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 السلخص

 تحدددديؽ جدددؾدة ا ر ددداح فددد  ودورهددداالتعدددعل  مددد  اؾشسدددة الذدددعشات  إلددد  ال راسدددة هددد   هددد ف 
 ال راسة  م  القؾائؼ السالية طبق  السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية. وق 

ا تسد ت ال راسدة  مد  السدش   ،  2012- 2018الفتدعة لذدعشة تعسد  العالسيدة لمتد ميؽ  د  
اشتسم  الستغيدعات  الذعشات شتغيع مدتقل، بيشسا اؾشسة ل راسة استخ م الؾصف  التحميم ، و 
التظبيكيدة أندي جؾجد   ال راسدة نتدائ  ا ر داح والدتحفظ السحاسدب ، وأع دعت التابعدة  مد  جدؾدة

فرداح والذدفاةية، ؽ )اسدتق لية السد قا الخدارج ، اإلمد قة طعديدة اات دللدة ااردائية لكدل     
الذدعشات  وتحدديؽ جدؾدة  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد اساية اقؾق السداهسيؽ، ضسان

 ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسية لمت ميؽ.
 اسدتق لية شعشة تعس  العالسية لمت ميؽ بالسزي  مؽ التعشيز  مد ضعورة قيام  ال راسة وأوص 

الذدعشات،  لحؾشسدة فعدا  إلطدار اسأسد وجدؾد وضدسان الس قا الخدارج ، والفرداح والذدفاةية،
واساية اقؾق السداهسيؽ مؽ أجل تحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسدب  

 ف  القؾائؼ السالية.

 .التحفظ السحاسب  السحاسبية، ا ر اح جؾدة اؾشسة الذعشات، :سفتاحيةال الكلسات
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 سقجمةال

  سدل لتحدديؽ ال زمدة والزدعوريةالفعالدة  ا دوات إاد ى الذدعشات اؾشسدة تعد 
 ولزسان والتع  ات باللتزامات لمؾفاء وش لػ في ا، نزاهة اإلدارة الذعشات وت كي 

السدداهسيؽ  تسلدؽ جيد ة أداة  تعد  أن دا كسدا بذدلل سدميؼ،  هد اف ا الذدعشات تحقيدا
 لحساية  امة أطع الذعشات وتؾفيع إدارة ادؽ مؽ الت ك  مؽ وأصحاب السرالح

 يستداز بالذدفاةية بياندات ومعمؾمدات نغدام وتحقيدا   هد   الذدعشات،مردالح ؼ فد
 ثقدة بسدا جزيد  مدؽ السدداواة  قد م  مد  والسعمؾمدات البياندات هد   انددياب ويحقدا

الذدعشات ومدؽ بيش دا  تقد م ا التد  الساليدة القدؾائؼ بسر اقية محتؾيات السدتخ ميؽ
 .ا ر اح السحاسبية

 أن إا ؛نفدد ا ا ر داح أهسيدة مدؽ أهسيت دا السحاسدبية ا ر داح جدؾدة ايد  تددتس 
 وتغ دع أهسيدة القدعارات، اتخاا  سمية ف   ؽ الس ا ل ال امة تعبع الذعشة أر اح
 تعبع برؾرة السالية القؾائؼ أن اي  ،السعمؾمات لسدتخ م  بالشدبة ا ر اح جؾدة

 لمسعمؾمات هاما   مر را   وتذلل  م  وجي الخرؾص السحاسب  الع ح  امة  ؽ
اؾشسة الذعشات وجؾدة  آليات بيؽ وطي ة   قة تؾج  اي  لسدتخ مي ا، بالشدبة
 ا ر داح جدؾدة تدزداد و التدال  الساليدة القدؾائؼ جدؾدة  مد  إيجابيدا   ستشعلس ا ر اح
 الدياسدات ا تيدار  مد  جدؾهع   كقيد  السحاسدبية السعمؾمدات فد  الثقدة وتتحقدا

  السالية. القؾائؼ إ  اد  ش  السحاسبية
وزاد الظمب ف  اآلونة ا  يعة  م  إنتاج قؾائؼ ماليدة أكثدع تحفغدا  نتيجدة لنتذدار 
مسارسدددات إدارة ا ر ددداح، شسدددا زاد الهتسدددام بدددالتحفظ السحاسدددب  با تبدددار  مدددؽ أهدددؼ 
السبدددددادح السحاسدددددبية التددددد  ل دددددا تددددد ثيع شبيدددددع  مددددد  م ئسدددددة وصددددد ق السعمؾمدددددات 

جتؼ المجؾء إل  التحفظ السحاسب  أثشداء السحاسبية الؾاردة ف  القؾائؼ السالية، اي  
الكياس السحاسب ، يعش  الػ أن ا رقام الستزدسشة بدالقؾائؼ الساليدة والستعمقدة بلدل 
مدددؽ ا صدددؾ  واإلجدددعادات تتزدددسؽ أ ظددداء قيددداس ب قدددل مدددؽ قيست دددا، بيشسدددا ا رقدددام 
الستعمقة بالسرعوفات واللتزامات تتزسؽ أ ظداء قيداس بد كثع مدؽ قيست دا ويد ثع 

ومؽ العؾامدل التد  تد ثع فد  درجدة الدتحفظ حفظ السحاسب   م  القؾائؼ السالية، الت
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السحاسددب  هددؾ اؾشسددة الذددعشات، ايدد  أن زيددادة فا ميددة آليددات اؾشسددة الذددعشات 
 الظمدب زاد كمسدا جتعتدب  مي دا زيدادة مددتؾى الدتحفظ السحاسدب  بدالقؾائؼ الساليدة،

 التحفظ السحاسب . مؽ  ا    مدتؾ   تظبيا  م 
 مذكلة الجراسة

 تقدؾم أن يجدب التد  وا ساسدية العشدائز ال امدة مدؽ الذدعشات اؾشسدة أصدبح 
 السشغسدات مدؽ الكثيدع قامد  بدل الدػ  مد  ا مدع يقتردع ولدؼ  مي دا الذدعشات،

 فد  تظبيقدي   مد والحد  السف دؾم  مد  أهسيدة هد ا الس شيدة بالت كيد  وال يئدات
 .اات القظا ات السختمفة الذعشات

 ف  الػ تسثل سؾاء السحاسب  الفكع جانب مؽ الذعشات اؾشسة  إل الشغع و ش 
  د   مدؽ إلي دا الشغدع تدؼ أو با ر داح السحاسدبية       قت ا مؽ إلي ا الشغع

   مد انعلاسدات ا مدؽ  د   إلي دا الشغدع تدؼ أو بدالتحفظ السحاسدب    قت دا
 بديؽ تظبيدا تؾجد  التد  الع قدة جؾضدح هد ا كدل فدنن محتؾيدات القدؾائؼ الساليدة،

وتحدديؽ جدؾدة ا ر داح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب   الذدعشات اؾشسدة
 ف  القؾائؼ السالية، وتتسحؾر مذلمة لبح  ف  التداؤلت البحثية التالية:

 الدؤال الرئيس:
تحددديؽ جدؾدة ا ر داح السحاسددبية ومددتؾى الددتحفظ  فد اؾشسدة الذددعشات  دورمدا  

 السحاسب  ف  القؾائؼ السالية؟
 ويشبثق عن الدؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:  

تحددديؽ جدؾدة ا ر دداح السحاسددبية  فد التدد قيا  أ زداء لجشددة اسددتق لية دور. مدا 1
 ومدتؾى  لتحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية؟

تحدددديؽ جدددؾدة ا ر ددداح السحاسدددبية ومددددتؾى  فددد والذدددفاةية اإلفرددداح  دور. مدددا 2
 التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية؟

تحدديؽ جدؾدة  فد الذدعشات  لحؾشسة فعا  إلطار أساس وجؾد ضسان دور. ما 3
 ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية؟
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تحدددددديؽ جدددددؾدة ا ر ددددداح السحاسدددددبية  فددددد اسايدددددة اقدددددؾق السدددددداهسيؽ  دور. مدددددا 4
 ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية؟

 أهجاف الجراسة

تحديؽ  ف  ودورهاج  ل البح  برفة رئيدة إل  التععل  م  اؾشسة الذعشات 
جؾدة ا ر اح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  فد  القدؾائؼ الساليدة، ولتحقيدا 

 الفععية التالية: ه ا ال  ل يسلؽ صياغة ا ه ال
تحددديؽ جددؾدة ا ر دداح  فدد التدد قيا  لجشددة أ زدداء ليةسددتق ا دور التعددعل  مدد . 1

 السحاسبية ومدتؾى  لتحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.
تحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية  فدد اإلفردداح والذددفاةية  دور  مدد  التعددعل. 2

  ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.
 فد الذدعشات  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد ضدسان دور التعدعل  مد . 3

 تحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.
تحدددددديؽ جدددددؾدة ا ر ددددداح  فددددد اسايدددددة اقدددددؾق السدددددداهسيؽ  دور التعدددددعل  مددددد . 4

 السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.
 الجراسةأهسية 

تكسدؽ أهسيدة هد   ال راسددة فد  شؾن دا محاولدة  مسيددة ا جثدة متؾاضدعة تقدؾم ب راسددة 
تحددددديؽ جددددؾدة ا ر دددداح السحاسددددبية ومدددددتؾى الددددتحفظ  فدددد اؾشسددددة الذددددعشات  دور

السحاسددب  فدد  القددؾائؼ الساليددة، وتت كدد  أهسيددة هدد   ال راسددة مددؽ  دد   مددا يسلددؽ أن 
ت اؾشسددة الذددعشات، مددؽ أجددل تق مددي مددؽ تذددخيص لؾاقددا ومتظمبددات تظبيددا آليددا

تحديؽ جؾدة ا ر داح السحاسدبية، ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  فد  القدؾائؼ الساليدة، 
 وتشقدؼ أهسية ال راسة إل  قدسيؽ:

تشبدددا ا هسيدددة العمسيدددة لم راسدددة فددد  شؾن دددا مدددؽ ال راسدددات . األهسيةةةة اليلسيةةةة: 1
 فددد  ودورهددداالق ئدددل  مددد  اددد   مدددؼ البااددد  التددد  تبحددد  فددد  اؾشسدددة الذدددعشات 

تحدديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية ومدددتؾى الددتحفظ السحاسددب  فدد  القددؾائؼ الساليددة، 



 
 
 

 تحسين جودة األرباح المحاسبية ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية حوكمة الشركات ودورها في

 
 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

646 

و التال  ق  تداهؼ ه   ال راسة ف  زيادة السععفة لمبااثيؽ بحي  يدتظيا البااد  
ال تساد  مي ا واستقراء السعمؾمات ال زمة ف  إ د اد دراسدات ؼ السددتقبمية اات 

 السحاسبية الفمدظيشية والعع ية اؾ  مؾضؾع ال راسة.الع قة، وإثعاء السلتبة 
تبعز ا هسية العسمية لم راسة مؽ     مداهسة نتائ  . األهسية اليسلية: 2

تحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية،  ف اؾشسة الذعشات  دورمععفة ال راسة ف  
شة باإلضافة إل  ما تحققي مؽ تحديؽ التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذع 

 تعس  العالسية لمت ميؽ.
 فرضيات الجراسة

 الفرضية الرئيدة: 
اؾشسة بيؽ   α ≤ 0.05اات دللة إارائية  ش  مدتؾى دللة )   قةل جؾج  
تحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القدؾائؼ و الذعشات 
 السالية. 

 ويتفرع من الفرضية الرئيس الفرضيات الفرعية التالية: 
  α ≤ 0.05اات دللددة إاردائية  شدد  مدددتؾى دللدة )   قددة جؾجد  ل .1

تحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية و  التدد قيا لجشددة أ زدداء اسددتق ليةبدديؽ 
 ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.

  α ≤ 0.05مدددتؾى دللدة )اات دللددة إاردائية  شدد     قددةل جؾجد   .2
تحددددديؽ جددددؾدة ا ر دددداح السحاسددددبية ومدددددتؾى و إلفردددداح والذددددفاةية بدددديؽ ا

 التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية. 
  α ≤ 0.05اات دللددة إاردائية  شدد  مدددتؾى دللدة )   قددةل جؾجد   .3

تحدديؽ جدؾدة و الذدعشات  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد ضدسانبديؽ 
 ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية. 

  α ≤ 0.05اات دللددة إاردائية  شدد  مدددتؾى دللدة )   قددةل جؾجد   .4
تحديؽ جدؾدة ا ر داح السحاسدبية ومددتؾى و اساية اقؾق السداهسيؽ بيؽ 

 التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية. 
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 متغيرات الجراسة

 ح متغيعات ال راسة ف  الذلل التال :يسلؽ تؾضي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حجود الجراسة

 .2018لعام  2012الح ود الزمانية: القؾائؼ السالية مؽ  ام  -
 الح ود السلانية: تظبيا  م  شعشة تعس  لمت ميؽ العالسية ف  فمدظيؽ. -
تحديؽ جؾدة  ف  ودورهاالح ود السؾضؾعية: تشاول  ال راسة اؾشسة الذعشات  -

 ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية. 
 الجراسات الدابقة

 الجؾاندب تؾضديح فد  الحاليدة ال راسدة إليدي تددتش  مفداليس  إطار تكؾيؽ أجل مؽ
 مدؽ اإلفدادة وتدؼ الددابقة ال راسدات بسددح البااد  قدام فقد  ا ساسدية لسؾضدؾ  ا،

 جمد  وةيسدا متغيعات دا، ال راسدة وتخد م بسؾضدؾع   قدةل دا  ال راسدات التد  بعدض
 ال راسات شسا جم :  ه   لبعض استععاض

 فد  ودورهدا الذدعشات اؾشسدة آليدات (2019تشاولد  دراسدة ) زالد جؽ وادديؽ، 
 أهس دا: أن الشتدائ  مدؽ  د د إلد  وتؾصدم  الدتحفظ السحاسدب ، فعاليدة تحقيدا

 التجقيق. لجشة أعزاء استقاللية -
 .إلفراح والذفافيةا-
  فيال إلطار أساس وجهد ضسان-
 .حساية حقهق السداهسين-
 

 جهدة األرباح السحاسبية

 الستغير التابع الستغير السدتقل

 مدتهى التحفظ السحاسبي
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السدال   السعشدز اتجاهدات تح جد  فد  يددا   ال ا ميدة السعاجعدة بقا د ة اللتدزام
اتبداع  السخداطع، إلدارة  داص نغدام وضدا فد  السالية ويدداهؼ السعاجيع واستخ ام
 السعاجعدة، وأوصد  جدؾدة مؽ جزي  الذعشات اؾشسة إطار ف  السحاسبية السعاجيع
الددؾدانية  البشدؾ  فد  الخارجيدة السعاجعدة لجدان بتكثيد  الهتسدام بزعورة ال راسة
التظبيدا  ضدعورة الساليدة، التقاريع ف  والاتيا  والت  ب اإلدار   الفداد لسحار ة
 كدل معاجعدة ضدعورة الح جثدة، التكشؾلؾجيدا باسدتخ ام الذدعشات لحؾشسدة الددميؼ

 السالية. القؾائؼ ف  نذعها قبل التقاريع السالية السع ة
 الحاكسيددة تظبيددا    ددؽ دور2018بددعدا ،  وتحدد ث  دراسددة ) زريددل، بددؽ

 الذدعشات فد  الساليدة الد وائع مد جع   نغدع وج دة ا ر اح مؽ جؾدة ف  الس سدية
 مدؽ نتدائ   د ة ال  ال راسة تؾصم  ، وق "هللا رام محافغة ف  العاممة الرشاعية

 السعمؾمات  ؽ واإلفراح الذفاةية اضفاء  م  الس سدية الحاكسية تعسل أهس ا:
 السدؾد يؽ مردالح اسايدة ب د ل ليدةوالقدؾائؼ السا السحاسدبية لتقاريعهدا الزدعورية

 أبعزهدا: التؾصديات مدؽ  د دا   ال راسدة وقد م  ا  دعى، الفئدات مردالح واسايدة
 والفردل العامدة، الذعشات السداهسة إدارة مجمس أ زاء استق لية  م  التعشيز

 بالتد قيا تعشد   اصة لجان بتكؾيؽ والهتسام الذعشات، ف  واإلدارة السمكية بيؽ
  مد  مددا  ة الذدعشة فد  بفا ميدة بحيد  تدداهؼ الس سددية لمحاكسيدة الد ا م 
 .أه اف ا تحقيا

 فد  السحاسدب  الدتحفظ بديؽ   الع قدة2017كسدا بيشد  دراسدة ) ميدل، والعزاند ، 
 عدل ف  السحاسب  التحفظ بيؽ والع قة ، ت فا ا ر اح واستسعارية الحؾشسة عل

 بديؽ الع قدة  م  والتععل السحاسبية،لألر اح  التشب ية والسق رة الذعشات اؾشسة
 السحاسبية، الرادق لألر اح التسثيلو  الذعشات اؾشسة عل ف  السحاسب  التحفظ

 إاردائية دللدة اات   قدة نتدائ  مدؽ أهس دا: وجدؾد  د ة  إلد ال ارسدة وتؾصم 
 السحاسدبية، لألر داح الردادق والتسثيدل الحؾشسدة عدل فد  الدتحفظ السحاسدب  بديؽ

 الحؾشسدة عدل فد  السحاسدب  الدتحفظ بديؽ إاردائية دللدة اات   قدة ووجدؾد
 بديؽ دللدة إاردائية اات   قدة ووجدؾد ،السحاسدبية لألر داح التشب يدة والسقد رة
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ا ر داح، وأوصد  ال راسدة  تد فا واسدتسعارية الحؾشسدة عدل فد  السحاسدب  الدتحفظ
 الدتحفظ  د   مدؽ السحاسدبية الدياسدات ا تيدار فد  الت  دب مشدا بزدعورة

 يجدب ا ر داح، شسدا تد فا واسدتسعار السدال  ا داء يزدسؽ سد مة مسدا السحاسدب 
 جي ا م شعا   يعظ  لسا الت ك    م االت استبعاد ف  السحاسب  التحفظ استخ ام

  السدتقبمية.  ؽ ا ر اح
دأ  (Casky, Laux, 2016) ووضدع  دراسدة  لتحميدل مد ى دور اؾشسدة انسؾاج 

الذددددعشات فدددد  مجمددددس الدارة  مدددد  دور الددددتحفظ السحاسددددب   شدددد  إ دددد اد التقدددداريع 
السالية لمذعشات ا معيلية الس رجة ف  البؾرصة، واؾافز السد جعيؽ مشعدا  لمت  دب 
بالتقاريع السالية، وتؾصم  نتائ  ال راسة ال  أن العقابة القؾيدة واؾشسدة الذدعشات 

سددات السحاسددبية، وتسشددا الت  ددب، ويزيدد  لدد  تحفددظ شبيددع فدد  الدياإالفعالددة تدد د  
مؽ شفاءة الستثسارات ف  الذعشات، وأوص  ال راسة بتحميدل قد رة مجمدس اإلدارة 
 م  مشا الت  ب با رقام السحاسبية التد  تد ثع  مد  ال تيدارات السثمد  لمدتحفظ 

 السحاسب  ف  تحقيا أفزل شفاءة ل ستثسار.
 قياسد ا وشيفيدة الر داح جدؾدة ل  مف دؾم  إ2016وتظعق  دراسة ) بي ، واكبع، 

 القدؾائؼ فد  الفرداح  مد  ومد ى ت ثيعهدا العئيددة الساليدة القدؾائؼ  مد  بال تسداد
  دؽ و  الدة برد ق التعبيدع ا ر داح تسثدل الساليدة، وتؾصدم  ال راسدة أن جدؾدة

 السددتقبمية با ر داح التشبد   مد  القد رة القتردادية، شسدا تسثدل لمؾاد ة الر داح
 ر احا  جؾدة  ؽ فراحاإل ا ر اح، وتؾصم  ال راسة إل  أني جشبغ  واستسعارية

 بالتشب  با ر اح السالية القؾائؼ مدتخ م  ليدا   لمسرارل السالية التقاريع ضسؽ
 .كبعأ بع الة السدتقبمية

 الساليدة التقداريع فد  الدتحفظ مددتؾى    بكيداس2014كسدا قامد  دراسدة )الشجدار، 
 وشد لػ فمددظيؽ، بؾرصدة فد  الس رجدة العامدة الذدعشات السدداهسة  دؽ الردادرة

 ال راسة نتائ  أع عت لمد ؼ، وق  الكيسة الدؾقية  م  السحاسب  التحفظ أثع بيان
  دؽ الردادرة الساليدة القدؾائؼ والتقداريع فد  السحاسدب  الدتحفظ مددتؾى  انخفداض
 التد ميؽ قظداعأن  ال راسدة وجد ت كسدا الفمددظيشية، العامدة السدداهسة الذدعشات
تحفغدا ،  ا قدل هدؾ السدتثسار   القظداع كدان اديؽ فد  تحفغدا ، ا كثع ه  والبشؾ 
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 وأوصد  لمدد ؼ، الددؾقية الكيسدة  م  إيجابا   ج ثع السحاسب  التحفظ مدتؾى  وأن
 السدال  الددؾق   مد  السذدعفة ال يئدة بدي تقدؾم التد  الد ور تفعيدل ال راسدة بزدعورة

 مددتؾيات بزيدادة الذدعشات وإلزام ،السال  اإلقعار  سمية العقابة  م  تفعيل ب  ل
 الخدارجييؽ الحددابات مد قق  قيدام وضدعورة، مددتؾيات معقدؾ  وضدسؽ الدتحفظ
 الساليدة والتقداريع القدؾائؼ دا دل مددتؾى الدتحفظ كفايدة مد ى فد  رأج دؼ بنبد اء

 .السشذؾرة
  تدددد ثيع نؾعيددددة الع قددددة بدددديؽ ا ر دددداح السحاسددددبية 2014وتشاولدددد  دراسددددة )سددددع ، 

ومبدددادح اؾشسدددة الذدددعشات لتقميدددل تكمفدددة القتدددعاض، وأع دددعت نتدددائ  ال راسدددة أن 
  قدددة إيجابيدددة بددديؽ نغدددؼ اؾشسدددة  جسيدددا الفتعاضدددات صدددحيحة ل تبدددار وجدددؾد

جؾد   قة  لددية الذعشات وجؾدة ا ر اح السحاسبية وتقميل تكمفة القتعاض، وو 
آليدات  أن بديؽ الذدعشات أنغسدة الحلدؼ وتقميدل تكمفدة القتدعاض، وأوصد  ال راسدة

تفعيل ومبادح اؾشسة الذعشات ل ا ت ثيع إيجاب  فد  رفدا مددتؾى جدؾدة ا ر داح، 
وضعورة تذجيا البااثيؽ إلجعاء السزي  البح   ؽ قياس جؾدة ا ر داح مدؽ أجدل 

 .ظبياتظؾيع مقاجيس مح دة وقابمة لمت
الع قدة بديؽ جدؾدة التد قيا الخدارج    ب راسدة Reyad, 2013كسا قام  دراسة )

الحؾشسددددة ومدددددتؾى جددددؾدة ا ر دددداح فدددد  مرددددع، وتؾصددددم  نتددددائ   كدددد داة لمذددددعشات
ال راسددة إلدد  أن هشددا  مدددتؾى مقبددؾ  مددؽ جددؾدة ا ر دداح فدد  الذددعشات الرددشاعية 

ؾ  مدؽ جدؾدة التد قيا الس رجة ف  البؾرصة السرعية، شسا شان هشدا  مددتؾى مقبد
فد  شددعشات التدد قيا السردعية، وشددان هشددا  تد ثيع إيجدداب   مدد  الحد  مددؽ إجسددال  
السددددتحقات فددد  الردددشا ة الذدددعشات الس رجدددة فددد  البؾرصدددة السردددعية، و التدددال  
تحديؽ جؾدة ا ر اح لكل مؽ التخرردات فد  صدشا ة العسيدل، شسدا شدان هشدا  

وأوصددد   ،فتدددعة الاتفدددا  لمعسيدددلتددد ثيع سدددمب   مددد  تقميدددل إجسدددال  السددددتحقات 
ال راسدددة بزدددعورة تح جددد  السددد ة القردددؾى ل اتفدددا  بدددالعس ء فددد  شدددعشات التددد قيا 
وا هسيدة التدد ريب وتحفيددز مدد قق  الحدددابات  مدد  الحرددؾ   مدد  شدد ادات م شيددة 

 ف  ضؾء ت ثيعها اإليجاب  ف  رفا جؾدة شعشات الت قيا.
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اؾشسدددة الذدددعشات )مجدددالس  الع قدددة بددديؽ  Jarboui, 2013وتشاولددد  دراسدددة )
لمذددددعشات الفعندددددية  دددد   ، وإ دددد اد نسددددؾاج اإلدارة، السمكيددددة  والددددتحفظ السحاسددددب 

 م  آليات اؾشسة الذعشات ور ظ ا بذدلل إيجداب   يحتؾ   2011-2007الفتعة 
بسدتؾى التحفظ السحاسب ، وتذيع نتائ  ال راسة إل  أن التحفظ السحاسب  يعتسد  

مدددددس اإلدارة ومددددداهسة وجدددددؾدة  سميددددة التددددد قيا. بذددددلل أساسدددد   مددددد  فعاليددددة مج
فددددع  آليدددات فعالددددة  ن السددددتؾى ا  مدددد  لمدددتحفظ السحاسدددب  يبدددوتؾصددد  ال راسدددة 
  لتحقيا الح  مؽ  د م تساثدل السعمؾمدات، جشبغد  تشفيد و التال  ،لحؾشسة الذعشات

 .آليات اؾشسة فعالة
  ب راسدة ا ثدع الستؾقدا لمدتحفظ السحاسدب  (Watts, Zuo, 2011وقامد  دراسدة 

 مدددد  القددددؾائؼ الساليددددة الرددددادرة  ددددؽ الذددددعشات التدددد  قامدددد  ب راسددددة أثددددع الددددتحفظ 
لمذعشات ا معيليدة السدداهسة العامدة، فقد  تؾصدم  نتدائ  ال راسدة إلد  أن الدتحفظ 
السحاسددددب  أثددددع  مدددد  الكيسددددة الدددددؾقية  دددد   أزمددددة أسددددؾاق السددددا  العالسيددددة، وقدددد  

ئ  ال راسددة إلدد  أن الذددعشات التدد  تتسيددز بسدددتؾيات تحفددظ محاسددب  تؾصددم  نتددا
معتفعة ف  سياسات ا السالية ق  ت ثعت  ؾائ ها بذلل محد ود با زمدة الساليدة، وأن 

 كثع تحفغا  شان  قادرة  م  إص ار السزي  مؽ الدش ات والد  ؾ  فد  االذعشات 
 استثسارات ج ج ة     فتعة ا زمة السالية.

الدةةةةابقة التةةةةي تةةةةم التيقيةةةةى علةةةةا الجراسةةةةات الدةةةةابقة علةةةةا الجراسةةةةات أواًل: 
 تي:استيراضها في اآل

مدددددؽ ال راسدددددات الددددددابقة وال راسدددددة الحاليدددددة  دددددؽ مف دددددؾم اؾشسدددددة  . بحثددددد  شدددددل  1
ور دده هدد   الستغيددعات  الذددعشات، وجددؾدة ا ر دداح السحاسددبية، والددتحفظ السحاسددب ،

تحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسدبية ومددتؾى  ف  ودورهالتتسثل ف  اؾشسة الذعشات 
 التحفظ السحاسب .

مدددؽ ال راسدددة الحاليددددة وال راسدددات الددددابقة  مددد  مدددش   الؾصدددد   . ا تسددد ت شدددل  2
 ه ال ال راسة.أ التحميم  السعتس   م  ال راسة السي انية لتحقيا 

راضةةها فةةي تختلةةا الجراسةةة الحاليةةة مةةع الجراسةةات الدةةابقة التةةي تةةم استي :ثانيةةاً 
 تي:اآل
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تحدديؽ جدؾدة ا ر داح  فد  ودورهدااؾشسدة الذدعشات . إن ال راسة الحالية تبحد  1
بيشسدا ال راسدات الددابقة السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسدب  فد  القدؾائؼ الساليدة، 

تددد ثيع نؾعيدددة و الع قدددة بددديؽ اؾشسدددة الذدددعشات والدددتحفظ السحاسدددب ، كانددد  ادددؾ  
 سة الذعشات.الع قة بيؽ ا ر اح السحاسبية ومبادح اؾش

ن إاط دددا ببيئدددة ا  سدددا  السحميدددة ايددد  . إن مدددا يسيدددز ال راسدددة الحاليدددة هددد  ارتب2
 مجتسا ال راسة تسثل ف  شعشة تعس  العالسية لمت ميؽ ف  فمدظيؽ.

  فمددظيؽ ايد  . طبق  ال راسة الحاليدة  مد  شدعشة تعسد  العالسيدة لمتد ميؽ فد3
تسد  في دا ال راسدات )القانؾنيدة، الثقاةيدة، القتردادية  التد   ةتؾج  فعوق فد  البيئد

ارددائية متعدد دة إوالددػ  ددؽ طعيددا ا تبددارات  ،بالبيئددة الفمدددظيشية ةالدددابقة مقارندد
 ل تبار صحي الفعوض الت  تقؾم  مي ا ال راسة. 

استفادت الجراسة الحاليةة مةع الجراسةات الدةابقة التةي تةم استيراضةها فةي  :ثالثاً 
 الجهانى التالية:

 والدتحفظ الع قدة بديؽ اؾشسدة الذدعشات وا ر داح السحاسدبية  مد  الؾقدؾل. 1
 .السحاسب 

لحؾشسدة الذددعشات  الشغدع   الت صدديل لد  ؼ الددابقة بال راسددات السدتعانة. 2
 .السحاسب  والتحفظ وا ر اح السحاسبية

 .الحالية ال راسة ونتائ  الدابقة ال راسات نتائ  بيؽ مقارنات إجعاء. 3
 الحالية. ال راسة متغيعات بيؽ الع قات الدابقة راساتال  بعض . تشاول 4

مةع الجراسةات الدةابقة التةي تةم استيراضةها فةي  الحاليةة الجراسةة يسية  ما :رابياً 
 الجهانى التالية:

 اؾشسدة مجدا  فد  الج جد ة الح جثدة والتجدارب السؾضدؾ ات أاد  . تشاولد 1
 لسدا متسسدة ال راسدة هد   تعد  مسدا ا ر داح، والدتحفظ السحاسدب  الذدعشات، وجدؾدة

 .الباا   مؼ ا ود ف  دراسات مؽ بع ها سي ت  لسا وم سدة سبق ا
 فمددظيؽ فد  ال راسدات أولد  مدؽ البااد   سدؼ اد ود فد  ال راسدة هد   تعتبدع2. 
 كستغيدع الذدعشات اؾشسدة فد  الستسثمدة ال راسدة متغيدعات بديؽ الع قدةتبح   الت 
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 ج دة تابعدة مدؽ السحاسدب  شستغيدعات ج دة وجدؾدة ا ر داح والدتحفظ مدؽ مددتقل
 .أ عى 
فد  القدؾائؼ الساليدة مدؽ  دام  مشذدؾرة ماليدة بياندات ال راسدة هد   اسدتخ م 3. 

فدد   والسدددجمةال راسددة  محددل لذددعشة تعسدد  العالسيددة لمتدد ميؽ 2018 -2012
 .بؾرصة فمدظيؽ

 اإلطار الشظري للجراسة

  السحهر األول: حهكسة الذركات
 أواًل: مفههم حهكسة الذركات

 الحؾشسة ب ن ا: "مجسؾ ة OECD)والتشسية ) القتراد  التعاون   عف  مشغسة
ا سد ؼ، والسدداهسيؽ،  اإلدارة، واسمدة ومجمدس الذدعشة إدارة بديؽ الع قدات مدؽ

  (Gujler, K., et al, 2002, 1السرالح".وأصحاب 
 ثانيًا: آليات حهكسة الذركات

 . استقاللية السراجع الخارجي1
 السعمؾمات   م والسر اقية الثقة إضفاء مؽ الخارج  السعاجا بي يقؾم لسا نتيجة

 صد ق مد ى فد  السحاجد  الفشد  رأيدي بنبد اء قيامدي  د   والدػ مدؽ ،السحاسدبية
 الد   التقعيدع  د   مدؽ الؾاد ات القتردادية تعد ها التد  الساليدة القدؾائؼ و  الدة

 جدؾهع   الخارجيدة أصدبح السعاجعة دور السالية، فنن بالقؾائؼ ومعفا بن  اد  يقؾم
 وإدارة السد   بديؽ التعدارض مدؽ يحد   ندي ؛الذدعشات اؾشسدة مجدا  فد  وفعدا 

)مددعؾد، ت الذدعشافد   السعمؾمدات تساثدل  د م مذدلمة مدؽ يحد  أندي كسدا الذدعشة،
 . 10، 2011و ال ، 

 . االفراح والذفافية2
 كافدة  دؽ والذفاةية الفراح تحقيا  م  الذعشات اؾشسة إطار جعشز أن يجب

 نذدا  بشتيجدة الساليدة ا مدؾر تمدػ الذدعشة، وتتعمدا تخدص التد  الساليدة ا مدؾر
 ويجب السالية، ا مؾر مؽ وغيعها الشق ية الت فقات واعشة السال  ومعشزها الذعشة

 ومعشزهدا نذداط ا ونتيجدة الذدعشة أهد ال تحقيدا مد ى اإلفرداح  دؽ يذدسل أن



 
 
 

 تحسين جودة األرباح المحاسبية ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية حوكمة الشركات ودورها في

 
 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

656 

ا طدعال  مدا والع قات السدتخ مة السحاسبية والدياسات الشق ية وت فقات ا السال 
 اات والمدؾائح والدياسدات السحاسدبية بالسعداجيع اللتدزام مد ى و يدان الع قدة، اات

 واقدؾق  اقدؾق السمكيدة فد  ا غمبيدة اردة  دؽ اإلفرداح ضدعورة مدا الردمة،
 بسد ه ت الستعمقدة السعمؾمدات كافدة  ؽ واإلفراح اإلدارة مجمس وملاف ة ا قمية
 . 16، 2012وهاجعة،  اإلدارة ) رابح، مجمس أ زاء

 الذركات لحهكسة فيال إلطار أساسي وجهد . ضسان3
 الدؼ مدا متؾافقدا يلدؾن  وأن السدا  سدؾق  وشفداءة شدفاةية  مد  يذدجا أن جشبغد 
 اإلشدعاةية الج دات مختمد  بديؽ السددئؾليات تؾزيدا بؾضدؾح وأن يحد د ،القدانؾن 

التاليدة  الفععيدة ا هد ال تشفيد  جدتؼ السبد أ ل د ا والتشفي يدة، وتحكيقدا والتشغيسيدة
 : 40، 2017)ب و ، 

 ايجاب  ت ثيع او يلؾن  أن ب  ل الذعشات اؾشسة أطار وضا جتؼ أن يجب 
 يخمق دا التد  والحدؾافز ا سدؾاق نزاهدة وتحقيدا القدؾم  القترداد  مد 

 . والفا مية بالذفاةية تتسيز أسؾاق وتذجيا قيام الدؾق  ف  لمسذارشيؽ
  اؾشسة مسارسات ف  ت ثع الت  والتشغيسية القانؾنية الستظمبات تكؾن  بحي 

 شفاةية واات القانؾن  الؼ ما جتؾافا تذعيع  ا تراص ف  نظاق الذعشات
 . لمتشفي  وقابمة

 مدا تذدعيع  ا ترداص نظداق فد  الج دات مختمد  بديؽ السددئؾليات تؾزيدا 
 . العامة السرمحة   مة ضسان ما بذلل واضح مح دا

 والشزاهدة الددمظة والتشفي يدة والتشغيسيدة اإلشدعاةية الج دات لد ى تكدؾن  أن 
 ومؾضدؾعية متخرردة بظعيقدة بؾاجبات دا لمكيدام والسدؾارد واإلملانيدات

 السشاسب. التؾقي  تكؾن ف  وقعارت ا وأالام ا
 حساية حقهق السداهسين  .4

 ل ؼ يد ل وأن لمسداهسيؽ الحساية جؾفع أن الذعشات اؾشسة أطار ف  جشبغ 
التالية )فعي ،  الفععية ا ه ال تشفي  جتؼ السب أ ل  ا مسارسة اقؾق ؼ، وتحكيقا

2010:   
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 ممكية ونقل التدجيل والتشاز الحا  لمسداهسيؽ ا ساسية الحقؾق  تتزسؽ أن 
 الؾق  ف  بالذعشة الرمة واات السادية السعمؾمات  م  ا س ؼ، والحرؾ 

 لمسدداهسيؽ، وتعيديؽ العامدة الجسعيدة فد  والتردؾي  السشاسدب، والسذدارشة
 الذعشة. مجمس أ زاء و ز 

 الكاةيدة السعمؾمدات  مد  والحرؾ  السذارشة ف  الحا لمسداهسيؽ يلؾن  أن 
 الذعشة. ف  أساسية تغييعات أ  تخص ات الت القعار   ؽ

 السدداهسيؽ بعدض تجعدل التد  العأسدسالية والتعتيبدات ال ياكدل  دؽ اإلفرداح 
 ويشبغد  لألسد ؼ ممكيدات ؼ مدا تتشاسدب ل الدديظعة مدؽ  مد  درجدة ن يحردمؾ 
 بالكفداءة تتسيدز بظعيقدة بالعسدل  مد  الذدعشات الدديظعة  سدؾاق الددساح

 والذفاةية.
 ؽيالسددتثسع  الدػ  فد بسدا السمكيدة لحقدؾق  السدداهسيؽ كافدة مسارسدة تدد يل 

 الس سدؾن.
 جتعمدا  ةيسدا جتذداوروا أن الس سددؾن  السددتثسعيؽ في دا بسدا لمسداهسيؽ الدساح

 ف  الؾارد لمسف ؾم وفقا لمسداهسيؽ ا ساسية بالحقؾق  الخاصة بالسؾضؾ ات
 الستغ  . ةأساء لسشا الستثشاءات ما بعض السبادح

 األرباح السحاسبية الثاني: جهدةالسحهر 
  األرباح السحاسبية جهدة أواًل: مفههم

  دؽ برد ق يعبدع الد   ا ر داح السحاسدبية ب ندي: "السف دؾم جدؾدة يقرد  مف دؾم
 ا ر اح استسعارية ت فا م ى ويسثل الفتعة،     تحكيكيا تؼ الفعمية الت  ا ر اح
 الحدال  ا داء تقيديؼ فد  جيد ا   م شدعا  يعد   كسدا السددتقبمية، الفتدعات فد  الحاليدة

  2011لمذعشة".)ماهع،  والسدتقبم 
 لمذدعشة، التذدغيم  الحدال  ا داء برد ق تعلدس الت  ا ر اح كسا يقر  بي "تمػ

ودقيقدا   جيد ا   مكياسدا   وتقد م السددتقبم ، التذدغيم  ا داء  دؽ م شدعا جيد ا وتعظد 
  (Basilico, 2014, 4 .الذعشة قيسة  ؽ
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 رباح السحاسبيةاأل  جهدة تحجيج ثانيًا: مقاييس
، وسددؾل ندددتععض هدد   ر دداح السحاسددبيةا  جددؾدة تح جدد تؾجدد   دد ة مقدداجيس 

 السقاجيس وه :
 الحاليدة ا ر داح ارتبدا  مد ى إلد  تذديع السدتسعارية األربةاح: اسةتسرارية .1

 الحاليدة ا ر داح درجدة اسدتسعارية ب ن دا بالسدتسعارية ويقرد  السددتقبمية با ر داح
  دؽ فد  التعبيدع  ش ا السفرح ا ر اح ق رة ك لػ التالية، السدتقبمية الفتعة    
 تتسثل ا ر اح جؾدة نإ اي  السدتقبمية با ر اح والتشب  لمذعشة، الحكيق  ا داء

  2006)الد م ، .ت ب بي و  م ا ر اح ف  استسعارية
 إدارة مسارسدات مدؽ الر داح  مدؾ االربةاح: إدارة مسارسةات مةن األربةاح خله2. 

ا تسد ت  التد  التد ثيع ل د ا دراسدات هشدا  نأ إا ؛الذدعشة إدارة قبدل مدؽ الر داح
 بديؽ الكميدة )الفدعق  السددتحقات مدؽ السدتخعجة ال تيارية السدتحقات ندبة  م 

إدارة  وجدؾد  د م أو وجدؾد إلد  لمتؾصل الشق ية  والت فقات التذغيم  ال  ل صاف 
 جيد  مددتؾى  إلد  يذديع ف ندي و التدال  إدارت دا، تدؼ قد  ا ر داح إن جد   وهد ا ر احأ

  2016ر اح السحاسبية.) بي ، اكبع، ا  لجؾدة
 والخددائع بداإلجعادات ال تدعال تؾقيد  يعتبعمقابلة اإليرادات بالسرروفات:  .3

 بشذداطات وٕالسدام مععفدة مدؽ بسدا لد ج ا فداإلدارة ا ر داح، جدؾدة لتح جد  مكياسدا  
 نحدؾ الساليدة تؾجيدي ا رقدام السحاسدبية البد ائل تظبيدا  د   مدؽ تددتظيا الذعشة
اتد   السقبدؾ  الحد  جتجداوز قد  التؾجيدي هد ا فدنن وأاياندا   إداريدا ، السعغدؾب التجدا 
، 2006)الد م ، .والتزميل الغش دائعة ف  تقا مقبؾلة غيع مدتؾيات إل  يرل
517  

لكيداس جدؾدة ا ر داح التؾقي  السشاسب ه   اصية م سدة السشاسى:  التهقيت .4
ن تدددؾفيع السعمؾمدددات فددد  الؾقدددد  السشاسدددب تعددد  مفيددد ة لسدددددتخ م    ؛السحاسدددبية

القددؾائؼ الساليددة، و التددال  فددنن ال تددعال با ر دداح فدد  الؾقدد  السشاسددب يذدديع إلدد  
ن تؾقيد  أهسية أن تعلس ا ر اح الحالية معمؾمات اات قيسة م ئسة، و التال  فن
  2017ال تعال باإلجعادات يع  مكياسا  لتح ج  جؾدة ا ر اح.)العقمة، واس ان، 
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 ثالثًا: اليالقة بين حهكسة الذركات وجهدة األرباح السحاسبية
تؾجدددد    قددددة بدددديؽ اؾشسددددة الذددددعشات وجددددؾدة ا ر دددداح السحاسددددبية، وتعسددددل آليددددات 

واستق لية  سمية الت قيا، الحؾشسة برفة أساسية  م  زيادة اإلفراح والذفاةية، 
الذدعشات، واسايدة اقدؾق السدداهسيؽ  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد وضسان

وشافددة ا طددعال او  الع قددة السددعتبظيؽ ب  سددا  الذددعشة، ومددؽ ثددؼ فددنن الحؾشسددة 
تمعب دورا  هاما  وأساسيا  ف   سمية ا شعال والعقابة مؽ  د   ا دوار التد  تقدؾم 

بؾضددا اسددتعاتيجيات ت دد ل إلد  تعغدديؼ ا ر دداح، مسددا جدد د  إلدد  ب دا إدارة الذددعشة 
  تحديؽ وزيادة جؾدة ا ر اح السحاسبية لمذعشة.

 السحهر الثالث: التحفظ السحاسبي
 أواًل: مفههم التحفظ السحاسبي

 الدتحفظ السحاسدب  ب ندي: "إطدار (IASB) ال وليدة السحاسدبة معاجيع مجمس  عل
  مدا تعشد  ل السحاسدب  الدتحفظ مسارسدة أن  مد  الساليدة القدؾائؼ و دعض إ د اد

 لألصدؾ  متعسد  تقميدل أو في دا، مبدال  تخريردات أو وضدا سدعية ااتياطدات
 الساليدة القؾائؼ تكؾن  ل اي  ل لتزامات والسرعوفات  معتس ة مبالغة أو وال  ل
 . 2008الخيع،  )أبؾ السر اقية  اصية في ا تتؾفع و ميي فمؽ، محاج ة

 دون ال تدعال الستؾقعة بالخدائع ال تعال السحاسب  ب ني: "هؾو عل التحفظ 
 الدتحفظ جشظدؾ   ايد  لألصدؾ ؛ السشخفزدة بدالكيؼ وال تدعال با ر اح الستؾقعدة،

 ,LaFond) ". شد  ال تدعال با ر داح القؾيدة السعداجيع اسدتخ ام  مد  السحاسدب 

Watts, 2008)  

ب ندي:  السحاسدب  الدتحفظ(FASB) الساليدة  السحاسدبة معداجيع كسدا  دعل مجمدس
 ف  الكامشة   م اليقيؽ واالة السخاطع ضسان محاولة تجا  الفعل رد ف  "الحلسة
  2014التجار ".)مشرؾر،  الؾضا

 ثانيًا: أبياد التحفظ السحاسبي وأثرة علا القهائم السالية
 جتؼ المجؾء إلد  الدتحفظ السحاسدب  أثشداء الكيداس السحاسدب ، يعشد  الدػ أن ا رقدام
الستزسشة بدالقؾائؼ الساليدة والستعمقدة بلدل مدؽ ا صدؾ  واإلجدعادات تتزدسؽ أ ظداء 
قيدداس ب قددل مددؽ قيست ددا، بيشسددا ا رقددام الستعمقددة بالسرددعوفات واللتزامددات تتزددسؽ 



 
 
 

 تحسين جودة األرباح المحاسبية ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية حوكمة الشركات ودورها في

 
 

 : العلوم الشرعية واإلنسانيةمجلة الجامعة األسمرية

654 

أ ظاء قياس بد كثع مدؽ قيست دا ويد ثع الدتحفظ السحاسدب   مد  القدؾائؼ الساليدة مدؽ 
 :(Beaver, Ryan , 2005)     بع جؽ أساسييؽ

انخفدددداض درجددددة م ئسددددة قائسددددة السعشددددز السددددال  نتيجددددة التقدددد جع  البيةةةةج األول: -
بددالشقص لكددل مددؽ صدداف  ا صددؾ  أو الكيسددة ال فتعيددة لحقددؾق السمكيددة )إتبدداع مبدد أ 
التكمفة التاريخية   ؽ الكيسة القترادية )الكيسة العادلدة  وهدؾ مدا يعدعل بدالتحفظ 

بمدددد  تذدددد دا ال تددددعال بشفقددددات السددددتثسار القبمدددد ، ومددددؽ أكثددددع أنسددددا  الددددتحفظ الق
كسرددددعوفات بدددد ل  مددددؽ رسددددمست ا مسددددا جتعتددددب  ميددددي انخفدددداض صدددداف  ا صددددؾ  

 وانخفاض صاف  الع ح .
أن الددتحفظ السحاسددب  جدد دى إلدد  تذددؾيي السعمؾمددات الستزددسشة  البيةةج الثةةاني: -

بقائسددة الدد  ل والشاتجددة  ددؽ تظؾيددا أسدداس السددتحقاق السحاسددب  اددا  ال تددعال 
إلجعادات والسرددعوفات )تقدد يؼ ال تددعال بالسرددعوفات والخدددائع غيددع السحققددة بددا

وت جيددددل ال تددددعال بدددداإلجعادات لحدددديؽ التحقددددا ، مسددددا جتعتددددب إبددددعاز قائسددددة الدددد  ل 
بسعمؾمدددات مذدددؾهة ويظمدددا  ميدددي الدددتحفظ البعددد   أو الدددتحفظ السعتسددد   مددد  وقدددؾع 

 الح ث.
 الساليةثالثًا: مقاييس التحفظ السحاسبي بالقهائم 

، وسددددؾل ندددددتععض بعددددض هدددد    السحاسددددب  تؾجدددد   دددد ة مدددد ا ل لكيدددداس الددددتحفظ
 السقاجيس وه :

ومش ددا ندددبة الكيسددة ال فتعيددة إلدد  الكيسددة الدددؾقية.  . مقةةاييس فةةافا األفةةهل:1
ايدد  شمسددا شاندد  الشدددبة قددل مددؽ الؾاادد  الرددحيح يعشدد  الددػ بددان القددؾائؼ الساليددة 

تزددسؽ قيسددا بالدد فاتع لعدد م تدددجيم ا مثددل متحفغددة، لكددؽ يعدداب  مي ددا إن ددا قدد  ل ت
ندي أالعشاصع السعشؾية والت  تجعل الكيسة الددؾقية أكبدع مدؽ الكيسدة ال فتعيدة، شسدا 

ول جددتؼ ال تددعال بالسلاسددب  ،وفقددا لمددتحفظ جددتؼ ال تددعال بالخدددائع غيددع السحققددة
غيع السحققة شسا هؾ الحا  فد  االدة ارتفداع قيسدة السخدزون مسدا جتعتدب  ميدي أن 

 تغل قيسة السخزون ال فتعية أقل مؽ قيستي الدؾقية .
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: تسيددل أسدعار ا سدد ؼ الدددؾقية . مقةةاييس اليالقةةة بةةين األربةةاح وعهائةةج األسةةهم2
ا وث التغيع سدؾاء شاند  تتزدسؽ  إل  أن تعلس التغيعات ف  قيؼ ا صؾ  وق 

ن ال تدعال بالسلاسدب إسب أو  دائع ف  قيؼ ا صدؾ ، ايد  تمػ التغيعات ملا
فددنن ا نبدداء غيددع  ،جتظمددب درجددة قابميددة لمتحقددا أكبددع مددؽ ال تددعال مددؽ الخدددائع

الدددارة سددتكؾن أسددعع إلدد  الدددؾق مددؽ ا نبدداء الدددارة )تبدداجؽ التؾقيدد   مسددا جددشعلس 
  Anwer, et al, 2002, 9سعار ا س ؼ بالنخفاض. )أثع  الدمب   م  أ

  السحاسبي والتحفظ حهكسة الذركات بين رابيًا: اليالقة
 فؾجؾد السحاسب  التحفظ درجة ف  ت ثع الت  العؾامل مؽ الذعشات اؾشسة تعتبع
 السداهسيؽ جانب مؽ واإلشعال الت  ل مؽ السزي  وممزم يعش  جي  اؾشسة نغام

 مدؽ الحد  أجدل التشفي يدة مدؽ وأج زت دا اإلدارة مجدالس  مد  العسؾميدة والجسعيات
 اؾشسة اهتسام معشز إن القؾ  يسلؽ الػ و م  اإلدار ، والنحعال السال  الفداد

 تجد ر مددتؾى  تخفديض يحداو  الد   الذدعشة فد  اإلدارة دور سدمؾ  الذدعشات
 البااد  ويعتقد  ،الدتحفظ السحاسدب  دؽ والبعد  ا ر اح بندارة الت  ب ف  اإلدارة

  بالتحفظ إيجابيا   تعتبه الحؾشسة أن _الدابقة ال راسات نتائ  ف  جاء ما  م  بشاء
  مد  الظمدب زاد كمسدا الذدعشات اؾشسدة آليدات فعاليدة زادت فكمسدا السحاسدب ،

 درجدة مدؽ جيد  مددتؾى  ولتحقيدا الدتحفظ السحاسدب ، مدؽ  دا  مددتؾ   تظبيدا
 الذدعشات لسد جع   القدؾم  التحداد قدام الذدعشات اؾشسدة بفعدل السحاسدب  الدتحفظ

   :2008السالػ،  ) ب  التالية العذع الؾصايا بؾضا إجعند  وم سدة
 الخبدعة فد  الفجدؾات لسدلء مددتقميؽ  دارجييؽ أشدخاص إضدافة فد  التفكيدع .1

 .اإلدارة مجمس ف  القعارات اتخاا  م  استق ل   أكثع إشعال ولزسان
 أو السعاجعدة دائسدة لجشدة إنذداء فد  السشذد ة تظدؾر معاادل جسيدا فد  . التفكيدع2

 أكبدع بذدلل لمتعشيدز المجدان ه   كل أو والتعشيحات السعتبات لتح ج  دائسة لجشة
 السؾضؾ ات. تمػ  م 

  م  القؾى  واإلشعال الستعاتيج  التخظيه  م  التعشيز بيؽ السؾازنة . ضعورة3
 .اإلدارية السشاصب وت او  البذعية والسؾارد السخاطع إدارة مثل العئيدية الشؾاا 
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 يحتداج التد  والددمظات ال تراصدات تح جد  طعيق دا  دؽ يسلدؽ آليدة . وضدا4
 . مي ا السجمس ارؾ  مؽ والت ك  اإلدارة مجمس إلي ا

 معشدحيؽ ضدؼ إل  الدع  بجب اإلدارة لسجمس ج د أ زاء  ؽ البح   ش  .5
 .القؾية والترالت الرشا ة ف  والخبعة الشزاهة او   مؽ
 مجمدس أ زداء قيدام مدؽ الت كد  مدا اإلدارة مجمدس فد  لمعسل إرشادات . وضا6

 .السجمس ف  لمعسل ال زم الؾق  بتخريص السحتسميؽ اإلدارة
 الؾقد  وزيدادة الجتسا دات  د د زيدادة طعيدا  دؽ ا داء درجدة . زيدادة7

 ل جتسا ات. لإل  اد السخرص
 وآليات ليلل  م  نفدي الؾق  ف  التعشيز ما ولكؽ السعمؾمات  م  . التعشيز8

 اإلدارة. مجمس  سل
 مدؽ اإلدارة مجمدس أ زاء لسمكية أدن  كح  معيؽ مدتؾى  تح ج  ف  . التفكيع9

 الذدعشة ومردمحة مردالح ؼ بديؽ التدؾازن  مدؽ أكبدع قد ر لتحقيدا السشذد ة أسد ؼ
 .وأصحاب ا

 الذعشة نز  مدتؾى  ما جتشاسب الحداسية مؽ بق ر الدابقة الؾصايا . إتباع10
 .الذعشة بمغت ا الت  الحياة لسعامة م ءمة ا فزل الحسؾ   ؽ والبح 

ومؽ العؾامل الت  ت ثع ف  درجة التحفظ السحاسدب  هدؾ اؾشسدة الذدعشات، ايد  
الذددددعشات جتعتددددب  مي ددددا زيددددادة مدددددتؾى الددددتحفظ  أن زيددددادة فا ميددددة آليددددات اؾشسددددة

السحاسددب  بددالقؾائؼ الساليددة، ومددؽ ال راسددات التدد  تشاولدد    قددة اؾشسددة الذددعشات 
  ايدد  Ahamed and Duellman , 2007بددالتحفظ السحاسددب  دراسددة )

ا تبددددعت أثددددع  رددددائص مجمددددس اإلدارة ش ادددد  مقؾمددددات اؾشسددددة الذددددعشات  مدددد  
د   قدددة طعديدددة بدددديؽ نددددبة ممكيدددة ا  زدددداء الدددتحفظ السحاسدددب  وقددد  تبدددديؽ وجدددؾ 

الخارجييؽ ف  أس ؼ الذعشة ومدتؾى التحفظ و  قة  لددية بديؽ نددبة ا  زداء 
 التشفي جيؽ والتحفظ السحاسب .

كسا أن التحفظ السحاسدب  جمعدب دورا  فد  د دؼ اؾشسدة الذدعشات مدؽ  د ة جؾاندب 
  :Watts, 2003وه  )
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  برؾرة انت ازية ق  جمج  إلي ا الس جعيؽ لتعغيؼ مشا السبالغة ف  تقييؼ ا ر اح
 دالة مشفعت ؼ مؽ الحؾافز والسلافآت.

   ج فا اإلدارة نحؾ تجشب ال  ؾ  ف  مذعو ات استثسارية جشت   ش ا صاف
 قيسة االية سالبة.

وت سيدا   م  تمػ السشافا الستؾقعة مؽ التحفظ السحاسب ، فنني يد ؼ ف  د ؼ  
ض  السسارسات النت ازية لإلدارة اا  مسارسة استعاتيجية إدارة ا ر اح  الحؾشسة

لتعغيؼ مشفعت ا  م  اداب ا طعال ا  عى السعتبظة بتعاق ات ما الذعشة، 
ووفقا لتفديع مف ؾم التحفظ السحاسب ، فاإلسعاع بال تعال بالخدائع جؾفع 

ومؽ ثؼ اتخاا معمؾمات لسجمس الحؾشسة لفحص والتحقا مؽ تمػ الخدائع 
القعارات الترحيحية الس ئسة مؽ استبعاد لمسذعو ات الفاشمة أو  ز  الس جعيؽ 

 الستدببيؽ ف  تمػ الخدائع.
 الجراسة التطبيقية 

 أواًل: مجتسع الجراسة
وقد  تدؼ تحميدل البياندات ، شةركة ترسةت اليالسيةة للتة مين جتكؾن مجتسا ال راسة مدؽ

)سدددبا سدددشؾات  شدمددددة  2018 -2012لفتدددعة مدددؽ الساليدددة لمذدددعشة السددددت  فة  ددد   ا
 .زمشية لغعض العثؾر  م  الع قة بيؽ متغيعات ال راسة     ه   الفتعة 

 ثانيًا: مشهج الجراسة
قددام الباادد   مددؽ أجددل تحقيددا أهدد ال ال راسددة باسددتخ ام السددش   الؾصددف  التحميمدد  

يانددات الدد   يحدداو  مددؽ   لددي وصدد  الغدداهعة مؾضددؾع ال راسددة بغددعض تج يددز ب
إلثبات فعضيات ال راسة تس ي ا  لإلجابة  ؽ تداؤلت مح دة ب قة تتعما بالغاهعة 
الحاليدددة، والدددػ باسدددتخ ام أدوات مشاسدددبة، ايددد   تحددد د ال راسدددة الؾصدددفية الؾضدددا 
الحدددال  لمغددداهعة السدددعاد دراسدددت ا، وهدددؾ مدددش   يددددتخ م مقددداجيس معيشدددة فددد  جسدددا 

 السدش  وتدؼ اسدتخ ام أيزدا   ثبدات،البيانات تكدؾن  مد  درجدة مدؽ السؾضدؾعية وال
 والفعضديات السذدلمة وصدياغة ال راسدة، محداور لتح جد  الؾصدف  التحميمد 
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 با سداليب بالسدتعانة الفعضديات صدحة با سداليب العمسيدة، وا تبدار بالسدتعانة
 ارائية.اإل

 وا تس ت ال راسة  م  نؾ يؽ مؽ البيانات:
  :ا وليدة بالبحد  فد  الجاندب التظبيقد  تدؼ التظدعق لمبياندات البيانات األوليةة

 بدددع السدددتعانة بددددالقؾائؼ الساليدددة السشذددددؾرة لمذدددعشة فدددد  الؾصدددؾ  لمس شددددعات 
باسدتخ ام  وتحميم دا تفعيغ دا ثدؼ السالية ال زمة لكياس متغيعات ال راسدة، ومدؽ

 الؾصدؾ  ب د ل السشاسدبة اإلاردائية اإلاردائية وال تبدارات الحدزم بدعام 
  .ال راسة مؾضؾع ت  ؼ قيسة اات ل للت وم شعات

  :تسد  معاجعدة الكتدب  لم راسدة الشغدع   اإلطدار ولسعالجدةالبيانةات الثانهيةة
وال راسدددددات الددددددابقة السحميدددددة والعع يدددددة وا جشبيدددددة الستعمقدددددة بالسؾضدددددؾع قيددددد  

 ال راسة، مؾضؾع تشاول  والسقالت والتقاريع الت  ال راسة، وش لػ ال وريات
والدػ بغدعض إثدعاء ال راسدة بذدلل  ،السختمفدة النتعند  مؾاقدا فد  والسظالعدة

 مسددد  وأ ددد  تردددؾر  دددام  دددؽ آ دددع السددددتج ات التددد  اددد ث  وتحددد ث فددد  
 السؾضؾع مجا  ال راسة. 

 ثالثًا: مجتسع الجراسة
وقدد  تددؼ تحميددل البيانددات شددعشة تعسدد  العمسيددة لمتدد ميؽ،  جتكددؾن مجتسددا ال راسددة مددؽ 

)سدددبا  2018 -2012ة لمذدددعشة  ددد   الفتدددعة مدددؽ الساليدددة التددد  تحتؾي دددا القدددؾائؼ الساليددد
سددشؾات  شدمدددة زمشيددة لغددعض العثددؾر  مدد  الع قددة بدديؽ متغيددعات ال راسددة  دد   هدد   

 .الفتعة 
 رابيًا: قياس الستغيرات التابية والسدتقلة

فدد  هدد ا البحدد  تددؼ ا تيددار أهددؼ الس شددعات الساليددة الس ئسددة لظبيعددة ال راسددة، وهدد  
 كتال :
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الس شعات السالية الس ئسة لظبيعة ال راسة( 1ججول )  

 ميادلة حدابه السؤشر الستغير
الرم  

السدتخجم 
 بالجراسة

الجراسات التي استخجمت 
 السقياس

الستغيرات 
 السدتقلة

 استق لية
 أ زاء لجشة

 الت قيا

 ا  زاء   د ندبة
  السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتقميؽ

 إلددددد  )التشفيددددد جؽ غيدددددع)
 أ زاء   د إجسال 

 .لجشة الت قيا

(X1  
 اؾشسددددددددددة قؾا دددددددددد  م وندددددددددة(

 فمدددظيؽ، فدد  الذددعشات
2009  

فراح اإل
 والذفاةية

  فد  1رمز ) ظاء إ تؼ 
اددددددددددددددددددددا  الفردددددددددددددددددددداح 
والذدددفاةية فددد  الذدددعشة، 

  فددددد  ادددددا  0والعمددددز )
   م وجؾد الػ

(X2  
 اؾشسددددددددددة قؾا دددددددددد  م وندددددددددة(

 فمددددددددظيؽ، فددددددد  الذدددددددعشات
2009  

 وجؾد ضسان
 إلطار أساس
 لحؾشسة فعا 

 الذعشات

  1 ظددددداء ارمدددددز )إ تدددددؼ 
فدد  اددا  الطددار العددام 
لمحؾشسددددة فدددد  الذددددعشة، 

  فددددد  ادددددا  0والعمددددز )
   م وجؾد الػ

(X3  
 اؾشسة قؾا   م ونة(

 فمدظيؽ، ف  الذعشات
2009  

اساية اقؾق 
 السداهسيؽ

  1 ظددددداء ارمدددددز )إ تدددددؼ 
فدد  اددا  اسايددة اقددؾق 
السدددددددددددددددددددداهسيؽ فددددددددددددددددددد  

  0الذدددددددعشة، والعمدددددددز )
فددددد  ادددددا   ددددد م وجدددددؾد 

 الػ

(X4  
 اؾشسة قؾا   م ونة(

 فمدظيؽ، ف  الذعشات
2009  

 
الستغيرات 
 التابية

 

صدددددددداف  الددددددددد  ل مدددددددددؽ  ر احجؾدة ا 
 -العسميدددددددات التذدددددددغيمية

صدددداف  التدددد فا الشقدددد   
مددددددددددددددددددددددؽ العسميدددددددددددددددددددددددات 
التذدددددددددددغيمية/ إجسددددددددددددال  

 ا صؾ 

(Y1  

  2014)الشجار، 

التحفظ 
 السحاسب 

الكيسددة الددددؾقية لمدددد ؼ/ 
 الكيسة ال فتعية

(Y2)  ،2014)الشجار  
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 Normality Distribution Test الطبييي  التهزيع خامدًا: اختبار

  Kolmogorov-Smirnov Test سسعنؾل -كؾلسجؾرول ا تبار استخ ام تؼ
(K-S) مي شسا ف   مؽ الظبيع  التؾزيا تتبا البيانات كان  إاا ما ل تبار  

    التال :2الج و  )
ا تبار التؾزيا الظبيع ( 2) ججول  

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk الستغيرات

Statistic Sig. Statistic Sig. 

 000. 433. 000. 509. الت قيا لجشة أ زاء استق لية
.001 473. فراح والذفاةيةاإل  .552 000.  

 فعا  إلطار أساس وجؾد ضسان
 الذعشات لحؾشسة

.448 .000 .567 .000 

 000. 750. 002. 253. اساية اقؾق السداهسيؽ
 029. 892. 049. 177. ر احجؾدة ا 

 033. 916. 030. 138. التحفظ السحاسب 
 

لبياندات متغيدعات  (.Sig) الاتساليدة الكيسدة أن تبديؽبدالشغع لشتدائ  ال تبدار، 
ل تتبا البيانات  تؾزيا فنن  ، و  لػ0.05ال للة ) مدتؾى  ه  أقل مؽ، و ال راسة

  مد  فعضديات لإلجابدة يدةمسالسع ال تبدارات اسدتخ ام تدؼ ايد التؾزيدا الظبيعد  
مسا يدتؾجب استخ ام ا تبار سبيعمان لكياس الع قة مدا بديؽ الستغيدعات ال راسة، 

 التابا، والستغيع السدتقل.
 :اإلحرائي يللتحلل البيانات فالحية من التحققسادسًا: 

 ال راسةستغيعات ل اإلارائ  لمتحميل البيانات ص اية مؽ التحقا( 3ججول )

 االنحراف الستهسط أقل قيسة أعلا قيسة الستغير/ التحليل االحرائي
 السعياري 

 0.149 0.087 0.608 0.000 الت قيا لجشة أ زاء استق لية
 0.221 0.097 1.295 0.000 الفراح والذفاةية

 لحؾشسة فعا  إلطار أساس وجؾد ضسان
 الذعشات

0.041 1.156 0.031 0.141 

 0.127 0.118 0.566 0.000 السداهسيؽاساية اقؾق 
 0.172 0.780 0.991 0.021 التحفظ السحاسب 

 0.221 0.097 1.295 0.000 ر احجؾدة ا 
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 مؽ الج و  الدابا تبيؽ:
الدد   ر  لكددل م شددع مددؽ م شددعات ال راسددة الؾسدده الحددداب  والنحددعال السعيددا إن

أ زدداء  سدتق ليةلجتزدح مدؽ   لددي أن الستؾسده الحددداب  والنحدعال السعيددار  
 لإلفردداح والذددفاةية ، بيشسددا 0.149، 0.087شاندد   مدد  التددؾال  )التدد قيا  لجشددة

الذدددعشات  لحؾشسدددة فعدددا  إلطدددار أسددداس وجدددؾد ضدددسان ، أمدددا 0.221، 0.097)
، 0.118فكاندددددددد  ) واسايددددددددة اقددددددددؾق السددددددددداهسيؽ ، 0.141، 0.031فكاندددددددد  )
فكددددان الستؾسدددده  الددددتحفظ السحاسددددب  ةالستسثمدددد التابعددددة اتبيشسددددا الستغيددددع  ، 0.127

 ، أمدددا جدددؾدة 0.172، 0.780الحدددداب  والنحدددعال السعيدددار  لدددي  مددد  التدددؾال  )
   مدد  0.221، 0.097) الستؾسدده الحددداب  والنحددعال السعيددار   فكددان ا ر دداح
 التؾال .

 الجراسةستغيرات لسابيًا: الهفا االحرائي 
، التدددد قيا لجشددددة أ زدددداء اسددددتق لية) ال راسددددة ل دددد    ات السدددددتقمةالستغيددددع ) تسثددددلت
،  اساية اقؾق السداهسيؽ فعا ، إلطار أساس وجؾد ضسان، إلفراح والذفاةيةا

 شدعشة لد ىالسحاسدب    الدتحفظ )جدؾدة ا ر داح،تتسثدل فد  بيشسا الستغيعات التابعة 
 الس شددعات الحاليددة ال راسددة اسددتخ م  وقدد  ،فمدددظيؽ فدد  العالسيددة لمتدد ميؽ تعسدد 
 :التالية
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 م راسة وفا لكل متغيع ولكل سشة مؽ سشؾاتلستغيعات لالؾص  الارائ  ( 4ججول )
  2018 -2012ال راسة )

 الستغيرات السدتقلة

 التجقيق لجشة أعزاء استقاللية الستغير
الستهسط 
 الحدابي

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس

0.119 

 ا  زددددددددددداء  دددددددددد دندددددددددددبة 
 التشفيددددد جؽ  السددددددتقميؽ)غيع

 أ زددداء  ددد د إجسدددال  إلددد 
 .لجشة الت قيا
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0.115 

الستهسط  إلفراح والذفافيةا الستغير
 الحدابي

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس

0.98 

( 1)رقةةةم عطةةةاء رمةةة  إتةةةم 
فةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةال االفرةةةةةةةةةاح 
والذةةةةفافية فةةةةي الذةةةةركة  

( فةةي حةةال عةةجم 0والرمةة  )
 .وجهد ذلك

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 83% 

الستهسط  فيال إلطار أساس وجهد ضسان الستغير
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس الحدابي

( 1)رقةةةم عطةةةاء رمةةة  إتةةةم 
االفرةةةةةةةةةاح  فةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةال

والذةةةةفافية فةةةةي الذةةةةركة  
( فةةي حةةال عةةجم 0والرمةة  )
 .وجهد ذلك

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 100% 100% 

الستهسط  السداهسين حقهق  حساية الستغير
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس الحدابي

( 1)رقةةةم عطةةةاء رمةةة  إتةةةم 
فرةةةةةةةةةاح فةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةال اإل
الذةةةةركة  والذةةةةفافية فةةةةي 

( فةةي حةةال عةةجم 0والرمةة  )
 .وجهد ذلك

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 100% 100% 100% 
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 الستغيرات التابية
الستهسط  جهدة االرباح الستغير

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس الحدابي
 مةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةجخل فةةةةةةةةةافي

/  التذةةةةةةةةغيلية اليسليةةةةةةةةات
 األفهل. إجسالي

0.006 0.052 0.007 0.056 0.062 0.024 0.007 0.03 

الستهسط  التحفظ السحاسبي الستغير
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الدشة /مؤشر القياس الحدابي

القيسةةةة الدةةةهقية للدةةةهم/ 
 .القيسة الجفترية

0.57 0.50 0.70 0.56 0.98 0.75 0.91 0.71 

 :مؽ الج و  الدابا ي اظ
 الستغيرات السدتقلة: (1
 نددبة) نددبة  د   مدؽ  ميدي يددت   والت  :التجقيق لجشة أعزاء استقاللية 

لجشددة  أ زدداء  دد د إجسددال  إلدد   التشفيدد جؽ غيددع) السدددتقميؽ ا  زدداء  دد د
اسددتق    فدد  ثبددات شددبي هشددا  أن الجدد و  هدد ا  دد   مددؽ ويتبدديؽ ، التدد قيا

  0.110) مدؽ شددبةال تعاواد  اي  ال راسة، سشؾات     الس قا الخارج 
  . 0.130) إل 

 فد   1) رقدؼ )رمدز والت  يدت    ميي مؽ     إ ظاء والذفافية: اإلفراح 
، الدػ  وجدؾد  د م ادا  ف   0) والعمز الذعشة، ف  والذفاةية الفراح اا 

 ثبددات فدد  اإلفردداح والذددفاةيةشددبة ويتبدديؽ مددؽ  دد   هدد ا الجدد و  أن هشددا  
  0.83مدؽ ) والذدفاةية ايد  تعاواد  نددبة اإلفرداح    سشؾات ال راسة، 

 . 0.100إل  )
 رمدز) إ ظداء  د   مدؽ  ميي يدت   والت  فيال: إلطار أساس وجهد ضسان 

  د م ادا  فد   0) والعمدز الذعشة، ف  والذفاةية الفراح اا  ف   1) رقؼ
 وجدؾد ضدسان فد  ثبدات هشدا  أن الجد و  هد ا     مؽ ويتبيؽ ، الػ وجؾد
 تدد رج  ايدد  ال راسددة، سددشؾات  دد   الذددعشات لحؾشسددة فعددا  إلطددار أسدداس
  .0.100لجسيا الدشؾات )فعا   إلطار أساس وجؾد ضسان ندبة
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 رقددؼ رمددز) إ ظدداء  دد   مددؽ  ميددي يدددت   والتدد  السدةةاهسين: حقةةهق  حسايةةة 
  ددد م ادددا  فددد   0) والعمدددز الذدددعشة، فددد  والذدددفاةية الفرددداح ادددا  فددد   1)

 اقدؾق  اسايدة فد  ثبدات هشدا  أن الجد و  هد ا     مؽ ويتبيؽ ، الػ وجؾد
 اقدددددؾق  اسايدددددة نددددددبة تددددد رج  ايددددد  ال راسدددددة، سدددددشؾات السدددددداهسيؽ  ددددد  

  .0.100السداهسيؽ لجسيا الدشؾات )
 الستغيرات التابية: (2
 :مؽ ال  ل صاف ) ندبة     مؽ  ميي يدت   والت  جهدة األرياح 

 أن الج و  ه ا     مؽ ويتبيؽ ، ا صؾ  إجسال /التذغيمية العسميات
 الشدبة تعاوا  اي  ال راسة، سشؾات     الر اح جؾدة ف  استقعار هشا 
  . 0.062) إل   0.006) مؽ

 :الدؾقية الكيسة) ندبة     مؽ  ميي يدت   والت  التحفظ السحاسبي 
ف  ارتفاع  هشا  أن الج و  ه ا     مؽ ويتبيؽ ، ال فتعية الكيسة/ لمد ؼ

  0.50) مؽ الشدبة تعاوا  اي  ال راسة، سشؾات    التحفظ السحاسب  
  . 0.98) إل 

 : اختبار وتفدير فرضيات الجراسةثامشاً 
اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى    قددةل جؾجدد  نتةةائج الفرضةةية األولةةا: )( 1

وتحدديؽ جدؾدة ا ر داح  لجشدة التد قيا أ زداء اسدتق  بديؽ   α ≤ 0.05دللدة )
 السحاسبية ومدتؾى  التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية . 

ولقدد  تدددؼ التحقدددا مدددؽ صدددحة هددد   الفعضددية  دددؽ طعيدددا إيجددداد معدددام ت الرتبدددا  
 استق  لسععفة ما ااا شان هشا    قة بيؽ  "ل رتبا  سبيعمان باستخ ام "معامل

الدددددتحفظ  السحاسدددددبية ومددددددتؾى جدددددؾدة ا ر ددددداح وتحدددددديؽ  التددددد قيا لجشدددددة أ زددددداء
 السحاسب  شسا هؾ مبيؽ ف  الج و  التال :
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وتحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى   أ زاء لجشةالع قة بيؽ استق   ( 5)ججول 
 التحفظ السحاسب 

اسةةةةةتقالل السةةةةةجقق الخةةةةةارجي وتحدةةةةةين جةةةةةهدة األربةةةةةاح 
 السحاسبية ومدتهى التحفظ السحاسبي.

ميامل 
 االرتباط

 قيسة
"Sig." مدتهى الجاللة 

الع قة بيؽ ندبة استق   الس قا الخارج  والتحفظ 
 السحاسب .

 0.05دالة  ش   0.04 0.437-

 0.05دالة  ش   0.05 0.165 الع قة بيؽ ندبة استق   الس قا الخارج  وجؾدة الر اح.
الخةةةارجي وتحدةةةين جةةةهدة اليالقةةةة بةةةين اسةةةتقالل السةةةجقق 

 0.05دالة عشج  0.02 0.589- ومدتهى التحفظ السحاسبي.األرباح السحاسبية 

 
 أ زاء استق  معامل الرتبا  بيؽ الع قة بيؽ  وق  تبيؽ مؽ الج و  الدابا أن

وتحدديؽ جددؾدة ا ر داح السحاسددبية ومددتؾى  الددتحفظ السحاسدب  فدد   التدد قيا لجشدة
 تدددداو    .Sigالاتساليدددة ) الكيسدددة  ، وأن0.589-القدددؾائؼ الساليدددة يدددداو  )

  .0.05)  ، وه  أقل مؽ مدتؾى ال للة0.02)
  بديؽ α≤ 0.05وهد ا جد    مد  وجدؾد   قدة اات دللدة إاردائية  شد  مددتؾى )

وتحدددديؽ جدددؾدة ا ر ددداح السحاسدددبية  التددد قيا لجشدددة أ زددداء اسدددتق  الع قدددة بددديؽ 
ومددددتؾى  الدددتحفظ السحاسدددب  فددد  القدددؾائؼ الساليدددة لذدددعشة تعسددد  العالسيدددة لمتددد ميؽ 

  محل ال راسة. 
اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى    قددةل جؾجدد  نتةةائج الفرضةةية الثانيةةة: )( 2

إلفردداح والذددفاةية وتحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية بدديؽ   α ≤ 0.05دللددة )
 ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية . 

ولقدد  تدددؼ التحقدددا مدددؽ صدددحة هددد   الفعضددية  دددؽ طعيدددا إيجددداد معدددام ت الرتبدددا  
لسععفددددة مددددا ااا شددددان هشددددا    قددددة بدددديؽ  "ل رتبددددا  سددددبيعمان باسددددتخ ام "معامددددل

ر داح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  اإلفراح والذفاةية وتحديؽ جؾدة ا 
 ف  القؾائؼ السالية شسا هؾ مبيؽ ف  الج و  التال : 
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الع قة بيؽ لإلفراح والذفاةية وتحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ ( 6ججول )
 السحاسب  ف  القؾائؼ السالية

 لإلفراح والذفافية وتحدةين جةهدة األربةاح السحاسةبية ومدةتهى 
 التحفظ السحاسبي في القهائم السالية.

ميامل 
 االرتباط

قيسة 
"Sig." مدتهى الجاللة 

 .فراح والذفاةية والتحفظ السحاسب الع قة بيؽ اإل
-0.437 0.461 

غيع دالة  ش  
0.05 

 .فراح والذفاةية وجؾدة الر احالع قة بيؽ اإل
0.165 0.05 

دالة  ش  
0.05 

والذفافية وتحدين جهدة األرباح اليالقة بين اإلفراح 
دالة عشج  0.02 0.589- السحاسبية ومدتهى التحفظ السحاسبي في القهائم السالية.

0.05 

 وق  تبيؽ مؽ الج و  الدابا أن:
معامددددل الرتبددددا  بدددديؽ اإلفردددداح والذددددفاةية وتحددددديؽ جددددؾدة ا ر دددداح السحاسددددبية 

 الكيسدة  ، وأن0.589-)ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  فد  القدؾائؼ الساليدة يدداو  
  .0.05)  ، وه  أقل مؽ مدتؾى ال للة0.02)   تداو  .Sigالاتسالية )

  بدديؽ α≤0.05وهدد ا جدد    مدد  وجددؾد   قددة اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى )
الفراح والذفاةية وتحديؽ جؾدة ا ر داح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  

 ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسية لمت ميؽ محل ال راسة.  
اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى    قددة)ل جؾجدد  نتةةائج الفرضةةية الثالثةةة: ( 3

الذدعشات  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد ضدسانبديؽ   α ≤ 0.05دللدة )
 وتحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية .

ولقدد  تدددؼ التحقدددا مدددؽ صدددحة هددد   الفعضددية  دددؽ طعيدددا إيجددداد معدددام ت الرتبدددا  
 لسععفة ما ااا شدان هشدا    قدة بديؽ ضدسان "ل رتبا  سبيعمان معامل باستخ ام"

ذددعشات وتحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية ال لحؾشسددة فعددا  إلطددار أسدداس وجددؾد
 ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية شسا هؾ مبيؽ ف  الج و  التال : 
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الذعشات وتحديؽ جؾدة  لحؾشسة فعا  إلطار أساس وجؾد الع قة بيؽ ضسان( 7ججول )
 ا ر اح السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية

الذةركات  لحهكسةة فيةال إلطةار أسةاس وجةهد ضةسان
وتحدةةين جةةهدة األربةةاح السحاسةةبية ومدةةتهى الةةتحفظ 

 السحاسبي في القهائم السالية.

ميامل 
 االرتباط

قيسة 
"Sig." مدتهى الجاللة 

 لحؾشسدة فعدا  إلطدار أساس وجؾد الع قة بيؽ ضسان
 الذعشات والتحفظ السحاسب .

 0.05غيع دالة  ش   0.461 0.437-

 لحؾشسدة فعدا  إلطدار أساس وجؾد بيؽ ضسان الع قة
 الذعشات وجؾدة الر اح.

 0.05غيع دالة  ش   0.791 0.165

 لحهكسةة فيةال إلطار أساس وجهد اليالقة بين ضسان
الذركات وتحدين جةهدة األربةاح السحاسةبية ومدةتهى 

 التحفظ السحاسبي في القهائم السالية.
 0.05غير دالة عشج  0.296 0.598-

 تبيؽ مؽ الج و  الدابا أن:وق  
الذدعشات وتحدديؽ  لحؾشسدة فعا  إلطار أساس وجؾد معامل الرتبا  بيؽ ضسان

 يدددداو   جددؾدة ا ر ددداح السحاسددبية ومددددتؾى الددتحفظ السحاسدددب  فدد  القدددؾائؼ الساليددة
 ، وهد  أكبدع مدؽ 0.296)   تدداو  Sig.الاتساليدة ) الكيسدة  ، وأن0.598-)

  .0.05مدتؾى ال للة )
  α≤0.05ج    م    م وجؾد   قة اات دللة إارائية  ش  مدتؾى ) وه ا

الذعشات وتحديؽ جؾدة ا ر اح  لحؾشسة فعا  إلطار أساس وجؾد بيؽ ضسان
السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسية 

 لمت ميؽ محل ال راسة.  
اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى    قددة)ل جؾجدد   نتةةائج الفرضةةية الرابيةةة:( 4

اسايدددة اقدددؾق السدددداهسيؽ وتحدددديؽ جدددؾدة ا ر ددداح بددديؽ   α ≤ 0.05دللدددة )
 السحاسبية ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية .

ولقدد  تدددؼ التحقدددا مدددؽ صدددحة هددد   الفعضددية  دددؽ طعيدددا إيجددداد معدددام ت الرتبدددا  
لسععفدة مدا ااا شدان هشدا    قدة بديؽ اسايدة  "ل رتبدا  سدبيعمان باستخ ام "معامل

اقددؾق السددداهسيؽ وتحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية ومدددتؾى الددتحفظ السحاسددب  
 ف  القؾائؼ السالية شسا هؾ مبيؽ ف  الج و  التال : 
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الع قة بيؽ اساية اقؾق السداهسيؽ والت قيا وتحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ( 8ججول )
 السحاسب  ف  القؾائؼ الساليةومدتؾى التحفظ 

حساية حقهق السداهسين وتحدين جهدة األرباح السحاسبية 
 ومدتهى التحفظ السحاسبي في القهائم السالية.

ميامل 
 االرتباط

قيسة 
"Sig." 

مدتهى 
 الجاللة

غير دالة  0.461 0.437- الع قة بيؽ اساية اقؾق السداهسيؽ والتحفظ السحاسب .
 0.05عشج 

غير دالة  0.791 0.165 بيؽ اساية اقؾق السداهسيؽ وجؾدة الر اح.الع قة 
 0.05عشج 

اليالقة بين حساية حقهق السداهسين وتحدين جهدة األرباح 
 0.269 0.598- السحاسبية ومدتهى التحفظ السحاسبي في القهائم السالية.

غير دالة 
 0.05عشج 

 وق  تبيؽ مؽ الج و  الدابا أن:
بدديؽ اسايدة اقددؾق السدداهسيؽ وتحدديؽ جددؾدة ا ر داح السحاسددبية معامدل الرتبدا  

  .Sigالاتساليدة ) الكيسدة  ، وأن0.598-ومددتؾى الدتحفظ السحاسدب  يدداو  )
  .0.05) وه  أكبع مؽ مدتؾى ال للة  ،0.269) تداو  

  α≤0.05وهد ا جدد    مدد   دد م وجددؾد   قددة اات دللددة إارددائية  شدد  مدددتؾى )
بيؽ اساية اقؾق السدداهسيؽ وتحدديؽ جدؾدة ا ر داح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ 

 السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسية لمت ميؽ محل ال راسة.  

 الشتائج والتهفيات

مدددؽ  ددد   مدددا تظعقددد  إليدددي ال راسدددة مدددؽ ت صددديل مفددداليس  فددد  اإلطدددار الشغدددع  
وأدبيات ال راسة، باإلضافة إل  ما تَؼ جسعي  مؽ بيانات ماليدة أوليدة  د   ال راسدة 
التظبيكيددة و عدد  التحميددل اإلارددائ  لمبيانددات الساليددة وتفددديع هدد   الشتددائ  ور ظ ددا 

إلد  أندي جؾجد    قدة طعديدة اات دللدة بال راسات الدابقة،  م ر  نتدائ  ال راسدة 
وتحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية التدد قيا  أ زدداء لجشددة اسددتق ليةبدديؽ اارددائية 

ومدتؾى  التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسيدة لمتد ميؽ، شسدا 
الفرددداح بددديؽ وجدددؾد   قدددة طعديدددة اات دللدددة ااردددائية بيشددد  الشتدددائ  أن هشدددا  

والذفاةية وتحديؽ جؾدة ا ر اح السحاسبية ومدتؾى الدتحفظ السحاسدب  فد  القدؾائؼ 
 السالية لذعشة تعس  العالسية لمت ميؽ.  
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بددديؽ كسدددا أع دددعت نتدددائ  ال راسدددة أندددي جؾجددد    قدددة طعديدددة اات دللدددة ااردددائية 
الذدعشات وتحدديؽ جدؾدة ا ر داح  لحؾشسدة فعدا  إلطدار أسداس وجدؾد ضدسان

ية ومدددتؾى الددتحفظ السحاسددب  فدد  القددؾائؼ الساليددة لذددعشة تعسدد  العالسيددة السحاسددب
 لمت ميؽ.  

بديؽ ك لػ  مر  الشتائ  إل  أن هشا  وجؾد   قة طعدية اات دللدة ااردائية 
اسايدددة اقدددؾق السددددداهسيؽ وتحدددديؽ جددددؾدة ا ر ددداح السحاسددددبية ومددددتؾى الددددتحفظ 

 ة لمت ميؽ.  السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسي
و ال تساد  م  الشتائ  الت  تؼ التؾصل إلي ا، فنن البااد  جؾصد  بزدعورة قيدام 

السددددد قا  اسدددددتق لية شدددددعشة تعسددددد  العالسيدددددة لمتددددد ميؽ بالسزيددددد  مدددددؽ التعشيدددددز  مددددد 
 لحؾشسددة فعددا  إلطددار أسدداس وجددؾد وضددسان الخددارج ، والفردداح والذددفاةية،

تحددديؽ جددؾدة ا ر دداح السحاسددبية الذددعشات، واسايددة اقددؾق السددداهسيؽ مددؽ أجددل 
 ومدتؾى التحفظ السحاسب  ف  القؾائؼ السالية.

 السعمؾمدددات  دددؽ والذدددفاةية كسدددا جؾصددد  البااددد  بزدددعورة السزيددد  مدددؽ اإلفرددداح
تحديؽ جؾدة ا ر داح السحاسدبية ومددتؾى الدتحفظ  ب  ل السالية لمقؾائؼ الزعورية

 لمت ميؽ. السحاسب  ف  القؾائؼ السالية لذعشة تعس  العالسية
  يشة تذسل مدتقبمية ب راسات قيام بااثيؽ أ عيؽ وأ يعا  جؾص  الباا  بزعورة

تظبيدا آليدات  لمذدعشات الس رجدة فد  البؾرصدة ادؾ  دور السختمفدة القظا دات مدؽ
 الحؾشسة ف  زيادة جؾدة التقاريع السالية.
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Abstract: 

This study was aimed to get to know the concept of corporate 
governance and its role in the improvement of the quality of 
accounting profits and the level of accounting conservatism in the 
financial statements. The study was applied to the financial statements 
of Trust International Insurance Company starting from 2012 and up 
to 2018. 

The study was supported by the analytical descriptive approach, and 
the study used corporate governance as an independent change, 
while the dependent variables including the quality of profits and 
accounting reservation. 

The results of the applied study showed that there is a direct 
proportion relation with the statistical significance. Both (independence 
of the external auditor, disclosure and transparency, protection of 
shareholders' rights, ensuring a base for effective framework for 
corporate governance) and improving the quality of accounting profits 
and the level of accounting reservation in the financial statements of 
Trust International Insurance Company. 
The study recommended the need for Trust International Insurance 
Company to focus more on the independence of the external auditor, 
disclosure, transparency, and to ensure that there is a base for 
effective framework for corporate governance, and the protection of 
shareholders' rights in order to improve the quality of accounting 
profits and the level of accounting reservation in the financial 
statements. 

Keywords: corporate governance, quality of accounting profits, 
accounting reservation. 


