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ظأثر ممارساث 
ُّ
 احملاسبي على جودة املعلوماث احملاسبيت التحف

 )دراست ميدانيت(
 

 د. المختار ادمحم حسين كريمه

 جامعة الزاوية –كلية االقتصاد 
 

َّ:صَّالبحثممخ َّ
 السحاسبي وأثخ التحف ظأىسية ف عمى بذكل رئيذ إلى التعخ   البحثيجف ي

دارات مجراء اإلمغ نة على عي    ، بالتصبيقعمى جػدة السعمػمات السحاسبية ومسارسات
العاملين بشركات حدابات الدارات السخاجعة الجاخمية، ورؤساء أقدام إالسالية، ومجراء 

 البحثومغ خالل اختبار فخوض ، ق السالية الميبياالسجرجة بدػق األور التأمين 
 خليا أثمسارساتو  وأن   ،السحاسبي ظوجػد أىسية لمتحف  أضيخت نتائج الجراسة إحرائيًا 

في تعديد الخرائز  سيستأحيث  ،جػدة السعمػمات السحاسبية عمىيجابي إ
 وتػصي ،السحاسبية السعمػمات ػثػقيةوم سةئمال مدتػى  وزيادةالشػعية لمسعمػمات 

جسيع القصاعات عمى في  السحاسبي التحف ظ مسارسات استخجامأىسية بالجراسة 
تػسيع مجتسع الجراسة في  والعسل عمى ،ومجال نذاشيا شبيعة أعساليااختالف 

وغيخىا مغ  ،االتراالتقصاع ليذسل القصاع الرشاعي و  ؛السدتقبميةالجراسات 
 .القصاعات الحيػية األخخى 

َّالسفتاحية: ميغ تأ، جػدة السعمػمات السحاسبية، شخكات الالسحاسبي التحف ظ الكمسات
 وراق السالية الميبي.مة في سػق األالسدج  

Abstract: 

The research aims mainly to identify the importance of accounting 

reservation and the impact of its practices on the quality of accounting 

information, Applying to a sample of financial departments directors, 

directors of internal audit departments, and heads of accounts departments 

working in insurance companies listed on the Libyan Stock Exchange. And 

by testing the research hypotheses statistically, the results of the study 

showed the importance of accounting conservatism and that its practices 

have a positive effect in improving the quality of accounting information, 

Where it contributed to enhancing the qualitative characteristics of the 
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information and increasing the level of relevance and reliability of 

accounting information. The study recommended the importance of using 

conservative accounting practices in all sectors, regardless of the nature of 

its business and its field of activity And work to expand the study 

community in the coming studies to include the industrial sector, the 

telecommunications sector and other vital sectors. 

key words: Accountingconservatism, The quality of accounting information, 

Insurance companies registered in the Libyan stock market. 
 :السقجمةَّ-أولاَّ

السعمػمات السحاسبية تػصيل تيجف ميشة السحاسبة إلى تحجيج وقياس و 
سة لسداعجتيع في اتخاذ ولكافة األشخاف ذات العالقة بالسشط   ،واإلدارةللمستثمرين 

ن لتحقيق ىجف السيشة عمى جسمة مغ السعاييخ ػ القخارات الخشيجة، ويعتسج السحاسب
والتي تزبط عسمية الكياس  ،والدياسات والسبادئ والسفاليع السحاسبية السقبػلة عسػماً 

السحاسبي  التحف ظغ ىحه السفاليع مفيػم واالعتخاف واإلفراح السحاسبي، ومغ بي
(Accounting Conservatism) بسفيػم الحيصة والححر أو ما يعرف 

(Prudence)، والحي  ،وهو من المفاهيم األساسية التي قامت عليها نظرية المحاسبة
 يمعب دوًرا ميًسا في السسارسات السحاسبية.

عشج إعجاد القػائع السحاسبي أداة مشاسبة لمسحاسبيغ واإلدارة  التحف ظوتعج مسارسات 
، وتحسي السحاسبيغ مغ السخاشخ الشاشئة عغ نذخ السالية في ضل ضخوف عجم التأكج
ىا مدتكباًل، أو عجم نذخ معمػمات محاسبية قج ؤ معمػمات محاسبية قج يثبت خص

يشتج عشيا مخخجات السحاسبي  التحف ظيثبت صحتيا مدتكباًل، ولحلظ فسسارسات 
وفي  ،ة وفًقا لسعاييخ السحاسبة السقبػلة عسػًمامػضػعية ومعمػمات محاسبية معج  

تعارض مع بعس الخرائز الشػعية قج تالسحاسبي  التحف ظسسارسات السقابل ف
أىسية  و مغ الزخوري معخفةن  أف لحلظ، جػدتيايديء لا مس   لمسعمػمات السحاسبية

الػاردة في  لى جػدة السعمػمات السحاسبية وأثخ مسارسات السحاسبي وتحجيج التحف ظ
 بات السدتخجميغ.سعيًا لمػفاء بستصم   ؛التقاريخ السالية
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َّ:البحثمذكمةََّّ-ثانيااَّ
أو عجم اليقيغ مغ  ،السحاسبي أداة مشاسبة لسػاجية التفاؤل التحف ظتعج مسارسات 

زل مدتخجمػ سة، ولحلظ يف  قبل السحاسبيغ والسجيخيغ عشج تقييع السخكد السالي لمسشط  
مان ضج أي نتائج آىامر ق يا تحق   ألن   ؛السحاسبي التحف ظالبيانات السالية مسارسات 

 (.4102قبال، والقزاة، إ) غيخ متػقعة
 التحفُّظمعلومات األداء المحاسبي بموجب مبدأ  وقد أظهرت األدبيات عموًما أن  

يحج مغ  المحاسبي  التحفُّظ المحاسبي تعكس قيمة األصول األكثر مصداقية، وأن  
 التحف ظكسا تفيج مسارسات  ل من التالعب في األرباح،ويقل   ، االنتيازيةرباح إدارة األ

 .أحج آليات الحػكسة جعتو  ،السعمػمات السحاسبي في التخفيف مغ آثار عجم تشاسق

(4102Kim et al.) ،(4102Bertomeu et al.)، عمى  الخقابة اعج فيدوت
 الذخكات لحػكسة ميسة سسة وىي األخخى، كافة العقػدعمى و  الجيػن وعمى  ،اإلدارة

(Ball et al.،2000.) 
 التحف ظمسارسات  سفخت نتائج بعس الجراسات بأن  أوعمى الشكيس مغ ذلظ 

مغ التي السحاسبي تتعارض مع بعس الخرائز الشػعية لمسعمػمات السحاسبية، 
خاصة بعج ضيػر وبوالقابمية لمسقارنة،   السالءمة والسػثػقية بيشيا خاصية الحياد و
لسعمػمات اوبالتالي فتصبيق ىحه السسارسات فيو تذػيو ، مفاليع الكيسة العادلة

ا مس   ؛تيا الحكيكية وجعميا غيخ قابمة لمتفديخالسحاسبية وإضيارىا بكيع تختمف عغ قيس
 (.Hendrickson, 2008يمحق الزخر بسدتخجمي السعمػمات السحاسبية. )

 وأثخ مسارساتو  السحاسبي التحف ظعمى أىسية  فالتعخ   م وجباستشادًا عمى ما تقج  و 
االقترادية الشاجسة عغ تصبيق ىحه  اآلثارالسعمػمات السحاسبية كأحج أىع عمى جػدة 

السجرجة بدػق األوراق السالية ميغ أالسسارسات، وذلظ عمى عيشة مغ شخكات الت
 4ةالتالي ةالخئيد تالتداؤال غالجراسة لإلجابة ع تدعىوعميو ، الميبي

َّهشاكَّ-1 ََّّهل َّلسسارسات المدرجة مين أشركات التفي َّالسحاسبيَّالتحفُّظأهسية

 ؟َّالمالية الليبيبسوق األوراق 



 

 م2221يونيو التاسعالعذد                            215                                  مجلت رواق الحكمت

 حسين كريمه د.المختار ادمحم       أُثر ممارساث التحفظ المحاسبي على جودة المعلوماث المحاسبيت    

ََّّهلَّهشاكَّ-2 ََّّالتحفُّظسسارساتَّلأثخ َّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّعمىالسحاسبي َّجهدة
 َّ؟المدرجة بسوق األوراق المالية الليبيمين أشركات التالواردة في التقارير المالية ل

َّسئلة الفرعية التالية:األالرئيس  التساؤل اويندرج تحت هذ
 ؟المعلومات المحاسبيةمة ءمالخاصية السحاسبي  التحف ظ يحقق هل - أ

 ؟المعلومات المحاسبيةموثوقية خاصية السحاسبي  التحف ظ يحقق هل - ب
َّ:أهجافَّالبحثَّ-ثالثااَّ
أثخ تحجيج السحاسبي و  التحف ظف عمى أىسية التعخ  بذكل رئيذ إلى  البحثيجف ي

لذخكات السػثػقية  مة وءجػدة السعمػمات السحاسبية الستسثمة في السال عمى ومسارسات
ولتحقيق ىحا اليجف فقج تع تقديسو إلى األىجاف الفخعية  التأميغ محل الجراسة،

 التالية4
 ظ السحاسبي.ف عمى اإلشار السفاليسي لمتحف  التعخ   -0
 التحف ظو ، مة ومػثػقية السعمػمات السحاسبيةءمعخفة شبيعة العالقة بيغ مال -4

 .السحاسبي
َّ.البحثرابعاا:َّأهسيةَّ

 قزية بحثية معاصخة يسكغ بيان أىسيتيا فيسا يمي4يتشاول البحث 
.                       السحاسبي عمى الجانب البحثي في البيئة الميبية التحف ظمسارسات إبخاز أىسية  - 0
تكػن السعمػمات  السداعجة في تمبية احتياجات مدتخجمي التقاريخ السالية في أن   - 4

 .حخيفد والت  التحي   ة فييا خالية مغالسحاسبية الػارد
عيغ عمى حدع الججل والشقاش السثار مداعجة واضعي السعاييخ السحاسبية والسذخ    -2

 شار السفاليسي لسعاييخ التقخيخ السالي.إلالسحاسبي مغ ا التحف ظحػل ححف 
َّ:البحثمشهجََّّ-ااَّخامد

اعتسج الباحث عمى السشيج السعاصخ القائع ، بحثالشذجىا يلتحقيق األىجاف التي 
كال السشيجيغ  جويع، االستشباشيوالسشيج  االستقخائيعمى السدج بيغ السشيجيغ السشيج 

متكامميغ، فالسشيج االستقخائي يعتسج عمى ثالث مخاحل في األولى يتع مالحطة 
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ا ساعج مس   ،الطاىخة حيث قام الباحث باستقخاء الجراسات والبحػث السختبصة بالجارسة
عمى تكػيغ خمفية عمسية لجػانب الجراسة السختمفة، وفي الثانية وضعت الفخوض 
العمسية حيث تع وضع الفخوض العمسية لمجراسة واستخجام قائسة االستقراء، وفي 

تبار اخ د عمى السشيج االستشباشي، حيث تعالثالثة تع اختبار الفخوض باالعتسا
 ائية لمػصػل إلى نتائج الجراسة.حرالفخوض باستخجام البخامج اإل

َّ:البحثحجودَّ-ااَّسادس
السجرجة ن مغ شخكات التأميغ عمى عيشة مغ مجتسع الجراسة السكػ   بحثقترخ الي -

أحج أىع السؤسدات السالية السيسة في ، باعتبارىا وراق السالية الميبيفي سػق األ
 .السحاسبي التحف ظألكثخ استخجامًا لسسارسات وا ،الشذاط االقترادي الميبي

دارات السخاجعة الجاخمية، إدارات السالية، ومجراء مجراء اإل عمى البحث قترخي -
في  دببوالبمدن الغرب الليبي،  ذخكاتفي ىحه ال حدابات العامميغالورؤساء أقدام 

 .الجراسة بسػضػع ةسعشياليا بأن   الباحث العتقاد يرجع ىحه الفئات اختيار
َّ:البحثخظةََّّ-ااَّسابع

 عمى الشحػ التالي4 بحثواختبار فخوضو تع تقديع ال البحثلتحقيق أىجاف 
َّ.استقخاءَّتحميميَّألهمَّالجراساتَّالدابقةَّذاتَّالعالقةَّ:السبحثَّاألولـ1َّ

وما انتيت إليو تمظ  ،يتشاول الباحث عخض الجراسات الدابقة في مجال البحث
 4 اآلتيلمباحث عمى الشحػ  انصالقواعتبارىا بجاية الجراسات، 

مجى تأثيخ جػدة آليات حػكسة الذخكات في مدتػيات  (2111)الدمخ،َّتشاولت دراسة
مت الجراسة إلى وجػد عالقة السحاسبي في التقاريخ السالية السشذػرة، وتػص   التحف ظ

معشػية ذات داللة إحرائية بيغ كل مغ ندبة األعزاء السدتقميغ في مجمذ اإلدارة، 
السحاسبي، كسا أشارت الشتاج إلى عجم  التحف ظندبة االستثسار السؤسدي، ومدتػيات 

معشػية العالقة بيغ كل مغ ندبة األعزاء التشفيحييغ، درجة تذتت السمكية، 
َّالسحاسبي.  التحف ظومدتػيات 
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َّإ)َّجخيت دراسةأو  َّوالقزاة، ف عمى أثخ األزمات السالية بيجف التعخ   (،2114قبال،
الذخكات السداىسة العامة تمتدم  ل الباحثان إلى أن  السحاسبي، وتػص   تحف ظالعمى 

ت إلى زيادة األزمات السالية أد   السحاسبي عشج إعجاد القػائع السالية، وأن   التحف ظب
س مغ مخاشخ انييار السحاسبي يخف    التحف ظ السحاسبي، وأن   التحف ظاستخجام 
 ض ليا السحاسب.مشاسبة لسػاجية حالة عجم التأكج التي يتعخ  و أداة وأن   ،الذخكات

 السالي التقخيخ معاييخ بيغ العالقة بيان (،2117العادلي،)واستيجفت دراسة 
 معيار استخجام وأثخ السدتثسخيغ، نطخ وجية مغ االستثساري  والقخار ((IFRSالجولية
 مشيج باستشباط الجراسة وخمرت قياسو، وكيفية السحاسبي التحف ظ عمى العادلة الكيسة

 السقيجة الذخكات تجاه والسختقب الحالي السدتثسخ قخار تخشيج في يداىع محاسبي
 السرخية. البػرصة في والستجاولة

اختبار أثخ إلى  ( ,2215AL-Sakini & Al-Awawdeh) دراسة سعتفيسا 
 - 4112الفتخة) خالل السحاسبي عمى الكيسة العادلة لمذخكات الرشاعية، التحف ظ
السحاسبي والكيسة  التحف ظوخمرت الجراسة إلى وجػد عالقة عكدية بيغ  (،4102

 يمعب حيث ،ومشيج الكيسة التاريخية التحف ظالعادلة، والتي تعكذ ضسشًا العالقة بيغ 
 لمذخكات العادلة الدػقية في الكيسة رئيدًيا دوًرا السشخفس السحاسبي التحف ظ

 .الرشاعية
السحاسبي عمى  التحف ظتأثيخ  (Balakrishnan, et. al, 2016)َّدراسة وتشاولت

(، 4112-4112االستثسار عمى مدتػى الذخكات خالل األزمة السالية العالسية )
شيجت انخفاًضا حاًدا  ،ًطاالذخكات التي لجييا تقاريخ مالية أقل تحف   لى أن  إمت وتػص  

في الشذاط االستثساري بعج بجاية األزمة مقارنة بالذخكات ذات التقاريخ السالية األكثخ 
ًطا، وىحه العالقة أقػى بالشدبة لمذخكات التي تػاجو احتياجات تسػيل خارجية تحف  

 أكبخ، أو لجييا قجر أكبخ مغ عجم تشاسق السعمػمات.
 التحف ظفيسا إذا كان ، ) Hu, J., Li, A& Zhang, F. 2014(دراسة تبحثو

دور  سفخت الجراسة بأن  ألى تحديغ بيئة معمػمات الذخكة، و السحاسبي يؤدي إ
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السحاسبي يكػن أكثخ وضػًحا في البمجان ذات  التحف ظ أساسالسعمػمات السبشية عمى 
يحل محل  التحف ظ ا يذيخ إلى أن  الحساية األضعف لحقػق السمكية الخاصة، مس  

 السؤسدات القانػنية في ضسان جػدة بيئة السعمػمات.
عمى فحز تأثيخ عجم تشاسق  (،,et . al ,Isniawati, A 2218)وركدت دراسة

مت الجراسة إلى وجػد عالقة إيجابية بيغ السحاسبي، وتػص   التحف ظالسعمػمات عمى 
 السحاسبي. التحف ظعجم تشاسق السعمػمات و 

تأثيخ الخافعة السالية  (Akuntansi, &Ekonomi, 2018) وبحثت دراسة
 التحف ظومخاشخ التقاضي والزائقة السالية والتكمفة الدياسية ونسػ الذخكة عمى 

الخافعة السالية ومخاشخ التقاضي والزائقة السالية ونسػ  مت إلى أن  وتػص   السحاسبي،
 السحاسبي داخل الذخكة، في حيغ أن   التحف ظغ تصبيق يحد    الذخكة يسكغ أن  

 السحاسبي في الذخكة. التحف ظالتكاليف الدياسية ليذ ليا أي تأثيخ عمى 
 التحف ظ، بفحز العالقة بيغ (Tara Shaw, et . al, 2019)واىتست دراسة

مت إلى وجػد عالقة ػلية االجتساعية لمذخكات، وتػص  ئالسحاسبي واالمتثال لمسد
ػلية االجتساعية لمذخكات، وىحه ئالسحاسبي السذخوط والسد تحف ظالإيجابية بيغ 

 لجييا حػكسة أقػى وأضعف لمذخكات العائمية.العالقة أقػى بالشدبة لمذخكات التي 
َّماَّيسيدَّالجراسةَّالحاليةَّعنَّالجراساتَّالدابقةَّوتحجيجَّالفجهةَّالبحثية:َّ

السشافع االقترادية جراسة ل –حدب عمع الباحث-ق الجراسات الدابقة لع تتصخ  
عة عمى جػدة السعمػمات السحاسبي وآثاره الستػق   التحف ظالشاجسة عغ تصبيق مسارسات 

وبالتالي فيحا البحث لو الدبق في دراسة ، في التقاريخ الساليةالسحاسبية الػاردة 
وراق مة في سػق األميغ السدج  أشخكات التالعالقة بيغ الستغيخيغ بالتصبيق عمى 

ميغ قصاع أقصاع الت الخغع مغ أن  بتفتقخ إلى مثل ىحه الجراسات، والتي  ،السالية الميبي
 ومغ القصاعات االستخاتيجية التي تديع في تذكيل بشية االقتراد الػششي. ،حيػي 
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 .أدبياتَّالبحثَّالسبحثَّالثاني:ـ2َّ
 وفقًا لسا يمي4 أدبيات البحثيتشاول الباحث     

َّ.ظَّالسحاسبيالسفاليسيَّلمتحفَُّّأولا:َّاإلطارَّ
 سغ خالل الشقاط التالية4ظ السحاسبيالسفاليسي لمتحف   اإلشاريعخض الباحث 

َّالسحاسبي:َّالتحفُّظمفههمََّّ-1
 مخادفًا لسبجأ الحيصة (Conservatism) التحف ظمرصمح  يدتخجم

واالعتخاف بيا في  ،قيا، والحي يقزي بتدجيل الخدائخ قبل تحق  (Prudence)والححر
ل األرباح قبل حتى ولػ كان الدشج السؤيج ليا ضعيفًا، بيشسا ال تدج   ،القػائع السالية

(، وبيحا فيػ تجديج 2000Givoly,&Haynتحققيا حتى مع وجػد الدشج السؤيج ليا )
 .ع أي أرباح"ولكغ ال تتػق   ،ع كل الخدائخلسبجأ "تػق  

 الديئة األخبار عمى لمتعخف السحاسبيغ ميل وبأن   التحف ظ (Basu, 1997) خويفد   
 تػقع" في الستسثل السحاسبة مبجأ يتخجع ما وىػ الجيجة، األخبار مغ أكبخ بدخعة
( -FASB -1980 4فيسا اعتبخه ) ".مكاسب أي تتػقع ال ولكغ الخدائخ جسيع

التقاريخ السالية بسثابة رد فعل حكيع لعجم اليقيغ، في حيغ أشار إشار معاييخ إعجاد 
وعجم السبالغة  التحف ظأو  ،غ الححرالسحاسبي يتزس   التحف ظ ( إلى أن  IFRSالجولية )

 .(37IFRS, 2004, Paragraph,في تقييع األصػل أو الجخل. )
السحاسبي ىػ اختيار السبادئ  التحف ظ بأن  الباحث يخى عمى ما تقجم  وتأسيداً 

وتعجيل  ،باإليخادات االعتخافس مغ قيسة صافي الجخل بتأخيخ السحاسبية التي تخف   
ي عغ الشطخة التفاؤلية عشج تخم   لم أداة مشاسبة لمسحاسب و، وأن  االعتخاف بالسرخوفات

بيغ الصخق السحاسبية لتقييع األصػل وااللتدامات، حيث يعتخف بكافة  االختيار
ق باألرباح أو اإليخادات ما لع تتحق   االعتخافسمة مع عجم الخدائخ أو األعباء السحت

 فعاًل.
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 السحاسبي:َّالتحفُّظأنهاعََّّ-2
ف عمى أىع مالمحيا فيسا جدة يسكغ التعخ  أنػاع متع    ظ المحاسبيللتحف  

  ,Ball & Shivakumar) 4112)يمي4
 (conditional conservatismالسذخوط4 ) التحف ظ -أ

خبار غيخ سارة، وذلظ أتعجيل االعتخاف بالخدائخ االقترادية عشج حجوث  ىػ
يادة قيسة صافي األصػل عشج حجوث بتخفيس قيسة صافي األصػل، وال يتع ز 

 سارة. أخبار
 (unconditional conservatismغيخ السذخوط4 ) التحف ظ – ب

اإلفراح عغ لرافي األصػل، و  االعتخاف واإلفراح عغ الكيسة األقليقرج بو 
 .لحقػق السمكية الكيع الجفتخية األقل

 السحاسبي:َّالتحفُّظأهسيةَّ-3
 (.4102Bertomeu et al) ,(.4102Kim et al) ,(4102قبال، والقزاة، إ)
 دعع وتخشيج قخارات السدتثسخيغ.ا يديع في س مغ عجم تساثل السعمػمات مس  يخف    -أ

 س مغ مسارسات إدارة األرباح.ويخف   يحج مغ الترخفات االنتيازية لإلدارة،  -ب
وتأجيل  ،خ بالخدائخالعتساده عمى االعتخاف السبك   ق مشافع ضخيبية يحق    -ج

 االعتخاف باألرباح إلى حيغ تحققيا. 
وحسايتيع مغ مخاشخ نذخ معمػمات  ،أداة مشاسبة لمسحاسبيغ في حالة عجم التأكج -د

غ عجم صحتيا مدتكباًل، وكحلظ مخاشخ عجم نذخ معمػمات قج يتزح صحتيا يقج يتب
 مدتكباًل.   

 .س مغ تكاليف الجيػن ويخف   ،يجشب مقاضاة الجائشيغ -ىـ
َّ:الخرائصَّالشهعيةَّلجهدةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّ-ثانيااَّ

مغ خالل الشقاط  الخرائز الشػعية لجػدة السعمػمات السحاسبيةيتشاول الباحث 
 4التالية
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َّ:مفههمَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّ-0
مالية  مة بذأن أحجاثمغ البيانات السدج   مجسػعةالسعمػمات السحاسبية  جتع

ومحاسبية يتع جسعيا وفخزىا وترشيفيا وتخميدىا بصخيقة ما لتحػيميا مغ بيانات غيخ 
ذات معشى واضح يدتفاد سة وال تعصي معشى واضح إلى معمػمات وغيخ مشط   ،مختبة

 سة وخارجيا. ورسع الدياسات داخل السشط   ،مشو في عسمية اتخاذ القخارات
َّ:خرائصَّالسعمهماتَّالسحاسبية -4

لى قدسيغ إالخرائز الشػعية  (FASB) ت ىيئة معاييخ السحاسبة الساليةسقد  
 ىسا4

َّساسيةَّلمسعمهماتَّالسحاسبية:الخرائصَّالشهعيةَّاألَّ-أ
0 )َّ(َّ َّالسالئسة تكػن السعمػمات التي تطيخ في  بسعشى أن   (Relevantخاصية

َّوتذسل4 ،القػائع السالية ذات صمة أو ارتباط بالقخار السدمع اتخاذه
عاتو يغ تػق  دمغ تح غ السعمػمات متخح القخارتسك    أن  لمسعمػمات4  القجرة التشبؤية  -

َّ.السدتقبمية لشتائج األحجاث
متخح القخار مغ مخاجعة وترحيح  السعمػماتتداعج  أن   قيسة التغحية العكدية4  -

 .عات الدابقةالتػق  
 عميياتأتي السعمػمات في الػقت السشاسب فتأخخ الحرػل  أن   التػقيت السشاسب4  -

 .ع الكثيخ مغ الفخصيزي   
 وتذسل4 بإمكانية االعتساد يعخفأو ما  (Reliable)خاصيةَّالسهثهقيةََّّ( 4
صجق السعمػمات في تسثيل الطاىخة أو الحجث  4 بسعشىالرجق في العخض  -

 .مػضػع البحث والجراسة
وتعشي قابمية السعمػمات لمسخاجعة مغ قبل أشخاف  4قالقابمية لمتحق  السػضػعية أو  -

 ا.أخخى غيخ الصخف الحي قام بإعجادى
ل في تعسج الػصػل إلى والحي يتسث   ،جس  تعالس االنحيازاالبتعاد عغ  بسعشى 4الحياد  -

 .شة مغ السدتفيجيغلخجمة فئة معي   دة مدبقاً نتائج محج  
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َّالخرائصَّالثانهيةَّلمسعمهماتَّالسحاسبية:ََّّ-َّب
َّ)الثبات(:َّ(1 َّالتداق السحافطة عمى استخاتيجية ثابتة ومتشاسقة في  وهوَّخاصية

َّ.كافة السعامالت خالل الدشة السالية
ويقرج بيا إمكانية إجخاء مقارنة لشفذ السشذأة بيغ فتخات زمشية  القابميةَّلمسقارنة:َّ(2

َّ.أو إجخاء مقارنات بيغ السشذآت الستساثمة في نفذ الشذاط ،مختمفة
َّ:مدتخجميَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّ-3

الخغع مغ التشػع واالختالف بيغ فئات السدتخجميغ لمسعمػمات السحاسبية عمى  
 السدتخجميغىشاك صشفيغ مغ  ال أن  إواختالف االحتياجات واألىجاف فيسا بيشيع، 

َّلمسعمػمات ىسا4
ى السيام مدتػياتيا التي تتػل  كافة و  في اإلدارةيتسثل و  يغ4الجاخمي السدتخجميغ -أ

سعمػمات لمدارة ذ تحتاج اإلإالتشطيع والتػجيو والخقابة، دارية مثل التخصيط و اإل
 .ربعدارية األالسحاسبية في الػضائف اإل

فخاد السيتسيغ بالسعمػمات الجيات واألفي ل يتسث  و  يغ4الخارجي السدتخجميغ -ب
 والسرارفن ػ السقخضالحاليػن والسختقبػن و السدتثسخون  مثلالسحاسبية لمذخكة، 

 مرمحةمثل  ،وحسمة الدشجات والجائشػن والعسال والشقابات العسالية والجيات الحكػمية
عمى واقع الذخكة مغ خالل  باالشالعيقػمػن حيث  ،الزخائب وغيخىا مغ الجيات

 السشاسب تجاىيا كل فيسا يخرو.قخار التخاذ القػائسيا السالية 
 :مفههمَّجهدةَّالسعمهماتَّالسحاسبية -2

يا مفيػم ( جػدة السعمػمات السحاسبية بأن  Verleun et  al . 2011ف )عخ  
د متفق عميو، حيث تختبط بتفديخات مختمفة في غامس وال يػجج ليا مفيػم محج  

( لسجمذ معاييخ السحاسبة 4أذىان مدتخجمييا. فيسا استخجمت تػصية السفاليع رقع )
لسحاسبية مشيا4 جػدة ة مفاليع لمتعبيخ عغ جػدة السعمػمات اعج  FASB) السالية )

. واعتسج األرباحلقػائع السالية، وجػدة االسحاسبة، وجػدة السعاييخ السحاسبية، وجػدة 
(، في تحجيجه لسفيػم جػدة السعمػمات السحاسبية عمى مجخميغ4 4112)أبػ الخيخ، 
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األول مشفعة السعمػمات التخاذ القخارات حيث يخكد عمى السشفعة بالشدبة لقخارات 
د عمى تدييل عسميات مخاقبة القػائع السالية، والثاني4 مجخل الحػكسة ويخك    مدتخجمي

( Cohen et al. 2008أصحاب السرمحة ألداء الذخكة. في حيغ أشارت دراسة )
 جػدة السعمػمات السحاسبية تعتسج عمى الخرائز الشػعية ليحه السعمػمات. إلى أن  
ع بو مفيػم جػدة السعمػمات السحاسبية يعكذ ما تتست   ا سبق يخى الباحث بأن  ومس  

أو ثانػية ومجى مرجاقيتيا وقجرتيا  ،ىحه السعمػمات مغ خرائز أساسية وداعسة
وجيات الشطخ حػل مفيػم جػدة  دتعج   في تحقيق احتياجات السدتخجميغ، كسا أن  

 .لى مخونة ىحا السفيػمإة قج يخجع السعمػمات السحاسبي
َّ:السحاسبيَّبجهدةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّالتحفُّظقةَّثالثاا:َّعال

بالسالئسة لكي تداعج السدتثسخيغ في إجخاء التقييع  السحاسبية تترف السعمػمات
وقج  لتدييل عسميات اتخاذ القخارات لمسدتثسخيغ، ؛تترف بالسػثػقيةو سة، العادل لمسشط  

راء لبعس آمشيا  ،السحاسبيةلسحاسبي بالسعمػمات ا التحف ظانقدست اآلراء حػل عالقة 
اب يعتسجون في أرائيع عمى راء لكت  آومشيا  ،سات السيشية السذخفة عمى السيشةالسشط  

 السالية السحاسبة معاييخ مجمذ يعارضحيث  ،بالخرػص أجخيتدراسات ميجانية 
 السفاليسي اإلشار مغ وقام بححفو السحاسبي التحف ظ في السغاالة  (FASB)األمخيكي

 ويتعارض ،السالية التقاريخ في داً تحي   يحجث وأن   باعتبارالسالية  القػائع وعخض إلعجاد
السحاسبي كقيج  التحف ظوال يعتج ب ،السحاسبية الحياد في السعمػمات خاصية مع

 (FASB,2010,Para.BC 3.27).ي السعمػمات السحاسبيةمفخوض عمى معج   
 معاييخ مجمذ يؤيج حيث ،ظ السحاسبيمؤيجة لمتحف  تػجج أراء ذلظ  وفي مقابل

 مغ السحاسبية تديج لمسعمػمات مؤثخة كخاصية التحف ظب ظالتسد   البخيصاني السحاسبة
جتو في وأي    (Artiach and Clarkson, 2013).السالية القػائع ومػثػقية مرجاقية

 واإليخادات لألصػل الجنيا بالكيع األخح إلى أن   تػصمت ذلظ العجيج مغ الجراسات التي
 في دتحي   عسل عمى الذخكة قجرة تحجيع يعشي والسراريف لاللتدامات العميا وبالكيع

 فاتبالترخ   الكيام عمى اإلدارة قجرة مغ الحج إلى ا يؤديمس   السحاسبية، السعمػمات
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 التحف ظ وأن  األخخى،  األشخاف مرالح حداب عمى مشافعيا قتحق    التي االنتيازية
 في التالعب عمى السجيخيغ قجرة مغ يخفس حيث الحػكسة آليات أىع مغ السحاسبي

 مغ يحج كسا الشقجية، قاتياوتجف   السشذأة قيسة مغ ويديج تزخيسو أو ،السالي األداء
 عمى تعسل التي السالية التقاريخ جػدة مغ يديج ثع ومغ ،السعمػمات تساثل عجم ضاىخة
وبالتالي  ،لمسجيخيغ األخالقي مغ االنييار الشاشئة السعمػمات تساثل عجم مذكمة خفس

 الجيػن  تكمفة خفس إلى يؤدى امس   ،السالية التقاريخ جػدة مغ السحاسبي يديج التحف ظف
 ,2013) (Chen and Zhu،(LaFond&Watts, 2008)األجل شػيمة

وفي ضل ما سبق عخضو في ىحا السبحث وتحكيقًا ألىجاف البحث، فاألمخ يدتمدم 
وراق السالية ميغ السجرجة في سػق األأشخكات التمغ إجخاء دراسة ميجانية عمى عيشة 

السحاسبي عمى جػدة السعمػمات السحاسبية، وىػ  التحف ظحػل أثخ مسارسات  ،الميبي
 ما سيتع تشاولو في السبحث التالي.

َّ.الجراسةَّالسيجانيةَّ:السبحثَّالثالثـ3َّ
الدابقة تأصياًل عمسيًا لجػانب السباحث تشاولت الجراسة الشطخية في  بعج أن  

مبحث استكسااًل لإلى عخض الذق التصبيقي  السبحثىحا  ييجفالفخوض الشطخية، 
 وفقًا لمسحاور التالية4الجانب العسمي  السبحثة مشو، ويتشاول لمفائجة السخجػ  

َّ.ارَّالعيشةيتحجيجَّمجتسعَّالجراسةَّواختأولا:َّ
دارات السخاجعة إدارات السالية، ومجراء مجراء اإلمغ مجتسع الجراسة  ن كػ  يت

بمدن الغرب  ميغالتأجسيع شخكات في  حدابات العامميغالالجاخمية، ورؤساء أقدام 

 والبالغ عجدىا ثالث شخكات وراق السالية الميبيالسجرجة في سػق األ الليبي
 .(مينشركة ليبيا للتأمين، شركة المتحدة للتأمين، شركة الصحارى للتأ)وىي4

ز الجدء األول ُخر   كأداة لجسع البيانات،  االستقراءقائسة استخجم الباحث و
 التحف ظأىسية  لمبيانات العامة عغ عيشة الجراسة، فيسا تشاول الجدء الثانيمشيا 

ز الجدء الثالث ر   (أسئمة، وخُ 2ويحتػي عمى )، عجاد التقاريخ الساليةإ  السحاسبي عشج
ويحتػي  ،عمى جػدة السعمػمات السحاسبيةالسحاسبي  التحف ظأثخ مسارسات لسعخفة 
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 Likert)بحدب مكياس ليكخت الخساسي  شياتتع اإلجابة ع ،( سؤاالً 21عمى )

Scale). 
ومثمسا احتػت قائسة االستقراء عمى أسئمة مغمقة انتيت بتخريز جدئية 
مفتػحة إلعصاء الحخية ألفخاد العيشة في إضافة أي مقتخحات مغ جانبيع يخونيا 

السعمػمات جػدة عمى  ومسارساتأثخ السحاسبي و  التحف ظأىسية بق فيسا يتعم   ،يسةم
، وتع مفخدةً  (09ىا)عجد بمغ، وتع اختيار عيشة عذػائية مغ مجتسع الجراسة السحاسبية

 حرائية وججت جسيعيا صالحة لمتحميل.إ مفخدةً  (67)الحرػل عمى 
َّ.صجقَّوثباتَّأداةَّالجراسةثانياا:َّ

 ،اختبخ الباحث صجق أداة الجراسة إذ تع استخجام أسمػب الرجقَّصجقَّاألداة:َّ-1َّ
سيغ مغ أصحاب الخبخة في وذلظ مغ خالل عخض االستبانة عمى مجسػعة مغ السحك  

سيغ لػضعيا في صيغتيا وقج أخح الباحث بغالبية مالحطات السحك  ، مجال الجراسة
َّالشيائية.

َّاألداة:َّ-2 ألفا  مغ أجل اختبار ثبات أداة الجراسة تع استخجام اختبار كخونباخ ثبات
( إلى 0)رقع الختبار االتداق الجاخمي لألداة، حيث تذيخ الشتائج الػاردة في الججول

 ألن   ؛وىي ندبة مقبػلة (%(88.5درجة ثبات في استجابات عيشة الجراسة كانت 
ىحا السكياس ثابت  أن  ب. وبالتالي يسكغ القػل (%21)قيسة ألفا السعيارية أكثخ مغ

وكسا يقرجىا الباحث، وعميو  ،سػن بشػده بشفذ الصخيقةالسبحػثيغ يفي بسعشى أن  
ق نفذ الشتائج لػ أعيج تصبيقو مخة حقي وألن  يسكغ اعتساده في ىحه الجراسة السيجانية 

َّيػضح ذلظ4 (0) رقعوالججول (، %(88.5أخخى تقجر 
 (:َّنتائجَّاختبارَّثباتَّأداةَّالجراسةَّ)كخونباخَّألفا(1)َّرقمَّججول

 قيسةَّألفا عجدَّالفقخات السحهر
َّالسحهرَّاألول:

 عجادَّالتقاريخَّالساليةإفيََّّالسحاسبيَّالتحفُّظأهسيةَّ
8 0.818 

َّالسحهرَّالثاني:َّ
 :عمىَّجهدةَّلسعمهماتَّالسحاسبيةَّالسحاسبيَّالتحفُّظمسارساتَّأثخَّ

12 0.851 
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 حسين كريمه د.المختار ادمحم       أُثر ممارساث التحفظ المحاسبي على جودة المعلوماث المحاسبيت    

 0.841 6 مالئسةَّالسعمهماتَّالسحاسبية -َّأ
 0.858 6 مهثهقيةَّالسعمهماتَّالسحاسبية -َّب

 0.885 21 األداةَّككل
ثبات في استجابات عيشة الجراسة ال( إلى درجة 2)رقع ذيخ الشتائج الػاردة في الججول ت
وتعشي وجػد تجانذ  ،تجل عمى الثبات واالستقخار وىي ندبة مقبػلة( %88.5)كانتو 

َّواتداق بيغ الستغيخات السدتخجمة.
 :اختبارَّمكياسَّالستبانة -3

( لتحجيج Likert Scale of five pointsتع اعتساد مكياس ليكخت الخساسي ) 
 4وفقًا لسا يمي االستبانةالشدبية لكل بشج مغ بشػد َّدرجة األىسية

 :الجراسةَّفيقيمَّومعاييخَّكلَّوزنَّمنَّأوزانَّالسكياسَّالخساسيَّالسعتسجَّ

 غيخَّمهافقَّمظمقا َّ غيخَّمهافق محايج مهافق مهافقَّتسامااَّ السكياس
 0 4 2 2 2 الجرجة

 

 :الشدبيةَّلمستهسطَّالحدابيمكياسَّاألهسيةََّّ-4
وذلظ الستخجامو  ،لسدتػى أىسيتو تع وضع مكياس تختيبي لمستػسط الحدابي وفقاً    

 (44) رقعح في الججول وذلظ كسا ىػ مػض   ،في تحميل الشتائج
َّ(2)َّرقمججولَّ

َّلسدتهىَّأهسيتهَّتختيبيَّلمستهسطَّالحدابيَّوفقااَّالَّالسكياسحَّيهض  َّ
 غيخَّمهافقَّمظمقا غيخَّمهافق محايج مهافق مهافقَّتسامااَّ السكياس

 1.79-1 2.59-1.80 3.39-2.60 4.19-3.40 5.0-4.20 الجرجة

 (:َّمكياسَّاألهسيةَّالشدبيةَّلمستهسطَّالحدابي3)رقمَّججولَّ

 األهسيةَّالشدبية الستهسطَّالحدابي
 مشخفزةَّججااَّ 1-1.79

 مشخفزة 1.80-2.59
 متهسظة 2.60-3.39
 مختفعة 3.40-4.19
 مختفعةَّججااَّ 4.20-5.0
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 :عخضَّنتائجَّاتفاقَّأفخادَّالعيشة-5
َّ:عجادَّالتقاريخَّالساليةإالسحاسبيَّفيََّّالتحفُّظ:َّأهسيةَّالسحهرَّاألول

َّ(4)رقمَّججولَّال
عجادَّإالسحاسبيَّفيََّّالتحفُّظيهضحَّإجاباتَّعيشةَّالجراسةَّعمىَّفقخاتَّأهسيةَّ

َّالتقاريخَّالسالية
الستهسطَّ الفقخة

 الحدابي
النحخافَّ
 السعياريَّ

األهسيةَّ الهزنَّالسئهيَّ
 الشدبية

السحاسبيََّّالتحفُّظتهتمَّإدارةَّالذخكةَّبسسارساتَّ
 1.332 3.34 فيَّالبياناتَّالساليةَّالرادرةَّعنَّالقدمَّالسالي.

%66.80 
 متهسظة

السحاسبيَّفيَّالحجَّمنََّّالتحفُّظتدهمَّمسارساتَّ
َّتخفيضَّ َّعمى َّوتعسل َّلإلدارة َّالنتهازي الدمهك
َّاللتداماتَّ َّوتخفيض َّالتقاضي تكاليف

 الزخيبية.

3.61 1.245 

 مختفعة %72.20

َّ َّمشاسبةََّّالتحفُّظمسارسات َّأداة السحاسبي
َّعشجَّ َّاليقين َّعجم َّحالت َّفي لمكياس

 السحاسبين.
3.41 1.416 

 مختفعة %68.20

ََّّجتع َّرئيديااََّّالتحفُّظمسارسات َّخياراا السحاسبي
َّمخاطخَّ َّمن َّويخفض َّالسالية َّاألزمات عشج

 انهيارَّالذخكات.
3.31 1.386 

 متهسظة %66.00

َّ َّمسارسات َّالحسايةََّّالتحفُّظتهفخ السحاسبي
َّقجَّ َّالتي َّالقانهنية َّالسداءلة َّمن لمسحاسبين

 ضهنَّلها.يتعخ َّ
3.57 1.351 

 مختفعة %71.40

َّ َّتجشََُّّّالتحفُّظمسارسات َّالسحاسبينَّالسحاسبي ب
َّيثبتَّ َّقج َّوالتي َّالسعمهمات َّنذخ َّمخاطخ من

 هاَّمدتكبالا.ؤَّخظ
3.72 1.162 

 مختفعة %74.40

َّ َّعجمََّّالتحفُّظمسارسات َّمن َّتحج السحاسبي
 تساثلَّالسعمهمات.

 متهسظة %65.60 1.362 3.28

السحاسبيَّتقملَّمنََّّالتحفُّظاستخجامَّمسارساتَّ
 متهسظة 64.00% 1.414 3.21 مسارساتَّإدارةَّاألرباح.

 مختفعة  1.184 3.43 الفقخاتَّككل
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جسيع الستػسصات الحدابية لمفقخات التي تكيذ  (، يتزح أن  2مغ الججول رقع )   
(، 2.24) –( 2.41بيغ )ما عجاد التقاريخ السالية تتخاوح إ السحاسبي في  التحف ظأىسية 

عجاد التقاريخ السالية ىػ بجرجة إ السحاسبي في  التحف ظأىسية  وجسيعيا تذيخ إلى أن  
ََّّالعبارةمت حر  حيث تمتػسصة أو مختفعة.  َّتجش  ََّّالتحفُّظ"مسارسات بَّالسحاسبي

َّالسعمهمات َّنذخ َّمخاطخ َّمن َّخظَّ،السحاسبين َّيثبت َّقج َّمدتكبال"ؤَّوالتي عمى  ها
( وبمغ انحخافيا السعياري 2.24السختبة األولى إذ بمغت قيسة الستػسط الحدابي ليا )

استخجامَّ" العبارةحرمت ت(، وتعج قيسة الستػسط الحدابي ليا مختفعة، بيشسا 0.024)
َّاألرباح"َّالتحفُّظمسارساتَّ َّتقملَّمنَّمسارساتَّإدارة عمى السختبة األخيخة َّالسحاسبي

( وتعج قيسة الستػسط الحدابي 0.202وانحخاف معياري )( 2.41بستػسط حدابي )
السحاسبي  التحف ظالستػسط العام لفقخات أىسية  كسا تذيخ الشتائج إلى أن  . ليا متػسصة

وتعج قيسة (، 1.022( بانحخاف معياري )2.22عجاد التقاريخ السالية يداوي )إ في 
 بيغ أفخاد العيشة عمى أن   اتفاقىشاك  ا يجل عمى أن  مس   الستػسط الحدابي ليا مختفعة،

َّعجاد التقاريخ السالية بذكل عام ىػ بجرجة مختفعة.إ السحاسبي في  التحف ظأىسية 
َّالثاني: ََّّالسحهر َّمسارسات َّالشَّالتحفُّظأثخ َّالخرائص َّعمى هعيةَّالسحاسبي

َّالسحاسبيةَّلمسعمهمات
َّ:مالئسةَّالسعمهماتَّالسحاسبية -َّأ

َّ(5)َّرقمَّججولال
َّالسحاسبيَّالتحفُّظأثخَّمسارساتََّّبذأنحَّإجاباتَّعيشةَّالجراسةَّيهض  َّ

َّمالئسةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةعمىَّ
الستهسطَّ الفقخة

 الحدابي
النحخافَّ
األهسيةَّ الهزنَّالسئهيَّ السعياريَّ

 الشدبية
َّ َّأساس َّعمى َّالسبشية َّالسالية َّالبيانات َّالتحفُّظتهفخ

السحاسبيَّمعمهماتَّعمىَّدرجةَّعاليةَّمنَّالجقةَّتداعجَّ
 فيَّاتخاذَّالقخارات.

3.26 1.341 
65.20% 

 متهسظة

َّ َّأساس َّعمى َّالسبشية َّالسالية َّالبيانات َّالتحفُّظتهفخ
 1.446 3.46 عالية.َّتشبؤيهالسحاسبيَّمعمهماتَّذاتَّقيسةَّ

 مختفعة 69.20%
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َّ َّالهقتََّّالتحفُّظمسارسات َّتقميص َّإلى َّتؤدي السحاسبي
 1.416 3.59 السخرصَّإلعجادَّالتقاريخَّالسالية.

 مختفعة 71.80%

َّكافةَّ َّالسحاسبي َّلمتحفظ َّالعكدية َّالتغحية تحدن
 خظاء.السعمهماتَّعنَّالعسمياتَّالدابقةَّلسعالجةَّاأل

 متهسظة 65.20% 1.526 3.26

َّ َّأساس َّعمى َّالسبشية َّالسالية َّالتقاريخ َّالتحفُّظتهفخ
َّلحاجاتَّ َّوالسالئسة َّالسهسة َّالسعمهمات َّكافة السحاسبي

 السدتخجمين.
3.32 1.444 

 متهسظة 66.40%

َّ َّأساس َّعمى َّالسبشية َّالسالية َّالبيانات َّالتحفُّظتحقق
َّ َّلمسقارنة َّقابمة َّمحاسبية َّمعمهمات والتحليل السحاسبي

 .واتخاذ القرارات
3.38 1.326 

 متهسظة 67.60%

 متهسظة  1.129 3.38 الفقخاتَّككل

جسيع الستػسصات الحدابية لمفقخات التي تكيذ  (، يتزح أن  2مغ الججول رقع )
(، وجسيعيا 2.23) –( 2.42بيغ )ما مة السعمػمات السحاسبية تتخاوح ءمجى مال

حيث مجى مالئسة السعمػمات السحاسبية ىػ بجرجة متػسصة أو مختفعة.  تذيخ إلى أن  
َّ العبارةمت حر  ت َّالسخرصََّّالتحفُّظ"مسارسات َّالهقت َّإلىَّتقميص َّتؤدي السحاسبي

َّ َّالسالية" َّالتقاريخ عمى السختبة األولى إذ بمغت قيسة الستػسط الحدابي ليا إلعجاد
(، وتعج قيسة الستػسط الحدابي ليا مختفعة، 0.202( وبمغ انحخافيا السعياري )2.23)

السحاسبيََّّالتحفُّظأساسََّّ"تهفخَّالبياناتَّالساليةَّالسبشيةَّعمى العبارةمت حر  تبيشسا 
عمى السختبة األخيخة معمهماتَّعمىَّدرجةَّعاليةَّمنَّالجقةَّتداعجَّفيَّاتخاذَّالقخارات"

( وتعج قيسة الستػسط الحدابي 0.221( وانحخاف معياري )2.42بستػسط حدابي )
الستػسط العام لفقخات مجى مالئسة السعمػمات  كسا تذيخ الشتائج إلى أن  . ليا متػسصة

وتعج قيسة الستػسط الحدابي (، 1.043( بانحخاف معياري )2.22السحاسبية يداوي )
مة ءمجى مال ىشاك اتفاق بيغ أفخاد العيشة عمى أن   مسا يجل عمى أن   ليا متػسصة،

َّالسعمػمات السحاسبية بذكل عام ىػ بجرجة متػسصة.
َّ
َّ
َّ



 

 م2221يونيو التاسعالعذد                            232                                  مجلت رواق الحكمت
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َّ:مهثهقيةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّ-َّب
َّ(6)َّرقمَّججولال

َّالسحاسبيَّالتحفُّظأثخَّمسارساتََّّبذأنيهضحَّإجاباتَّعيشةَّالجراسةَّ
َّمهثهقيةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةعمىَّ

الستهسطَّ الفقخة
 الحدابي

َّالنحخاف
األهسيةَّ الهزنَّالسئهيَّ السعياريَّ

 الشدبية
َّ َّمسارسات َّمنََّّالتحفُّظتتيح َّالتحقق السحاسبي

 1.411 3.53 .السعمهماتَّومنَّصحتها
70.60% 

 مختفعة

َّ َّمسارسات َّتتسيدََّّالتحفُّظتهفخ َّمالية َّتقاريخ السحاسبي
 برجقَّالتسثيلَّعنَّاألحجاث.

 متهسظة 67.60% 1.326 3.38

َّ َّمسارسات َّتقاريخََّّالتحفُّظتداعج َّإعجاد َّفي السحاسبي
 1.351 3.57 ماليةَّخاليةَّمنَّالتحيد.

 مختفعة 71.40%

َّ َّمسارسات َّتقاريخََّّالتحفُّظتداعج َّإعجاد َّفي السحاسبي
 ماليةَّخاليةَّمنَّاألخظاء.

 مختفعة 69.20% 1.227 3.46

 التحفُّظالتقارير المالية المبنية على أساس  أن  
ها تفصح عن كافة وأن   ،المحاسبي يمكن االعتماد عليها

 المعلومات المحاسبية ذات األهمية النسبية.
3.26 1.361 

 متهسظة 65.20%

َّ َّالتقاريخََّّالتحفُّظمسارسات َّجعل َّشأنها َّمن السحاسبي
 1.357 3.16 الساليةَّمفههمةَّمنَّقبلَّالسدتخجمين.

 متهسظة 63.20%

 متهسظة  1.159 3.39 الفقخاتَّككل

جسيع الستػسصات الحدابية لمفقخات التي تكيذ  (، يتزح أن  2مغ الججول رقع )
(، وجسيعيا تذيخ 2.22) –( 2.02مجى مػثػقية السعمػمات السحاسبية تتخاوح بيغ )

حيث مجى مػثػقية السعمػمات السحاسبية ىػ بجرجة متػسصة أو مختفعة.  إلى أن  
يةَّخاليةَّالسحاسبيَّفيَّإعجادَّتقاريخَّمالَّالتحفُّظ"تداعجَّمسارساتَّ مت العبارةتحر  

َّ َّالتحيد" ( وبمغ 2.22عمى السختبة األولى إذ بمغت قيسة الستػسط الحدابي ليا )من
(، وتعج قيسة الستػسط الحدابي ليا مختفعة، بيشسا 0.221انحخافيا السعياري )

ََّّمت العبارةتحر   َّالساليةََّّالتحفُّظ"مسارسات َّالتقاريخ َّجعل َّشأنها َّمن السحاسبي
َّالسدتخجمين" َّقبل َّمن ( 2.02بستػسط حدابي )عمى السختبة األخيخة َّمفههمة

كسا تذيخ . ( وتعج قيسة الستػسط الحدابي ليا متػسصة0.222وانحخاف معياري )
الستػسط العام لفقخات مجى مػثػقية السعمػمات السحاسبية يداوي  الشتائج إلى أن  
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ا مسوتعج قيسة الستػسط الحدابي ليا متػسصة،(، 1.023( بانحخاف معياري )2.23)
مجى مػثػقية السعمػمات السحاسبية  ىشاك اتفاق بيغ أفخاد العيشة عمى أن   يجل عمى أن  

َّبذكل عام ىػ بجرجة متػسصة.
َّ:الجراسةَّوضاختبارَّفخََّّ-ثالثااَّ

َّدللةَّإحرائيةَّعشجَّمدتهىَّمعشهيةَّلَّتهججَّأهسيةَّذات)الفخضيةَّالخئيديةَّاألولى:َّ
(1.15َّ )َّ َّفيَّالتحفُّظلسسارسات َّسهقََّّشخكاتَّالسحاسبي َّفي َّالسجرجة التأمين

َّ.(األوراقَّالساليةَّالميبي
 لجراسة ىحه الفخضية، تع صياغة الفخضية الرفخية والبجيمة التالية4

َّالرفخية:  (1.12)ال تػجج أىسية ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية الفخضية
 (.2)متػسط اإلجابات أقل مغ أو يداوي  السحاسبي التحف ظلسسارسات 

َّ َّالبجيمة: ( 1.12)يػجج أىسية ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية الفخضية
 (.2متػسط اإلجابات أقل مغ أو يداوي السحاسبي ) التحف ظلسسارسات 

( 2، والججول رقع )لعيشة واحجة (tوالختبار ىحه الفخضية تع استخجام اختبار )  
 يػضح ذلظ4

َّ(7ججولَّرقمَّ)ال
َّلعيشةَّواحجةَّ(t)نتائجَّاختبارَّ

 السجال
حجمَّ
 العيشة

الستهسطَّ
 الحدابي

النحخافَّ
 السعياريَّ

قيسةَّ
اختبارَّ

(t) 

مدتهىَّ
السعشهيةَّ
 السذاهجة

ال تػجج أىسية لسسارسات 
 السحاسبي التحف ظ

22 2.22 1.022 2.23 1.111 

بسدتػى  (2.23) تداوي  (t)قيسة اختبار  ( أن  2ججول رقع )الغ مغ يتبي  
ا يعشي رفس الفخضية الرفخية، مس   (1.12)وىي أقل مغ  (1.111)معشػية مذاىجة 

تػجج أىسية ذات داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية و وتقبل الفخضية البجيمة. أي أن  
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السحاسبي في شخكات التأميغ السجرجة في سػق األوراق  التحف ظلسسارسات  (1.12)
 السالية الميبي.

َّأثخَّذوَّدللةَّإحرائيةَّعشجَّمدتهىَّمعشهيةَّيلَّ)4 الفخضيةَّالخئيديةَّالثانية هجج
دةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّالهاردةَّفيَّالسحاسبيَّعمىَّجهََّّالتحفُّظلسسارساتََّّ(1.15)

َّ.(التقاريخَّالساليةَّلذخكاتَّالتأمينَّالسجرجةَّفيَّسهقَّاألوراقَّالساليةَّالميبي
الفخعية يا الفخضيات شع تمغ أجل اختبار الفخضية الخئيدية الثانية، فقج انبثقو 

 التالية4
َّاألولى: َّالفخعية َّ) الفخضية َّمعشهيةيل َّمدتهى َّعشج َّإحرائية َّدللة َّذو َّأثخ َّهجج

السحاسبيَّعمىَّخاصيةَّمالئسةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةََّّالتحفُّظلسسارساتََّّ(1.15)
َّ.(محلَّالجراسةذخكاتَّفيَّال

 لجراسة ىحه الفخضية، تع صياغة الفخضية الرفخية والبجيمة التالية4
َّ  (1.12)ػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية ال ي الرفخية:الفخضية

 .السحاسبي عمى خاصية مالئسة السعمػمات السحاسبية التحف ظلسسارسات 
َّالبجيمة:  (1.12)يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الفخضية

 .السحاسبي عمى خاصية مالئسة السعمػمات السحاسبية التحف ظلسسارسات 
( 2والججول رقع ) ،لعيشة واحجة (t)والختبار ىحه الفخضية تع استخجام اختبار   

 ح ذلظ4يػض   
َّ(8ججولَّرقمَّ)ال

َّلعيشةَّواحجةَّ(t)نتائجَّاختبارَّ

 السجال
حجمَّ
الستهسطَّ العيشة

 الحدابي
النحخافَّ
 السعياريَّ

قيسةَّ
اختبارَّ

(t) 

مدتهىَّ
السعشهيةَّ
 السذاهجة

السحاسبيَّعمىََّّالتحفُّظأثخَّمسارساتَّ
 1.111 7.21 1.129 3.38 76 خاصيةَّمالئسةَّالسعمهماتَّالسحاسبية
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بسدتػى معشػية  (2.41 ) تداوي  (t)قيسة اختبار  ( أن  2ججول رقع )اليتبيغ مغ    
مسا يعشي رفس الفخضية الرفخية، وتقبل (1.12)وىي أقل مغ  (1.111)مذاىجة 

 (1.12)ػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية يو الفخضية البجيمة. أي أن  
 السحاسبي عمى خاصية مالئسة السعمػمات السحاسبية. التحف ظلسسارسات 

َّالفخضيةَّالفخعيةَّالثانية:َّ
َّعشجَّمدتهىَّمعشهيةَّيلَّ) َّإحرائية َّأثخَّذوَّدللة ََّّ(1.15)هجج َّالتحفُّظلسسارسات

َّ.(محلَّالجراسةذخكاتَّفيَّالالسحاسبيَّعمىَّخاصيةَّمهثهقيةَّالسعمهماتَّالسحاسبيةَّ
 لجراسة ىحه الفخضية، تع صياغة الفخضية الرفخية والبجيمة التالية4

َّالرفخية:  (1.12)ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الفخضية
 .السحاسبي عمى خاصية مػثػقية السعمػمات السحاسبية التحف ظلسسارسات 

َّالبجيمة:  (1.12)يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية  الفخضية
 .السحاسبي عمى خاصية مػثػقية السعمػمات السحاسبية التحف ظلسسارسات 

( 3والججول رقع )َّ،لعيشة واحجة (t)والختبار ىحه الفخضية تع استخجام اختبار   
 ح ذلظ4يػض   

َّ(9ججولَّرقمَّ)
َّلعيشةَّواحجةَّ(t)نتائجَّاختبارَّ

 السجال
حجمَّ
الستهسطَّ العيشة

 الحدابي
النحخافَّ
 السعياريَّ

قيسةَّ
اختبارَّ

(t) 

َّالسعشهيةَّ مدتهى
 السذاهجة

ظأثخَّمسارساتَّ السحاسبيَّعمىََّّالتحفُّ
َّالسعمهماتَّ َّمهثهقية خاصية

 السحاسبية
76 3.39 1.159 6.15 1.111 

بسدتػى معشػية  ((6.05تداوي  (t)( أن قيسة اختبار 3ججول رقع )يتبيغ مغ    
ا يعشي رفس الفخضية الرفخية، وتقبل مس   (1.12)وىي أقل مغ  (1.110) مذاىجة
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 (1.12)ػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية يو الفخضية البجيمة. أي أن  
 السحاسبي عمى خاصية مػثػقية السعمػمات السحاسبية. التحف ظلسسارسات 

(1.15َّ)لَّيهججَّأثخَّذوَّدللةَّإحرائيةَّعشجَّمدتهىَّمعشهيةَّ)4 الفخضيةَّالخئيدية
التقاريخَّفيَّماتَّالسحاسبيةَّالهاردةَّالسحاسبيَّعمىَّجهدةَّالسعمهََّّالتحفُّظلسسارساتَّ

 .(الميبيالساليةَّلذخكاتَّالتأمينَّالسجرجةَّفيَّسهقَّاألوراقَّالساليةَّ
 لجراسة ىحه الفخضية، تع صياغة الفخضية الرفخية والبجيمة التالية4

َّالرفخية:  (1.12)ال يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية َّالفخضية
السحاسبي عمى جػدة السعمػمات السحاسبية الػاردة بالتقاريخ  التحف ظلسسارسات 

 .السالية
َّ َّالبجيمة:  (1.12)ػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية يالفخضية

السحاسبي عمى جػدة السعمػمات السحاسبية الػاردة بالتقاريخ  التحف ظلسسارسات 
 .السالية

ح ( يػض   01والججول رقع ) لعيشة واحجة (t)والختبار ىحه الفخضية تع استخجام اختبار 
َّذلظ4

َّ(11ججولَّرقمَّ)ال
َّلعيشةَّواحجةَّ(t)نتائجَّاختبارَّ

 السجال
حجمَّ
الستهسطَّ العيشة

 الحدابي
النحخافَّ
 السعياريَّ

قيسةَّ
اختبارَّ

(t) 

مدتهىَّالسعشهيةَّ
 السذاهجة

َّ َّمسارسات َّعمىَّالتحفُّظأثخ َّالسحاسبي
 جهدةَّالسعمهماتَّالسحاسبية

76 3.39 1.112 8.47 1.111 

بسدتػى معشػية  (2.22) تداوي  (t)قيسة اختبار ( أن  01يتبيغ مغ خالل ججول رقع )
ا يعشي رفس الفخضية الرفخية وتقبل مس   ،(1.12)وىي أقل مغ  (1.111) مذاىجة

 (1.12)يػجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى معشػية و الفخضية البجيمة. أي أن  
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التقاريخ في الػاردة  بي عمى جػدة السعمػمات السحاسبيةالسحاس التحف ظلسسارسات 
 .التأميغ السجرجة في سػق األوراق السالية الميبيالسالية لذخكات 

َّ:الشتائجَّوالتهصيات
َّ.نتائجَّالجراسةَّ-أولاَّ
عمى  يايسكغ تمخيز نتائج يابعج تحميل نتائج بيانات عيشة الجراسة واختبار فخوض   

 الشحػ التالي4
شخكات التأميغ السجرجة في سػق األوراق  فيالسحاسبي  وجػد أىسية لمتحفظ -0

 عشج السحاسبي التحف ظتمتدم بىحه الذخكات محل الجراسة  وأن  ، الميبيالسالية 
 .السالية القػائع إعجاد

جػدة السعمػمات  عمىيجابي إ ليا أثخ السحاسبي التحف ظمسارسات  ن  إ -4
 وزيادة ،ديع في تعديد الخرائز الشػعية لمسعمػماتحيث ت ،السحاسبية

 .السحاسبية السعمػمات ومػثػقية مةءمال مدتػى 
َّ.تهصياتَّالجراسةَّ-ثانيااَّ

 سا يمي4بحث افي ضػء الشتائج الدابقة يػصي الب   
جسيع القصاعات عمى اختالف في  السحاسبي التحف ظ مسارساتاستخجام  -0

 .ومجال نذاشيا شبيعة أعساليا
ليذسل القصاع  السدتقبميةتػسيع مجتسع الجراسة في الجراسات  العسل عمى -4

 األخخى.الحيػية القصاعات غيخىا مغ االتراالت و قصاع الرشاعي و 
 ؛خاجعيغوالس السالييغ والسجراء لمسحاسبيغ وورش العسل تجريبيةال جوراتال عقج -2

عمى جػدة السعمػمات مسارساتو  وأثخالسحاسبي  التحف ظأىسية لمتعخيف ب
 .السحاسبية
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َّ:قائسةَّالسخاجع
 

(، "تأثيخ جػدة آليات حػكسة الذخكات في مدتػيات 4100عساد سعيج الدمخ، ) -  
السحاسبي في التقاريخ السالية دراسة تصبيكية عمى الذخكات السداىسة  التحف ظ

 جامعة القاىخة، كمية التجارة، العجد األول.مجمةَّالسحاسبةَّالسرخية،َّالدعػدية"، 
"أثخ األزمات السالية عمى دعع سياسة (، 4102القزاة ) ومأمػن  قبال،إ عسخ - 

َّجامعةَّالسداىسة األردنية"،  السحاسبي4 دراسة في الذخكات الرشاعية التحف ظ مجمة
َّ.2العجد  ،42السجمج ندانية(إلَّالشجاحَّلألبحاثَّ)العمهمَّا

 التحف ظمشيج محاسبي مقتخح لكياس أثخ "(، 4102مخفت عمى محسػد العادلي، ) -
( عمى خصخ السعمػمات IFRSمعاييخ التقخيخ السالي الجولية )ي السحاسبي في تبش   

َّ "السحاسبية وانعكاسو عمى قخار االستثسار َّالتجارة َّكميات َّلقظاع َّالعمسية  –السجمة
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