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية على جودة األرابح احملاسبية، مرجع سابق، ص   
1 
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إىل مفهتتوم التتتحفظ احملاستتيب اصتتطلح مبتتدأ احليطتتة واحلتتذر، حيتتث تشتتري هتتذه املتتادة إىل اتترورة تقتتدير معقتتول يف أشتتار 
 1.ظرول الشك وعدم املبالغة يف التقديرات احلذرة عن طريق االحتياطات واملؤوتت املبال  فيها

 :6880جويلية  61حسب القرار املؤرخ يف 
وستوى الكشول املالية وعراها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريها جند  الذي حيدد قواعد التقييم واحملاسبة

 :يف

 مبادئ عامة: الفصل األول
 إدراج األصول واخلصوم واألعباء واملنتوجات وإدراجها يف احلساابت : القسم األول

ملتتة بفعتتل يملتتب عتتن األعبتتاء املبينتتة بواتتوح متن حيتتث مواتتوعها واحملت 4-000خبصتوص تقيتتيم األعبتتاء الفقتترة 
حتتتتول االحتياطتتتات إىل نتتتتائج عنتتتدما تتتتزول  .أحتتتداث طتتترأت أو جتتتار حتتتدوسها متتتن قبيتتتل االحتمتتتال تكتتتون احتياطتتتات

 2.األسباب اليت دع  إىل تكوينها
متتن ختتالل الفقتترة الستتابقة جنتتد أن النظتتام احملاستتيب املتتايل قتتد أشتتار إىل ظتترول تكتتوين االحتياطتتات التتيت تكتتون 

إىل حتمتتتل تكتتتاليف، حيتتتث تعتتتترب االحتياطتتتات أحتتتد أهتتتم اخليتتتارات احملاستتتبية املستتتتخدمة يف عنتتتد تتتتوفر العوامتتتل املؤديتتتة 
 .سياسات مفهوم التحفظ احملاسيب

 قواعد عامة للتقييم: القسم الثاين
عنتتدما تكتتون القيمتتة القابلتتة للتحصتتيل ألي أصتتل اقتتل متتن قيمتتته احملاستتبية الصتتافية لالهتتتالا،  2-007الفقتترة 

رية جيتب إرجاعهتا إىل قيمتهتا القابلتة للتحصتيل، وحينئتذ يشتكل مبلت  فتائض القيمتة احملاستبية علتتى فتإن هتذه القيمتة األخت
 3.القيمة القابلة للتحصيل، خسارة يف القيمة

 .ت ب  خسارة قيمة أي أصل ابخنفاض األصل املذكور وإبدراج عبئ يف احلساابت 8-007الفقرة 
وظتتترول عتتتدم الت كتتتد والتتتيت متتتن خالهلتتتا نتتتارع احملاستتتب تعتتتترب مستتت لة إعتتتادة التقيتتتيم متتتن أهتتتم حتتتاالت الشتتتك 

 .اخليارات احملاسبية اليت تندرج امن سياسة احليطة واحلذر عند توقع اخنفاض قيمة األصول
 

                                                           
 1 07، ص 7008ماي 78بتاريخ  72، العدد رقم 076-08اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، املرسوم التنفيذي رقم   
6، قواعد تقييم األصول واخلصوم واألعباء وإدراجها يف احلساابت، ص 7001مارع  77بتاريخ  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، العدد رقم  3  
 3 00 – 2، ص ص نفس املرجع، 5002مارع  77بتاريخ  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، العدد رقم  
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 قواعد خاصة للتقييم واإلدراج يف احلساابت: الفصل الثاين
 التثبيتات العينية واملعنوية: القسم األول

لقابلتتتتة للتحصتتتتيل ألي ت بيتتتت  اقتتتتل متتتتن قيمتهتتتتا الصتتتتافية حملاستتتتبية بعتتتتد إذا صتتتتارت القيمتتتتة ا 00_070الفقتتتترة 
 1.االهتالكات، فإن هذه القيمة تعود إىل القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إسبات خسارة يف القيمة

تعتتترب مستت لة التقيتتيم واإلدراج يف حستتاابت امليزانيتتة متتن إمهتتال أستتاليب احملاستتبية التتيت تتتؤسر علتتى صتتورة وعدالتتة 
متن نفتس القترار  8-007على  رار الفقرة  00-070ائم املالية ومن خالل ما سبق جند أن النظام احملاسيب يف الفقرة القو 

قتد أشتار إىل حالتتة نقتص القيمتة القابلتتة للتحصتيل آلي ت بيت  عتتن قيمتته الصتافية احملاستتبية وذلتك بتستجيلها خستتارة يف 
 .القيمة وهو ما يتوافق مع مفهوم احليطة واحلذر

تشكل نفقات البحث أو النفقات النامجتة عتن طتور البحتث عتن مشتروا داخلتي أعبتاء تتدرج  07-070قرة الف
 .يف احلساابت عندما تكون مستحقة وال نكن ت بيتها

جنتتتد أن النظتتتام احملاستتتيب املتتتايل ال يعتتتملل ابلت بيتتت  املعنتتتوي النتتتاجم عتتتن البحتتتث  07-070متتتن ختتتالل الفقتتترة 
البحتث بتل تتدرج نفقاتته كعتبء فتور إنفاقهتا ويستجل يف جتدول حستاابت النتتائج، وهتو متا والتطوير ك صل خالل فملة 

يعتتتترب ممارستتتتة وااتتتتحة لسياستتتتة احليطتتتتة واحلتتتتذر التتتتيت تقضتتتتي ابالعتتتتملال ابخلستتتتائر احملتملتتتتة وأتجيتتتتل االعتتتتملال ابألرابح 
 .املتوقعة

 ، سندات وحساابت دائمة(تثبيتات مالية) مالية غري جارية  أصول: القسم الثاين
يتتتتتم تقيتتتتيم التوظيفتتتتات املاليتتتتة التتتتيت متتتتت  حيازهتتتتتا حتتتتا حلتتتتول استتتتتحقاقها وكتتتتذلك القتتتتروض  6-355الفقتتتترة 

معاملتتة ملاريتتة ابلتكلفتتة املهتلكتتة، و ضتتع كتتذلك عنتتد  أل تتراضواحلستتاابت الدائنتتة التتيت يصتتدرها الكيتتان مل تتتتم حيازهتتتا 
خستتارة ستملتتة يف القيمتتة، وهتتذا طبقتتا للقواعتتد العامتتة  أي إسبتتاتكتتل ستتنة ماليتتة الختيتتار تنتتاقص يف القيمتتة قصتتد   إقفتتال
 .األصوللتقييم 

 املخزوانت واملنتوجات قيد التنفيذ: القسم الثالث
وقيمة  عمال ابدأ احليطة، فإن املخزوتت تقيم أبقل من تكلفتها وقيمة اجنازها الصافية، 7-073الفقرة 

خسارة يف قيمة املخزوتت يف  أيتدرج  .والتسويق اإلمتاماالجناز الصافية هي سعر البيع املقدر بعد طرح تكلفيت 

                                                           
 1   03-07، ص ص نفس املرجع، 7001مارع  77بتاريخ  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، العدد رقم   
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من القيمة الصافية الجناز هذا املخزون، وحتدد  أك ريف حساب النتائج عندما تكون كلفة رطزون ما  كعبءاحلساب  
 1.متعاواة فئة بفئة أصوليف حالة  آوخسارة القيمة يف املخزوتت مادة اادة 

اقل كما هو  أيهما وأالسوق  وأالنظام احملاسيب املايل مل يعطي اخليار بح التكلفة  أنمن خالل الفقرة نرى 
خيارا  أخرىاحلال يف معايري احملاسبية الدولية والذي يعتربه الك ري من احملاسبح ممارسة ملبدأ احليطة واحلذر ومن جهة 

على مبدأ احليطة واحلذر عند تقييم  وااحبشكل  ينصالنظام احملاسيب املايل  أن، حيث جند األرابح دارةإلساسبيا 
قيمة اجنازها الصافية، وتسجيل النقص يف قيمة املخزون   أواملخزوتت وذلك بتسجيلها أبقل من تكلفتها الدفملية 

 .كتكلفة يف حساابت النتيجة
) التصوري للنظام احملاسيب املايل مل يذكر مفهوم احليطة واحلذر  إلطارا أنومن خالل ما سبق وابلر م من 

النظام  أن إالكخاصية من اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية   آواحملاسبة  مباديكمبدأ من ( التحفظ احملاسيب
تستجيب احملاسبة ملبدأ احليطة واحلذر وحيدد كيفية معاجلة وتقدير حاالت عدم  أناحملاسيب املايل ينص بواوح على 
املواد والفقرات الواردة يف النظام احملاسيب املايل اليت تقضي ابالعملال ابخلسائر  أنالت كد اليت تواجه الشركة، كما 

اسيب، وتتوافر بشكل كبري مع معايري احملاسبة املتوقعة وهو ما ن ل جوهر التحفظ احمل ابألرابحاحملتملة وأتجيل االعملال 
 .الدولية يف مواجهة حاالت عدن الت كد واالستجابة هلا

 عالقة التحفظ احملاسيب ابلقوائم املالية واألزمات املالية: املطلب الثالث
 عالقة التحفظ احملاسيب جبودة القوائم املالية: أوال

منها القتتوائم املاليتتة الناملتتة متتن التتتحفظ احملاستتيب واملعتتدة وفتتق املعتتايري إن البيتتاتت واملعلومتتات احملاستتبية التتيت تتضتت
الدوليتتة متتن قبتتل اإلدارة متتن اجتتل تتتوفري معلومتتات متتتتاز ابل قتتة والشتتفافية والتتيت تعتتترب وستتيلة هامتتة لتخفتتيض عتتدم متاستتل 

اطر نشتتتتر معلومتتتتات  تتتتري املعلومتتتتات وتكلفتتتتة رأع املتتتتال، كمتتتتا يتتتتؤدي التتتتتحفظ احملاستتتتيب إىل قيتتتتام احملاستتتتبح بتجنتتتتب رطتتتت
صحيحة، وحيد متن ظتاهرة عتدم متاستل املعلومتات وهتو يعتترب متن أهتم آليتات احلوكمتة حيتث خيفتض متن قتدرة اإلدارة متن 
التالعتتب يف األرابح أو تضتتخيمها ممتتا يزيتتد متتن قيمتتة التتتدفقات النقديتتة الومهيتتة للشتتركة وفيمتتا يلتتي سنواتتح أهتتم النقتتال 

 : جبودة القوائم املاليةاليت تبح عالقة التحفظ احملاسيب
 

                                                           
03، مرجع سابق، ص 7001مارع  77بتاريخ  01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدنقراطية الشعبية، العدد رقم   
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 :عالقة التحفظ احملاسيب بشفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية - أ
قد بين  األدبيات املختصة أن التحفظ احملاسيب  حيد من املمارستات االنتهازيتة للمتدراء وخصوصتا فيمتا يتعلتق 

جتتتتودة مرتفعتتتتة علتتتتى األقتتتتل متتتتن وجهتتتتة نظتتتتر ابملركتتتتز املتتتتايل ونتيجتتتتة األداء ممتتتتا يستتتتهم يف تتتتتوفري معلومتتتتات ساستتتتبية ذات 
 1.املست مرين، األمر الذي من ش نه أن يؤدي إىل زايدة مستوى شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية

 أثر التحفظ احملاسيب على ختفيض عدم متاثل املعلومات -1
املعلومتات والتيت حتتدث  البتتا كمتا ويستهم تطبيتق سياستة التتتحفظ احملاستيب يف التقليتل متن مشتكلة  عتتدم متاستل 

بتح إدارة الشتركات وبتتح ابقتي أطترال املصتتلحة اآلخترين، وذلتك متتن ختالل إلتزام إدارة تلتتك الشتركات ابإلفصتاح املبكتتر 
ويف الوق  املالئم عتن املعلومتات وعتدم حجبهتا عتن املستتخدمح األمتر التذي متن شتانه زايدة مستتوى شتفافية اإلفصتاح 

 2.يف التقارير املاليةعن املعلومات احملاسبية 

 أثر التحفظ احملاسيب على املركز املايل والنتيجة -2
وقد بين  الدراسات السابقة أن االلتزام بتطبيق سياسة التحفظ احملاسيب عند إعداد تقاريرها املالية قد 

املايل ونتيجة  حصل  على تقرير نظيف من مدقق احلساابت اخلارجي حول عدالة القوائم املالية وصدق مت يلها للمركز
 3.النشال وهذا يعكس امنيا توفر شفافية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية من وجهة نظر مدقق احلساابت

 أثر التحفظ احملاسيب على اإلفصاح على املعلومات يف الوقت املناسب -3

القوائم املالية لتجنب ونكن القول أن التحفظ احملاسيب من األمور اهلامة اليت تؤخذ بنظر االعتبار عند إعداد 
التضليل واخلداا يف إعداد املعلومات املستخدمة إلعداد هذه القوائم، كما وان تطبيق التحفظ احملاسيب من شانه أن 
يوفر املوسوقية يف القوائم املالية من خالل اإلفصاح عن املعلومات يف موعدها، مما يسهم يف زايدة مستوى شفافية 

 4.اسبيةاإلفصاح عن املعلومات احمل
 

                                                           
307ص  ،مرجع سابق، حتليل العالقة بح التحفظ احملاسيب ابلتقارير املالية وتكلفة رأع املال وأسرها على قيمة املنش ة، سعد الدين نانان دمحم - 1  
08، ص7008، مصر، 3،العدد 5أبو اخلري مدسر طه، املنظور املعاصر للتحفظ احملاسيب، اجمللة العلمية للتجارة والتمويل، اجمللد  2  
471ص ، 7000محدان عالم، التحفظ احملاسيب وجودة األرابح يف سوق البحرين لألوراق املالية، جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية، جامعة الكوي ،   3  
، جامعة البلقاء التطبيقية ،1، العدد 00دنية يف إدارة األعمال ، اجمللد ، منوذج مقملح لقياع استخدام املعلومات احملاسبية للتنبؤ ابستمرارية األرابح ك داة جلودهتا، اجمللة األر زلوم نضال عمر 4

676_677ص ص  7007 ،األردن، قسم احملاسبة، كلية األعمال  
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 عالقة التحفظ احملاسيب جبودة األرابح احملاسبية - ب
عرل عدد من الباح ح جودة األرابح من منظور التحفظ ادى التحفظ يف األرابح املعلن عنها يف قائمة          

يوفره من الدخل للشركة، فالتحفظ احملاسيب يقوم بدور مهم يف اختيار وتطبيق السياسات واإلجراءات احملاسبية ملا 
 1.موسوقية يف القوائم املالية

إن التزام الشركة ابدأ التحفظ احملاسيب عند إعداد تقاريرها املالية حيقق العديد من املزااي، فالعديد من 
الدراسات أظهرت أبن األرابح ذات اجلودة العالية نكن احلصول عليها من خالل تطبيق سياسة التحفظ احملاسيب  

سيب واحلصول على أرابح ذات جودة عالية، فالتحفظ لذلك توجه  الدراسات إىل الربط بح استخدام التحفظ احملا
احملاسيب يف اإلعالن عن األرابح عرب استخدام السياسات احملاسبية اليت من ش  ا أتجيل االعملال ابإليرادات سيمنح 

رت دراسة األرابح االستمرارية يف املستقبل من خالل توليد التدفقات النقدية عرب الفملة الزمنية القادمة، كما وقد أظه
(shivakumar & ball )  أبن األرابح تكون ذات جودة عالية عندما تكون متحفظة ساسبيا بينما تنخفض جودة

 2.األرابح عندما يتم ممارسة إدارة األرابح من خالل املبالغة يف اإلعالن عن األرابح

 عالقة التحفظ احملاسيب جبودة املعلومات احملاسبية   -ج
احملاسيب يف حتسح جودة املعلومات، إذ أن تبا  السياسات احملاسبية املتحفظة قد تقلل من حيسن التحفظ 

 3.السلوا االنتهازي لالدارة مما يزيد من موسوقية املعلومات احملاسبية 

كما أن استخدام السياسات احملاسبية املتحفظة تساعد يف إظهار التقارير املالية بدقة ومواوعية اكرب فتتوفر 
ومات ساسبية ذات جودة عالية،وابلتايل تعمل على تنشيط سوق األوراق املالية، لوجود أتسري مباشر على جودة معل

 4.املعلومات احملاسبية ويعتمد عليها املست مرون يف ا اذ العديد من القرارات

 عالقة التحفظ احملاسيب بتيلفة األموال اململوكة  -د

كلفتتتة األمتتتوال اململوكتتتة علتتتى أستتتاع  التتتتحفظ  تتتري مشتتترول واملشتتترول ستتتول نتتترى عالقتتتة التتتتحفظ احملاستتتيب بت
 :وذلك من خالل ما يلي

                                                           
  11، ص 7002، دمشق، 21، العدد 31 اجمللدم مون محدان،وائل العقلة،تقييم مستوى جودة األرابح احملاسبية يف الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، جملة جامعة البعث،   1

 2  038مرجع سابق، ص ،(دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق املالية) شريف عبس، قياع التحفظ احملاسيب وبيان أسره يف جودة األرابح احملاسبية  دمحم فاطمة رزان شهيد، 
،ص 7003 ،مصر، جامعة سوهاج،كلية التجارة  ،3، العدد 72الرشيدي ممدوح ، تقييم التحفظ احملاسبح منظور املستخدم  دراسة نظرية وميدانية،جملة البحوث التجارية املعاصرة، جملد  3

67 
044، ص 7000، 5، عدد 30، اجمللة العربية لالدارة، جملد امحد سامح، التحفظ احملاسيب وجودة قياع األرابح دراسة تطبيقية على شركات املسامهة البحرينية 4  
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 التحفظ احملاسيب غري املشروط وتيلفة األموال اململوكة -1

التحفظ احملاسيب  ري املشرول، ينش  نتيجة اختيار اإلدارة لتطبيق سياسات ساسبية متحفظة بطبيعتها، من 
بداية االعملال ابألصل أو تسجيل االلتزام ، هتدل إىل عدم املبالغة يف قيمة صايف األصول، ولكن ينش  عنها شهرة 

صول عن قيمتها االقتصادية، وال ترتبط بعدم الت كد متوقعة  ري مسجلة، نتيجة  فيض القيمة الدفملية لصايف األ
البحوث والتطوير واإلهالا املعجل لألصول طويلة االعملال الفوري بتكاليف : بش ن التدفقات النقدية املستقبلية م ل

ومن مث وهي السياسات احملاسبية اليت قد يكون أتسريها على األرابح احلالية و املستقبلية أك ر استمرارية،  ،األجل
،  املشرول من املنظور املعلومايت، لذلك إذا ما مت تفسري التحفظ احملاسيب  ري1ينعكس أتسريها على قرارات املست مرين 

، أي ترتفع جودة حملاسيب  ري املشرول بشكل إجيايبفإن جودة األرابح وجودة املعلومات احملاسبية قد ترتبط ابلتحفظ ا
،  األمر الذي ايت التحفظ  ري املشرولابح احملاسبية يف املنشآت اليت ترتفع فيها مستو املعلومات احملاسبية وجودة األر 

 ري املشرول يف  أي أن زايدة درجة التحفظ احملاسيب كلفة األموال اململوكة ابلتخفيض،على ت ينعكس من املتوقع أن
موال اململوكة كنتيجة الرتفاا جودة األرابح ، تعود ابلنفع على املست مرين فيما خيتص بتخفيض تكلفة األالقوائم املالية

 .2احملاسبية

 التحفظ احملاسيب املشروط وتيلفة األموال اململوكة -2
بط ابألحتتتداث االقتصتتتادية يف مقابتتتل التتتتحفظ احملاستتتيب  تتتري املشتتترول  جنتتتد أن التتتتحفظ احملاستتتيب املشتتترول متتترت

، وأتجيتل االعتملال ابملكاستب احملتملتة، حتا تتحقتق احملققتةل ابخلسائر احملتملة  تري ، من خالل تعجيل االعملااحملتملة
يتت  ومقتتدار التخفتتيض يف قيمتتة ممتتا قتتد يستتمح لتتالدارة اقتتدار معقتتول متتن احلريتتة و املرونتتة يف االختيتتار، عنتتد حتديتتد توق

املبالغتتتتتتة يف املخصصتتتتتتات : ، ابإلاتتتتتتافة إىل أن تفستتتتتتح اجملتتتتتتال للممارستتتتتتات االنتهازيتتتتتتة متتتتتتن قبتتتتتتل اإلدارة م تتتتتتلاألصتتتتتتل
املستتتقبلية اقتتل ن أتسريهتتا علتتى األرابح احلاليتتة و واالحتياطتتات وتصتتفية الرواستتب، وهتتي السياستتات احملاستتبية التتيت قتتد يكتتو 

،  املشرول من املنظور املعلومتايتلذلك إذا مت تفسري التحفظ احملاسيب. 3استمرارية، ويصعب التنبؤ اا من قبل املست مرين
خفض ، أي تتتتنشتتترول بشتتتكل عكستتتي، قتتتد تتتترتبط ابلتتتتحفظ احملاستتتيب املاستتتبيةرابح وجتتتودة املعلومتتتات احملفتتتإن جتتتودة األ

                                                           
1Chan، A. L.، Lin، S. W. J.،& Strong، N. (2009). Accounting Conservatism and the Cost of Equity Capital: UK Evidence. 

Managerial Finance، 35(4).pp 325-345. 
2_Park، C. K. Accounting Conservatism and Implied Cost of Capital: Conditionlvs . Unconditional Conservatism. American 

Accounting Association Annual Meeting، 2010 ،pp 1-20. 
3_Chan، A. L.، Lin، S. W. J.،& Strong، N. 2009. Op. cit،pp 325-345. 
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جتتودة األرابح احملاستتبية يف املنشتتآت  التتيت ترتفتتع فيهتتا مستتتوايت التتتحفظ املشتترول، والتتذي جتتودة املعلومتتات احملاستتبية  و 
اإلدارة يف إتبتاا التتحفظ  ، وذلتك ابن املبالغتة متن جانتب1 من املتوقع أن يتنعكس علتى تكلفتة األمتوال اململوكتة ابالرتفتاا

، يعتود ابلستلب علتى املستت مرين فيمتا خيتص بتخفتيض تكلفتة األمتوال اململوكتة كنتيجتة ملشرول يف القوائم املاليةاحملاسيب ا
 2.الخنفاض جودة األرابح احملاسبية

 عالقة التحفظ احملاسيب  حبوكمة الشركات  -ه
لقد أجري  دراسات متعددة حول عالقة التحفظ احملاسيب حبوكمة الشركات يف بلدان متعددة إذ أكد البعض 

احلوكمة هي عالقة اجيابية ومت إسبات ذلك يف جمموعة من الشركات الربيطانية  وآلياتمنها ابن العالقة بح التحفظ 
الوكالة، وأن التقارير املتحفظة تساعد اإلدارة يف التخفيف حيث مت التوصل إىل أ ما يساعدان يف التقليل من تكاليف 

من مشاكل الوكالة وان ملكية اإلدارة كلما كان  منخفضة أدى ذلك إىل زايدة مشاكل الوكالة ومن مث زايدة الطلب 
 3.ت احملاسبيةعلى التحفظ احملاسيب، مما يشري إىل أن التحفظ احملاسيب يرتبط وبعالقة اجيابية مع التباين يف املعلوما

إال أن البعض أشار إىل أن الشركات الصغرية ليس هلا القدرة على تطوير آليات احلوكمة اخلاصة اا لذا جيب 
أن تكون أك ر حتفظا مما يدل على أن ممارسات التحفظ احملاسيب وحوكمة الشركات تعد بدائل تستخدم يف التقليل من 

اسبية وقد أشارت الدراسة إىل أن التحفظ احملاسيب هو طلب اقتصادي عندما مشاكل الوكالة والتباين يف املعلومات احمل
 4.يكون هناا هيكل حوكمة اعيفة مما يؤكد على أن احلوكمة والتحفظ احملاسيب يلعبان دورا تبادليا

 :العالقة بح احلوكمة والتحفظ وكيف تؤسر يف مشاكل الوكالة من منظورين مها wangوقد أواح 
 
 
 
 
 

                                                           
1_Park، C. K. 2010. Op. cit،pp 1-20. 
2_Garcia Lara، J. M.، Garcia Osma، B.،&Penalva، F. Conditional Conservatism and Cost of Capital. Review of Accounting 

Studies، 16(2)، 2011،pp 247-271 
3_ Mohammed،Nor Farizal، Accounting Conservatism، Corporate Goverrnance and Political Influence A thesis in total fulfiilment 

of the requirements for the degree of doctor of philosophy،departement of Accounting la trobeSChool Faculty of Busines 

Economics and law la trobe University Bundoora، Victoria Australia، 2011، p 4 
لعراق لألوراق املالية، جملة العلوم بشرى عبد الوهاب، دمحم حسن، أتسري آليات حوكمة الشركات يف ممارسة التحفظ احملاسيب،حبث تطبيقي يف عينة من املصارل املدرجة يف سوق ا_ 4

414، ص 7006اد، ، كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة بغد77، اجمللد 13االقتصادية واإلدارية، العدد   
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 :تبدايلاملنظور االس -1
هتتتذا املنظتتتور يعامتتتل التتتتحفظ احملاستتتيب كوستتتيلة للحتتتد متتتن عتتتدم متاستتتل املعلومتتتات يف حتتتاالت عتتتدم الت كتتتد وان 
الطلتتب علتتى ممارستتات التتتحفظ يتتزداد متتع زايدة مشتتاكل الوكالتتة يف الشتتركات التتيت تكتتون فيهتتا احلوكمتتة اتتعيفة ممتتا يتتؤدي 

 1.ااعفإىل إنتاج تقارير مالية أك ر حتفظا يف ظل هياكل حوكمة 
 :املنظور التياملي -2

يقتوم هتتذا املنظتور علتتى أستتاع أن حوكمتة الشتتركات إذا كانت  مطبقتتة بصتتورة فعالتة يتتؤدي ذلتك إىل رصتتد أكتترب 
 .لتصرفات اإلدارة مما يلزم اإلدارة بتنفيذ ممارسات التحفظ احملاسيب

 :عالقة التحفظ احملاسيب ابلقيمة العادلة -و
التكلفة التارخيية الذي يطبق وفقه التحفظ احملاسيب بشكل واسع ومقياع القيمة  مبدأتعج قضية املفاالة بح 

 ربالتكلفة التارخيية يعت مبدأالفكر احملاسيب يف الوق  الراهن، وعلى الر م من  أدبياتالقضااي امل ارة يف  أهمالعادلة من 
ارات اخلاصة ابملالئمة احملاسبية ابلنسبة ملستخدمي االعتب إال أنالرئيسية اليت يقوم عليها النموذج احملاسيب  األعمدةمن 

) اخلروج عن هذا املبدأ من مواقف متعددة، وحسب دراسة  إىلالقوائم املالية من مست مرين ودائنح و ريهم قد أدت 
ال واب  احملاسبية حت  مضلة  أصاب استخدام مقياع القيمة العادلة يعد من العيوب اليت  أن( 7004حسانح، 

، ومت ذلك بشكل خاص حت  اسم املعايري األموالر وع  أصحابمالءات السوق تعا  اصاحل ر بات إاسة و احلد
احملاسبية الدولية، فمعيار القيمة العادلة حييط به الك ري من املشكالت اليت ترتبط بتقدير القيمة العادلة، ومشكلة كفاءة 

صيلها، ابإلاافة مشكلة اختالل املعاجلة احملاسبية لاليراد سوق املال، ومشكلة تقدير التدفقات النقدية وتوقي  حت
الشركات يف القوائم املالية، حيث كان يف ظل التحفظ  إدارةالناتج عن تغريات يف القيمة العادلة ومشكالت تالعب 

متوقعة احملاسيب هو املفهوم األك ر قبوال واألوسع تطبيقا والذي يف ظله ال حيتسب أو يسجل أي إيراد أو مكاسب 
 .2و ري سققة

يف دراستهما إىل تعارض مفهوم التحفظ  R la fond،(S. Roychowdhury،(2008 وأشار كل من
احملاسيب والقيمة العادلة واعتربا أن االنتقال حنو القيمة العادلة ألعداد التقارير املالية بسبب توجه معايري احملاسبة الدولية 

وبعيدا عن التحفظ احملاسيب سيعمل يف ا لب األحيان على تقليل فائدة املعلومات احملاسبية  FASBواألمريكية 
 .للمستخدمح وعلى رأسهم املسامهح

                                                           
1  Wang،Taychang، Liu،Chiawen، Chi،Wuchun،Wat affects accounting conservatism، A corporate Governance perspective، 

journal of Cotemporary Accounting & Economics 5، 2009،P 1 
62-78، ص ص 7004، 044اخلليل حسنح،دور التحفظ احملاسيب يف احلد من اآلىر السلبية لألزمة املالية العاملية، جملة إدارة األعمال، مصر، العدد  هاف عبد 2  
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 عالقة التحفظ احملاسيب ابألزمات املالية: اثنيا
 6886األزمة املالية -4

اهتز عامل املال واألعمال يف بداية هذا القرن على سلسلة من اال يارات املالية اليت تعرض هلا عدد من 
اليت أعلن  إفالسها رمسيا يف ( انرون) Enronالشركات الكبرية  يف العامل كان أشهرها ا يار عمالق الطاقة األمريكية 

ر أمريكي بنهاية الربع ال الث من ذلك العام، سقط  مليون دوال 608م رطلفة خسائر تقدر ب  7000أكتوبر  06
مليار دوالر  مما شكل اكرب إفالع لشركة أمريكية وراا هو على مستوى  4.63نرون العمالقة أبصول تقدر ب أشركة 

 1 .العامل امجع
كما اخم  األصول من خالل إعادة تقييم ( ورقية فقط) لقد بدأت الشركة بتضخيم األرابح أبرابح ومهية  

وسجلتها على ( نظم ساسبية مبتكرة ) األصول أو التالعب ابلبنود املقدرة، واخف  الديون واخلسائر من خالل 
 .املاليةشكل است مارات، بعد ذلك شرع  ابملضاربة يف أسهمها بسوق  األوراق 

إن ا يار إنرون فرصة إلعادة تقييم الواع، ابلنسبة لكل من املراقب املايل ومستخدمي القوائم املالية، ونتج  
عنها مزيد من التقنيح ملهنة احملاسبة من ش  ا توفري نوا من احلماية للمحاسبح، لذا بدأت دول عدة ويف مقدمتها 

ار قوانح وسياسات ساسبية جديدة للسيطرة على اإلدارة بشكل اكرب من الوالايت املتحدة األمريكية تشريع وإصد
 .السابق

 :ومن أهم القوانح اليت دعم  التحفظ احملاسيب بشكل كبري نواحها فيما يلي

 Sarbanes-Oxleyقانون ساربينزاوكسلي-أ
علتتى االقتصتتاد ككتتل  أقتترت معظتتم األنظمتتة االقتصتتادية يف العتتامل، اتترورة تتتدخل الدولتتة بدرجتتة معينتتة لالشتترال

ابعتبار أن التجتارب التارخييتة، أسبتت  عتدم جنتاح نظريتة آليتات الستوق ذات التنظتيم التذايت، وقتد كتان ا يتار شتركة إنترون 
إحدى أكرب املفاجآت يف عامل املال واألعمال، ونتيجة لذلك  كان القانون األهم التذي أصتدرته احلكومتة األمريكيتة هتو 

التتذي حيمتتل املتتدير التنفيتتذي واملتتدير املتتايل كامتتل املستتؤولية ملتتاه أي تالعتتب يف القتتوائم املاليتتة،  ،(ساربينزأوكستتلي)قتتانون 
ففتتي الستتابق كتتان نكنهمتتا التنصتتل متتن املستتؤولية يف حتتال إدعائهمتتا عتتدم معرفتتة هتتذا التالعتتب، قتتانون كهتتذا يكفتتي لتتزج 

 2.ملاليةاملدير التنفيذي واملايل يف السجن عند وجود أي تالعب يف القوائم ا
                                                           

، ( العلوم اإلنسانية) ، جملة جامعة النجاح لألحباث (دراسة يف الشركات الصناعية املسامهة األردنية) عمر إقبال، م مون القضاة، اسر األزمات املالية على دعم سياسة التحفظ احملاسيب   1
107_104، ص ص 7004،جامعة جرش،األردن،  4العدد  78اجمللد   

، 37ال الىء، مارع :كتب  املقالة يوم  ،http://www.aleqt.com/2015/03/17/article_940677.htmlشركة إنرون م ال،. ابملعايري احملاسبيةمعاذ اجلها ،خطورة التالعب  2
 02:70، 01/07/7001:اتريخ الدخول للموقع ،  07:70 - 7007

http://www.aleqt.com/2015/03/17/article_940677.html
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 أثر قانون أوكسلي على دعم التحفظ احملاسيب-ب
أسر كبتري علتى مهنتة احملاستبة وتتدقيق احلستاابت يف التوالايت املتحتدة األمريكيتة " اوكسلي " كان لتشريع قانون 

تفرعتتة حيتتث عمتتل احملاستتبون ومتتدقق و احلستتاابت و املتتديرون و احملللتتون املتتاليون علتتى االلتتتزام ابلقتتانون و التعليمتتات امل
منتتته، والتتتذي يعتتتد حجتتتر الزاويتتتة يف بنتتتاء معلومتتتات ماليتتتة مفيتتتدة وموسوقتتتة يف شتتتكل بيتتتاتت ماليتتتة يرافقهتتتا إفصتتتاح مالئتتتم 
لفائدة املستخدمح الداخليح و اخلارجيح، حيث يستند إليها يف ا اذ أفضل القترارات االستشتارية و اإلداريتة ،وتطلتب 

 القانون تغيريات يف العديد من جوانب 
بعض التغيريات اهلامة اليت يتم تنفيذها، والدراستات التيت يتتم إجرا هتا  .تقارير املالية من قبل الشركات وحتليلهاال

 : 1حت  إشرال القانون هي
 ؛ابت اإلبداعية وملاوزات اإلدارةمنع إدارة احلسا -
 ؛حتديد اخلدمات  ري التدقيقية اليت يقدمها مدققو احلساابت -
 ؛يف الشركات املسامهة العامة مسؤولة عن حتديد وتسديد األتعاب جعل جلان التدقيق  -
 ؛متابعة أي مؤسسة تدقيق يوكل إليها اجناز مهمة تدقيق احلساابت -
 ؛تعزيز اإلفصاح املايل -
 .منع القروض الشخصية املمنوحة من الشركات إىل املدراء التنفيذيح وأعضاء جملس اإلدارة -
 (6880-6882) األزمة املالية  -6

تعرض النظام الرأمسايل العاملي ألزمة مالية واقتصادية خانقة ارب  اقتصادايت العامل وبشدة بدءا من أوت 
، واليت أتسرت على أسرها مجيع اقتصادايت 7008، ولكن مل تظهر آىرها بشكل ملحوظ إال بدءا من العام 7002

حالة من الركود االقتصادي، وبسبب هذه األزمة مت ا اذ الدول املتقدمة والنامية، األمر الذي هدد العامل حبدوث 
العديد من اإلجراءات احملاسبية اليت تدعم التحفظ احملاسيب كان من بينها ، تعليق تطبيق معيار القيمة العادلة ، وإقرار 

القيمة  مشروا إنقاذ النظام املايل، فقد حام  الشكوا بقوة حول األسر الملاكمي الذي أنتجه استخدام طريقة
السوقية، وهو ما دفع العديد من االقتصاديح والذين طاملا تدوا بتطوير طرق القياع احملاسيب لقياع وعرض األصول 
جلعلها تقملب من قيمتها احلقيقية، يطالبون بوقف استخدام أفضل هاته الطرق و أك رها حداسة، على أساع أن القيمة 

                                                           
 106مرجع سابق،ص  ، (كات الصناعية املسامهة األردنيةدراسة يف الشر ) إقبال، م مون القضاة، أسر األزمات املالية على دعم سياسة التحفظ احملاسيبعمر  1



الأدبيات النظرية والدراسات السابقة                           الفصــل الأول          

 

77  
 

الدعوات املطالبة إبيقال تطبيق معيار القيمة العادلة على جمموعة من العادلة من أهم حدوث األزمة، وقد ركزت 
 :1 جوانب القصور مت ل  يف

 ؛ية  البا ما يكون ذو تكلفة عاليةحتديد القيمة العادلة يف احلاالت اليت ال يعتمد فيها على األسعار السوق 
 مشاكل خبصوص  إىلالشركات تؤدي  القيمة العادلة للمخزون واألصول ال ابتة اليت تتضمنها عمليات اندماج

 ؛االعملال
 من الصعب حتديد القيمة العادلة لبعض العناصر وتتبع تغرياهتا وإمكانية التحقق منها. 

 الدراسات السابقة ابللغة العربية واألجنبية: املبحث الثاين
 الدراسات ابللغة العربية: املطلب األول

بعنةةوان ريثةةري  ةةاطر الةةدعاوي القضةةائية علةةى ممارسةةات الةةتحفظ احملاسةةيب يف  6848دراسةةة أ ةةن أتةةد شةةتيوي  4-4
 :، معهد اإلدارة العامة  اململية العربية السعودية1،العدد 58الشركات املتهمة ابلتالعب، اإلدارةالعامة، اجمللد 
 :حتاول هذه الدراسة معاجلة اإلشكالية التالية

احملاستتتيب أعلتتتى يف تلتتتك الشتتتركات املتهمتتتة ظتتتاهراي ابلتالعتتتب  اختبتتتار متتتا إذا كتتتان مستتتتوى ممارستتتات التتتتحفظ
 .ابملقارنة ابلشركات  ري املتهمة ابلتالعب

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، جامعة 3ة العادلة، جملة العلوم التجارية، العدد مناصرية جوهر، انعكاسات التحفظ احملاسيب على املالئمة القيمة للمعلومات أل راض ا اذ القرار يف ظل التوجه الدويل حنو ساسبة القيم  1

  71، ص7002، 1اجلزائر
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 :أهداف الدراسة
 :مشل  هذه الدراسة جمموعة من األهدال جنملها يف النقال التالية

 ؛الشركاتلقواعد التنفيذية حلوكمة قياع الفروق يف حجم ممارسات التحفظ احملاسيب املرتبطة بتطبيق ا -
قياع الفروق يف حجم ممارسات التحفظ احملاسيب املرتبطة اخاطر الدعاوى القضائية وفرض اجلزاءات متن قبتل هيئتة  -

 ؛والشركات  ري املتهمة ابلتالعب سوق املال بح الشركات املتهمة ظاهراي ابلتالعب
الشتتتتركات التتتتيت كانتتتت  متهمتتتتة ظتتتتاهراي فحتتتتص مستتتتتوى ممارستتتتات التتتتتحفظ احملاستتتتيب عنتتتتد إعتتتتداد القتتتتوائم املاليتتتتة يف  -

 .ابلتالعب من قبل اهليئة العامة  لسوق املال
 :منهجية الدراسة

استخدم الباحث منهجيتح رطتلفتح يف دراسة العالقة بح رطاطر الدعاوى القضائية وممارسات التحفظ 
 :احملاسيب ومها كاآليت

عتباره لقياع ال متاسلية توقي  االعملال احملاسيب اب( منوذج حتليل االحندار)  Basuمنهجية تعتمد على منوذج   -
 ؛مقياسا للتحفظ احملاسيب

) منهجية تعتمد على استخدام نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفملية حلقوق امللكية مقياسا للتحفظ احملاسيب  -
 .(ذخذ يف االعتبار خصائص الشركة

 :عينة الدراسة
قبل تنفيذ )  7007-7004-7003شركة  ري متهمة ابلتالعب خالل السنوات ( 70)الدراسة  قد مشل 

ووصل  عدد الشركات بعد تنفيذ  7006نوفمرب  77القواعد  التنفيذ حلوكمة الشركات ببورصة القاهرة واإلسكندرية 
مشاهدة مت استخدامها يف حتليل احندار منوذج ( 070)إىل  7008-7002 تطبيق القواعد التنفيذية خالل السنوات

Basu  مشاهدة مت استخدامها  يف حتليل احندار نسبة القيمة السوقية اىل القيمة الدفملية حلقوق امللكية( 770) و. 
شركة متهمة ظاهراي  72شركة مت ل ( 72) أما فيما خيص الشركات املتهمة ظاهراي ابلتالعب فقد مت استخدام 

 .مت شطب قيدها شطبا إجباراي % 42بنسبة ابلتالعب 
 :نتائج الدراسة

 :من أهم النتائج اليت توصل  إليها هذه الدراسة جنملها يف النقال التالية
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 توايت إن رطتتتاطر التتتدعاوى القضتتتائية حتتتت  الشتتتركات املتهمتتتة ظتتتاهراي ابلتالعتتتب علتتتى ممارستتتة التتتتحفظ احملاستتتيب استتت
 ؛مرتفعة بشكل جوهري إحصائيا

  نستتتتبة القيمتتتتة الستتتتوقية إىل القيمتتتتة الدفمليتتتتة بعالقتتتتة اجيابيتتتتة جوهريتتتتة إحصتتتتائيا يف الشتتتتركات املتهمتتتتة ظتتتتاهراي ارتبتتتتال
 ؛ة ابلشركات  ري املتهمة ابلتالعبابلتالعب مقارن

  عتتدم زايدة مستتتوايت التتتحفظ احملاستتيب يف الفتتملة الالحقتتة لتطبيتتق القواعتتد التنفيذيتتة هليئتتة ستتوق املتتال حيتتث يتوقتتع
 .ر الدعاوى القضائية ابملقارنة ابلفملة السابقة لتطبيقهازايدة رطاط

سلمان خالد سلمان ابو هديب بعنوان أثر ممارسة التحفظ احملاسيب على األداء املايل : دراسة الباحث 4-6
املتمثل هبامش الرحبية ومعدل دوران األصول، الدراسة الستيمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري 

 6840احملاسبة والعلوم املالية واملصرفية، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، عمان،  احملاسبة،قسم

 : مت ل  مشكلة الدراسة يف
 هل يوجد أسر ملمارسة التحفظ احملاسيب على هامش رحبية الشركات ومعدل دوران األصول

 أهداف الدراسة
قياسه و أسره على نتتائج التحليتل املتايل وعلتى هدف  هذه الدراسة للتعرل إىل مفهوم التحفظ احملاسيب وطبيعة 

 :وجه التحديد هتدل الدراسة إىل ما يلي
حتديتتد مستتتوى التتتحفظ احملاستتيب يف التقتتارير املاليتتة الصتتادرة عتتن الشتتركات الصتتناعية املستتامهة العامتتة األردنيتتة عاليتتة  -

 الرحبية املدرجة يف سوق عمان املال؛
احملاسيب امن التقارير املالية على معدل دوران األصول يف الشتركات الصتناعية حتديد األسر اململتب ملستوى التحفظ  -

 .املسامهة العامة األردنية عالية الرحبية
 :منهجية الدراسة

وحتليل  Wilcoxon Signed Ranks Testاستخدم  الدراسة أساليب اإلحصاء الوصفي واختبار 
 .فراياهتااالحندار البسيط لتحليل بياتت الدراسة واختبار 
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 :عينة الدراسة
شركة م خوذة من الشركات الصناعية ( 67)شركة من أصل ( 70)لقد مشل  الدراسة على عينة قوامها 

 (.7006-7007)األردنية عالية الرحبية يف سوق عمان املايل وهي الشركات اليت حقق  أرابحا خالل فملة الدراسة 
 :نتائج الدراسة

اإلحصائية اليت قام  اا هذه الدراسة إاافة إىل اختبار فرايات الدراسة مت التوصل بناءا على االختبارات 
 :إىل النتائج التالية

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بح الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية عالية الرحبية يف درجة حتفظها، أي
منها درجة عالية من التحفظ والبعض اآلخر اظهر درجة أ ا  ري متماسلة يف درجة حتفظها، حيث اظهر البعض 

ابالعملال ابإليرادات  منخفضة، يعود ذلك حسب رأي الباحث إىل االختالل ابلسياسات احملاسبية اخلاصة
 ؛واملصاريف

  يوجد أسر عكسي بداللة إحصائية على هامش الرحبية، عندما تكون درجة التحفظ مرتفعة، وهذا يعا  أن ارتفاا
ظ قد اظهر أسر يف  فيض هامش الرحبية، ويعود ذلك برأي الباحث إىل أن السياسات املتحفظة كان  أك ر التحف

 ؛رصا على أتجيل االعملال ابألرابحح
  يوجد أسر اجيايب بداللة إحصائية على معدل دوران األصول، عندما تكون درجة التحفظ مرتفعة وهذا يعا  أن

 ؛ملموع يف زايدهتا إنتاجية األصول وكان له أسرالتحفظ احملاسيب قد روفق بزايدة 
  ال يوجد أسر بداللة إحصائية على معدل دوران األصول، عند اخنفاض التحفظ احملاسيب، مما يعا  اخنفاض التحفظ

مل يعطي نتائج اجيابية على زايدة إنتاجية أصول الشركات، وسبب ذلك يعود إىل أن االهتمام أصبح بعيدا عن معدل 
 .األصولدوران 

امنار حمسن تيد بعنوان قياس ممارسة التحفظ احملاسيب يف الشركات املسامهة يف سوق : دراسة الباحثة 4-3
 6841، 20، العدد 68جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد ،العراق لألوراق املالية

 :وقد مت تلخيص مشكلة الدراسة يف التسا الت اآلتية
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متتتا متتتدى صتتتحة ممارستتتة شتتتركات املستتتامهة املدرجتتتة يف ستتتوق العتتتراق لتتتألوراق املاليتتتة التتتتحفظ احملاستتتيب عنتتتد القيتتتاع  -0
 واإلفصاح عن نتائج النشال واملركز املايل؟

 ما هو مستوى التباين يف درجة التحفظ بح القطاعات االقتصادية العراقية؟ -7
 :أهداف الدراسة

 :يتهتدل هذه الدراسة إىل حتقيق اآل
مناقشتتة مفهتتوم التتتحفظ احملاستتيب وعتترض وجهتتات النظتتر امل تترية للجتتدل بشتت ن هتتذا املفهتتوم فضتتال عتتن إبتتراز التتدوافع  -

 ؛يف تعزيز جودة األرابح وراء الطلب على ممارسة التحفظ احملاسيب ودوره
اقيتتة عنتتد القيتتاع عتترض وحتليتتل أهتتم املقتتاييس املستتتخدمة لقيتتاع درجتتة التتتحفظ احملاستتيب يف الشتتركات املستتامهة العر  -

 .واإلفصاح عن نتائج النشال واملركز املايل مع بيان مستوى التباين يف درجة التحفظ بح القطاعات االقتصادية
 :منهجية الدراسة

 لقياع درجة التحفظ احملاسيب Basuيف هذه الدراسة مت استخدام منوذج 
 عينة الدراسة

شتتتتركة يف الفتتتتملة متتتتن ( 70)الشتتتتركات املستتتتامهة البتتتتال  عتتتتددها مت قيتتتتاع درجتتتتة التتتتتحفظ احملاستتتتيب يف عينتتتتة متتتتن 
7002-7000  

 نتائج الدراسة
 :لقد توصل  هذه الدراسة إىل النتائج التالية

متارع  البية شركات املسامهة املدرجتة يف ستوق العتراق لتألوراق املاليتة التتحفظ احملاستيب عنتد القيتاع واإلفصتاح 
ابن معامتل احنتدار األرابح علتى   0112Basuعن نتتائج النشتال واملركتز املتايل ، حيتث تبتح متن ختالل تطبيتق منتوذج  

وائتتد املوجبتتة، كمتتا أن القتتوة التفستتريية ملعامتتل التحديتتد للعوائتتد العوائتتد الستتالبة اكتترب متتن معامتتل احنتتدار األرابح علتتى الع
 (.األخبار اجليدة) اكرب من القوة التفسريية ملعامل التحديد للعوائد املوجبة ( األخبار السيئة) السالبة 

هنتتتاا تبتتتاين يف درجتتتة التتتتحفظ احملاستتتيب بتتتح القطاعتتتات االقتصتتتادية، وتعتتتزى تلتتتك املمارستتتة إىل كتتتون التتتتحفظ 
احملاسيب يعد احد اآلليات الفعالة يف تنظيم عقود الشركة مع رطتلتف األطترال األخترى ستواء كانت  متن داختل أو ختارج 
الشركة، فضال عن ملنتب التعترض إىل رطتاطر التقااتي إذا متا مت املبالغتة يف األداء املتايل و فتيض الضترائب التيت تتحملهتا 
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ح يف ملنب األارار اليت قتد تلحتق بستمعتهم املهنيتة يف حتال تبتا  املعتايري الشركة فضال عن ر بة وااعي املعايري واملنظم
 .اليت يتم استغالهلا للممارسات االنتهازية

دراسة عالم دمحم موسى تدان، بعنوان أثر التحفظ احملاسيب يف حتسني جودة التقارير املالية، دراسة تطبيقية  4-1
، عمادة  6، العدد  30دنية ، دراسات العلوم اإلدارية اجمللد على الشركات الصناعية املسامهة العامة األر 

 .6844البحث العلمي، اجلامعة األردنية ، 

 :وقد مت ل  مشكلة هذه الدراسة يف اإلجابة عن التسا الت التالية
 ما مدى التزام الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية ابلتحفظ عند إعداد القوائم املالية؟ -
 هذا التحفظ يف حتسح جودة التقارير املالية الصادرة عن تلك الشركات؟ما أسر  -

 :أهداف الدراسة
 :جاءت هذه الدراسة لتحقيق هدفح مها كاآليت

 ؛صناعية املسامهة العامة األردنيةقياع مستوى التحفظ يف السياسات احملاسبية املتبعة من قبل الشركات ال -
 .جودة التقارير املاليةدراسة أسر التحفظ احملاسيب يف حتسح  -

 :أمهية الدراسة
تكمن األمهية احلقيقية هلذه الدراسة يف تقتدنها ملؤشترات جديتدة عتن مستتوى التتحفظ يف السياستات احملاستبية 

 .يف األردن ابستخدام منهجية رطتلفة
 منهجية الدراسة

 :لقد استخدم  الدراسة اختبارين مها كااليت
  اختبارPooled Data Regression 
  اختبارLogistic Regression 

 عينة الدراسة      
 شركة صناعية مسامهة عامة أردنية، وللفملة( 70) لقد مجع  الدراسة البياتت الالزمة الختبار فراياهتا من 

 7000-7006. 
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 :نتائج الدراسة
متدقق احلستاابت الوستيلة هناا اهتمام مستمر اواوا جودة التقارير املالية وينبع هذا االهتمام من كتون تقريتر 

ونظرا العتمتاد العديتد متن األطترال علتى هتذا  اليت يستطيع املدقق من خالهلا التعبري عن رأيه حول عدالة القوائم املالية،
التقرير يف ا تاذ قراراهتتا االقتصتادية كتان البتد متن البحتث عتن جتودة التقتارير املاليتة وذلتك متن ختالل التدور التذي يلعبته 

ستتيب يف حتستتح جودهتتتا ولتتذلك طتتورت الدراستتة منوذجتتا راياتتيا ن تتل العالقتتة بتتح التتتحفظ احملاستتيب وجتتودة التتتحفظ احملا
 :التقارير املالية ولقد توصل  الدراسة إىل النتائج التالية

( 7003-7007)متيتتتتزت التقتتتتارير املاليتتتتة الصتتتتادرة عتتتتن الشتتتتركات الصتتتتناعية املستتتتامهة األردنيتتتتة ختتتتالل الستتتتنتح 
ح كمؤشتتر علتتى مستتتوى احملاستتيب حيتتث استتتخدم  هتتذه الدراستتة نستتبة املستتتحقات الكليتتة إىل جممتتل األرابابلتتتحفظ 

، حيث يشري ظهتور هتذه النستبة ستالبة عترب متدة زمنيتة إىل استتخدام الشتركة لسياستات أك تر حتفظتا حنتوى التحفظ املايل
 .خلسائر وأتجيل االعملال ابألرابحتعجيل االعملال اب

احملاسيب لتدى الشتركات الصتناعية املستامهة العامتة األردنيتة عنتد إعتدادها للتقتارير املاليتة يستهم  إن إتباا التحفظ
متن التقتارير املاليتة  %24 يف حتسح رأي مدقق احلساابت اخلارجي وزايدة جودة التقارير املاليتة، حيتث بينت  النتتائج أن

، وابلتايل فان التقارير املالية ذات الرأي املتتحفظ أك تر هي تقارير ذات رأي نظيف وهو مؤشر على جودة التقارير املالية
ما يكون، بسبب الشك يف االستمرارية بينما مل تتلقى شركات العينة تقريترا معاكستا أو تقريترا نتنتع فيته املتدقق عتن إبتداء 

 .ا النوا من التقارير تدر احلدوثالرأي، وهو أمر طبيعي، فهذ
إلتتزام الشتركات إبتبتتاا أعلتى درجتتات التتحفظ احملاستتيب يف إعتدادها لتقاريرهتتا  أن للتتدقيق اخلتتارجي دورا مهمتا يف

املالية، مما ينعكس إجيااب على رأي مدقق احلساابت حول عدالة القوائم املالية، حيث بين  دراسة الدراستة أن الشتركات 
 .من مدقق احلساابتيفا اليت التزم  ابلتحفظ احملاسيب عند إعدادها لتقاريرها املالية تلق  تقريرا نظ

توجد عدة عوامل من ش  ا الت سري يف جودة التقارير املالية، حيث أظهرت النتائج وجود أتستري اجيتايب ذي داللتة 
 :إحصائية للعوامل التالية يف جودة التقارير املالية
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 شركات التدقيق اليربي
( Big5)قبتل شتركات التتدقيق اخلمستة الكتربى أظهرت النتائج أن الشركات اليت مت تتدقيق قوائمهتا املاليتة، متن 

يف األردن يف الغالتتب تتلقتتى تقريتترا نظيفتتا، وهتتذا بشتتري إىل حتترص مكاتتتب التتتدقيق الكتتربى علتتى اختيتتار عمالئهتتا ومتيزهتتا 
 .جبودة تقرير عالية

 حجم الشركة
درا ما تتلقى تقريرا أظهرت النتائج أن الشركات الصناعية كبرية احلجم تتميز تقاريرها املالية ابجلودة، وت

 .متحفظا ملا حترص عليه هذه الشركات من احلفاظ على مسعتها
 

 تقرير مدقق احلساابت عن العام السابق
أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بح تقرير املدقق للعام السابق وجودة التقارير إذ أن 

 .كمؤشر على نوا الرأي يف العام احلايلمدققي احلساابت يستعينون برأيهم للعام السابق  
 اخلربة املالية ألعضاء جلنة التدقيق

أظهرت النتائج وجود أتسري اجيايب للخربة املاليتة ألعضتاء جلنتة التتدقيق يف  فتيض احتمتال حصتول الشتركة علتى 
 .تقرير متحفظ،مما يزيد من جودة التقارير املالية

 :للعوامل التالية يف جودة التقارير املاليةكما أظهرت النتائج وجود أتسري سليب 
 درجة الرفع املايل 

أظهتترت النتتتائج أن الشتتركات التتيت يزيتتد نستتبة اعتمادهتتا التتديون يف متويتتل أصتتوهلا تتتنخفض جتتودة تقاريرهتتا املاليتتة 
 .ويزيد احتمال حصوهلا على تقرير متحفظ من مدققي احلساابت اخلارجي

 حجم جلنة التدقيق 
 .زايدة أعضاء جلنة التدقيق فوق احلد املناسب قد يؤدي إىل  فيض جودة التقارير املالية أظهرت النتائج أن

 نسبة األسهم العادية اململوكة من قبل أعضاء جملس اإلدارة 
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أظهرت النتائج ان عالقة نسبة األسهم العادية اململوكة متن قبتل أعضتاء جملتس اإلدارة فقتد كانت  ستلبية لكنهتا 
ئية، حيتث أن امتتالا جملتس اإلدارة ألستهم الشتركة قتد خيفتض متن حيتادهم ويتدفعهم حنتو حتريتتف  تري ذات داللتة إحصتا

 .القوائم املالية لتحقيق مصاحل شخصية مما يدفع املدقق اخلارجي إىل إصدار رأي متحفظ
دراسة عبدالرتان دمحم سليمان رشوان،أثر التحفظ احملاسيب على ختفيض عدم متاثل املعلومةات  وتيلفةة رأس  4-5

 اليليةة اجلامعيةة للعلةوم والتينولوجيةا غةزة، ، قسةم العلةوم اإلداريةة واملاليةة،(IFRS)املال يف إطار املعايري الدولية 
 6842خلضر،الوادي،اجلزائر، الشهيد ته،جامعة 81العدد  صادية،فلسطني، جملة التنمية اإلقت

 :مت  صيا ة مشكلة الدراسة يف التسا الت التالية
 على استخدام التحفظ احملاسيب؟ IFRSهل يوجد أسر لتطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -
 ؟IFRSهل يوجد أسر للتحفظ احملاسيب يف احلد من عدم متاسل املعلومات يف إطار املعايري الدولية  -
 ؟IFRSهل يوجد أسر للتحفظ احملاسيب يف  فيض تكلفة رأع املال يف إطار املعايري الدولية  -

 أهداف الدراسة
 ؛استخدام التحفظ احملاسيبعلى  IFRSحتديد أسر تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  -
 ؛IFRSبيان أسر التحفظ احملاسيب يف احلد من ظاهرة عدم متاسل املعلومات يف إطار املعايري الدولية  -
 .IFRSبيان أسر التحفظ احملاسيب يف  فيض تكلفة رأع املال يف إطار املعايري الدولية  -

 منهجية الدراسة
 ؛انب النظريي يف تبيح وتوايح اجلاملنهج الوصفي التحليل -
 ؛يف اختبار الفرايات(  (SPSSاستخدام الربتمج اإلحصائي  -
 . أداة اإلستبانة -

 عينة الدراسة
كان  عينة الدراسة مكونة متن املتدراء ور ستاء األقستام واحملاستبح العتاملح ابألقستام املاليتة ابلشتركات املدرجتة 

العينتتتة العشتتتوائية الطبقيتتتة الختيتتتار عينتتتة الدراستتتة مفتتتردة، حيتتتث استتتتخدم أستتتلوب ( 766) يف بورصتتتة فلستتتطح البالغتتتة 
 .مفردة( 077)والبال  عددها 
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 نتائج الدراسة
 :لقد مت عرض نتائج هذه الدراسة يف جمموعة من النقال وهي كالتايل

التنبتتتؤ علتتتى يستتاهم االلتتتتزام ابملعتتتايري الدوليتتتة والتتتتحفظ احملاستتتيب يف زايدة وجتتودة استتتتمرارية األرابح وقتتتدرة املستتتامهح  -
 ؛ابلتدفقات املستقبلية

زايدة التتتحفظ احملاستتيب يتتؤدي إىل زايدة مستتتوى مالئمتتة وموسوقيتتة وجتتودة املعلومتتات املاليتتة متتن ختتالل  فتتيض عتتدم  -
 ؛متاسلها

يتتتتتؤدي تطبيتتتتتق املعتتتتتايري الدوليتتتتتة والتتتتتتحفظ احملاستتتتتيب إىل زايدة االستتتتتت مارات يف الشتتتتتركة لتماستتتتتل املعلومتتتتتات املقدمتتتتتة  -
 ؛للمست مرين

 ؛التحفظ احملاسيب من ممارسات إدارة األرابح وتوفري احلماية للمسامهح وزايدة قيمة الشركة خيض -
يتتؤدي تطبيتتق املعتتايري الدوليتتة إىل التقليتتل متتن استتتخدام التتتحفظ احملاستتيب، ممتتا يضتتعف العالقتتة بتتح التتتحفظ احملاستتيب  -

 ؛واخنفاض عدم متاسل املعلومات
 ؛تعتمد املعلومات املالية يف ا اذ قراراهتا االست مارية بشكل رشيديساعد التحفظ احملاسيب األطرال اليت  -
 ؛يؤدي استخدام مفهوم التحفظ احملاسيب يف جمال احملاسبة إىل رطرجات ساسبية متتاز ابملواوعية -
 ؛خيفض التحفظ احملاسيب من تكلفة رأع املال وحالة عدم الت كد يف املعلومات احملاسبية -
 ؛حملاسيب إىل حتسح جودة التقارير املالية، وجودة اإلفصاح املايليؤدي استخدام التحفظ ا -
 ؛يعمل التحفظ احملاسيب على  فيض القيمة الدفملية للشركة، مقابل قيمتها السوقية -
 ؛تعترب املعلومات املتحفظة واملتماسلة اليت تقدمها الشركة هلا دور ابرز يف حتديد قرارات التمويل وهيكل رأع املال -
 ؛لتحفظ احملاسيب يف حتسح أداة اإلدارة و فيض تكاليف اإلدارةيساهم ا -
تبح أن الشركات املدرجة يف بورصة فلسطح مل تستتفيد متن منتافع التتحفظ احملاستيب عنتد إعتداد قوائمهتا املاليتة، ومتا  -

 ؛حيققه من متاسل للمعلومات و فيض لتكلفة رأع املال
اا الذي تنتمي إليته الشتركة متن القطاعتات املختلفتة املوجتودة يف بورصتة إن مستوى التحفظ احملاسيب يت سر بنوا القط -

 ؛فلسطح
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إن تطبيتتتق القيمتتتة العادلتتتة عنتتتد إعتتتادة تقيتتتيم األصتتتول يتتتؤدي إىل زايدة حساستتتية االستتتتجابة ملعرفتتتة اخلستتتائر واتتتعف  -
 .االستجابة ملعرفة اإليرادات

نصر طه حسن عرفة، جمدي مليجي عبد احلييم مليجي، حمددات ضعف الرقابة الداخلية وأثره . دراسةد 4-1
على مستوي التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية للشركات املسجلة يف البورصة املصرية، اإلدارة العامة، اجمللد 

 6841، 6، العدد 51

 :السؤال العام التايلإن املشكلة سل الدراسة تتبلور يف اإلجابة عن 
متتتا احملتتتددات املتتتؤسرة علتتتى اتتتعف الرقابتتتة الداخليتتتة يف الشتتتركات املصتتترية املستتتجلة ومتتتا أستتتر ذلتتتك علتتتى مستتتتوى التتتتحفظ 

 احملاسيب يف التقارير املالية؟
 أهداف البحث

ركة، يتم ل اهلدل الرئيسي يف استكشال العوامل اليت قد ترتبط بوجود نظام الرقابة داخلية اعيف داختل الشت
ومدى انعكاع ذلك على الضتعف إتبتاا الشتركة لسياستة التتحفظ احملاستيب يف بيئتة األعمتال املصترية ويشتتق متن اهلتدل 

 :الرئيسي جمموعة من األهدال الفرعية تتم ل فيما يلي
 ؛الشركة ومستوى الرقابة الداخلية حتليل طبيعة العالقة بح خصائص-
 ؛مستوى الرقابة الداخليةوكمة على التعرل على أسر آليات احل-
 .التحقق من أسر الرقابة الداخلية على مستوى التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية-

 منهجية الدراسة
اعتمتدت الدراستة  علتى أستلوب حتليتل احملتتوي وذلتك لبنتاء منتوذجح أحتدمها حملتددات اتعف الرقابتة  الداجيتة 

تحفظ احملاستتيب حيتتث استتتخدم يف ذلتتك اختبتتار االرتبتتال واالحنتتدار يف واآلختتر لعالقتتة اتتعف الرقابتتة الداخليتتة بدرجتتة التت
 .فحص العالقة بح متغريات الدراسة

 عينة الدراسة
 .7004شركة من الشركات املصرية املسجلة خالل عام ( 008)مشل  الدراسة عينة مكونة من 

 نتائج الدراسة
 :طبيقية إىل النتائج التاليةتوصل الباح ان من خالل ما أسفرت عنه الدراسة النظرية والت
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يتتت سر نظتتام الرقابتتة الداخليتتة ابلعديتتد متتن احملتتددات التتيت متتن أمههتتا زايدة نطتتاق وتعقتتد عمليتتات الشتتركة، والتغيتتري يف  -
اهليكل التنظيمي، وعمر الشركة، واخنفاض املوارد املخصصة للرقابة الداخليتة، وسترعة منتو الشتركة، واخنفتاض جتودة جلتان 

 ؛وتقدمي املراجع الستقالته حدي ااملراجعة، 
بنظتام رقابتة داخليتة قتوي إىل حتد متا حيتث بلت  عتدد الشتركات  7004تتسم الشركات املصرية املسجلة ختالل عتام  -

ورد  (%33،1) شتتتركة بنستتتبة ( 40) مقارنتتتة ( %66،0)شتتتركة بنستتتبة ( 28) التتتيت تضتتتمن  تقريتتتر ذات رأي نظيتتتف 
 ؛تزامها اعايري املراجعة وقواعد حوكمة الشركاتبش  ا تقرير متحفظ وهو ما قد يعكس ال

واتتعف نظتتام ( تعقتتد عملياهتتتا) هنتتاا عالقتتة ارتبتتال ستتالبة ولتتيس هلتتا أتستتري معنتتوي بتتح عتتدد أقستتام العمتتل ابلشتتركة  -
 ؛الرقابة الداخلية

( واالستتتحواذعمليتتات االنتتدماج ) هنتتاا عالقتتة ارتبتتال موجبتتة وذات أتستتري معنتتوي بتتح قيتتام الشتتركة إبعتتادة هيكلتتة  -
واعف نظام الرقابة الداخلية حيث أن عمليات إعادة اهليكلة قد تزيد من صراعات الوكالتة و فتض متن بواعتث اإلدارة 

 ؛لالحتفاظ بنظام رقابة داخلية جيد
هناا عالقة ارتبال سالبة وذات أتسري معنوي بح عمر الشركة واعف الرقابة الداخلية أي أن الشتركات ذات العمتر  -

 ؛ متتلك نظام رقابة داخلية قوي حيث متتلك اخلربة املطلوبة لتنفيذ رقابة داخلية كفءاألكرب
هنتتاا عالقتتة ارتبتتتال ستتالبة وذات أتستتري معنتتتوي بتتح املتتوارد املاليتتتة املخصصتتة للرقابتتة الداخليتتتة واتتعف نظتتام الرقابتتتة  -

 ؛الست مار يف النظم واوابط الرقابةالداخلية، فالشركات اليت تعاف من مشاكل مالية تكون أك ر احتماال لتخفيض ا
هنتتاا عالقتتة ارتبتتال ستتالبة وذات أتستتري معنتتوي بتتح ستترعة منتتو الشتتركة واتتعف الرقابتتة الداخليتتة، فالشتتركات ستتريعة  -

 ؛النمو تكون يف واع أفضل وقادرة على توفري املوارد املالية لتصميم نظم رقابة داخلية فعالة
ري معنتوي بتح جتودة جلتان املراجعتة واتعف الرقابتة الداخليتة وهتو متا قتد ي تري هناا عالقة ارتبال سالبة وليس هلتا أتست -

 ؛شكوا حول مدى توافر متطلبات جودة جلان املراجعة يف البيئة املصرية
هنتتتاا عالقتتتة ارتبتتتال موجبتتتة ولتتتيس هلتتتتا أتستتتري معنتتتوي بتتتح استتتتقالة مراقتتتتب احلستتتاابت واتتتعف نظتتتام رقابتتتة الرقابتتتتة  -

 ؛الداخلية
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ة الداخليتتة  بدرجتتة التتتحفظ احملاستتيب يف التقتتارير املاليتتة بعالقتتة ارتبتتال ستتالبة وذات أتستتري معنتتوي يتترتبط اتتعف الرقابتت -
حيث أن  ياب الرقابة الداخلية قد يدفع الشركات إىل تبا  سياسات ساسبية متحفظة، اتدل إنتتاج تقتارير ماليتة ذات 

 .جودة عالية
أثر خصائص جودة التدقيق يف حتسني مستوي التحفظ احملاسيب : عالم دمحم موسى تدان بعنوان. دراسة د 4-2

 6846، العدد الرابع، 56يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، اإلدارة العامة، اجمللد 

 :هذه الدراسة جاءت ملعاجلة املشكلة التالية
 يف حتسح مستوى التحفظ احملاسيب يف الشركات املسامهة؟ما هو دور خصائص جودة التدقيق 

 أهداف الدراسة
 :هتدل هذه الدراسة إىل ما يلي

 ؛لتدقيق األردنيةقياع مستوى جودة التدقيق يف مكاتب ا -
رجتة يف ستوق عمتان لتألوراق قياع مستتوى التتحفظ احملاستيب يف التقتارير املاليتة الصتادرة عتن الشتركات الصتناعية املد -

 ؛املالية
 ؛فظ احملاسيب يف التقارير املاليةالتعرل على دور خصائص جودة جودة التدقيق يف حتسح مستوى التح -
يعطتتي تقيتتيم جتتودة التتتدقيق  يف مكاتتتب التتتدقيق األردنيتتة معلومتتات معلومتتات مهمتتة لكتتل متتن املهتمتتح بتنظتتيم هتتذا  -

مستتتتوى التتتتحفظ احملاستتتيب يف التقتتتارير املاليتتتة ستتتول القطتتتاا احليتتتوي يف األردن وكتتتذلك املتعتتتاملح معهتتتا، كمتتتا أن تقيتتتيم 
 .يسهم يف الكشف عن شفافية اإلفصاح املايل يف سوق عمان لألوراق املالية

 منهجية الدراسة
 :استخدم  هذه الدراسة جمموعة من املقاييس اإلحصائية املالئمة منها

 ؛اإلختبار ذو احلدين-
 ؛اختبار العينة األحادية-
 .بطريقة املربعات الصغرى العادية االحندار املتعدد-

 عينة الدراسة
 (7000-7007) شركة صناعية مدرجة يف سوق عمان املايل للفملة للفملة ( 31) مشل  عينة الدراسة 
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 نتائج الدراسة
 :لقد خلص  هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها

رة عتتتتن الشتتتركات الصتتتتناعية املاليتتتة الصتتتادعتتتدم الت كتتتد متتتتن وجتتتود مستتتتتوى مقبتتتول متتتن التتتتتحفظ احملاستتتيب يف التقتتتتارير -
 ؛األردنية

قيق حجتتم مكتتتب التتتد: وجتتود أتستتري إجيتتايب لتتبعض خصتتائص جتتودة التتتدقيق يف حتستتح مستتتوى التتتحفظ احملاستتيب وهتتي-
 ؛والتخصص يف صناعة العميل

مستتوى التتحفظ يف حتستح  عدم وجتود عالقتة بتح مكتتب التتدقيق متع مكاتتب التتدقيق العامليتة ، وأتعتاب التتدقيق أستر-
 ؛احملاسيب

 .عدم إسبات عالقة فملة االحتفاظ ابلعميل ابلتحفظ احملاسيب حيث بقي  سل شك ومل تستطيع الدراسة إسباهتا 

 الدراسات السابقة ابلغة األجنبية: املطلب الثاين
 بعنوان  Dr Sa'ad al-sakimi،D r Hanan Al-awawdehدراسة  6-4

The effect of accountinge conservation and its Impacts on the fair value 

corporation،awpirical study on Jordanian public Joint-stock، Industrial 

companies 

 :كان  إشكالية هذه الدراسة متم لة يف
إذا كان التحفظ  معرفة ما إذا كان  ممارسات التحفظ احملاسيب تؤسر على القيمة العادلة للشركات أوال؟ ومعرفة ما_ 

 احملاسيب يؤدي إىل تعزيز و زايدة القيمة العادلة او لتقليله؟
 أهداف الدراسة

هتدل هذه الدراسة بشكل عام إىل معرفة أتسري التحفظ احملاسيب على القيمة العادلة للشركات الصناعية 
 :األردنية ونتطرق إىل تفاصيل هذه األهدال يف النقال التالية

 التحفظ احملاسيب على القيمة العادلة للشركات الصناعية األردنية، التعرل على أسر-
 .التعرل على أتسري متغريات الرقابة األخرى على القيمة العادلة للشركات الصناعية األردنية-

 منهجية الدراسة
 :منهجية الدراسة كان  عبارة عن استخدام متغريات التحكم لقياع التحفظ احملاسيب وهي كاآليت

 الشركة،حجم -
 معدل األصول االجنازات،-
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 نسبة الدين إىل امللكية،-
 .نسبة توزيع األرابح-

 نتائج الدراسة
 :توصل  هذه الدراسة إىل النتائج التالية

وجود اختالل يف مدى ممارسة التحفظ احملاسيب من قبل الشركات الصناعية األردنية واخنفاض مستوى التحفظ -
 احملاسيب بشكل عام،

ا وااح يف حجم الشركات الصناعية األردنية، وعلى النقيض من نسبة الديون يف الشركات، فضال عن وجود تنو -
 اختالل كبري يف الرحبية ونسبة األرابح املوزعة،

أن التحفظ احملاسيب املنخفض يلعب دورا هاما يف زايدة القيمة العادلة  للشركات الصناعية األردنية واليت تؤكد على -
 ية بح مفهوم التحفظ احملاسيب والقيمة العادلة،العالقة السلب

أن حجم أصول الشركة ورحبيتها يعد من أهم العوامل اليت هلا أتسري اجيايب على القيمة العادلة للشركات حيث تؤسر -
على الديون بشكل سليب على القيمة العادلة، يف حح أن نسبة توزيع األرابح ونسبة األصول ال ابتة مل يكن هلا أتسري 

 .القيمة العادلة
 بعنوان Dr tareq z،Mashokaدراسة   6-6

Measuring Accounting conservation for companies in Amman Stock Fxchang( 

ASE) During the period 2001-2010، Department of Accounting،Mutah 

university،Jardan 

 :كان  إشكالية هذه الدراسة مقسمة إىل ما يلي
 للشركات املدرجة يف البورصة؟ يقيس التحفظ احملاسيبBasu معرفة ما إذا كان منوذج -
معرفة ما إذا كانت  الشتركات املدرجتة يف البورصتة التيت أبلغت  عتن خستائر يف العتام الستابق تستتخدم خيتارات ساستبية -

 ألقل حتفظ من أجل عكس اخلسائر واإلبالق عن أرابح أعلى؟
 مة املالية أي أتسري على مستوى التحفظ احملاسيب للشركات املدرجة يف البورصة؟معرفة ما إذا كان لالز -
 أهداف الدراسة 

 :هتدل هذه الدراسة إىل
 ، 7000-7000قياع التحفظ احملاسيب لدى الشركات املدرجة يف سوق عمان املايل خالل  -
 . معرفة مدى أتسري متغريات البيئة اخلارجية احمليطة ابلشركات على مستوى التحفظ احملاسيب -
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 منهجية الدراسة
 .لقياع التحفظ احملاسيب يف التقارير املالية  Basu ( 1997)اعتمدت الدراسة على منوذج 

 عينة الدراسة
عمتتان، وذلتتك يف كتتل متتن القطاعتتات ال الستتة الرئيستتية تشتتمل عينتتة الدراستتة مجيتتع الشتتركات املدرجتتة يف بورصتتة          

 .الصناعي واملصريف واخلدمايت شركة يف القطاا الصناعي يف القطاا الصناعي
 .شركة يف القطاا املصريف 07 -
 .شركة يف القطاا اخلدمايت 37 -

 نتائج الدراسة
 :لقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 يقيس يف الواقع التحفظ احملاسيب ابلنسبة للشركات املدرجة يف البورصة، Basuأن منوذج -
أن التتتحفظ احملاستتيب أعلتتى ابلنستتبة للشتتركات التتيت تبلتت  عتتن اخلستتائر مقارنتتة ابلشتتركات التتيت تعلتتن عتتن األرابح وابلتتتايل -

 فمستوى التحفظ احملاسيب يتغري وفقا لرحبية الشركات،
ظتتتة يف إعتتتداد تقاريرهتتتا املاليتتتة بينمتتتا ال يظهتتتر القطاعتتتان اآلختتتران أي دليتتتل علتتتى أن الشتتتركات الصتتتناعية كانتتت  متحف-

استخدام ممارستات التتحفظ احملاستيب ويفستر هتذا أبن الشتركات الصتناعية تعتمتد علتى املستتحقات أك تر متن القطاعتات 
 األخرى للشركات كما أظهرت النتائج أن شركات اخلدمات ليس  متحفظة يف تقاريرها،

ات التتيت تعكتتس اخلستتارة تظهتتر استتتخداما اقتتل للتتتحفظ احملاستتيب ونكتتن تفستتري ذلتتك متتن ختتالل جهتتود هتتذه أن الشترك-
الشتتركات متتن أجتتل اإلبتتالق عتتن األرابح مباشتترة بعتتد ستتنة اخلستتارة لتتذلك فإ تتا تبتعتتد عتتن ممارستتات التتتحفظ احملاستتيب 

 وتظهر موقف متفائل من نتائجها املالية واستعادة سقة السوق بسرعة،
الشتتركات تظهتتر ممارستتات أك تتر حتفظتتا قبتتل األزمتتة املاليتتة، تريتتد الشتتركات إظهتتار أن األزمتتة لتتيس هلتتا أتستتري يتتذكر أو أن -

ويصتتدرون تقتتارير ماليتتة ذات ترتيتتب ( أك تتر تفتتا ال) حتتا علتتى مركزهتتا املتتايل لتتذلك فهتتم يستتتخدمون ممارستتات ساستتبية 
 .مايل أقوى و أفضل

 J.Ameida،A.Neto،R.Bastinaello،E.Moneque،2012دراسة  3-3
Effect of incomsmothing practices on the corservation of public 

companieslisted on the BM & FBOVESPA 
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 :جاءت هذه الدراسة ملعاجلة اإلشكالية التالية
احملاستيب املشترول يف  ما مدى قدرة املعلومات احملاسبية علتى كشتف ممارستات متهيتد التدخل وعالقتته بتدرجات  التتحفظ

 الشركات الربازيلية يف سوق املال؟
 أهداف الدراسة

 :هتدل هذه الدراسة إىل كل ما يلي
 بيان قدرة املعلومات احملاسبية على كشف ممارسات متهيد الدخل،-
 معرفة عالقة ممارسات متهيد الدخل بدرجات التحفظ احملاسيب املشرول،-

 منهجية الدراسة
 :لىاعتمدت الدراسة ع

 لقياع ممارسة متهيد الدخل يف القوائم املالية،  Eckel،1981مؤشر -
 .لقياع درجات التحفظ احملاسيب  Basu،1997 موذج-

 عينة الدراسة
 شركة مدرجة يف بورصة ساوابولو الربازيلية 7080لقد اشتمل  الدراسة على عينة مكونة من 

 نتائج الدراسة
 :هذه الدراسة هيومن أهم النتائج اليت توصل  إليها 

وجتتتتود ممارستتتتة لتمهيتتتتد التتتتدخل يف ا لتتتتب عينتتتتة الدراستتتتة، األمتتتتر التتتتذي أدى إىل اخنفتتتتاض درجتتتتات التتتتتحفظ احملاستتتتيب -
 املشرول،

تستتجيل مستتتوى يف درجتتات التتتحفظ احملاستتيب املشتترول يف الشتتركات  تتري املمهتتدة للتتدخل وهتتو متتا يتتدل علتتى ستترعة -
 العامل الزما  يف االعملال ابخلسائر واألرابح،االعملال ابخلسائر واألرابح وعدم استخدام 

الشتركات املمهتتدة للتتدخل مستتتوى التتتحفظ احملاستتيب متتنخفض بقوائمهتا املاليتتة، وهتتو متتا يفستتر استتتخدام عامتتل توقيتت  -
 .االعملال ابألرابح واخلسائر من اجل تغطية التذبذب يف سنوات الدخل املنخفض
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 ابلدراسة احلاليةمقارنة الدراسات السابقة : املطلب الثالث
 :من حيث جمتمع الدراسة: أوال
 ،ابلنسبة للدراسات السابقة  تص ببيئات اقتصادية وساسبية  تلف عن البيئة اجلزائرية 
  كانتتت  الدراستتتات التطبيقيتتتة اخلاصتتتة ابلدراستتتات الستتتابقة ستتتواء العربيتتتة أو األجنبيتتتة معظمهتتتا مدرجتتتة يف البورصتتتات

 لسوقية  تلف عن شركات املسامهة املوجودة يف البيئة اجلزائرية،وابلتايل خصائصها االقتصادية وا
  ابلنستتبة للدراستتات اخلاصتتة ابلتتتحفظ احملاستتيب فقتتد متتت  معاجلتتة م تتل هتتذه املوااتتيع بشتتكل كبتتري وواستتع يف التتدول

 تعتتاث م تتل هتتذه األجنبيتتة والعربيتتة األختترى خاصتتة بعتتد األزمتتة املاليتتة العامليتتة األختترية علتتى عكتتس البيئتتة اجلزائريتتة التتيت مل
الدراسات إال بنسب قليلة جدا حيث تعترب دراستتنا متن بتح أوائتل الدراستات التيت تناولت  مفهتوم التتحفظ احملاستيب متن 

 .خالل تطبيقه على عينة من أفراد اجملتمع
 :من حيث أداة الدراسة: اثنيةا

 :لية لقياع مستوى التحفظ احملاسيبلقد اعتمدت معظم الدراسات األجنبية والعربية األخرى على النماذج التا
  منوذج حتليل االحندارBasu، 
  (حيث ذخذ يف االعتبار خصائص الشركة) نسبة القيمة السوقية إىل القيمة الدفملية حلقوق امللكية، 
  اختبار Pooled Data Regression وLogisticRegression، 
 لدراسة،اختبار االرتبال واالحندار لفحص العالقة بح متغريات ا 
 ،اختبار ذو احلدين واختبار العينة األحادية 
  استتخدام التربتمج اإلحصتائيSpss  واختبتارWilcoxon signed Rankstest  وهتو األمتر ذاتته التذي اتبعتته

متن اجتل قيتاع متغتريات الدراستة وأيضتا الختبتار فراتيات الدراستة واإلجابتة عتن  Spssدراستنا ابستخدامها لتربتمج التتت
 .الفرعية لالشكالية املطروحة التسا الت

 :من حيث النتائج املتوصل إليها: اثلثةةا
 تلف دراستنا عتن الدراستات الستابقة العربيتة واألجنبيتة يف كو تا دراستة خاصتة ابلبيئتة اجلزائريتة  تري مدرجتة يف 

 :البورصة واهم أوجه التشابه واالختالل يف النتائج املتوصل إليها ندرجها يف األيت
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 :ابلنسبة ألوجه االختالف والتشابه بني نتائج الدراسات السابقة العربية ودراستنا احلالية-1
  التتتيت تناولتتت  مفهتتتوم التتتتحفظ احملاستتتيب  متتتن ختتتالل قيتتتاع ارتفتتتاا رطتتتاطر ( 7000انتتتن امحتتتد شتتتتيوي ) جنتتتد دراستتتة

أن رطتتاطر التتدعاوى القضتتائية  التتدعاوى القضتتائية يف الشتتركات املتهمتتة ظتتاهراي ابلتالعتتب حيتتث تشتتاا  متتع دراستتتنا يف
تكون مرتفعة يف الشركات املتهمة ظاهراي ابلتالعب التيت تكتون فيهتا ممارستات التتحفظ احملاستيب منخفضتة، و تلتف عتن 

،نستبة القيمتة Basuدراستنا يف كيفية قياع متغريات الدراسة حيتث استتخدم  الدراستة الستابقة منتوذج حتليتل االحنتدار 
، توصتتل  دراستتتنا إىل النتتتائج (حيتتث ذختتذ يف االعتبتتار خصتتائص الشتتركة) حلقتتوق امللكيتتة  الدفمليتتةالستتوقية اىل القيمتتة 

 ؛الختبار أسر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املاليةSpssابستخدام  الربتمج اإلحصائي لت 
  هتامش ) ألداء املتايل وتناول  هذه الدراستة أستر التتحفظ احملاستيب علتى ا( 7008سلمان خالد سلمان ) جند دراسة

وقتتد تشتتاا  متتع دراستتتنا يف كتتون التتتحفظ احملاستتيب حيتتد متتن إدارة األرابح متتن ختتالل ( الرحبيتتة ومعتتدل دوران األصتتول
أتجيتتل االعتتملال ابإليتترادات و تعجيتتل االعتتملال ابملصتتروفات، كمتتا تشتتاا  أيضتتا الدراستتتان يف كيفيتتة قيتتاع متغتتريات 

 ؛Wilcoxon Signed Ranks testواختبار  Spssالربتمج اإلحصائي الدراسة  حيث استخدم  الدراستان 
  تناولت  هتذه الدراستة قيتاع ممارستات التتحفظ احملاستيب يف شتركات املستامهة ( 7004امنتار سستن محيتد )جند دراستة

التتيت وقتتد تشتتاا  متتع دراستتتنا يف أن التتتحفظ احملاستتيب جينتتب التعتترض إىل رطتتاطر التقااتتي إاتتافة إىل  فتتيض الضتترائب 
تتحملهتتتا الشتتتركة، و تلتتتف عتتتن دراستتتتنا يف كيفيتتتة قيتتتاع متغتتتريات الدراستتتة حيتتتث  استتتتخدم  الدراستتتة الستتتابقة منتتتوذج  

Basu   يف القيتتاع بينمتتا توصتتل  دراستتتنا إىل النتتتائج ابستتتخدام  التتربتمج اإلحصتتائي لتتتSpss  الختبتتار أستتر التتتحفظ
 ؛اسيب على جودة القوائم املاليةاحمل
  تناولتت  الدراستتة أستتر خصتتائص جتتودة التتتدقيق يف حتستتح مستتتوى ( 7007عتتالم دمحم موستتى محتتدان ) جنتتد دراستتة

التتتحفظ احملاستتيب وقتتد تشتتاا  متتتع دراستتتنا يف أن هنتتاا أتستتر اجيتتايب لتتتبعض خصتتائص التتتدقيق ولتتيس كلهتتا يف حتستتتح 
دراستتة حيتتث  استتتخدم  الدراستتة الستتابقة مستتتوى التتتحفظ احملاستتيب، و تلتتف عتتن دراستتتنا يف كيفيتتة قيتتاع متغتتريات ال

اختبار ذو احلدين واختبار العينة األحادية  يف القياع بينما توصل  دراستنا إىل النتائج ابستتخدام  التربتمج اإلحصتائي 
 ؛اسيب على جودة القوائم املاليةالختبار أسر التحفظ احمل Spssلت 
  اولتت  هتتذه الدراستتة أستتر التتتحفظ احملاستتيب علتتى  فتتيض عتتدم وقتتد تن (7002عبتتد الرمحتتان دمحم ستتليمان )جنتتد دراستتة

متاسل املعلومات وتكلفة رأع املال، حيتث تشتاا  متع دراستتنا يف كافتة اجلوانتب ستواء متن تحيتة النتتائج املتوصتل إليهتا 
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ر أستر الختبتا Spssأو من تحية كيفية قياع متغتريات الدراستة حيتث استتخدم  كتال الدراستتان التربتمج اإلحصتائي لتت 
 . التحفظ احملاسيب على املتغريات األخرى

 :ابلنسبة إىل أوجه االختالف والتشابه بني نتائج الدراسات األجنبية ودراستنا احلالية-2
  جند دراسةDr Sa'ad al-sakimi،D r Hanan Al-awawdeh 

تناولتت  هتتذه الدراستتة أستتر التتتحفظ احملاستتيب علتتى القيمتتة العادلتتة للشتتركة تشتتاا  متتع دراستتتنا يف كتتون التتتحفظ 
احملاستتتيب املتتتنخفض يتتتتؤدي إىل زايدة القيمتتتة العادلتتتة للشتتتتركة أي أن هنتتتاا عالقتتتتة ستتتلبية بتتتح التتتتتحفظ احملاستتتيب والقيمتتتتة 

حجتتتم الشتتتركة، استتة حيتتتث  استتتتخدم  الدراستتة الستتتابقة العادلتتة،، و تلتتتف عتتتن دراستتتنا يف كيفيتتتة قيتتتاع متغتتتريات الدر 
يف القيتتاع بينمتتا توصتتل  دراستتتنا إىل النتتتائج معتتدل األصتتول االجنتتازات، نستتبة التتدين إىل امللكيتتة، نستتبة توزيتتع األرابح 

 .الختبار أسر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية Spssابستخدام  الربتمج اإلحصائي لت 
  جند دراسةDr tareq z،Mashoka 

وقتد تعارات   7000-7000قيتاع التتحفظ احملاستيب يف شتركات املستامهة ختالل الفتملة تناول  هذه الدراستة 
مع نتتائج دراستتنا حيتث أظهترت نتتائج الدراستة الستابقة أبن الشتركات كانت  تستتخدم ممارستات ساستبية متحفظتة قبتل 

،و تلف عتتتتن دراستتتتنا أيضتتتتا يف كيفيتتتة قيتتتتاع قتتتة ابألزمتتتتة املاليتتتةاألزمتتتة املاليتتتتة أي أن التتتتحفظ احملاستتتتيب لتتتيس لتتتته أي عال
لقيتاع التتحفظ احملاستيب يف التقتارير املاليتة  Basu (1997)حيث استخدم  الدراسة الستابقة منتوذج  متغريات الدراسة

علتتى جتتودة  الختبتتار أستتر التتتحفظ احملاستتيب Spssبينمتتا توصتتل  دراستتتنا إىل النتتتائج ابستتتخدام  التتربتمج اإلحصتتائي لتتت 
 .القوائم املالية
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 خالصة الفصل

لقتتد مت التطتترق يف هتتذا الفصتتل إىل مفهتتوم التتتحفظ احملاستتيب وممارستتاته احملاستتبية يف ظتتل تطبيتتق النظتتام احملاستتيب 
التتذي يتتوفر خيتتارات ساستتبية وطتترق وبتتدائل قيتتاع متكتتن احملاستتب متتن التتتحكم يف شتتكل ونتتوا املعلومتتات  SCFاملتتايل 

احملاستتبية املفصتتح عنهتتا يف القتتوائم املاليتتة، كمتتا استعراتتنا عالقتتة التتتحفظ احملاستتيب أبهتتم املتغتتريات التتيت تستتاهم يف جتتودة 
اإلفصاح عن الشفافية يف املعلومات احملاستبية، )القوائم املالية واتضح أن هناا عالقة قوية بح التحفظ احملاسيب وكل من 

وهتي متغتريات هلتا أتستري قتوي علتى ( اسبية، فعالية حوكمة الشتركات،تكلفة رأع املتالجودة األرابح ،جودة املعلومات احمل
جتتودة القتتوائم املاليتتة، كمتتا تطرقنتتا أيضتتا إىل عالقتتة التتتحفظ احملاستتيب ابألزمتتات املاليتتة ومتتن بينهتتا األزمتتة العامليتتة األختترية 

الل تعاراه مع القيمة العادلتة التيت تعتد متن حيث اتضح لنا أبن التحفظ احملاسيب خيفف من حدة األزمات املالية من خ
أهم أسباب نشوء هذه األزمة،وقد تطرقنا أيضا يف هتذا الفصتل إىل مقارنتة الدراستات الستابقة ابلدراستة احلاليتة والتيت بينتا 

 :من خالهلا اختالل وتشابه ما يلي
 ؛ية األخرىدراسات العربية واألجنباختالل طبيعة وخصائص جمتمع الدراسة يف اجلزائر عن ال -
 .على  رار الدراسات العربية واألجنبية SPSSتشابه أدوات الدراسة حيث استخدمنا برتمج  -

 
 



 

 

 

 :الفصـل الثـاين

 الدراسة امليدانيــــــة
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 :متهيد
 

لقدددط قنا يفدددف ل الولددد  اانب ال ارف دددح اليفحملددداو لقدددابلوو امفادددي نواب ابدددت ريلقددد ا   ا فل ددد  نري ددد  ا اب ددد ا  
ااخدا  ي دت ق دن هن كيفدفق واب د  قددافظ الدابلوو امفادي اد  ا القد ا   ا فل دد  اد  خدابب ا اق ادف  امفاد    ا ولدد  

ف مدف ااا اف ده كيفدفق اتد ا  لا فادف  الدابلوو امفادي وقدت هكد  ا اب د ا   ويفهف ل القد ا   ا فل د  ناد  هاد  الابلقد 
الددمي ن دد  ادد  خابصددف ال ودد ب ال  دد ا   افل دد  اا  ادد  ا وفل دد  هن ر ااددقفي ارف ددح اليفحملدداو وقددت و يفدد  ادد  ا ابمدد  

لابقلد  ناهدف  ، هافقذا اابخللن نحمففحمل  يافري  نحمفا ن ااابمدطن  ن هوادفجم سقدد ا انا نكدذا 16نوط كف 
 . حملاك  ي ب اط  ات  الابلوو امفاي وقت ا  ا الق ا   ا فل  

 :نلابلق   اف نهطف ال ت كذا الول  فقط مت ققا   الول  ال ا لثن
 

 الابل ن ا يفهج  لقطناا  ا  طا   : املبحث األول 
 ابف ج الطناا  نايفف شابهف: املبحث الثاين  
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 املنهجي للدراسة امليدانية التصور: املبحث األول
ادد  خددابب كددذا ا  لددت ادد ف ندداب  الابنددايت ال اا نا  الددمي ادد ف ندداب  ادد  خابصددف  دد  ال  ددفر  الددمي ادد اب  
اوابمف كدددف ل كددددذس الطناادددد  نادددد  اخاب ددددفن الوالدددد ف ، امددددف ادددد ف ندددداب  الابنددددايت ل  ددددفن نالحملددددانف الددددمي مت ف هددددف اوددددطا  

ل الطناا  ا  طا   ، الفف  ال الك ا ف ناب  الابنايت ال اخللدف   الشخلد   االااب  فن ريواب فنس اف مت االوابمف  وق ت 
 .نال ظ و   لقا يف  المي اف ه اايف   ريلطناا 

 أدوات ووسائل الدراسة امليدانية:املطلب األول
اب   حملدداا لية دد  الاقم دد  نالامق دد  الددمي نحملددت دددف ارف ددح ا  ددطار ليفجددفذ نانددفل هو  ناادد  نالددذو ادد  خابلددت ندد

ااددقفي ا اددفنف اليفحملاندد  وقددت و يفدد  ل ال ا دد  ا  ددطار، نريلابددفا فمل ددت ادد  خددابب كددذا ا نقددح هن ر اونددفجم ق لدد   نف دداا 
شددددفاق  يددددد ب ال اددددف   ا ادددددابخطا  ل   دددد  ال  دددددفر  نا اق اددددف  ا اباققددددد  ريرف ددددح ا  دددددطار، فادددداب وددددد  ااادددددفل ح 

  نا ابمثقدددد  ل االادددداب  فن نالددددك دددددطف   ددددف  ن ق دددد  االخاب ددددفنا  اإليلددددف    الددددمي ااددددابخطايففكف  افردددد  ه اا الطناادددد
اإليلف    اناجم ناقرتيف  نقل نا  و يف  الطناا ، نالك إبافريهت  وقت خمابقف ااائق  ا طناد  ل االاداب  فن ددطف 

ا فقدط اادابخطايفف ال و ب ال اافري  ن ابف ج ل ش فل   ا ناني ، ناذا اا ط هن  و  الوال ف  المي نلايففكف، نريلابف
ه اا االااب  فن رم  ا اق اف ، نلقط مت االوابمف  وقت االااب  فن ا  ت نابابجمم ا     اد  ا لد ا الطنااد ، ريإللدفف  ال  
ا  ددت ندداب  ادد  خابلددت قددطانق نق ن دد  هناددت القلدد ن هن اوددطن  الددمي ا ددا  ه نا  الامدد  ا  ددطار ااخددا ، ريواب ددفن كددذا 

 د  ال دفيثن رمد  ال  دفر  نريلابدفا فمل يفدف  ميفدف ريلابلاد  صدف   الابلق د  نهخد ا اادابخاب  ااخ  هاثا ااابخطااف ا   
 .اليفابف ج

 حتضري وتصميم االستبيان وتوزيعه:أوال 
لابلق   كطف الطنااد  ا ابمثد  ل ف دفن اتد ا  ا فادف  الدابلوو امفادي وقدت هكد  ا اب د ا  الدمي ن د  اد  

، فقددط  ميفددف ف يفددفجم SCFخابصددف ال ودد ب ال  دد ا   افل دد  اا  ادد  ا وفل دد  ل ظدد  قن  دد  اليفحملددفم امفاددي ا ددفا ارطنددط 
نال لد   ا يفجداا نادذا فادر ا اااد  ا ابخللد  ل اودطا  نقلم   اااب  فن الطنااد  اادابو طن  اد  الطناادف  الادففق  

 .االااب  فر 
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 :هيكل استمارة االستبيان - أ
ايابدد   االادداب  فن وقددت اقطادد  اادد  ققددطا ا لدد ا الطناادد  لقماابقلددت ادديفه ، نقاددانوه  دددطفهف اااددف ن  

نان كددطفهف كدد   ناادد  ا ددف قدد تا  نلابشددج اه  وقددت ا شددفنا  ل ا  لدد ا لددذا  ميفددف فابقددطا الطناادد  ل ا ددفن هاددف ن ،
ممفناف  الابلوو امفاي نوطم ممفناابت وقت ا  ا الق ا   ا فل د ، امدف ف يفدف هن  د  ال  دفر  الدمي اد اب  اولد ب وق هدف 

 .ل  قاابخطم اال اغااض ال لت الاقم  فقظ
اخاب دفن فدطن  اد   دد  امف اياب   االاداب  فن وقدت سم ود  اد  ااادئق  نقد م هفداا  الا يفد  ريإلاففد  ويفهدف نفد 

 (. ا اف  فشطا، ا اف ، حمفنط، غ  ا اف  فشطا)فطا   
 :ن ط اشابم  االااب  فن وقت اا ن

 اجلزء األول: 
الامدددا، الابللددد   )اادددابخطم كدددذا ارددداجم ل  ددد  ال  دددفر  الشخلددد   افددداا  الا يفددد  نناب ددد ن اددد  هنفاددد  فقددداا   

 (الاقم ، ا هيف ، اخلربا، الابخل 
 اجلزء الثاين: 

نكذا اراجم ا  االااب  فن ك  و فنا و  اق ف  نهدطف ال الاباداف وقدت اتد  ا فادف  الدابلوو امفادي وقدت 
 :لم  تابت  حمفنن هافا   64الق ا   ا فل  ، ن ط اياب   كذا اراجم وقت سم و  ا  الوقاا  فق ه 

 احملور األول: 
 فقاا  قاباق  أبة   ق ين ممفناف  الابلوو امفاي  اخ  الشااف ، 8فقط اشابم  فطننس وقت 

 احملور الثاين: 
فقاا  قاباق  مبط  اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا    7ن ط اشابم  فطننس وقت 

 ا فل  
 احملور الثالث: 

 الق ا   ا فل   فقاا قاباق  أبتا الابلوو امفاي وقت ا  ا 11ن ط اشابم  وقت 
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ويفط نل  كذس ااائق  مت ااخدذ فادن االواب دفن نلد  هادئق  ق ند  اففد  ا ا دح الطنااد  اليفحملاند ، نققدي   د  
ا ابنق ددف  نا اب دد ا  اا  الابددىت  وقددت فالدد ف  الطناادد ، ادد  اااوددفا هن ق دد ن ااحملدد  اااددئق  نالددل  ناا   ددف   

 . ق قهفا قق  لاه ل  نااو  اإلافف  وق هف ناه ل  
 :نشر وتوزيع االستبيان - ب

فاددط اال ابهددفجم ادد  اوددطا  االادداب  فن فشدد قت اليفهددف  ، ريإللددفف  ال    مددت وقددت سم ودد  ادد  انو االخابلددف  
ف    الابىاط ا  ادابا  فيفدفجم االادابمفنا اد  خمابقدف ار ا دح، فقدط  ميفدف فاب لنادت وقدت الا يفد  ا قلد  ا اد  اابخللدن ل 

الطنااددد  اددد ن كدددذس الوئددد  وقدددت  نانددد  ف ددد  اددد  الدددابلوو امفادددي نالقددد ا   ا فل ددد  ادددذلك اددد    امفاددد   نا ااااددد  و يفددد  
 .نشفنا ن ل اختفا القاانا 

 وصف وحتليل عينة الدراسة -اثنيا 
كيفددف ادد ف  ادداض اخللددف   ال وددو   لطناادد  الا يفدد  نا اباققدد  مبددف اددفجم ل اخللددف   الشخلدد   نال ظ و دد  لا يفدد          

الدددمي مت ا نااهدددف  حملددداا لااب ابهدددف ف ق ددد  حمدددفنن الطنااددد  اددد اجم ادددفن ناباقددد  ريلدددابلوو امفادددي هن اددد  ا القددد ا   الطنااددد ، ن 
 .ا فل  ،نريلابفا فملن كذس اخللف   ا ف  االهف ل تابت   قفي امف افجم ل ااابمفنا االااب  فن

 :خصائص العينة حسب الفئة العمرية  - أ
 :ريلاب اانا  ناليفاح ا ئ ن ،   متث   الك ف ف  ف نالك افلابفانكذا اف مت ققخ لت ل ارطنب ا  اا 

 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية( 1 -20)اجلدول رقم
 النسبة العدد الفئة العمرية

 % 6.32 14 ايف  30 ال 25 ا 

 % 4434 68 ايف  40 ال 31 ا 

 % 6.32 14 ايف  50 ال 41 ا 

 % 836 4 ايف  50 هاثاا 

 % 122 41 اجملموع

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف ، فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

اليفاد   ااادرب، ن دط  42ال ا د  اد   1.ق فنيفه  هومفن هفاا  الا يف  ا ااب ا   ي ت هخذ  الوئ  الامان  فن 
ايف ، ف مدف يدط    2.ال ا   ا  هن نافنو  64 ميفف فابش    هنفا  فئف  ومان ، خلله الوئ  اانل    ك  ا  

ادديف ، نالوئدد  ااخدد ا  42ال ا دد  هن ناددفنو  41ادديف ، نالوئد  الثفلثدد  ادد   42نا دد  ادد  هن ناددفنو  1.الوئد  الثف  دد  فددن 
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  قق هدف الوئد  اانل نالثفلثد % 4434ايف ، ن ط اف ه اليفا   ال   ا ا  ا شفنان ويفط الوئد  الثف  د  فيفاد    42هاثا ا  
نوقددت الامدد م ن دد  القدد ب أبن غفل  دد  هفدداا  الا يفدد  كدد  ادد   ،% 836 نل ااخدد  الوئدد  ااخدد ا فيفادد   % 6.32 نيفادد ت

 .الوئ  الشفف 
 

 التمثيل البياين لعينة الدراسة حسب الفئة العمرية( 1-20)الشكل رقم 

 
 Excelا  اوطا  النفل ف ، فيففجما وقت ارطنب هوابس، نرياابامفب فاراج : املصدر

 :خصائص العينة حسب املستوى العلمي - ب
 :ن ط مت ققخ لت ل ارطنب ا  اا ريلاب اانا  ناليفاح ا ئ ن ،   متث   الك ف ف  ف نك  افلابفا

 توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي( 0 -20)اجلدول رقم 
 النسبة العدد املؤهل العلمي

 %1832 11 ليسانس

 %431. 66 ماسرت

 %1434 12 ماجستري

 %6434 18 دكتورا

 %122 41 اجملموع

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
ا  ها  اونفجم قل ن هنل  صذس اليفاح  خابقف الوئف  ياح ا  ك  الاقم  فقط مت واض الش   

 :ال  فر الابفا
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 .املؤهل العلميالتمثيل البياين لعينة الدراسة حسب ( 0-20)الشكل رقم 

 
 

 Excelا  اوطا  النفل ف ،فيففجما وقت ارطنب هوابس، نرياابامفب فاراج : املصدر

ليفدددددداا  اودددددف ان  وقدددددت شددددددهف ا افادددددرت، نقق هددددددف  %4312. ابيدددددو هن اادددددرب  ادددددد   اددددد  هفددددداا  الا يفدددددد  كددددد  
فاددددددطكف فئدددددد  ا ابللددددددقن وقددددددت شددددددهف ا ل اددددددف د فيفادددددد    ،%64342اافدددددداا  اوددددددف ان  وقددددددت شددددددهف ا  اابدددددد نا فيفادددددد   

 .%14342نل ااخ  فئ  ا ابللقن وقت شهف ا ا فاااب  فيفا    ،18%
قواددددددا اليفادددددد   ال  دددددد ا لوئدددددد  اوددددددف ان  وقددددددت شددددددهف ا ا فاددددددرت ل دددددد ن ااحملدددددد  امفادددددد ن ا ابخللددددددن نالددددددذن  

 .رتنق  ن  نان  نااا  ل ا ل ا  نااابيفف اابللقن وقت شهف ا ا فا
 :خصائص العينة حسب طبيعة العمل -ج

 :ن ط مت ققخ لت هناف ل ارطنب ا  اا ريلاب اانا  ناليفاح ا ئ ن ،   متث   الك ف ف  ف نك  افلابفا
 توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة العمل( 3 -20)اجلدول رقم 

 النسبة العدد طبيعة العمل
 %06.4 52 حماسب

 %4..5 60 حمافظ حساابت
 %66.2 40 جملس اإلدارة

 %50.1 62 استاذ متخصص
 %644 16 اجملموع

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 

18%  

36.10%  
16.40%  

29.50%  

 المؤهل العلمي

 ليسانس

 ماستر

 ماجستير

 دكتورا
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 .التمثيل البياين لعينة الدراسة حسب طبيعة العمل(  23-20)الشكل رقم 

 
 Excelا  اوطا  النفل ف ،فيففجما وقت ارطنب هوابس، نرياابامفب فاراج : املصدر

ليفددداا  الدددذن  الدددذن  نفناددد ن اهيفددد   %41اددد  الابمث ددد  ال  دددفر  ابيدددو ان اادددرب  اددد   اددد  هفددداا  الا يفددد  كددد  
فادطكف فئد  اافداا  اخلفود  مبهيفد  حمدففحمل   ،%64،4حمفاح،نقق هف  اافاا  الذن  نفنا ن اهيف  هاابفا اابخل  فيفاد   

 3%1134  ايت الوئ  ااخ ا اخلفو  ريافاا  ا مابهيفن ل سقد اإل انا فيفا    ،%.6اوافري  فيفا   
ننواا الرتا ا ال   ا افاا  الا يف  الذن  نفنا ن اهيف  حمفادح  حملداا لن  اد   شدف ه  الدذو  اقهد  وقدت  ناند  

 . ا   ا فل  ف فف  ا ا ح ا ل ا  نااابيفف ا اجم افن اااا ناباق  ريلابلوو امفاي هن ا  ا الق
 :خصائص العينة حسب اخلربة املهنية -د

ن ددط ققخدد   ق لندد  و يفدد  اافدداا  ياددح اخلددربا ا هيف دد  ل ارددطنب ا دد اا ريلاب دداانا  ناليفاددح ا ئ ندد ،   متث دد  
 :الك ف ف  ف نك  افلابفا

 توزيع عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية( 4-20)اجلدول رقم 
 النسبة العدد اخلربة املهنية

 13.1 8 سنوات 5 اقلمن
 39.3 24 سنوات 10 إىل 5 من
 31.1 19 سنة 15 إىل 11 من

 16.4 10 سنة 15 منأكثر 
 100.0 61 اجملموع

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
 

41%  

23%  

11.50%  

24.60%  

 طبيعة العمل

 محاسب

 محافظ حسابات

 مجلس اإلدارة

 أستاذ متخصص
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 .التمثيل البياين لعينة الدراسة حسب اخلربة املهنية( 4-20)الشكل رقم 

 
 Excelا  اوطا  النفل ف ،فيففجما وقت ارطنب هوابس، نرياابامفب فاراج : املصدر

 12ال  4اوابمدددطر ل ق لنددد  اددديف ا  اخلدددربا افددداا  الا يفددد  ا طنناددد  وقدددت هنفاددد  فئدددف ، اددد  فئددد  صدددف ادددط  اددد  
 14ال  11لقوئد  اد   % 1312.اديف ا ، قق هدف  اد    12ال  4لقوئد  اد   % 43.2.ايف ا ، ي ت فق ه   اد   

، نوم ادف %1.312اديف ا  فيفاد    4ايف ، نل ااخ  فئ  ه   ا   14لقوئ  هاثا ا   %14342ايف ، نفاطكف  ا   
 .ايف ا  ك  ااوقت  ا   12ن  4فمل ت ن يفيفف الق ب أبن هفاا  الا يف  انو اخلربا فن  

 (Validity and Reliabilty )الصدق والثبات واالتساق الداخلي لالستبيان : اثلثا
ادد  اادد  الق ددفم دددذس الطناادد  فقددط  ميفددف هنال فطناادد  ت ددف  نوددطيت االادداب  فن ودد   اندد  الابل دد  ،   ياددف  

 .(Cronbach Alpha) هلوف اان  فخ
 صدق أداة الدراسة - أ

ريإللفف  ال اللطيت الحملفكاو   الق فم ريلابلق  ا  وطيت اا اا ا  خابب الابلق  ا  االقافيت الطاخق  
 .ه اا الطناا ، نالك ا  خابب ياف  اافااب  االنق في فن الا فنا  نام ن الذو قيفابم  ال تمفنن 

 

 

 

13.10%  

39.30%  31.10%  

16.40%  

 الخبرة المهنية

 سنوات 5اقل من 

 سنوات 10الى  5من 

 سنة 15الى  11من 

 سنة 15اكثر من 
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 معامل االرتباط لالتساق الداخلي بني عبارات احملور األول( 5 -20)جدول رقم 

 العبارة الرقم
معامل 

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

20 
ا  ا  ااحمل  الشااف   حملاا  ف نقطات ا  لمفر هو   ااابخطام  ممفناف  الابلوو امفاي اف طا ل 

 .2321 31732 ومفن  يق يت ا افةن

 23222 57932 ناط الابلوو امفاي هيط ويففوا ا  ت     المي متث  هك  خلف   ا  ا ا اق اف  امفا    20

 23222 72332 امفاياخنوفض ممفناف  الابلوو  5440ا  فن ها ف  يطن  االا  ا فل   الاف     23

24 
 ا  فن اربنا  نها ف  ق ين  ناط انقوفا خمف ا الطوفن   القاف    لط  شااف  ا افة 

 23222 32 412 ممفناف  الابلوو امفاي

20 
 (يج  ا ابح الابط    نالابخل  ل ويففو  الام  ) نا    ات  ا فيب ل ار خلف   ا  ا الابط    

 232.7 32 648 امفايل  ان اااب   الابلوو 

20 
 غ  ا ابهم   ق  ن ممفناف  الابلوو امفاي ل الشااف  ا ابهم  ظفكا  ريلابابوح ايفخوا  و  الشااف 

 23222 32 447 ريلابابوح

 
20 

  اإل انااط  اافة  سقد ل  فن  لاب ين ا فاف  حمفا    اابلوحمل  نابنقح الك اافن  حمفا    ااابقق 
 فذلك

424 32 

 
23222 

20 
 ا  خابب اا   االورتاف نافوط الابلوو امفاي وقت ختو ر الطخ  القفف  لقابلفاح الااني

 23244 32 .61 ريالناا  نقاج   االورتاف ري لانف

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 ابيددو هن  دد   ااددفااب  االنق ف ددف  فددن حمدد ن هة دد  ق ددين ممفناددف  الددابلوو ( 24)ادد  خددابب ارددطنب ن دد  
ن  .2361امفاي نري   الا فنا  ا      لت ريالوابمف  وقت خمابقف ن ن  ا ااب ا ن ا  وقت يطا، فقدط قاانيده فدن 

 سمقهددف اف ده اا  اايف ندد  نوم ادف قاانيده فددن ا اب ادن  نالق ند  نالددمي اف ده ل ا فصدف  ا ندد ،  امدف ه دف ل .2376
و دفنا  اا  اافاد  انق دفي ا دط نان اايف ند ، ي دت ق ادط و دفنقن اا   24و دفنا  نادطر  28ايلف   ، فمد  فدن 

الدمي   ن د   افاد  االنق دفي صدف اايف ند  ايلدف    نريلابدفا ن يفيفدف أبن كيفدفق  28اافا  انق في ااب ان  افوطا الا فنا ن   
 .ق ين ممفناف  الابلوو امفاي وطيت ظفكاو م ن هة  
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 معامل االرتباط لالتساق الداخلي بني عبارات احملور الثاين( 0 -20)جدول رقم 
معامل  الــــــــــــعبــــــــــــارة الرقم

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

 ا لطن الا  ا  لقماق اف  امفا    المي ن   ا  خابصف اافوطا ااابخطا هف ل  قاط الق ا   ا فل   21
 23264 23688 اختفا  اانا  نش طا

 نهةهف فقطان الثق  نا لطا     واض الق ا   ا فل   ا خابقو  ن   هن ن  ا شفا  ا فل   المي ق اات ا  ااف  20
 23241 .2364 ل ا اق اف  امفا    المي قاباميفهف

 قابلط  ا  ا نفافل   ا اق اف  امفا    المي قاباميفهف الق ا   ا فل   مبط   طنهتف وقت الابىت  وقت اق ق  20
 23228 23.48 ااابخطا هف

 المي جتاقهف هاثا (ا  ت     ،ا اب م ) قابماب  ا اق ا  امفا    ل الق ا   ا فل   مبجم و  ا  اخللف   اليف و    20
 23222 23474 ا  ا

 نا   خفو مي ا اب م  نا  ل و   ل ااق اف  الق ا   ا فل   غ  افف ابن الختفا  اان اق    نن االكابمفم  20
 23227 .23.4 فاب   ه اول ب وقت ا اق ا 

 23222 23448 الابافنض فن اخللف   اليف و   لقماق اف  امفا    ن تا وقت ا  ا الق ا   ا فل   20

 

20 
ا  ا ت     ا اق اف  امفا    ل الق ا    ان ا جم ااابخطام الا فاف  امفا    نانط ا  الاق ق اال ابهفلو ل  انا ممف نقق 

 23224 23.44 .ا فل  

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 ابيددو هن  دد   ااددفااب  االنق ف ددف  فددن حمدد ن هة دد  اددط  ااددفة  اخللددف   ( 24)ادد  خددابب ارددطنب ن دد  
اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا   ا فل د  نري د  الا دفنا  ا    د  لدت ريالوابمدف  وقدت خمابقدف ن ن  ا اداب ا ن 

  نالددمي اف دده ل ا فصددف نوم اددف قاانيدده فددن ا اب اددن  نالق ندد 23474ن  .2364ادد  وقددت يددطا، فقددط قاانيدده فددن 
نكدذا ادف ندطب وقدت االقادفيت فدن و دفنا  امد ن ادط   ،%12 ا ن ،  امف ه ف ل سمقهف اف ه اا  اايف ن  ايلف    

 .اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفا    ل ا  ا الق ا   ا فل   نري   الا فنا 
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 الداخلي بني عبارات احملور الثالثمعامل االرتباط لالتساق ( 0- 20)جدول رقم 

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 4.444 4.2.4 نام  الابلوو امفاي وقت ختو ر الق م  الطفرتن  لقشاا  اقفف    مابهف الا     20
 4.444 4.0.0 امفا   ل ا اق اف   خيور الابلوو امفاي ا  ق قو  يق يت ا ق    نالطن ن نيفل  وطم  الابىاط 02
 4.444 4.250 حمفا    متابفل ري  ل و   ن  و ااابخطام اوه م الابلوو امفاي ل سفب امفا   ال خمااف  03

04 
 ال اخنوفض ا  ا  ان الاب ات حن  الق م  الاف ل  ناإلفاباف  و  الابلوو امفاي ا  شى ت ان ن  و

 ا اق اف  امفا   
4..50 4.440 

05 
 نالاباق    ناابخطم الابلوو امفاي اابل ي لاطم ال   ا ل يفال  وطم الابىاط لاب هيفف  االياب فب

 ريلق ا   ا فل   ناآل   لابلان ا اا    وقت الشااف 
4.050 4.446 

 4.444 4.0.1 ممفنا  الابلوو امفاي نط ا  ا انا اانريذ 06

07 
 ناالورتاف الو نو  اقمف  فب ال  ه لابورتاف ريإلناا ا قا ا  اااب   ااب م  ا اق اف  امفا     

 ري لانفف 
4.01. 4.444 

08 
 متفت  ا اق اف  ننافك   وطم اإلفااي ل اإلورتاف ريخلاف ا نالابقطنا ا اق ب لينريذ نط ا  اشفا 

 ل ق ف  ااق اف  افل   ااب م 
4...2 4.445 

 4.444 4.141 ا فل   ا  خابب الابلوو امفاي متيف  ي ام  الشااف  ال ش ل الابقفننا 09
 4.444 4.250 االاابثمفنن  فش   نش ط نافوط الابلوو امفاي ااابخطا  الق ا   ا فل   ل اختفا  ااناهت  10
 4.444 4.265 طنط  اانا  الابم ن  نك    نه  ا فب  قافوط ا اق اف  ا ابلوحمل  نا ابمفتق  المي ققطاهف الشاا  ل 11

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : ا لطن

 ابيو هن     اافااب  االنق ف دف  فدن حمد ن هتدا الدابلوو امفادي وقدت اد  ا ( 27)ا  خابب ارطنب ن   
القددد ا   ا فل ددد  نري ددد  الا دددفنا  ا    ددد  لدددت ريالوابمدددف  وقدددت خمابقدددف ن ن  ا اددداب ا ن اددد  وقدددت يدددطا، فقدددط قاانيددده فدددن 

امددف ه ددف ل سمقهددف اف دده نوم اددف قاانيدده فددن ا اب اددن  نالق ندد  نالددمي اف دده ل ا فصددف  ا ندد ،    23442ن  23.64
و ددفنا  اا  اافادد  انق ددفي ا ددط نان اايف ندد ، ي ددت ق اددط  28و ددفنا  ناددطر  11اا  اايف ندد  ايلددف   ، فمدد  فددن 

و فنا  فقظ اا  اافا  انق في ااب ان  ن د   افاد  االنق دفي صدف نريلابدفا ن يفيفدف القد ب أبن كيفدفق ودطيت ظدفكاو  .2
 .ا الق ا   ا فل  م ن هتا الابلوو امفاي وقت ا  

 

 القياس ثبات أداة - ب
ادددد  هادددد  ياددددف  نقق دددد   ت ددددف  ه اا الق ددددف  ا اددددابخطا  ل كددددذس الطناادددد  نا ابمثقدددد  ل االادددداب  فن، فمل ددددت مت 

 :ااابخطام اافا  هلوف اان  فخ، نا    ياف  اافا  اللطيت ي ت مت واض  ابف جهف امف نق 
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 الدراسةنتائج اختبار ثبات أداة (  0 – 20)اجلدول رقم 

 معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات املتغريات
 .2384 23711 28 أمهية تبين ممارسات التحفظ احملاسيب

 238.8 .2372 27 مدى مسامهة اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف جودة القوائم املالية

 23842 23764 11 أثر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية

 23876 23746 64 االستبيان الكلي

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

ا  خابب ارطنب هوابس نالدذو اد  خابلدت مت يادف  اافاد  الث دف    اردذن الرتف اد  لدت نالدذو نثد  اافاد  
 234نالدمي قاابدرب ا دطا ناق  لد  ا دف قود يت  23764ن  .2372اللطيت نا ابيدو هن   مد  اافاد  الث دف  قاانيده فدن 

 .نالمي قارب و  ت ف  ه اا الق ف 
 نوع التحليل اإلحصائي املعتمد يف البحث:رابعا

اددد  خدددابب كدددذا ارددداجم اددديفااض خمابقدددف الندددايت اإليلدددف    ا ادددابخطا  ل الابلق ددد  ناالادددابطالب مبادددف  سابمددد  
 :الطناا  ناربنا  الك، نالمي اف ه امف نق 

 :يل اإلحصائي املستخدم يف الدراسةالتحل-أ
ناابرب كذا اراجم ا ه  ل  طنط   ا الابلق   الذو ا ف  اابمطس ل ري   الطناا  نالابلق   اإليلف  ، ا  ت 

نط  لق فيت النان  الذو ا ف ناابمطس ل ااابامفب النايت ا اقم   ن الابااقم  ، نجتطن اإلشفنا ال ا ت كيففق 
 : ل كذا اإل فن نا اباقق  هافاف فطنااابيفف كذسش ئن كيففق ش ئن هافان

  ا  ف قاانيه فن ا اف   نق   قاابرب خمابقف ا اب  ا  نا ابمثق  ل اافري  ا  ل تن ي ب خمابقف فقاا  االااب  فن
 ؛1ن 4فشطا ال غ  ا اف  فشطا، نالمي مت اونفجمكف هنلان  ا    قاانيه فن 

 
   ا اابمطا وقت االااب  فن نالمي قاق ا وقت  ق   ل فن  ق  ن غ  خفلا  وم اف فملن كذا اليف ا ا  الطناا

نالذو   Kolmogorov-Smirnovمس   ف لقاب لن  الن  ا  نالذو ا ف    يفت افلابفا نف  اخاب فن ا    ننف
 :افن افلابفا

 فرضيات االختبار: 
 :   ال طنق  صذا االخاب فننكيفف  ااا وقت الوال ف  ا ن ال ث ن  خيقظ فن الوال   اللوان  نالوال
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H° ، قش  كذس الوال   ال هن ااب  ا  الطناا  ختا  لقاب لن  الن  ا 

H1 ، قش  كذس الوال   ال هن ااب  ا  الطناا  ال ختا  لقاب لن  الن  ا 

 دالة االختبار: 
ا    ننف كيففق الاطنط ا  االخاب فنا  المي قاابخطم ل كذا اإل فن نا ف  اابمط كيفف وقت اخاب فن   -

 :ا  اا   ناا  ا ايف ن  ،نارطنب ا  اا ا ول  الك Kolmogorov-Smirnovمس   ف

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي ملختلف احملاور( 9 -20) جدول رقم 
 املالحظة Sigمستوى الداللة  K.S احصائية رقم احملور

 ق لن  غ     ا  23222 .2،14 احملور االول
 ق لن  غ     ا  23222 23181 احملور الثاين
 ق لن  غ     ا  23222 23174 احملور الثالث

 ق لن  غ     ا  23222 23147 االمجايل
 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 تلخيص نتائج االختبار 
 :ا  خابب ارطنب هوابس ناب ن اف نق 

 sigريليفاددددد   لقملددددد ن اانب ا ابمثددددد  ل هة ددددد  ق دددددين ممفنادددددف  الدددددابلوو امفادددددي  ابيدددددو هن الق مددددد  اإل فل ددددد   -
، نريلابدددفا فمل يفدددف  ق ددد  2324ا ددد  اددد  ااددداب   ا ايف نددد   23222اف ددده   Klomogrov-Smirnovاإليلدددف    

الدددمي ققددد ب رين اادددفري  هفددداا  الا يفددد  يددد ب هة ددد  ق دددين ممفنادددف  الدددابلوو امفادددي ال ختاددد   H1الوالددد   ال طنقددد  
 .لقاب لن  الن  ا 

ريليفادد   لقملدد ن الثددفر ا ابمثدد  ل اددط  ااددفة  اخللددف   اليف و دد  لقماق اددف  امفادد    ل ادد  ا القدد ا   ا فل دد   -
ا ددددد  اددددد  ااددددداب    23222اف ددددده   Klomogrov-Smirnovاإليلدددددف     sig ابيدددددو هن الق مددددد  اإل فل ددددد  

الددمي ققدد ب رين ااددفري  هفدداا  الا يفدد  يدد ب اددط  ااددفة   H1، نريلابددفا فمل يفددف  ق دد  الوالدد   ال طنقدد  2324ا ايف ندد  
 .اخللف   اليف و   لقماق اف  امفا    ل ا  ا الق ا   ا فل    ال ختا  لقاب لن  الن  ا 

 sigلدددابلوو امفاددددي وقدددت القددد ا   ا فل ددد   ابيدددو هن الق مددد  اإل فل دددد  ريليفاددد   لقملددد ن الثفلدددت ا ابمثددد  ل هتدددا ا -
، نريلابدددفا فمل يفدددف  ق ددد  2324ا ددد  اددد  ااددداب   ا ايف نددد   23222اف ددده   Klomogrov-Smirnovاإليلدددف    
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  الددمي ققدد ب رين ااددفري  هفدداا  الا يفدد  يدد ب هتددا الددابلوو امفاددي وقددت القدد ا   ا فل دد   ال ختادد H1الوالدد   ال طنقدد  
 .لقاب لن  الن  ا 

 .وابلتايل فإننا سوف نعتمد على الطرق الالمعلمية يف الدراسة اإلحصائية
 SCFواقع أثر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق النظام املايل اجلديد : املطلب الثاين

ا  خابب كذا ا نقح نا  اا  ال   ف وقت اط  هة   ق ين الشااف   مفناف  الابلوو امفاي، 
ناذلك ا  ها  الابااف وقت ا ا فاف  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفا    وقت ا  ا الق ا   ا فل  ، نا    

ل  ا  اخلمفا  ( likert)  ااابخطام اق ف  ال   ف وقت نا   اتا الابلوو امفاي وقت ا  ا الق ا   ا فل  ، فقط مت
ا   ن ا   د  ناف  لابلطنط هة   ا  فقاا ا  فقاا  االااب  فن، امف ا ت مت نل  اق ف  قاق ي صذس اان فم 
إلونفجم ال اظ اوافيب اطل ال رياابخطام ا ق ف  الرتق ي لية  ، نالك لاباابوف ا ايفهف ف مف فاط ل  ق   اليفابف ج، 

ق يفه الطناا  ا ا فن الابفا لقل   وقت االجتفس ويفط ااابخطام اق ف  ل  ا  اخلمفا  نك  ا ل  ل ارطنب ي ت 
 :اآليت

 مقياس حتديد املعدل النسيب واألمهية النسبية للوسط احلسايب( 02 -20)اجلدول رقم 

درجات املقياس 
 املستخدمة يف الدراسة

األمهية النسبية لدرجات  املعدل النسيب الوسط احلسايب الوزن النسيب
 املقياس

 إىل من اىل من

  نا  وفل   اطا %122 %84 4322 4362 4 موافق بشدة
  نا  وفل   %8.34 %48 4314 342. 4 موافق
  نا  ااب ان  %4734 %46 3.4. 6342 . حمايد

  نا  ايفخوا  %4134 %4. 6344 1382 6 غري موافق
  نا  ايفخوا  اطا %434. %62 1374 1322 1 غري موافق بشدة

 لنفل ف ا  اوطا  ا: املصدر

 :ن ط مت ااابيفابفج االجتفكف  ا  ا  ا ل ارطنب هوابس ريلنانق  الابفل  
 4= 1-4 :لطنيفف
      238=  4/4: نلطنيفف

 نتائج اراء عينة الدراسة للمحاور الثالثة:أوال
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 تبين ممارسات التحفظ احملاسيبنتائج اراء عينة الدراسة حول امهية ( 00 - 20)جلدول رقم ا

 العبارات
 

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

إحصائية 
 االجتاه ويلكوكسون

 Pالقيمة 
هو   ااابخطام ممفناف  الابلوو 
امفاي اف طا ل ااحمل  الشااف  

  حملاا  ف نقطات ا  لمفر 
 ومفن  يق يت ا افةن ا  ا

14 41 . 6 2 431. 23444 

144732 

 نا  
 23222 وفل  

ناط الابلوو امفاي هيط ويففوا 
 ا  ت     المي

متث  هةخلف   ا  ا ا اق اف  
 امفا   

64 .1 4 2  43.4 23424 

 نا   144.32
وفل   
 23222 اطا

ا فل   ا  فن ها ف  يطن  االا  
 الاف   

اخنوفض ممفناف  الابلوو  5440
 امفاي
 

6. 62 8 12 2 .346 13284 

167432 

 نا  
 23222 وفل  

ناط انقوفا خمف ا الطوفن  القاف    
 لط  شااف 

ا افة  ا  فن اربنا  نها ف  
 ق ين ممفناف 
 الابلوو امفاي

4 6. 62 4 2 .346 23464 

71634 

 نا  
 23222 وفل  

نا    ات  ا فيب ل ار خلف   
 ا  ا الابط   

يج  ا ابح الابط    نالابخل  ) 
 (ل ويففو  الام  

 ل  ان اااب   الابلوو امفاي

14 .4 4 . 2 4324 23717 

14.134 

 نا  
 23222 وفل  

ق  ن ممفناف  الابلوو امفاي ل 
 الشااف 

ايفخوا   ا ابهم  ظفكا  ريلابابوح
 و  الشااف 

 غ  ا ابهم  ريلابابوح

4 .8 4 7 1 .377 23426 

1.6834 

 نا  
 23222 وفل  

لاب ين ا فاف  حمفا    اابلوحمل  
 نابنقح الك اافن 

ط  اافة  حمفا    ااابقق  ل  فمن
11 .1 17 6 2 .384 23747 

 نا   44432
 23222 وفل  
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 لكفذ اإل اناسقد 
الابلوو امفاي وقت ختو ر نافوط 

 الطخ 
القفف  لقابلفاح الااني ا  خابب 

 اا  
االورتاف ريالناا نقاج    االورتاف 

 ري لانف

7 46 12 6 2 .384 234.4 

168132 

 نا  
 23222 وفل  

 2403301 043000 امجايل احملور األول
درجة  133242

 24222 عالية

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
هوابس قق    اافري  ا  ل تن ي ب حم ن هة   ق ين ممفناف  الابلوو امفاي ( 11)ن ل  ارطنب ن    

 اخ  الشااف ، ريإللفف  ال اإليلف  ف  ال وو   المي متثقه ل ا  ا  ا اب اظ اوافيب ناالحنااف ا ا فنو ل   
نالمي  Wilcokson   الوقاا ، ريإللفف  ال الك فقط مت ياف  الق م  االيابمفل   إليلف    ننق  اا نفقاا ا

 :ا  خابصف حناح اايف ن  اجتفس اافري  ا  ل تن ا  وطات، نكيفف ا ف  ول   ابف ج ارطنب امف نق 

 ابلنسبة ملختلف فقرات حمور أمهية تبين ممارسات التحفظ احملاسيب إمجاال ضمن خمتلف مستوايته : 

 ناددددد  )نالدددددذو ادددددفن ان اجتدددددفس  .431نا اب ادددددظ فقدددددا ( ا افددددد ) 41فقدددددط فقدددددا هوقدددددت ق ددددداان  1ريليفاددددد   لقوقددددداا  -
نالمي قد ي  هن ا اب ادظ ان  2324نك  ا   ا   2،222،نا ايف ن   اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه (وفل  

اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن نددطنن 
أب دددت هوددد   اادددابخطام ممفنادددف  الدددابلوو امفادددي ادددف طا ل ااحملددد  الشدددااف   حملددداا  دددف نقطادددت اددد  لدددمفر  ا ددد ا 

 .ومفن  يق يت ا افةن
 نادد  وفل دد  ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  43.4نا اب اددظ فقددا  ( ا افدد ) 1.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  6  لقوقدداا ريليفادد  -

نالدمي قد ي   2324نكد  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  امف هن الق مد  اإليلدف    الخاب دفن ننق  ااد ن اف ده (اطا
ا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف    ممف ندطب وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقدا 

 .الا يف  ن نطنن أبن الابلوو امفاي ناط ايط ويففوا ا  ت     المي متث  هك  خلف   ا  ا ا اق اف  امفا   
 ناددد  ) نالدددذو ادددفن ان اجتدددفس  346.نا اب ادددظ فقدددا ( ا افددد  فشددطا) .6فقدددط فقدددا هوقدددت ق ددداان  .ريليفادد   لقوقددداا  -

نالدمي قد ي   2324نكد  ا د  اد   2،222امف هن الق م  اإليلف    الخاب فن ننق  ااد ن اف ده ، نا ايف ن   (وفل  
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هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف    ممف نطب وقت هن ةناجم الا يف  ل كذس الوقداا ا دفيب ، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  
 .الابلوو امفاي اخنوفض ممفناف  6227الا يف  ن نطنن هن ا  فن ها ف  يطن  االا  ا فل   

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  346.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) .6فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -
نالدددمي قددد ي  هن  2324نكددد  ا ددد  اددد   2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  االيلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 

الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم 
ف  ق دين الا يف  ن نطنن وقت ا ت ناط انقوفا خمف ا الطوفن   القادف    لدط  شدااف  ا ادفة  اد  فدن ادربنا  نهاد 

 .ممفناف  الابلوو امفاي
، ( نادد  وفل دد ) فن ان اجتددفس نالددذو ادد 4324نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 4.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدددمي قددد ي  هن  2324نكددد  ا ددد  اددد   2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  اإليلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 
ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  

 .وقت  ان اااب   الابلوو امفاي  ا فيب ل ار خلف   ا  ا الابط    الا يف  ن افق ن الق ب رين كيففق ات
، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  377.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 8.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

اايف ند  نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان  2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 
ايلف    ممف نطب وقت هن ةناجم الا يف  ل كذس الوقاا ا فيب ، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  الا يفد  ن ندطنن وقدت هن  

 .و  الشااف  غ  ا ابهم  ريلابابوحممفناف  الابلوو امفاي ل الشااف  ا ابهم  ظفكا  ريلابابوح ايفخوا  
، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  384.نا اب اددظ فقددا ( افدد ا  ) 1.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  7ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 
ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن افقدد ن القدد ب 

فن ادددط  اادددفة  سقدددد اإل انا أبن ق دددين ا فادددف  حمفاددد    اابلوحملددد  نابنقدددح الدددك اادددفن  حمفاددد    اادددابقق  ل  ددد
 .فذلك

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  384.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 46قددط فقددا هوقددت ق دداان ف 8ريليفادد   لقوقدداا  -
نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 

هفددداا  الا يفددد  ن ندددطنن أبن   ايلدددف    ممدددف ندددطب وقدددت هن ةناجم الا يفددد  ل كدددذس الوقددداا ا دددفيب، نوم ادددف ن ددد  القددد ب رين
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الدددابلوو امفادددي نادددفوط وقدددت ختوددد ر الدددطخ  القففددد  لقابلفادددح الاددداني اددد  خدددابب اا ددد  االودددرتاف ريإلنددداا  
 .نقاج   االورتاف ري لانف

نتائج آراء عينة الدراسة حول مدى مسامهة اخلصائص املوعية للمعلومات احملاسبية يف جودة القوائم ( 00 -20)اجلدول رقم 
 املالية

موافق  العبارات
 بشدة

غري  حمايد موافق
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

احصائية 
 االجتاه ويلكوكسون

 Pالقيمة 
قاط الق ا   ا فل    ا لطن الا  ا  لقماق اف  

 امفا   
 المي ن   ا  خابصف اافوطا ااابخطا هف

نش طال اختفا  اانا    

.4 62 1 1 2 4344 23414 

 نا   181432
وفل   
 23222 اطا

واض الق ا   ا فل   ا خابقو  ن   هن ن  ا شفا  
 ا فل   المي ق اات ا  ااف 

نهةهف فقطان الثق  نا لطا    ل ا اق اف  
 امفا    المي قاباميفهف

64 64 11 2 2 436. 237.4 

 نا   167432
وفل   
 23222 اطا

قابلط  ا  ا نفافل   ا اق اف  امفا    المي 
 قاباميفهف الق ا   ا فل   مبط   طنهتف
 وقت الابىت  وقت اق ق ااابخطا هف

 

67 67 . 4 2 4364 23884 

 نا   144732
وفل   
 23222 اطا

قابماب  ا اق ا  امفا    ل الق ا   ا فل   مبجم و  
(ا اب م  ، ا  ت    ) اليف و   ا  اخللف     

 المي جتاقهف هاثا ا  ا
66 66 14 6 2 4324 23844 

 نا   124432
 وفل  

23222 

نا   خفو مي ا اب م  نا  ل و   ل ااق اف  
 الق ا   ا فل   غ  افف ابن الختفا

 اان اق    نن االكابمفم فاب   ه اول ب وقت 
 ا اق ا 

64 67 7 6 2 436. 2378. 

 نا   144432
وفل   
 23222 اطا

الابافنض فن اخللف   اليف و   لقماق اف  
 13444 346. 16 1 4 64 17 امفا    ن تا وقت ا  ا الق ا   ا فل  

 نا   126132
 23218 وفل  

ان ا جم ااابخطام الا فاف  امفا    نانط ا  
ممف نقق الاق ق اال ابهفلو ل  انا   

.ا  ا ت     ا اق اف  امفا    ل الق ا   ا فل    
64 .2 4 2 2 43.4 23464 

 نا   144432
وفل   
 23222 اطا

 431744 امجايل احملور األول
23.641

. 

 نا   184132
 23222 وفل  
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 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

  ملختلف فقرات حمور مدى مسامهة اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية يف جودة القوائم املالية  ابلنسبة
 إمجاال ضمن خمتلف مستوايته

 ناد  وفل د  ) نالذو افن ان اجتفس  4344نا اب اظ فقا ( ا اف  فشطا) 4.فقط فقا هوقت ق اان  1ريليفا   لقوقاا  -
نالمي ق ي  هن ا اب ادظ ان  2324نك  ا   ا   2،222  اا ن اف ه ، نا ايف ن   اإليلف    الخاب فن ننق(اطا

اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن نددطنن 
ا هف ل اختدفا رين الق ا   ا فل د  قادط ا لدطن الا  اد  لقماق ادف  امفاد    الدمي ن د  اد  خابصدف اادفوطا اادابخط

 .نش طا  اانا 
 ناد  وفل د  ) نالدذو ادفن ان اجتدفس  .436نا اب اظ فقدا ( ا اف  فشطا) 64فقط فقا هوقت ق اان  6اليفا   لقوقاا  -

نالدمي قد ي   2324نكد  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  امدف هن الق مد  اإليلدف    الخاب دفن ننق  ااد ن اف ده (اطا
هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف    ممف ندطب وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقداا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  
الا يف  ن افقد ن القد ب رين وداض القد ا   ا فل د  ا خابقود  ن د  هن ند  ا شدفا  ا فل د  الدمي ق اادت ا  اادف  نهةهدف 

 .اق اف  امفا    المي قاباميفهف فقطان الثق  نا لطا    ل ا
 نادد  ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  4364نا اب اددظ فقددا ( ا افدد  فشددطا) 67فقددط فقددا هوقددت ق دداان   .ريليفادد   لقوقدداا  -

نالددمي  2324نكدد  ا دد  ادد   2،222، نا ايف ندد  امددف هن الق مد  اإليلددف    الخاب ددفن ننق  اادد ن اف ده (وفل د  اددطا
   ممف نطب وقت هن ةناجم الا يف  ل كذس الوقاا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين ق ي  هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف 

وقدت  هفاا  الا يف  ن نطنن وقت هن ا  ا نفافل   ا اق اف  امفا    المي قاباميفهف الق ا   ا فل   قابلط  مبط   دطنهتف
 .الابىت  وقت اق ق ااابخطا هف

 ناددد  ) نالدددذو ادددفن ان اجتدددفس  4324نا اب ادددظ فقدددا ( فددد  فشددطاا ا) 66فقدددط فقدددا هوقدددت ق ددداان  4ريليفادد   لقوقددداا  -
نالدمي قد ي   2324نكد  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  امف هن الق م  اإليلف    الخاب فن ننق  ااد ن اف ده (وفل  

 هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف    ممف ندطب وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقداا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا 
ا اب مددد  ) الا يفددد   ن افقددد ن القددد ب أبن ا اق اددد  امفاددد    ل القددد ا   ا فل ددد  قابمابددد  مبجم وددد  اددد  اخللدددف   اليف و ددد  

 .ف هاثا ا  االمي جتاقه( نا  ت    
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 ناددد  وفل ددد  ) نالدددذو ادددفن ان اجتدددفس  .436نا اب ادددظ فقدددا ( ا افددد ) 67فقدددط فقدددا هوقدددت ق ددداان  4ريليفاددد   لقوقددداا  -
نالدمي قد ي   2324نكد  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  امف هن الق مد  اإليلدف    الخاب دفن ننق  ااد ن اف ده (اطا

هن ا اب اظ ان اايف ن  ايلف    ممف ندطب وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقداا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  
 مي ا اب مدد  نا  لدد و   ل ااق اددف  القدد ا   ا فل دد  غدد  اددفف ابن الختددفا القدداان الاددق    نن الا يفدد  ن نددطنن أبن خفودد

 .ابمفم فاب   ه اول ب وقت ا اق ا االك
، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  346.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 64فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،218 اا ن اف ه نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق 
ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن افقدد ن القدد ب 

 .  ن تا وقت ا  ا الق ا   ا فل  أبن الابافنض فن اخللف   اليف و   لقماق اف  امفا  
 ناددد  وفل ددد  ) نالدددذو ادددفن ان اجتدددفس  43.4نا اب ادددظ فقدددا ( ا افددد ) 2.فقدددط فقدددا هوقدددت ق ددداان  7ليفاددد   لقوقددداا ري -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان  2324نك  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه (اطا
وم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن افقدد ن اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، ن 

ف  الق ب أبن ا جم ااابخطام الا فاف  امفا    نانط ا   الاق ق اال ابهدفلو لد  انا ممدف نققد  اد  ا ت   د  ا اق اد
 .امفا    ل الق ا   ا فل  
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 على القوائم املاليةنتائج اراء عينة الدراسة حول اثر التحفظ احملاسيب ( 03 -20)جلدول رقم ا

غري  حمايد موافق موافق بشدة العبارات
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

احصائية 
 االجتاه ويلكوكسون

 Pالقيمة 
نام  الابلوو امفاي وقت ختو ر الق م  

 23842 346. 1 1 64 14 11 الطفرتن  لقشاا  اقفف    مابهف الا    
 نا   44132

 23222 وفل  

خيور الابلوو امفاي ا  ق قو  يق يت 
ا ق    نالطن ن نيفل  وطم الابىاطل ا اق اف  

 امفا   
. 46 16 4 2 .376 23446 

 نا   11.132
 23222 وفل  

ن  و ااابخطام اوه م الابلوو امفاي ل 
متابفل سفب امفا   ال خماافمتلفا    

 ري  ل و  
12 .. 14 6 2 .384 237.4 

 نا   44432
 23222 وفل  

ان الاب ات حن  الق م  الاف ل  ناإلفاباف  و  
 الابلوو امفاي ا  شى ت ان ن  و
 ال اخنوفض ا  ا ا اق اف  امفا   

62 64 11 4 2 .348 23466 

 نا   114734
 23222 وفل  

الابلوو امفاي اابل ي لاطم ال   ا ناابخطم 
 ل يفال  وطم الابىاط لاب هيفف  االياب فب

نالاباق   ريلق ا   ا فل   ناآل   لابلان ا اا    
 وقت الشااف 

4 .8 16 4 2 .374 23741 

111432 
 نا  
 23222 وفل  

 13244 341. 1 8 61 14 14 ممفنا  الابلوو امفاي نط ا  ا انا اانريذ
 نا   44632

 23222 وفل  

قا ا  اااب   ااب م  ا اق اف  امفا    اقمف 
 فب ال  ه لابورتاف ريإلناا اق االورتاف 

 الو نو ري لانفف 
7 .2 66 6 2 .374 23776 

78732 
 نا  
 23222 وفل  

وطم اإلفااي ل اإلورتاف ريخلاف ا نالابقطنا 
نط ا  اشفاقابمفت  ا اق اف  ا اق ب لينريذ 

 ننافك  ل ق ف  ااق اف  افل   ااب م 
8 64 66 4 2 .341 23866 

 نا   72232
 23222 وفل  

متيف  ي ام  الشااف  ال ش ل الابقفننا ا فل   
 23466 4314 2 2 4 .4 14 ا  خابب الابلوو امفاي

 نا   144.32
 23222 وفل  

الابلوو امفاي ااابخطا  الق ا   نافوط 
 23484 43.4 2 2 . 1. 67 ا فل   ل اختفا  ااناهتمفالاابثمفنن  فش   نش 

171132 
 نا  
وفل   
 23222 اطا

قافوط ا اق اف  ا ابلوحمل  نا ابمفتق  المي 
ققطاهف الشاا  ف ابلطنط  اانا  الابم ن  نك    

 نه  ا فب
16 .4 4 2 1 4322 23727 

 نا   632..1
 23222 وفل  

 2400000 043000 امجايل احملور األول
درجة  133242

 24222 عالية
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 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 ابلنسبة ملختلف فقرات حمور أثر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية إمجاال ضمن خمتلف مستوايته 

، ( نادد  وفل ددد ) نالدددذو اددفن ان اجتدددفس  346.نا اب ادددظ فقددا ( حمفنددط) 64فقددط فقدددا هوقددت ق ددداان  1اليفادد   لقوقددداا  -
نالمي ق ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا   ا   2،222نا ايف ن   اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 

 ادددف ن ددد  القددد ب رين هفددداا  الا يفددد  ن ندددطنن أبن ايلدددف    ممدددف ندددطب وقدددت هن ةناجم الا يفددد  ل كدددذس الوقددداا ا دددفيب، نوم
 .الابلوو امفاي نام  وقت ختو ر الق م  الطفرتن  لقشاا  اقفف    مابهف الا    

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  376.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد  ) 46فقددط فقددا هوقددت ق دداان  6ريليفادد   لقوقدداا  -
نالدددمي قددد ي  هن  2324نكددد  ا ددد  اددد   2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  اإليلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 

ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  
م الابىاددددط ل الدددابلوو امفادددي خيودددر ادددد  ق قوددد  يقددد يت ا ق  ددد  نالدددطن ن نيفلددد  ودددطالا يفددد  ن افقددد ن القددد ب رين 

 .ا اق اف  امفا   
، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  384.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) ..فقددط فقددا هوقددت ق دداان   . ريليفادد   لقوقدداا -

نالدددمي قددد ي  هن  2324كددد  ا ددد  اددد  ن  2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  اإليلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 
ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  

اادددف  حمفاددد    متابددددفل الا يفددد  ن ندددطنن وقدددت هن اادددابخطام اوهددد م الدددابلوو امفادددي ل سدددفب امفاددد   نددد  و ال خم
 .ري  ل و  

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  348.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 64فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4اليفادد   لقوقدداا  -
نالدددمي قددد ي  هن  2324نكددد  ا ددد  اددد   2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  اإليلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 

اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم  
اخنودفض الا يف   ن افق ن الق ب رين الاب ات حن  الق م  الاف ل  ناالفاباف  و  الابلوو امفاي ا  شى ت ان ند  و ال 

 .ا  ا ا اق اف  امفا   
 ،( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  374.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 8.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدددمي قددد ي  هن  2324نكددد  ا ددد  اددد   2،222نا ايف نددد  امدددف هن الق مددد  اإليلدددف    الخاب دددفن ننق  ااددد ن اف ددده 
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ا اب اددظ ان اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  
ادطم ال  د ا ل يدفال  ودطم الابىادط لاب هيفدف  الا يف  ن افقد ن القد ب وقدت ا دت نادابخطم الدابلوو امفادي اابلد ي ل

 .ل   لابلان ا اا    وقت الشااف االياب فب نالاباق   ريلق ا   ا فل   ناآ
، ( نادد  وفل ددد ) نالددذو ادددفن ان اجتددفس  341.نا اب اددظ فقددا ( حمفندددط)61فقددط فقدددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 
 .و امفاي نط ا  ا انا اانريذايلف   ، نوم اف ن   الق ب رين هفاا  الا يف  ناابربنن هن ممفنا  الابلو

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس   374.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 2.فقددط فقددا هوقددت ق دداان  7ريليفادد   لقوقدداا  -
نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه نا ايف  

ايلف    ممف نطب وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقداا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  الا يفد  ن ندطنن وقدت هن 
 .االورتاف الو نو ري لانفف اف ريإلناا ا  ن اااب   ااب م  ا اق اف  امفا    قا ا  اقمف  فب ال  ه ريالورت 

، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  341.نا اب اددظ فقددا ( ا افدد ) 64فقددط فقددا هوقددت ق دداان  8ريليفادد   لقوقدداا  -
نالمي ق ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا   ا   2،222نا ايف ن   اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 

وقدت هن ةناجم الا يفد  ل كدذس الوقداا ا دفيب، نوم ادف ن د  القد ب رين هفداا  الا يفد  ن ندطنن هن ودطم  ايلف    ممف نطب
  ل قدددد ف  اإلفدددااي ل االوددددرتاف ريخلادددف ا نالابقددددطنا ا اقدددد ب لدددينريذ نددددط اددد  اشددددفا  متفتدددد  ا اق ادددف  نناددددفك

 .ااق اف  افل   ااب م 
، ( نادد  وفل دد ) نالددذو اددفن ان اجتددفس  4314نا اب اددظ فقددا (  ا افدد) .4فقددط فقددا هوقددت ق دداان  4ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 
ب ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن افقدد ن القدد  

 .ا فل   ا  خابب الابلوو امفايرين ي ام  الشااف  متيف  ال ش ل الابقفننا 
 نادد  وفل ددد  ) نالددذو ادددفن ان اجتددفس  43.4نا اب اددظ فقددا ( ا افددد )1.فقددط فقدددا هوقددت ق دداان  12ريليفادد   لقوقدداا  -

نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان  2324نك  ا د  اد   2،222، نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه (اطا
اايف ندد  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا يفدد  ن نددطنن 

 . ااناهت  االاابثمفنن  فش   نش ط الابلوو امفاي نافوط ااابخطا  الق ا   ا فل   ل اختفا هنوقت 
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، ( ناد  وفل د  ) نالدذو ادفن ان اجتدفس  4322نا اب ادظ فقدا ( ا افد ) 4.ق داان  فقط فقا هوقت 11ريليفا   لقوقاا  -
نالدمي قد ي  هن ا اب ادظ ان اايف ند   2324نك  ا د  اد   2،222نا ايف ن  اإليلف    الخاب فن ننق  اا ن اف ه 

 يفدد  ن افقدد ن القدد ب  ايلددف    ممددف نددطب وقددت هن ةناجم الا يفدد  ل كددذس الوقدداا ا ددفيب، نوم اددف ن دد  القدد ب رين هفدداا  الا
 . اانا  الابم ن  نك    نه  ا فب وقت هن ا اق اف  ا ابلوحمل  نا ابمفتق  المي ققطاهف الشاا  قافوط ل  طنط

 (الفئات العمرية، املؤهل العلمي، طبيعة العمل،اخلربة)اختبار الفروق الستجاابت أفراد العينة حسب : اثنيا
وقت ااابجفري  ( ااومفن نا  كاب  الاقم   ن   ا  الام  ناخلربا ا هيف  )نايفت ا ف  طن  هتا اخابابف 

 هفاا  الا يف  
 اختبار الفروق حسب متغري العمر( 04 –20)اجلدول رقم 

 إمجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور األول العمر
 ايف  30 ال 25 ا 

 
 34442. 34684. 431464 34127. املتوسط

 46..236 23.4662 .23.444 234.481 االحنااف ا ا فنو

 432426 34684. 436744 34444. ا اب اظ ايف  40 ال 31 ا 

 2346284 23.4847 2364.44 .23.862 االحنااف ا ا فنو

 ايف  50 ال 41 ا 
 

 432426 34684. 436744 34444. ا اب اظ

 2364284 23.4847 2364.44 23.8627 االحنااف ا ا فنو

 34661. 37241. 432471 432222 ا اب اظ ايف  50 هاثاا 

 2314284 2314646 .236446 2364222 االحنااف ا ا فنو

 34884. 38444. 431744 34.44. ا اب اظ اإلمجايل

 236.422 23.4644 .23.641 23.48.1 االحنااف ا ا فنو

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
 املعنوية اإلحصائية(  00– 20)اجلدول رقم 

 امجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور االول 
 636.4 63644 3214. 23627 كاي مربع

 23464 23462 23.84 23474 املعنوية

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

نابيدو هن ا اب ادنف  اقهدف اف ده ( هة   ق ين ممفناف  الابلوو امفاي  اخ  الشااف ) اليفا   لقمل ن اانب  -
اابقفنف  اطا نكذا اف ن ي  فاطم نا   فانيت فن ااابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف الوئدف  الاماند  امدف هن الودانيت 

 2،243 نك  اارب ا  sig=23474  ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن 
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نابيدو هن ( اط  اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا   ا فل د ) ريليفا   لقمل ن الثفر  -
ا اب انف  اقهف اف ه اابقفنف  اطا نكذا اف ن ي  فاطم نا   فانيت فن ااابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف الوئدف  

 .2،24نك  اارب ا   sig=23.84    ي ت هن الامان  امف هن الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف
نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده ( اتدددا الدددابلوو امفادددي وقدددت اددد  ا القددد ا   ا فل ددد ) اليفاددد   لقملددد ن الثفلدددت  -

اابقفنف  اطا نكذا اف ن ي  فاطم نا   فانيت فن ااابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف الوئدف  الاماند  امدف هن الودانيت 
 .2،24نك  اارب ا   sig=23462ايلف    ي ت هن    ق   صف اايف ن 

( 14-26)ريليفحملا لقوان ف  فن ااب انف  فئف  ااومفن  اطب   د  فقداا  االاداب ف   نابد  اد  اردطنب ن د  
نكد   432426ن  34661.ا ت ال ق اط فانيت اا   اللد  ايلدف    ي دت اف ده   د  ا اب ادنف  اابقفنفد  قدرتانذ فدن 

اددف ندد ي  فاددطم نادد   فددايت فددن ةناجم ااددفري  هفدداا  الا يفدد   خابقددف الوئددف  الاماندد  إل ددفا امددفنن امددف ه ددف   ق دد  صددف 
 . 2324نك  اارب ا   23464 =إل فا امفنن sigاايف ن  ايلف    ي ت 
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 اختبار الفروق حسب املؤهل العلمي(  00 -20) اجلدول رقم 

 إمجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور األول العلمياملؤهل 

 ليسانس
 4327.8 431642 431464 34444. املتوسط

 2366428 23.6444 23.6474 2348861 االحنااف ا ا فنو

 ماسرت
 .3424. 37444. 431488 37444. ا اب اظ

 2367844 1..2346 .23.844 2344644 االحنااف ا ا فنو

 ماجستري
 

 432644 38444. 431714 432464 ا اب اظ

 .231471 2367176 23.4624 2364417 االحنااف ا ا فنو

 دكتوراه
 432144 382.2. 436666 432628 ا اب اظ

 2318414 2368441 2364428 23.1687 االحنااف ا ا فنو

 اإلمجايل
 34884. 38444. 431744 34.44. ا اب اظ

 236.422 23.4644 .23.641 23.48.1 ا ا فنواالحنااف 

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
 اختبار كاي مربع ملستوى العلمي( 00 -20)اجلدول رقم 

 امجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور االول 
 3742. 834.6 23644 43448 كاي مربع

 23642 232.4 23441 23628 املعنوية

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف  ( هة ددد  ق دددين ممفنادددف  الدددابلوو امفادددي  اخددد  الشدددااف ) ريليفاددد   لقملددد ن اانب  -
اف ه اابقفنف  اطا نكذا اف ن ي  فاطم ناد   فدانيت فدن اادابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف ا اداب    الاقم د  امدف  

 .2،24رب ا  نك  اا sig=23628هن الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن 
نابيدو هن ( اط  اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا   ا فل د ) ريليفا   لقمل ن الثفر  -

ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده اابقفنفددد  ادددطا نكدددذا ادددف نددد ي  فادددطم ناددد   فدددانيت فدددن اادددابجفري  هفددداا  الا يفددد   خابقدددف  
 .2،24نك  اارب ا   sig=23441يف ن  ايلف    ي ت هن ا ااب    الاقم   امف هن الوانيت   ق   صف اا

نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده ( اتدددا الدددابلوو امفادددي وقدددت اددد  ا القددد ا   ا فل ددد ) ريليفاددد   لقملددد ن الثفلدددت  -
اابقفنفدد  اددطا نكددذا اددف ندد ي  فاددطم نادد   فددانيت فددن ااددابجفري  هفدداا  الا يفدد   خابقددف ا ادداب    الاقم دد  امددف هن 

نكدذا نااد  لادطم ناد   اخدابابف ل  2،24نكد  اود ا اد   sig=232.8اايف ند  ايلدف    ي دت هن الوانيت صدف 
 .ا ااب   الاقم 
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-26)ريليفحملددا لقوان ددف  فددن ااب اددنف  ا دد كاب  الاقم دد   اددطب   دد  فقدداا  االادداب ف   نابدد  ادد  ارددطنب ن دد  

 4327.8ن  .3424.ا ت ال ق اط فانيت اا   الل  ايلف    ي ت اف ده   د  ا اب ادنف  اابقفنفد  قدرتانذ فدن ( 14
نك  اف ن ي  فاطم نا   فايت فن ةناجم اافري  هفداا  الا يفد   خابقدف ا د كاب  الاقم د  إل دفا امدفنن امدف ه دف   ق د  

 . 2324نك  اارب ا   23642 =إل فا امفنن sigصف اايف ن  ايلف    ي ت 
 اختبار الفروق حسب طبيعة العمل(  01 –20) اجلدول رقم 

 إمجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور األول طبيعة العمل

 0.4454 02.... 0.5660 444... املتوسط حماسب
 4.540.0 4.0.125 4.5.140 4.02560 االحنااف ا ا فنو

 حمافظ حساابت
 5.1... 1.1... 0.4540 .46... ا اب اظ

 6256..4 1.06..4 4.5...4 2.....4 االحنااف ا ا فنو
 جملس اإلدارة

 
 0..... 0.55.. 0.4.61 0.6406 ا اب اظ

 16.6..4 .4.0422 .4.2606 00..4.5 االحنااف ا ا فنو

 أستاذ متخصص
 0.46.2 656... .40..0 060... ا اب اظ

 .4.6622 ....4.6 4.55602 2.04..4 االحنااف ا ا فنو

 اإلمجايل
 2..... 220... 0.6021 00.... ا اب اظ

 4.5.144 1510..4 .526..4 6.....4 االحنااف ا ا فنو
 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 اختبار كاي مربع حسب الوظيفة( 09 -20)اجلدول رقم 
 امجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور االول 

 .4.50 12..4 .1..2 6.6.4 كاي مربع
 10..4 0...4 4.600 .4.02 املعنوية

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف  ( هة ددد  ق دددين ممفنادددف  الدددابلوو امفادددي  اخددد  الشدددااف ) ريليفاددد   لقملددد ن اانب  -
اف ه اابقفنف  اطا نكذا ادف ند ي  فادطم ناد   فدانيت فدن اادابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف ختللدف  الامد  امدف 

 .2،24نك  اارب ا   sig=23748هن الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن 
نابيدو هن ( اط  اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا   ا فل د ) ريليفا   لقمل ن الثفر  -

ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده اابقفنفددد  ادددطا نكدددذا ادددف نددد ي  فادددطم ناددد   فدددانيت فدددن اادددابجفري  هفددداا  الا يفددد   خابقدددف  
 .2،24نك  اارب ا   sig=23147   ي ت هنختللف  الام  امف ان الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف  
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نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده ( اتدددا الدددابلوو امفادددي وقدددت اددد  ا القددد ا   ا فل ددد ) ريليفاددد   لقملددد ن الثفلدددت  -
اابقفنفدد  اددطا نكددذا اددف ندد ي  فاددطم نادد   فددانيت فددن ااددابجفري  هفدداا  الا يفدد   خابقددف ختللددف  الامدد  امددف ان 

 2،243نك  اارب ا   sig=238.4لف    ي ت هن الوانيت   ق   صف اايف ن  اي
( 14-26)ريليفحملدا لقوان ددف  فدن ااب اددنف     ادد  الامد   اددطب   دد  فقداا  االادداب ف   نابدد  اد  ارددطنب ن دد  

نكد   4327.8ن  .3424.ا ت ال ق اط فانيت اا   اللد  ايلدف    ي دت اف ده   د  ا اب ادنف  اابقفنفد  قدرتانذ فدن 
ادف ند ي  فادطم ناد   فددايت فدن ةناجم اادفري  هفداا  الا يفدد   خابقدف ا د كاب  الاقم د  إل دفا امددفنن امدف ه دف   ق د  صددف 

 . 2324نك  اارب ا   23444 =إل فا امفنن sigاايف ن  ايلف    ي ت 
 اختبار الفروق حسب اخلربة املهنية(  02 -20) اجلدول رقم 

 إمجايل احملاور احملور الثالث احملور الثاين احملور األول اخلربة املهنية
 سنوات 5 اقلمن

 
 .0.450 202... 560..0 .0.1.. املتوسط

 4.54.65 4.05.15 62..4.5 4.000.4 االحنااف ا ا فنو

 سنوات 10 إىل 5 من
 0.44.2 10.... 0.5545 .56... ا اب اظ

 4.606.2 244...4 4.51.46 4.041.5 االحنااف ا ا فنو
 سنة 15 إىل 11 من

 
 ..2... 2..0.. .0.642 106... ا اب اظ

 4.500.0 .4.5066 5.4...4 4.06052 االحنااف ا ا فنو

 سنة 15 منأكثر 
 025... .50... 0.4.20 0.4652 ا اب اظ

 1.10..4 ..4.0.2 4.00005 401...4 االحنااف ا ا فنو

 اإلمجايل
 2..... 220... 0.6021 00.... ا اب اظ

 4.5.144 1510..4 .526..4 6.....4 االحنااف ا ا فنو
 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر

 اختبار كاي مربع حسب اخلربة املهنية( 00 -20)اجلدول رقم                                            

 إمجايل احملاور احملور الثالث الثايناحملور  احملور األول 
 136.1 63448 3.24. 23442 كاي مربع

 23744 23448 23.47 .2381 املعنوية

 SPSS 22ا  اوطا  النفل ف  فيففجما وقت خمااف  فاراج : املصدر
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اقهدددف  نابيدددو هن ا اب ادددنف   ( هة ددد  ق دددين ممفنادددف  الدددابلوو امفادددي  اخددد  الشدددااف ) ريليفاددد   لقملددد ن اانب  -
اف ه اابقفنفد  ادطا نكدذا ادف ند ي  فادطم ناد   فدانيت فدن اادابجفري  هفداا  الا يفد   خابقدف اديف ا  اخلدربا امدف ان 

 .2،24نك  اارب ا   .sig=2381 الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن
نابيدو هن (   ا فل د اط  اافة  اخللف   اليف و   لقماق اف  امفاد    ل اد  ا القد ا ) ريليفا   لقمل ن الثفر  -

ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده اابقفنفددد  ادددطا نكدددذا ادددف نددد ي  فادددطم ناددد   فدددانيت فدددن اادددابجفري  هفددداا  الا يفددد   خابقدددف  
 .2،24نك  اارب ا   sig=23.47ايف ا  اخلربا امف هن الوانيت   ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن 

نابيدددو هن ا اب ادددنف  اقهدددف اف ددده ( قددد ا   ا فل ددد اتدددا الدددابلوو امفادددي وقدددت اددد  ا ال) اليفاددد   لقملددد ن الثفلدددت  -
اابقفنف  اطا نكذا اف ن ي  فاطم نا   فانيت فن ااابجفري  هفاا  الا يف   خابقف ايف ا  اخلدربا امدف ان الودانيت   

 .2،24نك  اارب ا   sig=23448ق   صف اايف ن  ايلف    ي ت هن 
( 17-26)فقداا  االادداب ف   نابدد  اد  ارددطنب ن دد  ريليفحملدا لقوان ددف  فدن ااب اددنف     ادد  الامد   اددطب   دد  

نكد   .43264ن  344.4.ا ت ال ق اط فانيت اا   اللد  ايلدف    ي دت اف ده   د  ا اب ادنف  اابقفنفد  قدرتانذ فدن 
ادف ند ي  فادطم ناد   فددايت فدن ةناجم اادفري  هفداا  الا يفدد   خابقدف ا د كاب  الاقم د  إل دفا امددفنن امدف ه دف   ق د  صددف 

 . 2324نك  اارب ا   23744 =إل فا امفنن sigاايف ن  ايلف    ي ت 

 حتليل النتائج ومناقشتها: املبحث الثاين
 4%0ارسات التحفظ احملاسيب داخل الشركات عند مستوى معنوية توجد أمهية لتبين مم: الفرضية األوىل-0

، ي دت هن كدذس الوالد   اث ابد  ن ن ادط الدك هن (11-26)لقط مت ات ف  كذس الوال   اد  خدابب اردطنب ن د  
اراا اندد  الددابلوو امفاددي لددت هة دد  ريل دد  ياددح و يفدد  الطناادد  الددمي هااندده ل نالندد  الدد ا و نالددمي قاابددرب ادداجم ادد  ال  ئدد  

نكذا اف ن ي  أبة   ق يف هف اذلك ل ال  ئ  اراا ان  ا  ، ناف ن اط وقت هة   ق دين ممفنادف  الدابلوو امفادي يادح 
 :و يف  الطناا  ك 

هن الابلوو امفاي ك  ايدط الايففودا ا همد  ادطا ل قااندا ا  ت   د  الدمي متثد  هكد  خلدف   اد  ا ا اق ادف  
 امفا   ،
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اابخطام ممفناف  الابلوو امفاي هو   اف طا فطنا  وفل   ل ااحملد  الشدااف   حملداا  دف نقطادت اذلك ا ن ا
ا  لمفر  ومفن  يق يت ا افةن، امف ا ت نادم  القداان الادق   ل د  اادابخطا  القد ا   ا فل د  ف مدف خيد   دااناهت  

 االاابثمفنن ،
يجد  ا ابدح الابدط    ن الابخلد  ل ) لابدط    امف ن اط ات   ا فيب فطنا  وفل   ل ار خلف   اد  ا ا

ل  اددن اادداب   الددابلوو امفاددي نصددذا وقددت الشدداا  هن هتدداب   جدد  ا ابددح الابددط     نالابخلدد  ل ( ودديففو  الام دد 
 ويففو  الام   يىت قام   نا  وفل   ل اااب   الابلوو امفاي،

خو ف ا  يدطا االادف  ا فل د  نالدك الن اد  ناذلك ناابرب ق ين ممفناف  الابلوو امفاي ان هة   ا  ا لقاب
 ك  اخنوفض ممفناف  الابلوو امفاي، 6227فن ااا ف  المي ه   ال يطن  االا  ا فل   الاف    

امدف نامد  الدابلوو امفادي وقددت ختود ر لداا ح الشداا  نالدك الن ق ددين ممفنادف  الدابلوو امفادي ناددفوط 
قففددد  لقابلفادددح الاددداني نالدددك اددد  خدددابب اا ددد  االودددرتاف ريإلنددداا  نقاج ددد  فطناددد  وفل ددد  وقدددت ختوددد ر الدددطخ  ال

 االورتاف ري لانف،
نهناف ناابرب قن    اافن  حمفاد    اادابقق  ان هة د  ريل د  لاب دين ا فادف  حمفاد    اابلوحملد  نالدك يدىت ناباد  

 .اط  اافة  اإل انا فذلك
ظفكا  ريلابابوح ايفخواد   ود  الشدااف  غد  ا ابهمد  امف هن ممفناف  الابلوو امفاي ل الشااف  ا ابهم  

 ريلابابوح، نك  اف ن اط وقت هن اق فا ا فاف  حمفا    اابلوحمل  خيور ا  الاق ق اال ابهفلو ل  انا فطنا  وفل  ،
نناابددرب هناددف انقوددفا  خمددف ا الددطوفن  القاددف    لددط  شددااف  ا اددفة  ادد  فددن اددربنا  نهادد ف  ق ددين ممفناددف  

 .فاي، نالك الن كذا ااخ  ان اة   ا  ا لقابخو ر ا  خمف ا الطوفن  القاف   الابلوو ام
تساهم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية بدرجة كبـرية جـدا يف جـودة القـوائم املاليـة عنـد : الفرضية الثانية-0

 4%0مستوى معنوية 
هن كددذس الوالدد   اث ابدد  نن اددط الددك هن ، ي ددت (16-26)لقددط مت ات ددف  كددذس الوالدد   ادد  خددابب ارددطنب ن دد  

اخللددف   اليف و ددد  لقماق ادددف  امفادد    قادددفك  فطناددد  وفل دد  ادددطا ل اددد  ا القدد ا   ا فل ددد  يادددح و يفدد  الطنااددد  الدددمي 
هااندده ل نالندد  الدد ا و نالددمي قاابددرب ادداجم ادد  ال  ئدد  اراا اندد  نكددذا اددف ندد ي  اددذلك مبددط  ااددفة  اخللددف   اليف و دد  
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فا    ل اد  ا القد ا   ا فل د  اخلفود  ف  ئد  ااومدفب اراا اند  ا د ، نادف ن ادط اادفة  اخللدف   اليف و د  لقماق اف  ام
 :لقماق اف  امفا    ل ا  ا الق ا   ا فل   ياح و يف  الطناا  ك 

وطا هن القدددد ا   ا فل دددد  قاابددددرب ا لددددطن الا  ادددد  لقماق اددددف  امفادددد    الددددمي قاددددفك  فطنادددد  وفل دددد  اددددطا ل ااددددف
 ااابخطا هف ل اختفا  اانا  نش طا،

امدف هن  الابادفنض فدن اخللددف   اليف و د  لقماق ادف  امفادد    ند تا فطناد  وفل د  ل ادد  ا القد ا   ا فل د  نكدد  
 اف ن اط وقت  ا افة  ال   ا لقخلف   اليف و   لقماق اف  امفا    ل ا  ا الق ا   ا فل  ،

ف  امفادد    نانددط ادد  الاددق ق اال ابهددفلو لدد  انا ممددف نققدد  فطنادد  وفل دد  اددطا نهناددف ان ادد جم ااددابخطام الا فادد
 ا  ا ت      ا اق اف  امفا    المي قاابرب ا  اخللف   اليف و   ا هم  اطا ل ا  ا الق ا   ا فل  ،

امددف هن هناددف ادد  ا نفافل دد  ا اق اددف  امفادد    الددمي قاباددميفهف القدد ا   ا فل دد  قابلددط  فقددطنهتف ال  دد ا اددطا ل   
 الابىت  وقت اق ق ااابخطا هف،

ريإللدفف  ال هن اد  ادد  خفود مي ا اب مد  نا  لدد و   ا  اد  ا ل ااق اددف  القد ا   ا فل د  غدد  ادفف ابن الختددفا 
فم ال  دد  فاب   دده اولدد ب وقددت ا اق ادد ، نكدد  اددف ن اددط وقددت هن الاب   دده ا اب دد  ل فلددفذ ودد   دداان اددق    نن االكابمدد

 ا اق اف  امفا    ناابرب ا  اخللف   اليف و   المي قافك  فطنا  وفل   اطا ل ا  ا الق ا   ا فل  ،
)   ادددد  اخللدددف   اليف و دددد  هو هن ا اق اددد  امفادددد    ل القددد ا   ا فل دددد   دددح هن قابمابدددد  فطناددد  وفل دددد  مبجم وددد

 ل   جتاقهف هاثا ا  ا ل الق ا   ا فل  ،( ا اب م  نا  ت    
امددف هن ودداض القدد ا   ا فل دد  ا خابقودد  ن دد  هن ناددفك  فشدد   ا دد  اددطا ل يدد  ا شددفا  ا فل دد  الددمي ق ااددت 

 .ا  ااف  خفو  فقطان الثق  نا لطا    ل ا اق اف  امفا    المي قاباميفهف
يوجد أثر ذو داللة إحصـائية للـتحفظ احملاسـيب بدرجـة كبـرية يف جـودة القـوائم املاليـة عنـد مسـتوى : الفرضية الثالثة

 .%0معنوية 
، ي ددت هن كددذس الوالدد   اث ابدد  نن اددط الددك هن (.1-26)لقددط مت ات ددف  كددذس الوالدد   ادد  خددابب ارددطنب ن دد  

فل دد  ياددح و يفدد  الطناادد  الددمي هااندده ل نالندد  الدد ا و نالددمي قاابددرب كيفددفق هتددا ا دد  لقددابلوو امفاددي ل ادد  ا القدد ا   ا 
ااجم ا  ال  ئ  اراا ان  نكذا اف ن ي  ف ا   هتا اذلك  لقابلوو امفاي ل ا  ا الق ا   ا فل   اخلفود  ف  ئد  ااومدفب 

 :يف  الطناا  ك اراا ان  ا  ، ناف ن اط كذا ااتا لقابلوو امفاي  ل ا  ا الق ا   ا فل   ياح و 
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 ،هن الابلوو امفاي نافوط ااابخطا  الق ا   ا فل   فطنا  وفل   اطا ل اختفا  ااناهت  االاابثمفنن  فش   نش ط 
 ،امف متيف  ي ام  الشااف  فطنا  وفل   ال ش ل الابقفننا ا فل   ا  خابب الابلوو امفاي 
   قافوط فطنا  وفل   ل  طنط  اانا  الابم ن  نك    نه  ا فب،ريإللفف  ال هن ا اق اف  ا ابلوحمل  نا ابمفتق 
   امف هن االفاباف  و  الابلوو امفاي نالاب ادت حند  الق مد  الاف لد  اد  شدى ت هن ند  و هل اخنودفض اد  ا ا اق ادف

 امفا    المي قاباميفهف الق ا   ا فل   فطنا  وفل  ،
  ل سددددفب امفادددد    فشدددد   ا دددد  ال خمااددددف  حمفادددد    متابددددفل ناددددذلك ندددد  و ااددددابخطام اوهدددد م الددددابلوو امفاددددي

 ري  ل و   ممف نانط ا  ا  ا الق ا   ا فل  ،
  امددف قددا ا  ااددداب   ااب مدد  ا اق ادددف  امفادد    فطناددد  وفل دد  اقمددف  دددفب ال  دده لابودددرتاف ريإلندداا ا  ناالودددرتاف

 الو نو ري لانفف  نك  اف نارب ويفت ريلابلوو امفاي،
  ناابخطم الابلوو امفادي فشد   ا د  لقابلد ي ن ودطم ال  د ا ل يدفال  ودطم الابىادط نق هيفدف  االياب دفب نهناف

 نالاباق   ريلق ا   ا فل   ناآل   لابلان ا اا    وقت الشااف ،
   الددفف  ال الددك فددفن الددابلوو امفاددي خيوددر ادد  ق قودد  يقدد يت ا ق  دد  نالددطن ن نيفلدد  وددطم الابىاددط ل ا اق اددف
 ا    فطنا  وفل  ،امف
 ،    امف نام  الابلوو امفاي وقت ختو ر الق م  الطفرتن  لقشاا  اقفف    مابهف الا 
  نهنادددف نامددد  الدددابلوو امفادددي ل اودددط اددد  ا انا اانريذ فطناددد  ا ددد ا ي دددت  دددح ودددطم ا  فل ددد  ف دددت نالدددك فادددطم

ط ادد  متفتدد  ا اق اددف  نناددفك  فطنادد  ا دد ا ل قدد ف  اإلفددااي ل االوددرتاف ريخلاددف ا نالابقددطنا ا اقدد ب لددينريذ يددىت ندد
 .   ااق اف  افل   ااب م 

التوجد فروق ذات داللة إحصـائية بـني أفـراد عينـة الدراسـة حـول أثـر الـتحفظ احملاسـيب علـى : الفرضية الرابعة -د
 .%0جودة القوائم املالية عند مستوى معنوية 

 :لقط مت ات ف  كذس الوال   ناف ن اط الك
   ن ددن وددطم نادد   فددانيت فددن ةناجم ااددفري  هفدداا  الا يفدد   اب دد  ااومددفن إل ددفا ( 14-26)ن (  14-26)ارددطنب ن دد

 امفنن امف ه ف   ق   صف اايف ن  ايلف   ،



الدراسة الميدانيـــة                          :                              الفصــــل الثانـــي  
 

74  
 

   ن ددن وددطم نادد   فددانيت فددن ةناجم ااددفري  هفدداا  الا يفدد   اب دد  الابىك دد  الاقمدد  ( 17 -26)ن ( 14 -26)ارددطنب ن دد
 امفنن امف ه ف   ق   صف اايف ن  ايلف   ،إل فا 
   ن ددن وددطم نادد   فددانيت فدددن ةناجم ااددفري  هفدداا  الا يفدد   اب دد  ال ظ ودد  إل دددفا ( 14-26)ن( 18-26)ارددطنب ن دد

 امفنن امف ه ف   ق   صف اايف ن  ايلف   ،
    الا يف   اب د  اخلدربا ا هيف د  إل دفا ن ن وطم نا   فانيت فن ةناجم اافري  هفاا  ( 61-26)ن( 62-26)ارطنب ن

 امفنن امف ه ف   ق   صف اايف ن  ايلف   ،
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 خالصة الفصل
 

اددد  خدددابب  ق ددد  نايفف شددد   ابدددف ج الطنااددد  الابن  ق ددد  ل كدددذا الولددد  نالدددمي مت اددد  خابصدددف اخاب دددفن الوالددد ف  
اخلفو  دذس الطناا  نالك ا  خابب االوابمف  وقت هاق   االااب  فن الدذو مت اد  خابلدت نلد  سم ود  اد  الوقداا  

 spssل  ددفر   االادداب  فن ريالوابمددف  وقددت فاسدد  قابيففاددح ادد   ناادد  ا لدد ا ال لددت، نفاددط الق ددفم ري افردد  اإليلددف    

  المي هاانده نااابخطام اا نا  اإليلف    الابلا  لقابلق   ا  اا  اإلافف  و  الابافؤال  اخلفو  ريلطناا  الابن  ق 
ل نالندد  الدد ا و ن الددمي متثدد  ادداجم ادد  ف ئدد  ااومددفب اراا اندد  فقددط مت الاب ودد  ال اليفابددف ج   هفدداا  ا ابمدد  وقددت و يفدد  ادد 

 :الابفل  
  0توجد أمهية كبرية لتبين ممارسات التحفظ احملاسيب داخل الشركات عند مستوى معنوية%. 

  دددد  لقماق اددددف  ي ددددت ف يفدددده الطناادددد  أبن الددددابلوو امفاددددي نثدددد  ايددددط الايففوددددا ا همدددد  اددددطا ل قاانددددا ا  ت  
امفادد    ممددف نانددط ادد  ادد  ا القدد ا   ا فل دد  نريلابددفا ناددفوط ااددابخطا هف وقددت اختددفا  ددااناهت  االاددابثمفنن  فشدد   نشدد ط، 
الددفف  ال ا ددت نقددطم لددمفر  ا دد ا قامدد  وقددت مهفندد  يقدد يت ا اددفةن  اخدد  الشدداا ، امددف ف يفدده الطناادد  هناددف رين 

لاددف  ا فل دد  فشدد   ا دد  نالددك ادد  خددابب اوددط ادد  الاددق ق اال ابهددفلو  اخدد  الددابلوو امفاددي خيوددف ادد  يددطا اا
الشااف  فه  نافك  ل وطم اإلفااي ل اظهفن اانريذ وقت غ  يق قابهف نريلابفا اودط اد  ا انا اانريذ، نصدذا هود   

 .شاا  ناا ااف اا  الااب  ق ين اث  كذس ا مفناف  ان هة   ا  ا  حملاا الياب ا ت الاطنط ا  اال فف ف  للفحل ال
  تساهم اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية بدرجـة كبـرية جـدا يف جـودة القـوائم املاليـة عنـد مسـتوى معنويـة
0%4 

ي ت ف يفه الطناا  أبن ا اق اد  امفاد    ا  اد  ا ل القد ا   ا فل د   دح هن قابمابد  الفودمي ا اب مد  نا  ت   د  
 ا ل الق ا   ا فل  ، ن هنادف ف يفده الطنااد  رين اد  اد  خفود مي ا اب مد  نا  لد و   غد  ادفف ابن ل   جتاقهف هاثا ا  

ر  ا ا اق اف  امفاد     نن اياب اجمكدف وقدت خفود   الاب   ده ا يففادح ي دت قادين كدذس ااخد ا أبن ق د ن ا اق ادف  
القدداان، نامددف كدد  ااددانف فددملن ا اق اددف  قوقددط   مابهددف اابدد فاا الختددفا القدداان ل ال  دده الددذو ن دد ن لقماق اددف  اتدد  ل 

 .فش   اان  ل يفل  وطم نو صف ل ال  ه ا يففاح نكذا اف ن تا فش   ا   وقت ا  ا الق ا   ا فل  
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  يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية للــتحفظ احملاســيب بدرجــة كبــرية علــى جــودة القــوائم املاليــة عنــد مســتوى معنويــة
0%4 

الطناادد  أبن ممفناددف  الددابلوو امفاددي ان اتددا ا دد  وقددت ادد  ا القدد ا   ا فل دد  ادد  خددابب واب ابددت لقددط ف يفدده 
اددد  ا اانريذ امفاددد   ،ن اإلفلدددفذ نالشدددوفف   وددد  ا اق ادددف  امفاددد   ، ناددد  ا ا اق ادددف  امفاددد   ، نفافل ددد  ي امددد  

 .  ا الق ا   ا فل  الشااف ، نق قو  نه  ا فب نك  ااب  ا  صف ات  ا   وقت ا
  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني أفــراد عينــة الدراســة حــول أثــر الــتحفظ احملاســيب علــى جــودة القــوائم

 4%0املالية عند مستوى معنوية 
نلقدددط ف يفددده الطنااددد  هنادددف أب دددت ال ق ادددط فدددانيت فدددن ةناجم و يفددد  الطنااددد  يددد ب ااة ددد  ال  ددد ا لاب دددين ممفنادددف  

 الذو ناابرب اد  هكد  الايففودا الطاومد  لقخلدف   اليف و د  لقماق ادف  امفاد     الدمي قد تا فشد   ا د  الابلوو امفاي
 .اطا ل ا  ا الق ا   ا فل  
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 ملخص الدراسة

مةا مةدا ا ةل الةتاحملا ا اسة  ولة  لةوائ القةواة  اشاليةة   شةل ا  : انطلقت الدراسة من إشكالية متمثلةة   
ومن خةل  نااولاةا شوعةوث   ةا سياسةا  الةتاحملا ا اسة  ولة  لةوائ القةواة  اشاليةة شةت مةا ةة ا شةكالية  اشسامهة؟

السةةةةااقة الةةةة  ل واللةةةةني مةةةةن خةةةةل  واةةةةل  ملسةةةةتيدا  اشاةةةةاال واةاوا  اش ةةةةار إلي ةةةةا   اشقدمةةةةة الةامةةةةة انطل ةةةةا مةةةةن 
ر الاظةةةلل للةةةتاحملا ا اسةةة  مةةةن محمل ومةةة  و ارسةةةان  الحمللعةةةيا م ومةةةن خةةةل  اةةة ن الدراسةةةة  ماةةةا اتاليةةة  واراسةةةة ا  ةةةا

ال ل يوول خيارا  حماسبية و لق واداة   يةا  شكةن ا اسةن مةن  SCFا اسبية   ظ  نطبيق الاظا  ا اس  اشايل 
 هأاة  التاك    شك  ونوث اشةلوما  ا اسبية اشحملاح وا ا   القةواة  اشاليةةم  مةا استةلعةاا ول ةة الةتاحملا ا اسة 

ا واةا  وةن )اشتغاا  اليت نساا    لوائ القواة  اشالية وانضةح ن  ااةاع ول ةة  ويةة اة  الةتاحملا ا اسة  و ة  مةن 
( ال حملاوية   اشةلوما  ا اسبيةم لوائ اةرمل  ملوائ اشةلوما  ا اسبيةم وةاليةة وو مةة ال ةل ا م نكلحملةة رن  اشةا 

  لةةوائ القةةواة  اشاليةةةم  مةةا نطل اةةا نيضةةا إظ ول ةةة الةةتاحملا ا اسةة  ملة مةةا  اشاليةةة واةةم متغةةاا  ثةةا   ةةا  ةةول ولةة
ومةةن ايا ةةةا اة مةةة الةاشيةةةة اةخةةائ ويةةةل انضةةةح لاةةا هأ  الةةةتاحملا ا اسةة  محملةةةل مةةةن وةةدئ اة مةةةا  اشاليةةة مةةةن خةةةل  

ل اةا نيضةا   الحملاة  الاظةلل إظ مقارنةة نةارع  مة  القيمةة الةاالةة الةيت نةةد مةن ناة  نسةباذ ن ةوم اة ن اة مةةم و ةد نط
الدراسةةا  السةةااقة مللدراسةةة ا اليةةةم نمةةا ويمةةا مةةق الحملاةة  التطبيقةةم وقةةد   لليةة  وماا  ةةة نتةةاةل الدراسةةة التطبيقيةةة 
واليت   من خلثا اختبار الحمللعيا  اخلاصة هب ن الدراسة واللني مةن خةل  اتوتمةاا ولة  نسةلوذ اتسةتبيا  الة ل   

لةة  وعةة  ةمووةةة مةةن الحملقةةلا  نتااسةةن مةة  اراسةةة موعةةوث الباةةلم ح   القيةةا  ملشةا ةةة ا واةةاةية لبيةةا    مةةن خل
واستيدا  اةاوا  ا وااةية الل مة للتالي  مةن الة  ا لااةة وةن التسةا ت   spssاتستبيا  ملتوتماا ول  الةة 

 .اخلاصة مللدراسة التطبيقية
 للباةةل   ا انةةن الاظةةلل  والتطبيقةةم إعةةاوة إظ نتةةاةل اختبةةار ولعةةةيا  وااةةاما ولةة  مةةا سةةبق مةةن الحملاةةل 

 :الدراسة ا وااةية وماا  ت ا ميكااا استيلص نا  الاتاةل الاظلية والتطبيقية   اةيت
 النتائج النظرية-1
 SCF  ا اسةة  اشةةايل يةتةةا الةةتاحملا ا اسةة  مةةن ناةة  اشحملةةااي  ا ديةةدئ الةةيت ننةة  هبةةا الاظةةا: اختبااار الضرةااألة ا  ى-

 .ويل نشار   الةديد من اشواا ا ك   صليح ول  ولوا خيارا  حماسبية ام   لوال ا يطة وا  ر
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مةةةةن اشلسةةةةو   81 ةةةد نشةةةةار   اشةةةةاائ   SCFاةةة ن الحمللعةةةةية مثبتةةةةة ومةةةةا يا ةةةد اللةةةةني مل  الاظةةةةا  ا اسةةةة  اشةةةةايل 
إظ عةةةةةلورئ نقةةةةةديل مةقةةةةةو    ظةةةةةلويف ال ةةةةةني ووةةةةةد  اشبالغةةةةةة   التقةةةةةديلا  ا ةةةةة رئ وةةةةةن  ليةةةةةق  851-80التاحمليةةةةة ل 

اتوتيا ةةا  واشةةاو   اشبةةال  وي ةةا واةةو مةةا يةةةا ولةة  لةةوال مبةةدن ا يطةةة وا ةة ر نو مةةا يطلةةق وليةة  مللةةتاحملا ا اسةة  
 .و د شت ا لااة ولي    الحملا  الاظللال ل نقضم ملتورتايف ملخلساةل ا تملة و لي  اتورتايف ملةرمل  اشتو ةة 

إ  التولة  وةو حماسةبة القيمةة الةاالةة يسةمح لةساارئ ملسةتيدا  التقةديلا  ال ياةية الةيت  ةد :اختبار الضرةألة الثانألاة-
نسةةتغ  لتاقيةةق ماةةاو  الانيةةةم   وةة  نةمةة  السياسةةا  ا اسةةبية اشتاحملظةةة ولةة  عةةبح سةةلوع ا اارئ ا ةةان التايةة    

 .اةض اشقاييس ا اسبية  أسا  للتةا د استيدا 
ا ن الحمللعية مثبتة وما يا د اللني ن  اسةتيدا  مقيةا  القيمةة الةاالةة يةةد مةن الةيةوذ الةيت نصةاات الثوااةت ا اسةبية   

واستيدام  ياال إظ  ايائ السلوع اتنت ا ل لساارئ من خل  إظ ار اةصو  ول  غةا وقيقت ةا لل ةل ة و ةو يسةاا  
ارئ اةرمل م اياما  ا    ظ  التاحملا ا اس  او اشحمل و  اة ثل  بوت واةوس  نطبيقا والة ل   ظلة  ت ستسةن   إا

   م R la fond2008)، (S.Roychowdhuryنو يسةل  نل إيةلاا نو مكاسةن متو ةةة وغةا حمققةةم  مةا نشةار  ة  مةن 
اراسةةت ما إظ نةةةاره محمل ةةو  الةةتاحملا ا اسةة  والقيمةةة الةاالةةة واوتةةاا ن  اتنتقةةا  وةةو القيمةةة الةاالةةة ةوةةداا التقةةاريل 

واةيةدا وةن الةتاحملا ا اسة  سةيةم    اغلةن اةويةا   FASBاشالية اسبن نول  مةةايا ا اسةبة الدوليةة واةمليكيةة 
 .ة للمستيدم  وول  رنس   اشسامه ول  نقلي  واةدئ اشةلوما  ا اسبي

 .ولقد شت ا لااة ولي ا   الحملا  الاظلل 
 :واةد اختبار ولعيا  الدراسة الاظلية نستيلق الاتاةل التالية

  ن  ا  ةةار التاةةورل للاظةةا  ا اسةة  اشةةايلScf وإمنةةا نشةةار  (الةةتاحملا ا اسةة )مل يةة  ل محمل ةةو  مبةةدن ا يطةةة وا ةة ر
  الةديد من اشواا إظ  ارسا  حماسبية جند وي ةا لةوال ا يطةة وا ة رم ويةل ناةت اة ن  Scfالاظا  ا اس  اشايل 

اشواا ا ك  صليح ول  نقديل ظلويف وات  ود  التأ د  واو ما يد  ول  ولةوا خيةارا  حماسةبية نتاةل مل يطةة 
 وا  رم
  إ  الاظةةا  ا اسةة  اشةةايلScf   ننةة  هحمل ةةو  لديةةد شبةةدن ا يطةةة وا ةة ر متلةةل ومةةا  ةةا  وليةة    اشيطةةح ا اسةة

الو ين ال ل ياق ول  ن ةكي  ماونةة هلةلا و وو ةا ووةد  اتوةرتايف ملةرمل  وقةح واةد لقق ةا الحملةلةمم ولة  وكةس 
 81 ر مةةن خةةل  اشةةاائ ويةةل نشةةار إظ محمل ةةو  الةةتاحملا ا اسةة  هاةةطلح مبةةدن ا يطةةة وا ةةScfالاظةةا  ا اسةة  اشةةايل 
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إظ علورئ نقديل مةقو    ظلويف ال ني وود  اشبالغة   التقديلا  ا  رئ وةن  ليةق  851-80من اشلسو  التاحملي ل 
لويليةة  81وسن القةلار اشةاريف    0-888و 7-888اتوتيا ا  واشاو   اشبال  وي ام  ما نشار نيضا   الحملقلا  

ة اةصة  القااة  للتااةي  الةيت نكةو  ا ة  مةن  يمت ةا الاةاوية خسةارئ للقيمةة واةو مةا ول  نن  يةت  نسةلي   يمة 8880
يةةةا ولةة  لةةوال مبةةدن ا يطةةة وا ةة ر نو مةةا يطلةةق وليةة  مللةةتاحملا ا اسةة  الةة ل نقضةةم ملتوةةرتايف ملخلسةةاةل ا تملةةة 

 و لي  اتورتايف ملةرمل  اشتو ةةم
  ولوائ القواة  اشالية واللني من خل  اااع ول ة ارنباط  وية ا  التاحملا ا اس: 

ن  القةةواة  اشاليةةة اشتاحملظةةة نةةوول مةلومةةا  شتةةا  مللثقةةة وال ةةحملاوية والةةيت اةةدوراا نةةاال اظ  حملةةيض وةةد  شا ةة   -
 اشةلوما  ونكلحملة رن  اشا م

 ميةتا التاحملا ا اس  من نا  آليا  ا و مة ويل محملض من  درئ ا اارئ من التلون   اةرمل  -
يس   التاحملا ا اس    التقلي  من م ةكلة شا ة  اشةلومةا  واللةني مل واةا  اشبكةل و  الو ةت اشلةة  وةن  -

 اشةلوما  وود  ولب ا ون اشستيدم م
ن  ال ل ا  اليت نلتة   اتطبيةق سياسةا  الةتاحملا ا اسة  واةد إوةداا التقةاريل اشاليةة لاة  ولة  نقليةل نظيةل  -

 اخلارلم وو  ودالة القواة  اشالية وصدق شثيل ا للمل   اشايل ونتيلة الا اطممن مد ق ا سامل  
 التاحملا ا اس  يوول اشو و ية   القواة  اشالية من خل  ا واا  ون اشةلوما    مووداام -
ن  نطبيةةق سياسةةا  الةةتاحملا ا اسةة  نسةةاا    ا اةةو  ولةة  نرمل  الا  لةةوائ واليةةة واللةةني ت  اسةةتيدا   -

سياسا  متاحملظة من شأهنا   لي  اتورتايف مل يلااا  ومللتايل يسمح لألرمل  اتستملارية   اشستقب  مةن 
 خل  نوليد التدوقا  الاقدية وا الحملرتئ ال ماية القاامةم

ن  اسةةتيدا  سياسةةا  حماسةةبية متاحملظةةة ناةةتل وا ةةا نقةةاريل ماليةةة شتةةا  اد ةةة وموعةةووية ا ةةا وتةةوول مةلومةةا   -
 .ة الا  لوائ واليةحماسبي
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 :النتائج التطبألقألة-2
 :اةد اختبار ولعيا  الدراسة التطبيقية وماا  ة نتاةل ا   الحملا  الثاين وقد   استيلص الاتاةل التالية

   ن بتت الدراسة التطبيقيةة إظ ولةوا   ةا مةاةول سةل  للةتاحملا ا اسة  ودةا ل الةدواوا القضةاةية ووسةل اللةني هأ
ت مةةةة ظةةةاالاي مللتلوةةةن وشةةةار  مسةةةتواي  مايحملضةةةة مةةةن  ارسةةةا  الةةةتاحملا ا اسةةة  نكةةةو  وي ةةةا دةةةا ل ال ةةةل ا  اش

 الدواوا القضاةية ملنحملةةم ول  وكس ال ل ا  غا اشت مة مللتلون اليت شار  مستواي  ملنحملةة للتاحملا ا اس م
  وإاارئ اةرمل م ويةةةةل يةمةةةة  الةةةةتاحملا ن بتةةةةت الدراسةةةةة التطبيقيةةةةة إظ ولةةةةوا   ةةةةا مةاةةةةول سةةةةل  للةةةةتاحملا ا اسةةةة 

 ا اس  ول  ا د من إاارئ اةرمل  من خل   لي  اتورتايف مل يلااا  و نةلي  اتورتايف ملشالووا م
  ن بتت الدراسة التطبيقية إظ ولوا   ا مةاول سل  للةتاحملا ا اسة  و  ة  مةن دةا ل التقاعةم والضةلاةن ويةل

   ان التةله إظ دا ل التقاعم إعاوة إظ  حمليض الضلاةن اليت نتامل ةا ال ةل ة واللةني يةم  التاحملا ا اس  ول
ة  إنباث سياسةا  حماسةبية غةا متاحملظةة ي يةد مةن السةلوع اتنت ةا ل لةساارئ  ةا يقلة  مةن مو و يةة اشةلومةا  ا اسةبية 

 ومللتايل سوم مسةت   اش ايةم
  ول  مكتن التةد يقم التياةق ) ن بتت الدراسة التطبيقية إظ ولوا   ا مةاول اجيايب لبةض خااةق التد يق

  لسةةة  مسةةةتوا الةةةتاحملا ا اسةةة  نمةةةا وةةةن ول ةةةة مكتةةةن التةةةد يق مةةة  مكانةةةن التةةةد يق الةاشيةةةة (   صةةةااوة الةميةةة 
 وننةاذ التد يق ليس ثا ا ل   لس  مستوا التاحملا ا اس م

   ن بتةت الدراسةة التطبيقيةة إظ ولةوا   ةا مةاةول اجيةةايب للياةاةق الاوويةة للمةلومةا  ا اسةبية ولة  لةوائ القةةواة
 ماشالية
   ن بتةت الدراسةة التطبيقيةة إظ ولةوا   ةا مةاةول سةل  للةتاحملا ا اسة  والقيمةة الةاالةةم ويحملسةل اللةني هأنة  مةن اة

اةةةو اضحملةةةاه  ارسةةةا  الةةةتاحملا ا اسةةة  ولةةة  نسةةةا  ن  القيةةةا  مللقيمةةةة  8887نسةةةباذ وةةةدوة اة مةةةة اشاليةةةة الةاشيةةةة
الةاالة  ا  سببا  م ن وم اة مةم والتول  وو القيمة الةاالة يةين اتاتةاا ون التاحملا ا اس  ومللتايل اضحملةاه لةوائ 

 اشةلوما  ا اسبية   القواة  اشاليةم
 قةواة  اشاليةة جيةن ن  يسةتيد    ا ةدوا اشةقةو  واللةني اةةد  ا وةلاط   وىت يساا  الةتاحملا ا اسة    لةوائ ال

 اتورتايف ملخلساةل والتقديل اشةقو  لألرمل م
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  ن بتت الدراسة التطبيقية ن  اااع   ا اا  إوااةيا شمارسا  التاحملا ا اسة   للةتاحملا و لةوائ القةواة  اشاليةة م
احملظةةة محملةةض مةةن نكلحملةةة وقةةوق اشلكيةةة والةةديو  ووالةةة وةةد  التأ ةةد   ويحملسةةل اللةةني مل  إنبةةاث سياسةةا  حماسةةبية مت

اشةلومةةا  ا اسةةبيةم ونيضةةا يةةاال اسةةتيدام    ةةةا  ا اسةةبة إظ دللةةا  حماسةةبية شتةةا  ملشوعةةووية ن يةةد مةةن لةةوائ 
مةلومةةةا  ماليةةةة  اشةلومةةةا  ا اسةةةبيةم  مةةةا ن  اسةةةتيدام  نيضةةةا سةةةد مةةةن م ةةةا   شا ةةة  اشةلومةةةا   ةةةا يسةةةاا    نةةةووا

 .ملةمة نساود مستيدمم القواة  اشالية   ا اال  لاراهت  ا ك  رشيد
   تنولةةةد وةةةلوق الا  اتلةةةة إواةةةاةية اةةة  نوةةةلاا وياةةةة الدراسةةةة وةةةو  ن ةةةل الةةةتاحملا ن بتةةةت الدراسةةةة التطبيقيةةةة إظ انةةة

 .%5ا اس  ول  لوائ القواة  اشالية واد مستوا مةاوية 
 توصألات الدراسة-3

نل  اتلت ا  إبنباث سياسا  التاحملا ا اس  لضةما  ا اةو  ولة  دللةا  حماسةبية الا  وةاليةة ولةوائ من 
 :والية   القواة  اشالية ميكااا نقدمي ات رتاوا  التالية

  ن  نل   ا  ا  اشيتاة  ة  ال ةل ا  اتبةين  ارسةا  الةتاحملا ا اسة  واةد إوةداااا للتقةاريل اشاليةة واللةني  مايةة
 قوق اشسامه  واة لايف الو الةل ةمو
  علورئ ن ل اثيئا  اش اية اشيتاة  توا خاص وشام  للتاحملا ا اس  واتجياايا  اليت سظ  هبةا لة ايائ الةووم

واشةاريف لدا ا اسب  ونوضام ةلس ا اارئ وحماوظم ا سامل  واللني تاتمةام   ن ثةل اسياسةا  الةتاحملا ا اسة  
 لتقاريل اشاليةمواد إوداا ا

   ا ةةةةلص ولةةةة  اسةةةةتيدا  سياسةةةةا  الةةةةتاحملا ا اسةةةة    ا ةةةةدوا اشةقةةةةو  ووةةةةد  اشبالغةةةةة ويةةةة  واةةةة ا لتلاةةةةن ن ةةةةوي
 اشةلوما  ا اسبية وىت ت نحملقد  درهتا ول  التابا مللتدوقا  اشستقبليةم

 ق سياسةةا  الةةتاحملا ا اسةة  وةةل ال ةةل ا  صةةغائ ا لةة  الةةيت نكةةو  وي ةةا آليةةا  ا و مةةة عةةةيحملة ملتلتةة ا  اتطبيةة
 واللني لضما  شحملاوية نقاريلاا اشالية ومادا يت ام

  علورئ نحملةي  آليا  إاارئ اشيا ل ااخ  ال ل ا  لتسمح ثا اتاديد و يا  اشيا ل اليت  د نوال  ةام  ةا يسةمح
 اةموال ة وات  ود  التأ د من اةوداة اشستقبليةم

  نطبيةةق حماسةةبة التاةةوط الةةيت يقةةدم ا الاظةةا  ا اسةة  اشةةايل جيةةن اسةةتغل  وةةدوا اشلونةةة اشتاوةةة  SCF  مةةن الةة
 .نقدمي وعةية مالية وقيقية لل ل ا  وود  نضلي  اة لايف اةخلا الو الةل ة
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 آفاق الدراسة
  اراسة ن ل التاحملا ا اس  ول  لوائ القةواة  اشاليةة مةن خةل  ماشةلا   ميةة مةن القةواة  اشاليةة لةياةة مةن شةل ا 

 اشسامهة الو ايةم
 اراسة   ا استيدا  اخليارا  ا اسبية ول  لوائ القواة  اشالية ل ل ا  اشسامهة ا  اةليةم 
 اور نحملةي  آليا  ا و مة   لس  مستوا التاحملا ا اس  ااخ  ال ل ا  ا  اةليةم 
 اليةةةة   ظةة  التولةة  وةةةو حماسةةبة القيمةةةة اراسةةة   ةةا اخلاةةةاةق الاوويةةة للمةلومةةةا  ا اسةةبية ولةة  لةةةوائ القةةواة  اش

 .الةاالة ل ل ا  اشسامهة ا  اةلية
 



 

 

 

 قـائـمة املراجـع واملصـادر
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 :املراجع ابللغة العربية-1
 :الكتب -أ
بعنننن أتثد خمننن دلنننوى دأتقنننيةوعلدأتقارنننوا تدةظننناديبويف نننوكدأتقننن    دأت و ننن د دأتق ننن  وكدد0202أمينننمحدأشنننيد ننن    د -

يفأت نيدبنمحدمينظ دد:،دمعهنيدأتإلدأتيفةدأتقعومنتدأتملمظ نتدأتقع ب نتدأتقينع د ت4،أتقعنيدد02أتمل همتدابق الةب،دأتإلدأتيفةدأتقعومت،دأتجملظنيد
 .أتق   فدعآخ عث،دأتإلدأتيفةأتقعومت،دأتجملظيدأتخلمي ث،دأتقعيددأتق أتبع،دأتق ايض

أخمننن دخصنننوا دلننن دةدأتق نننيت ىد دتينننادميننن  لدأتقننن    دأت و ننن د دأتق ننن  وكد:دةنننال دودم  نننادشنننيأتثدبعنننن أتث -
د.0200،دأتقعيددأتق أتبع،د00أتمليومهتدأتقعومتدأتقصنوة تدأتأليفدن ت،دأتإلدأتيفةدأتقعومت،دأتجملظيد

نصنن دىننندعيننمحدة يننت،دينني دمظ يننمدةجننيدأتد نن عدمظ يننم،داننيدأتكد ننعفدأتق توبننتدأتقيأتخظ ننتدعأخمنن  دةظننادمينن  لد -
 .0205،د0،دأتقعيدد05أتق    دأت و  د دأتق اويف  دأتملوق تدقظ   وكدأتملييظتد دأتقج يفصتدأتملص  ت،دأتإلدأتيفةدأتقعومت،دأتجملظيد

 :املقاالت واجملالت-ب
- AUJAAابقاوه ةد،أتألزه دلومعت(دبنا)، ظ تأتق يويفةد. 
،دمصنن ،د0،أتقعننيدد0أبنن دأتخلنن دمننيخم دىننن،دأتملنصنن يفدأتملعوصنن دقظنن    دأت و نن ،دأتجملظننتدأتقعظم ننتدقظ يننويفةدعأتق م  نن ،دأتجملظننيد -

0227. 
- 

أتق  ن دأت و ن ،د ظ نتد)،-ديفأت نتدماويفننت–شيديفلبدةجيدأتملوقك،دت وسدأتق    دأت و ن د دأتق انويف  دأتملوق نتدأتملن ن يفةدأ
د.0202،(0،دأتقعيدد04أتق يويفة،دلومعتد  هوج،دمص ،دأتجملظيد

أتقع ب ننتددأتشنيد ننوما،دأتقنن    دأت و نن دعلنن دةدت ننوسدأتأليفابيدديفأت ننتدركج ا ننتدةظنناد نن  وكدأتمليننومهتدأتقج   ن ننت،دأتجملظننت -
 .0200،د0،دةيدد10قإلدأتيفة،ديظيد

آمنننتدسنن ،دشنني،دودةجننيأتد دأتملنن مح،دأتخمنن دأتقنن    دأت و نن د دادأتيفةدلننوى دهجنن لدأتق ننيياوكدأتقناي ننتدأتق  نن  ظ تد د -
 .0207،دأتجلومعتدأتأليفدن ت،د0،دأتقعيدد05أتق   وكدأتملييفلتد دب يفصتدةموث،دأتجملظتدأتأليفدن تد دادأتيفةدأتألةمول،دأتجملظيد

أتمنويفدايمحدش يدبعنن أتثدت نوسديبويف نتدأتقن    دأت و ن د دأتق ن  وكدأتملينومهتد د ن  دأتقعن أت دقنيعيفأت دأتملوق نت،ديظنتد -
د0204د،87،دأتقعيدد02أتقعظ  دأتالت صود تدعأتإلدأتيف ت،دأتجملظيد

عأخم هودةظادت منتدأتملن ن،ة،دأتميوثدود عيدأتقي مح،تظ  دأتقعالتتدبادأتق    دأت و  دابق اويف  دأتملوق تدعر ظ تديفأسدأتملولد -
د.يظتدأتمل أتلعتدعأت و جت
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ب نن لدةجننيأتق هو ،دودعيننمح،د خمنن دآق ننوكدع  مننتدأتق نن  وكد ديبويف ننتدأتقنن    دأت و نن ،  دركج اننمد دة نننتد -
د،د ظ ننت00،دأتجملظننيد31مننمحدأتملصننويفددأتملييفلننتد د نن  دأتقعنن أت دقننيعيفأت دأتملوق ننت،ديظننتدأتقعظنن  دأتالت صننود تدعأتإلدأتيف ننت،دأتقعننيدد

د.0205أتالدأتيفةدعأتالت صود،لومعتدب يأتد،د
مج نن دعيننمحدأتقنيننويف،دت ننوسدمينن  لدأتقنن    دأت و نن د دأتقانن أتاعدأتملوق ننتدعأتق اننويف  دأتملوق ننتدعدأتخمنن  دةظننادأتقا مننتدأتقينن ت تد -

 .0204،د0،دأتقعيدد08لومعتدأتقايسدأتمل   عت،دغزة،ديظيكا،دأتجملظيد(دأتقجظاوءدقظج  ثدعأتقييفأت وك)دقظيهعد
عينننننناد نننننولعدة لنننننتد،أتقننننن    دأت و ننننن دعأخمننننن  د درا ننننن عدأدأتءدأتملصنننننويفددأتقع أتت ت،يظنننننتدأتقاود ننننن تدقظعظننننن  دأتإلدأتيف نننننتد -

 .0208،د ظ تدأتإلدأتيفةدعأتالت صود،دتيعدأت و جت،دلومعتدأتق  يت،0،دأتقعيدد03عأتالت صود ت،دأتجملظيد
ملوق نننت،ديظنننتدديفأت نننوكدأتخلظننن  دعأتجلز ننن ةدشنننيأتثدةنننال ،دأتقننن    دأت و ننن دعلننن دةدأتأليفابيد د ننن  دأتقج ننن  محدقنننيعيفأت دأت -

د.0200أتقع ب ت،دلومعتدأتق   ت،د
ش ننني دودةجننننيدأتجمل نننني،ت وسدميننن  لدأتقنننن    دأت و نننن دعأتقع أتمننن دأتملننننشخم ةدةظ ننننند دأتق انننويف  دأتملوق ننننتدق نننن  وكدأتق نننن،ماد -

د–أتقيع د ت،ديظتدأت و جتدعأتمل أتلعتد
ديفأت نتدركج ا نتد)دعب نوثدأخمن  د دلن دةدأتأليفابيدأت و نج تدديفزأتثد ه ي،دأديوىمتد ن  فدةنج،،دت نوسدأتقن    دأت و ن  -

 .د0200،دلومعتدعظب،د  يفاي،د(ةظاد   ددم ىدقيعيفأت دأتملوق ت
أتق   ي ديبيعيد،درا  عدأتق    دأت و جادمنص يفدأتملي خي ددديفأت تدنص  تدعم يأتن ت،يظتدأتقج  ثدأتق يويف تدأتملعوصن ة،د -

د.0201،د0،دأتقعيدد08يظيد
زق  د،دنرولدةم ،دمن ذجدمارتيدقا وسدأت  خيأت دأتملعظ موكدأت و ج تدقظ نجشداب ن م أتيف تدأتأليفابيد ن،دأتةدجل د،نو،دأتجملظنتد -

د.د0200،د1،دأتقعيدد00أتأليفدن تد دادأتيفةدأتألةمولد،دأتجملظيد
لدعأخم هنننودةظنننادت منننتد نننعيدأتقننني مح،دأتمينننوثدو،دتظ ننن دأتقعالتنننتدبنننادأتقننن    دأت و ننن دابق انننويف  دأتملوق نننتدعر ظ نننتديفأسدأتملنننو -

 .0200،د1أتملن ،ة،ديظتدأت و جتدعأتمل أتلعت،دأتجملظيد
 ظموثدخوقيد ظموثدأتب دهي بدبعن أتثدأخم ديبويف تدأتق    دأت و  دةظادأتألدأتءدأتملويلدأتمل مثن دانومادأتق   نتدعمعنيلد -

و نننجتدعأتقعظننن  دأتملوق نننتددعيفأتثدأتألصننن ل،دأتقييفأت نننتدال ننن  مولدم كظجنننوكدأتدصننن لدةظنننادديفلنننتدأتملوليننن  دأت و جت،تينننعدأت 
د0207عأتملص ي ت،د ظ تدأتألةمول،دلومعتدأتق   دأتألع  ،دةموث،د
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ةجيأتق شوثدود ظ موثديف  أتث،دأخم دأتق    دأت و  دةظادخت  ضدةي دمتوخم دأتملعظ منوكدعر ظ نتديفأسدأتملنولد داىنويفد -
  دعأتق  ن ق ل ننودغزة،يظيننكا،ديظننتدأتق نم ننتد،دتيننعدأتقعظنن  دأتإلدأتيف ننتدعأتملوق ت،أتق ظ ننتدأتجلومع ننتدقظعظنن(IFRS)أتملعننو  دأتقيعق ننتد

 0208،لومعتدأتق ه يدشندخلر ،أتق أتد ،أتجلزأتا ،24أتالت صود ت،أتقعيدد
ةال دودم  ادشيأتث،دبعن أتثدأخم دأتق    دأت و  د دتيادل دةدأتق اويف  دأتملوق ت،دديفأت تدركج ا نتدةظنادأتق ن  وكد -

،دةمنننودةدأتقج ننن دأتقعظمنننم،دأتجلومعنننتدد0،دأتقعنننيدد17  دأتإلدأتيف نننتدأتجملظنننيدأتقصننننوة تدأتملينننومهتدأتقعومنننتدأتأليفدن نننت،دديفأت نننوكدأتقعظننن
د.0200أتأليفدن تد،د

ديفأت نتد دأتق ن  وكدأتقصننوة تد)دةم داتجول،دم،م ثدأتقارنوة،دأتخمن دأتألزمنوكدأتملوق نتدةظناددةنعد  و نتدأتقن    دأت و ن د -
،لومعنننتدلننن ن،أتأليفدث،دد4أتقعنننيددد07،دأتجملظنننيد(دأتقعظننن  دأتإلنينننون ت)د،ديظنننتدلومعنننتدأتقنينننويدقي نننوثد(أتملينننومهتدأتاليفدن نننت

د.،د0204
 ننن أتيفد نننظ عدةجنننيدأتقزهننن ة،ديبويف نننوكدأتقننن    دأت و ننن دع خم هنننود دتيننناد  نننوءةدأتقاننن أتيفأتكدأتال ننن ثمويف تدعرعز نننزدت منننتد -

 .د0208،د1أتق   ت،ديظتدأتق   دقظعظ  دأتالت صود تدعأتإلدأتيف ت،دأتجملظيدأتق أتبعدة  ،دأتقعيدد
  لدلننن دةدأتأليفابيدأت و نننج تد دأتق ننن  وكدأتملييفلنننتد د ننن  ددم نننىدقنننيعيفأت دمننن،م ثدشنننيأتث،عأتا دأتقعاظنننت،را  عدميننن -

 .د0208،ددم ى،د83أتقعيددد،13أتملوق ت،ديظتدلومعتدأتقجع ،دأتجملظيد
د نننننننننننننننننننننننننننننننننننن  تداننننننننننننننننننننننننننننننننننننن عمنثال،.دمعنننننننننننننننننننننننننننننننننننوذدأتجلهح،خكنننننننننننننننننننننننننننننننننننن يفةدأتق الةننننننننننننننننننننننننننننننننننننبدابملعنننننننننننننننننننننننننننننننننننو  دأت و ننننننننننننننننننننننننننننننننننننج ت -

http://www.aleqt.com/2015/03/17/article_940677.html،د08أتقنثالءء،دمنويفسد:  جتدأتملاوقتد   دد،
 08:00، 23/20/0203:اتيف خدأتقيخ لدقظم تعد،دد20:02 - 0200

منوص  تدلن ه ،دأتنع و نوكدأتقن    دأت و ن دةظنادأتملالامنتدأتقا منتدقظمعظ منوكدألغن أتضدأتختنوذدأتقان أتيفد دلن دأتق  لنند -
د.0208،د1،دلومعتدأتجلزأتا 0او جتدأتقا متدأتقعودقت،ديظتدأتقعظ  دأتق يويف ت،دأتقعيددأتقيعيلدحن د

أتخلظ  دعينا،دعيفدأتق    دأت و  د دأتديدمنمحدأتاثءيفدأتقينظج تدقيزمنتدأتملوق نتدأتقعومل نت،ديظنتدادأتيفةأتألةمنول،ددهويندةجي -
د.0204،د044مص ،دأتقعيدد

هيلدودأتق  تكظم،دأخم دأتق    دأت و  دابق كج ىدةظادأتق ن  وكدأتمل يأتعقنتد د ن  دأتأل نهعدأتملصن  ت،ديظنتدأتق ينويفةد -
 .0227،د20عأتق م   ،دمص ،دأتقعيدد

 :الرسائل العلمية -ت

http://www.aleqt.com/2015/03/17/article_940677.html
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أتخمنن دأتقنن    د دأتق اننويف  دأتملوق ننتدةظننادأتقا مننتدأتقينن ت تدقظ نن  وكدأتمليننومهتدأتقعومننتدأتأليفدن ننتدأتملييفلننتد دداميننوثدودةج نني، -
ب يفصننتدةمننوث،ديف ننوقتدأت نن  مولدمل كظجننوكدأتدصنن لدةظننادديفلننتدأتملولينن  د دأت و ننجت،د ظ ننتدأتقييفأت ننوكدأتقعظ ننو،دلومعننتد

د.0208أتقزيفتوء،دأتأليفدث،د
 خم دأتقن    دد دأتق انويف  دأتملوق نتدةظنادلن دةدأتأليفابيدأت و نج ت،ديف نوقتدمايمنتدودأتبظ أته عدودعيا،دت وسدعتظ  د -

د.0201قظ ص لدةظادديفلتدد   يفدأتق ظي تد دأت و جت،دتيعدأت و جتدعأتمل أتلعت،د ظ تدأتق يويفة،دلومعتدةادمش،،د
 :اجلريدة الرمسية -د
،دت أتةنننيدرا ننن عد0223منننويفسد 00ب نننويف خد 03أتجل  نننيةدأتق   نننتدقظيمه يف نننتدأتجلزأتا  نننتدأتقيميا أتى نننتدأتق نننعج ت،دأتقعنننيدديفتنننعد -

د.أتالص لدعأتخلص  دعأتالةجوءدعأتديفأتلهود دأتديوابك
ب ننويف خد 08،دأتقعننيدديفتننعد005-27أتجل  ننيةدأتق   ننتدقظيمه يف ننتدأتجلزأتا  ننتدأتقيميا أتى ننتدأتق ننعج ت،دأتمل  نن  دأتق ن  نن  ديفتننعد -

د.د0227مو  07
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 إستمارة اإلستبيان: امللحق األول
 جــــامعة الشهيد محه خلضر ابلــــــوادي

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 قسم العلوم املالية واحملاسبة
 ختصص حماسبة وتدقيق

 السالم عليكم ورمحة هللا تعايل وبركاته
 ة/ةالفاضل/حضرة األستاذ

 بعدو .......لكم  حتية طيبة

 ناهــذا االســتبيان كــأداة جلمــع البيانــات املتعلقــة بــاجلزء امليــداين لدراســتلنا الشرف ان نرفق حلضراتكم 
 :   حتـت عنـوان حماسبة وتدقيقختصـصالية و ااحماسبةلـوم املالعاسـتكماال ملتطلبـات نيـل شـهادة املاسـرت يف 

وهتدف SCFالية لشركا  املساةمة  ي ل  تببيق الظاام احملاسيب املاي أثر التحفظ احملاسيب على القوائم امل
بيانتأثري سياسات التحفظ ااحماسيب على أهم املتغريات اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل قوائم  الدراسة إىل

 .SCFمالية ذات جودة عالية يف ظل تطبيق النظام ااحماسيب املايل 

وذلك بوضع  و موضوعية ستبيان املرفق بكل دقةابإلجابة على فقرات اال من سيادتكم إفادتنانرجو 
ء هذه االستبانة وإعطا,معرفة آرائكم كأكادمييني ومهنيني يف املوضوع علىيف اخلانة اليت تعرب ( x)إشارة 

واملطلوبـة  ن حرصكم على تقدمي املعلومات الكافيـةإو  ,األمهية املناسبة ملا له من تـأثري علـى نتيجـة الدراسة
بدقـة وموضـوعية سـيؤدي إىل إثـراء موضـوع الدراسة وابلتايل احلصول على نتائج وتوصيات أكثـر دقـة 

سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي و د علـى سـرية املعلومـات الـتيستقدموهنا يلدراسة , مـع التأكـل
 .فقط
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الشخصية و الوليفيةاملعلوما  : أوال  

 العمر_1
سنة 03_ 52من  سنة 03_03من    
سنة 23_ 03من  فأكثر 23من    

 

 املؤه  العلمي_2
 ماسرت ليسانس
 دكتوراه ماجستري

 
 طبيعة العم _3

اس حم  حمافظ حساابت 
 استاذ متخصص عضو جملس اإلدارة

 
 سظوا  اخلربة_4

سنوات 2اقل من  سنوات 33_ 2من  اق   
سنة 32_ 33من  سنة 32اكثر من    

 

 

 

 

 :األستاذ املشرف                                                                                     :البا ــالب

 دمدومزكرايء/هبيته كوكب                                                                                        د
 موساوي صليحة



39  
 

) وأتجيل االعرتاف ابألرابح واملكاس  ( التكالبف و املصروفات )هو االعرتاف الفوري ابخلسائر : احملاسيبالتحفظ 
 (االيرادات

 

موافق 
 بشدة

 

 موافق

 

 حمايد

 

غري 
 موافق

 

غري 
موافق 
 بشدة

 

 الفقرة

 

 الرقم

 أمهية تبين ممارسات التحفظ ااحماسيب : احملور األول     

 أصبح استخدام  ممارسات التحفظ ااحماسيب سائدا يف معظم الشركات نظرا ملا يقدمه من ضماانت      

 كبرية حلماية حقوق املسامهني

33 

 35 يعد التحفظ ااحماسيب أحد عناصر املوثوقية اليت متثل أهم خصائص جودة املعلومات ااحماسبية     

اخنفاض ممارسات التحفظ ااحماسيب 5332العاملية من بني أسباب حدوث األزمة املالية        
 

30 

يعد ارتفاع خماطر الدعاوى  القضائية لدى شركات املسامهة                   
 من بني مربرات وأسباب تبين ممارسات التحفظ ااحماسيب

30 

(صناعة العميلحجم مكت  التدقيق والتخصص يف ) وجود  أتثري اجيايب لبعض خصائص جودة التدقيق        
يف حتسني مستوى التحفظ ااحماسيب    

32 

 تكون ممارسات التحفظ ااحماسيب يف الشركات املتهمة ظاهراي ابلتالع  منخفضة عن الشركات     
 غري املتهمة ابلتالع 

30 

 لتبين سياسات حماسبية متحفظة يتطل  ذلك معايري حماسبية مستقلة     
لبيان مدى مسامهة جملس اإلدارة بذلك   

 

32 

 يساعد التحفظ ااحماسيب على ختفيض الدخل القابل للتحاس  الضرييب     
 من خالل أتجيل االعرتاف ابال يراد وتعجيل االعرتاف ابملصروف

30 

اهم املتغريا  اليت تساهم   ي جودة القوائم املالية: احملور الثاين       

 تعد القوائم املالية  املصدر الرئيسي للمعلومات ااحماسبية      
 اليت ميكن من خالهلا مساعدة مستخدميها يف اختاذ قرارات رشيدة

33 
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 عرض القوائم املالية املختلفة ميكن أن حيل املشاكل املالية اليت تواجه املؤسسات     
وأمهها فقدان الثقة واملصداقية يف املعلومات ااحماسبية اليت تتضمنها   

35 

 تتحدد جودة وفعالية املعلومات ااحماسبية اليت تتضمنها القوائم املالية مبدى قدرهتا      
 على التأثري على سلوك مستخدميها

 

30 

(املوثوقية, املالئمة ) اخلصائص النوعية تتمتع املعلومة ااحماسبية يف القوائم املالية مبجموعة من        
 اليت جتعلها أكثر جودة

30 

 وجود خاصييت املالئمة واملوضوعية يف معلومات القوائم املالية غري كافيتني الختاذ      
 قرار سليم دون االهتمام بتوقيت احلصول على املعلومة

32 

يؤثر على جودة القوائم املالية التعارض بني اخلصائص النوعية للمعلومات ااحماسبية       30 

 إن سوء استخدام السياسات ااحماسبية يزيد من السلوك االنتهازي لإلدارة مما يقلل     
.من موثوقية املعلومات ااحماسبية يف القوائم املالية   

32 

أثر التحفظ احملاسيب على جودة القوائم املالية:احملور الثالث       
 

ااحماسيب على ختفيض القيمة الدفرتية للشركة مقابل قيمتها السوقيةيعمل التحفظ        33 

 خيفض التحفظ ااحماسيب من تكلفة حقوق امللكية والديون وحالة عدم  التأكد     
 يف املعلومات ااحماسبية

02 

 يؤدي استخدام مفهوم التحفظ ااحماسيب يف جمال ااحماسبة إىل خمرجات     
حماسبية متتاز ابملوضوعية   

03 

 إن التوجه حنو القيمة العادلة واإلبتعاد عن التحفظ ااحماسيب من شأنه ان يؤدي     
إىل اخنفاض جودة املعلومات ااحماسبية   

04 

 يستخدم التحفظ ااحماسيب كتحوط  لعدم الوقوع يف حاالت عدم التأكد لتكهنات االحتيال      
املالية وكآلية لتحسني املراقبة على الشركاتوالتضليل ابلقوائم   

05 

 06 ممارسة التحفظ ااحماسيب حيد من إدارة األرابح     

 تزداد مستوى مالئمة املعلومات ااحماسبية كلما طال الوقت لالعرتاف ابإليرادات     
واالعرتاف الفوري ابملصروفات   

07 

والتقدير املعقول لألرابح حيد من مشاكلعدم اإلفراط يف اإلعرتاف ابخلسائر        
 متاثل املعلومات ويساهم يف توفري معلومات مالية مالئمة

08 

 09 متنع حوكمة الشركات الغش يف التقارير املالية من خالل التحفظ ااحماسيب     
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 Spssخمرجا  : امللحق الثاين
 

 العمر

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.0 23.0 23.0 14 سنة 30 الى 25 من

 68.9 45.9 45.9 28 سنة 40 الى 31 من

 91.8 23.0 23.0 14 سنة 50 الى 41 من

 100.0 8.2 8.2 5 سنة 50 اكثرمن

Total 61 100.0 100.0  

 
 المؤهاللعلمي

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 18.0 18.0 18.0 11 ليسانس

 54.1 36.1 36.1 22 ماستر

 70.5 16.4 16.4 10 ماجستير

 100.0 29.5 29.5 18 دكتوراه

Total 61 100.0 100.0  

 
 طبيعةالعمل

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 41.0 41.0 41.0 25 محاسب

 63.9 23.0 23.0 14 محافظحسابات

 75.4 11.5 11.5 7 مجلساالدارة

 100.0 24.6 24.6 15 استاذمتخصص

Total 61 100.0 100.0  

 
 سنواتالخبرة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 13.1 13.1 13.1 8 سنوات 5 اقلمن

 52.5 39.3 39.3 24 سنوات 10 الى 5 من

 83.6 31.1 31.1 19 سنة 15 الى 11 من

 100.0 16.4 16.4 10 سنة 15 اكثرمن

Total 61 100.0 100.0  

 

 :معامال  الصدق والثبا  -2
 

 

 يساعد التحفظ ااحماسيب مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ قراراهتم     
االستثمارية بشكل رشيد   

10 

 تساعد املعلومات املتحفظة واملتماثلة اليت تقدمها الشركة يف     
 حتديد قرارات التمويل وهيكل رأس املال

11 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 8 

VARIABLES =

س1مح  س1مح  س1مح  س1مح  س1مح

  س1مح   س1مح 8س1مح     

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.307 3 

VARIABLES  2س2مح 1س2مح=

 9س2مح 9س2مح 9س2مح 9س2مح

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.327 11 

VARIABLES س9مح=    س9مح    س9مح   

س9مح    س9مح    س9مح    س9مح    س9مح   
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 :لالتساق الداخلي والقيم االحتمالية هلا( سبريمان)معامال  االرتباط  -3

 

Spearman's rho 8س1مح 3س1مح 6س1مح 5س1مح 7س1مح 7س1مح 2س1مح 1س1مح 

  
Mean1 
  

Correlation 
Coefficient .317

*
 .579

**
 .723

**
 .610

**
 .268

*
 .547

**
 .505

**
 .213 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .000 .037 .000 .000 .099 

    N 61 61 61 61 61 61 61 61 

 

Spearman's rho 3س2مح 6س2مح 5س2مح 7س2مح 7س2مح 2س2مح 1س2مح 

Mean2 Correlation 
Coefficient .288

*
 .263

*
 .348

**
 .579

**
 .343

**
 .468

**
 .356

**
 

Sig. (2-tailed) .025 .041 .008 .000 .007 .000 .005 

N 61 61 61 61 61 61 61 

 

Spearman's rho 
س7مح

1 
س7مح

2 
س7مح

7 
س7مح

7 
س7مح

5 
س7مح

6 
س7مح

3 
س7مح

8 
س7مح

9 
س7مح

10 
س7مح

11 

Mean3 Correlation 
Coefficient .590

**
 .484

**
 .527

**
 .324

*
 .427

**
 .486

**
 .469

**
 .385

**
 .606

**
 .524

**
 .512

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .007 .001 .000 .000 .002 .000 .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 :ملتغريا  الدراسةاختبار التوزيع الببيعي  -4
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 

N 61 61 61 61 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 3.9344 4.1756 3.8554 3.9885 

Std. Deviation .39831 .32513 .36264 .23600 

Most Extreme Differences 
Absolute .163 .181 .179 .167 
Positive .099 .105 .179 .107 
Negative -.163- -.181- -.116- -.167- 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.362 26 

 اجمالي عبارات االستبيان
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Test Statistic .163 .181 .179 .167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000

c
 .000

c
 .000

c
 .000

c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 
 :ملتغريا  الدراسة املعياريةاملتوسبا  احلسابية املرجحة واالحنرافا   -5

 
1س1مح  

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 8.2 4.9 4.9 3 محايد

 75.4 67.2 67.2 41 موافق

 100.0 24.6 24.6 15 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 2س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.6 6.6 6.6 4 محايد

 57.4 50.8 50.8 31 موافق

 100.0 42.6 42.6 26 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 3س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.4 16.4 16.4 10 غير موافق

 29.5 13.1 13.1 8 محايد

 62.3 32.8 32.8 20 موافق

 100.0 37.7 37.7 23 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 4س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 14.8 14.8 14.8 9 غير موافق

 47.5 32.8 32.8 20 محايد

 85.2 37.7 37.7 23 موافق

 100.0 14.8 14.8 9 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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 5س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 3 غير موافق

 13.1 8.2 8.2 5 محايد

 77.0 63.9 63.9 39 موافق

 100.0 23.0 23.0 14 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 6س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غير موافق 
 بشدة

1 1.6 1.6 1.6 

 13.1 11.5 11.5 7 غير موافق

 23.0 9.8 9.8 6 محايد

 85.2 62.3 62.3 38 موافق

 100.0 14.8 14.8 9 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 7س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 31.1 27.9 27.9 17 محايد

 82.0 50.8 50.8 31 موافق

 100.0 18.0 18.0 11 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 8س1مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 19.7 16.4 16.4 10 محايد

 88.5 68.9 68.9 42 موافق

 100.0 11.5 11.5 7 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 1س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.6 1.6 1.6 1 غير موافق

 3.3 1.6 1.6 1 محايد

 36.1 32.8 32.8 20 موافق
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 100.0 63.9 63.9 39 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 2س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 18.0 18.0 18.0 11 محايد

 59.0 41.0 41.0 25 موافق

 100.0 41.0 41.0 25 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 3س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.6 6.6 6.6 4 غير موافق

 11.5 4.9 4.9 3 محايد

 55.7 44.3 44.3 27 موافق

 100.0 44.3 44.3 27 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 4س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 27.9 24.6 24.6 15 محايد

 63.9 36.1 36.1 22 موافق

 100.0 36.1 36.1 22 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 5س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 14.8 11.5 11.5 7 محايد

 59.0 44.3 44.3 27 موافق

 100.0 41.0 41.0 25 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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 6س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غير موافق 
 بشدة

12 19.7 19.7 19.7 

 23.0 3.3 3.3 2 غير موافق

 32.8 9.8 9.8 6 محايد

 72.1 39.3 39.3 24 موافق

 100.0 27.9 27.9 17 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 7س2مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.2 8.2 8.2 5 محايد

 57.4 49.2 49.2 30 موافق

 100.0 42.6 42.6 26 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 1س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غير موافق 
 بشدة

1 1.6 1.6 1.6 

 3.3 1.6 1.6 1 غير موافق

 50.8 47.5 47.5 29 محايد

 82.0 31.1 31.1 19 موافق

 100.0 18.0 18.0 11 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 2س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.6 6.6 6.6 4 غير موافق

 26.2 19.7 19.7 12 محايد

 95.1 68.9 68.9 42 موافق

 100.0 4.9 4.9 3 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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 3س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 29.5 26.2 26.2 16 محايد

 83.6 54.1 54.1 33 موافق

 100.0 16.4 16.4 10 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 4س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.2 8.2 8.2 5 غير موافق

 26.2 18.0 18.0 11 محايد

 67.2 41.0 41.0 25 موافق

 100.0 32.8 32.8 20 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 5س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.2 8.2 8.2 5 غير موافق

 27.9 19.7 19.7 12 محايد

 90.2 62.3 62.3 38 موافق

 100.0 9.8 9.8 6 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 6س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غير موافق 
 بشدة

1 1.6 1.6 1.6 

 14.8 13.1 13.1 8 غير موافق

 49.2 34.4 34.4 21 محايد

 73.8 24.6 24.6 15 موافق

 100.0 26.2 26.2 16 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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 7س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 2 غير موافق

 37.7 34.4 34.4 21 محايد

 86.9 49.2 49.2 30 موافق

 98.4 11.5 11.5 7 موافق بشدة

6 1 1.6 1.6 100.0 

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 8س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 8.2 8.2 8.2 5 غير موافق

 44.3 36.1 36.1 22 محايد

 86.9 42.6 42.6 26 موافق

 100.0 13.1 13.1 8 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 9س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.6 6.6 6.6 4 محايد

 77.0 70.5 70.5 43 موافق

 100.0 23.0 23.0 14 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
 

      
 11س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 3 محايد

 55.7 50.8 50.8 31 موافق

 100.0 44.3 44.3 27 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 645. 4.13 61 1س1مح
 606. 4.36 61 2س1مح
 1.085 3.92 61 3س1مح
 924. 3.52 61 4س1مح
 717. 4.05 61 5س1مح
 902. 3.77 61 6س1مح
 757. 3.84 61 7س1مح
 635. 3.89 61 8س1مح
 616. 4.59 61 1س2مح
 739. 4.23 61 2س2مح
 835. 4.26 61 3س2مح
 865. 4.05 61 4س2مح
 783. 4.23 61 5س2مح
 1.445 3.52 61 6س2مح
 629. 4.34 61 7س2مح
 860. 3.62 61 1س3مح
 662. 3.72 61 2س3مح
 734. 3.84 61 3س3مح
 922. 3.98 61 4س3مح
 751. 3.74 61 5س3مح
 1.069 3.61 61 6س3مح
 772. 3.74 61 7س3مح
 822. 3.61 61 8س3مح
 522. 4.16 61 9س3مح
 585. 4.39 61 10س3مح
 707. 4.00 61 11س3مح
Mean1 61 3.9344 .39831 
Mean2 61 4.1756 .32513 
Mean3 61 3.8554 .36264 
Mean123 61 3.9885 .23600 
Valid N (listwise) 61   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 11س3مح

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

غير موافق 
 بشدة

1 1.6 1.6 1.6 

 16.4 14.8 14.8 9 محايد

 80.3 63.9 63.9 39 موافق

 100.0 19.7 19.7 12 موافق بشدة

Total 61 100.0 100.0 
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 قيم احصائية ويلكيكسون والقيم االحتمالية هلا ملختلف متغريا  الدراسة -6

 
Wilcoxon Signed Rank Test:  
Test of median = 3.000 versus median > 3.000 

 
               Wilcoxon  Estimated    

         N    N Test Statistic    P      Median 
 4.000      0.000  1667.0     58     61    1س1مح

 4.500      0.000  1653.0     57     61    2س1مح

 4.000      0.000  1276.0     53     61    3س1مح

 3.500      0.000  712.5      41     61    4س1مح

 4.000      0.000  1531.5     56     61    5س1مح

 4.000      0.000  1328.5     55     61    6س1مح

 4.000      0.000  956.0      44     61    7س1مح

 4.000      0.000  1281.0     51     61    8س1مح

 4.500      0.000  1819.0     60     61    1س2مح

 4.500      0.000  1275.0     50     61    2س2مح

 4.500      0.000  1647.0     58     61    3س2مح

 4.000      0.000  1056.0     46     61    4س2مح

 4.500      0.000  1455.0     54     61    5س2مح

 4.000      0.018  1021.0     55     61    6س2مح

 4.500      0.000  1596.0     56     61    7س2مح

 3.500      0.000  491.0      32     61    1س3مح

 4.000      0.000  1131.0     49     61    2س3مح

 4.000      0.000  999.0      45     61    3س3مح

 4.000      0.000  1197.5     50     61    4س3مح

 4.000      0.000  1115.0     49     61    5س3مح

 3.500      0.000  692.0      40     61    6س3مح

 3.500      0.000  787.0      40     61    7س3مح

 3.500      0.000  700.0      39     61    8س3مح

 4.000      0.000  1653.0     57     61    9س3مح

 4.500      0.000  1711.0     58     61   10س3مح

 4.000      0.000  1332.0     52     61   11س3مح

Mean1    61     61     1890.0  0.000      3.940 

Mean2    61     61     1891.0  0.000      4.215 

Mean3    61     61     1890.0  0.000      3.820 

Mean123  61     61     1891.0  0.000      4.015 
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 :ملختلف متغريا  الدراسة لفروقالوصفيةل دراسةال -7

Report 

 Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 العمر

الى  25من 
 سنة 70

Mean 3.9107 4.1429 3.9286 3.9940 

N 14 14 14 14 

Std. Deviation .53581 .34993 .36220 .23352 

الى  71من 
 سنة 70

Mean 3.9286 4.1633 3.8084 3.9668 

N 28 28 28 28 

Std. Deviation .36551 .33608 .38912 .24512 

الى  71من 
 سنة 50

Mean 3.9464 4.2755 3.9286 4.0502 

N 14 14 14 14 

Std. Deviation .38203 .29365 .35867 .25086 

 50اكثر من 
 سنة

Mean 4.0000 4.0571 3.7091 3.9221 

N 5 5 5 5 

Std. Deviation .25000 .29623 .16262 .16086 

Total 

Mean 3.9344 4.1756 3.8554 3.9885 

N 61 61 61 61 

Std. Deviation .39831 .32513 .36264 .23600 

      
Report 

 Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 المؤهل العلمي

 ليسانس

Mean 3.9545 4.1429 4.1240 4.0738 

N 11 11 11 11 

Std. Deviation .48821 .32576 .32594 .22508 

 ماستر

Mean 3.7955 4.1558 3.7645 3.9053 

N 22 22 22 22 

Std. Deviation .44244 .38663 .42331 .27895 

 ماجستير

Mean 4.0625 4.1714 3.8545 4.0295 

N 10 10 10 10 

Std. Deviation .26517 .34206 .27172 .19713 

 دكتوراه

Mean 4.0208 4.2222 3.8030 4.0154 

N 18 18 18 18 

Std. Deviation .31287 .24608 .28451 .18615 

Total 

Mean 3.9344 4.1756 3.8554 3.9885 

N 61 61 61 61 

Std. Deviation .39831 .32513 .36264 .23600 
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Report 

 Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 طبيعة العمل

 محاسب

Mean 3.9000 4.2114 3.8945 4.0020 

N 25 25 25 25 

Std. Deviation .45214 .28607 .43652 .20494 

 محافظ حسابات

Mean 3.9018 4.0204 3.8636 3.9286 

N 14 14 14 14 

Std. Deviation .39885 .33082 .36841 .31521 

 مجلس االدارة

Mean 4.1071 4.0816 3.7922 3.9937 

N 7 7 7 7 

Std. Deviation .28347 .51413 .40559 .36191 

استاذ 
 متخصص

Mean 3.9417 4.3048 3.8121 4.0195 

N 15 15 15 15 

Std. Deviation .35940 .22175 .18333 .11553 

Total 

Mean 3.9344 4.1756 3.8554 3.9885 

N 61 61 61 61 

Std. Deviation .39831 .32513 .36264 .23600 

      
Report 

 Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 سنوات الخبرة

 5اقل من 
 سنوات

Mean 3.7969 4.3214 3.9545 4.0243 

N 8 8 8 8 

Std. Deviation .44790 .28315 .42362 .20312 

 10الى  5من 
 سنوات

Mean 3.9219 4.2202 3.8864 4.0095 

N 24 24 24 24 

Std. Deviation .40682 .26301 .38500 .14195 

الى  11من 
 سنة 15

Mean 3.9671 4.1053 3.7895 3.9539 

N 19 19 19 19 

Std. Deviation .41425 .33280 .27113 .27494 

 15اكثر من 
 سنة

Mean 4.0125 4.0857 3.8273 3.9752 

N 10 10 10 10 

Std. Deviation .33046 .44772 .43588 .36264 

Total 

Mean 3.9344 4.1756 3.8554 3.9885 

N 61 61 61 61 

Std. Deviation .39831 .32513 .36264 .23600 
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 :ملختلف متغريا  الدراسة لفروقاالحتماليةل دراسةال -8

 
Test Statistics

a,b
 

 
Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 

Chi-Square .207 1.642 2.082 .935 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .976 .650 .556 .817 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العمر 

     
Test Statistics

a,b
 

 
Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 

Chi-Square 4.548 .294 8.432 3.750 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .208 .961 .038 .290 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: المؤهل العلمي 

     
Test Statistics

a,b
 

 
Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 

Chi-Square 1.180 5.368 .865 .278 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .758 .147 .834 .964 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: طبيعة العمل 

     
Test Statistics

a,b
 

 
Mean1 Mean2 Mean3 Mean123 

Chi-Square .950 3.306 2.598 1.231 

df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .813 .347 .458 .745 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: سنوات الخبرة 

 


