
  

1 

 

 
  

  

 

 

  1ممخص البحث

غمتقييييت أغ رعليييلرغمييييأن رإليييي رن رغ   ييي  رعيييي ر      
غمإلح سب ة،ر و أرإلعلوإل  رنكثأررإلالءإلةرتعإلي رعلي ر
تأش ترعإلل يةر ي ارغمقيأغأرإلي رمبي رإلسيتلتإللرغمقيوغ  ر
غمإل م يييييية،ر مرن يييييي رإليييييي رشيييييي   رن ر ل يييييي رإليييييي رثقييييييةر
غمإلستلتإل  ر لرجوتةرغمتق أ أرغمإل م ة.رمذغر هتفرهذغر
غمبحييلرمتأغسييةروغلتبيي أرغمعالمييةربيي  ررغ   يي  رعيي ر

وجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية،ر ييييلررغمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ة
غمشييأك  رغمإلق ييتةرب مبوأ ييةرغمإل ييأ ة،رغعتإليي تغرعليي ر

شييأكة،روكييذمترغلتبيي أرنثييأركيي رر4٤ع  ييةرإلكو يي رإليي ر
إليي رحجيي رغمشييأكةروحجيي رإلكتيي رغمإلح سييبةروغمإلأغجعييةر
عليي رتلييترغمعالميية.روملتبيي أر ييأ رغمبحييلروغ ج بييةر
علييي رتسييي ممت رتييي رغمعتإلييي ترعلييي رنسيييلوب رغم حيييتغأر

غمبسيييي ط،روغمإلتعييييتت.روتشيييي أرغم تيييي   ر مييييلرن رغملطييييلر
غ   يي  رعيي رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةر ييمثأرسييلب رعليي ر
جييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية،ركإليي رتشيي أرمعييت روجييوترتيي ث أر
إلع ويرمك رإل رحج رغمشأكة،روحج رإلكت رغمإلح سبةر

روغمإلأغجعةرعل رتلترغمعالمة.
 الكممات المفتاحية

غمإل م ييية،رحجييي رغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ة،رجيييوتةرغمتقييي أ أر
 غمشأكة،رحج رإل ش ةرغمإلح سبةروغمإلأغجعة.

Abstract 
 
 

        Although the disclosure of accoun-

ting estimates, provides more relevant 

information which can enhance the pro-

cess of decision-making by the users of 

financial statements,  it would reduce u-

sers' confidence in financial reporting 

quality. So This research aims to exam-

ine the relationship between the disclos-

ure of accounting estimates and the qu-

ality of financial reporting in listed co-

mpanies, based on a sample of 40 com-

panies, as well as testing the effect of f-

irm size and audit firm size on that rela-

tionship. The results indicate that the d-

isclosure of accounting estimates negat-

ively affect the quality of financial rep-

orts, also points to the lack of a signific-

ant effect of  firm size and audit firm si-

ze on that relationship. 

key words 
Accounting estimates, the quality of fi-

nancial reports, firm size, audit firm si-

ze. 
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 مقدمة البحث -1
شيييهترغممت ييي ترغمعييي مإللرن إليييةرإل م يييةرع مإل يييةرر رررررر
غأل إليي  رغمتييلرإلييأربهيي ر ييلرإليي ربيي  رسييونرغألرهييلتعييتر

ك ت جيي رمل سيي ترغ تغأيرب يي ةرع إليية,رر,غآلو ييةرغألل ييأة
-Baldauf & Ste)وغم سيييي ترغمإليييي ملرب يييي ةرل  ييييةر

ckel, 2012; Ratzinger et al., 2013)روميتر.
وغمتغ يأغ رغممت ي ت ةرغمإلع  يأةرن أ  رتلترغأل إل  ر

غمتييييلرإلييييأربهيييي رغمكث ييييأرإليييي رتو رغمعيييي م رغمعت ييييترإلييييي ر
غمقضيي   روغمإلشييكال .روإليي ربيي  رتلييترغمقضيي   ر  ه يي أر

غمع مإل يييةرغمكبيييأار,إل هييي رعليييلرر1غمعت يييترإلييي رغمشيييأك  
رAdelphia3,روشيأكةررEnron2سب  رغمإلث  ؛رشأكةر

إل ييييييتغم ةرر ,روهييييييورغألإلييييييأرغمييييييذيرنتارملتيييييي ث أرعليييييي
,روإلييي رثييي ر4غمإل م يييةرغمتقييي أ أغمإلعلوإلييي  رغمإل شيييوأةر يييلر

غ ل يي  رغمثقييةر ييلرغمتقيي أ أرغمإل م ييةرملشييأك  ,ربسييب ر
ضيييييييعفرغم ايييييييي  رغمإلييييييي مل,رب يييييييي ةرع إلييييييية,روجييييييييوتةر
رغمإلعلوإل  رغمإلح سيب ة,رب ي ةرل  ية,روهيورإلي ر ضيأ

                                                 
1
أو المنشددد ج  Companyَعدددرمدل الثاددددس لرددد  الشدددسكح  

Firm  أو الىددددج ات رصددادَحEconomic Entity  أو

كمرسادفدداخ ذشددُس الددٍ ال ُدداأ  Organizationالرنظددُ  

ات رصادٌ الرٌ َهدف الٍ ذذاُدق معدرىي مس دٍ مدن 

األزتددداح فدددٍ المادددال األوش, وهدددى الشدددسكاخ المعددداهمح, 

لرد  الشدسكح للدتلدح  وألبساض اإلذعاق َعرمدل الثادس

 علٍ ذلك ال ُاأ.
2
هددٍ اددددي شددسكاخ الألا ددح األمسَ ُددح,  Enronشددسكح  

والردددٍ ذددد  اكرشددداف  ُدددال المددددَسَن الرنرُدددرَُن وأع دددا  

اإلعدنأ عددن أزتدداح  2001مجلدط اإلدازج تهددا فدٍ عددال 

 (.  Albrecht, 2005aوهمُح ذرىق أزتادها الذاُاُح  
3
هددددٍ اددددددي شددددسكاخ اتذصدددداتخ  Adelphiaشددددسكح  

ذدد  اكرشدداف دصددىش  2002األمسَ ُددح, والرددٍ فددٍ عددال 

 3,2العائلح المال ح للشسكح علٍ  سوض شمصُح تلغدد 

تلُىأ دوتز أمسَ دٍ, كمدا  امدد تالرنعدة فدٍ األزتداح 

 (.  Albrecht, 2005bلرذاُق ذى عاخ المذللُن  
4
عددن َعددرمدل الثادددس مصددأللخ الراددازَس المالُددح للرعثُددس  

الاددىائ  المالُددح األظاظددُح والرددٍ ذشددمل كددن  مددن   ائمددح 

المسكددص المددالٍ,  ائمددح الدددةل,  ائمددح الردددفااخ النادَددح, 

 ائمددح الرغُددس فددٍ داددىق المل ُددح, واإلَ دداداخ المرممددح 

 لها.

 ييييلرم يييي  رغمإلتإلثلييييةرر, موا  ييييةرغألس سيييي ةرملإلح سييييبةب
ر,ألطييأغفرغمإلسييت  تةوتو يي  رغمإلعلوإليي  رغمإلح سييب ةرم
مإلسيييييي عتةرن ييييييح  ر,رإليييييي رلييييييال رغمتقيييييي أ أرغمإل م يييييية

,ر ييلرون ييأه رغمإلسييتثإلأ  روغمإلقأضيي  رإليي غمإل يي م ,ر
ر.عإلل ةرغتل ذرغمقأغأغ 

ومييييذغر ييييأل رتلييييترغأل إليييي  رتأتيييي رعل هيييي ر عيييي تةر  ررررر
غم اييأر ييلرنهإل يي رغمإلح سييبة,روإلعيي   أر عييتغترغمتقيي أ أر

وغضيييعلرغمإل م ييية,رإلييي رمبييي رغمعت يييترإلييي رغألكييي ت إل   رور
غمإلع   أ.ركإل رط مي رغمعت يترإلي رغمإلسيتثإلأ  ربأل  ي  ر
نكثييأرشيي    ة,ر إلكيي ه رإليي رتق يي  رغمجوغ يي رغممت يي ت ةر
ملعإلل   رغمتلرتجأ ه رغمشيأكة,رأل رهيذغرإلي رشي   رن ر
 تيي  رمهيي رغمق يي  ربتق يي  رن ضيي رملإلليي طأروغمإل غ يي رغمتيي ر

,رميييييذمترمييييي  رإلجلييييي رإلعييييي   أر تتضيييييإل ه رغسيييييتثإل أغته
بألمغييي ءربعييي رر2٤٤3عييي  ررIASBةرغمإلح سيييبةرغمتوم ييي

غمبتغ  رغمإلح سب ةر لرغمكث أرإل رغمإلع   أرغمإلح سيب ة,ر
وضيييييييارغمإلعييييييي   أررةأنبيييييييةرإل ييييييي ر يييييييلر حكييييييي  رعإلل ييييييي

غمإلح سب ة,رإل رنج رتل ي  رغمإلجي م رغمتيلرتتطلي ر
 جأغءرغمكث أرإلي رغألحكي  رغمإله  يةرمكي رإلي رغمإليت أ  ,ر
وإلأغمبلرغمحس ب  ,رإل رليال روضيارإلتطلبي  رم ي  ر

ووغمع يية,رنورعيي رطأ ييمرغمعتإليي ترعليي رإلعيي   أررتم قيية
-Rules –Baإلح سيب ةرم  إليةرعليلرنسي  رغمقوغعيتر
sed Accounting Standardsروعل رغمأن رإلي ر.

ذمييتراهييأ رغمعت ييترإليي رغمإلشيي ك رغمتييلروغجهيي رهييذغر
,روهيييور2٤٤8غمتوجييي ,رك أل إليييةرغمإل م يييةرغمع مإل يييةر يييلر

غألإلييأرغمييذيرناهييأرغمح جييةر مييلرغمعتإليي ترعليي ر هيي ر
ت,ر  إليي ر تعلييمرب مإلعيي   أرغمإلح سييب ةرغمإلطبقيية,رإليي رجت يي

ش   رتع   رش    ةرغمتق أ أرغمإل م ة,رإل رلال رتطب يمر
غمإلعييي   أرغمق  إليييةرعلييي رنسييي  رغمإلبييي ت ,روغمتيييلرعلييي ر
غمييأن رإلإليي رتت حيي رإليي ر إلك   ييةرإلإل أسييةرغمحكيي رغمإله ييلر
علي ر طيي مرنوسييا,رسيوغءربشيي  رغمس  سيي  رغمإلح سييب ةر

 رغمإلح سييب ة,ر مرن هيي رتييو أرغمإلتبعييةرنوربشيي  رغمتقييت أغ
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إلعلوإلييي  رذغ ر  ع يييةرملإلسيييتلتإل  ,روميييتر  يييت رع هييي ر
تحسييي ر يييلرجيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م ييية,روتل ييي  ر يييأ ر
 تغأةرغألأب  ,ر لرح مةرإل ر ذغرك  ره  ترتوج رإلإل ثي ر
إل رمبي رإلأغمبيلرغمحسي ب  رمتب يلرغمإليتل رغمقي   رعليلر

 ,Jamal & Tan)نسيييييي  رغمإلبيييييي ت ر ييييييلرغمإلأغجعيييييية

ر.(2010
شييييييييهت رإله ييييييييةرغمإلح سييييييييبةروك ت جييييييييةرمييييييييذمترر  رررر

 يلرعإلل ي  ررغمإلتالحقةغمعت ترإل رغمتغ أغ روغمإلأغجعةر
  يييي  رعييي رغمب ييييوترغمإلح سييييب ةرغمق ييي  رغمإلأتبطييييةرب  

وعليي رغميييأن رإليي رن رإلعاييي رهييذ رغمتغ يييأغ ر.رغمإللتل يية
رغمتقي أ أ يلررغمإل تغم ة م رغمإل  ترإل رغمش    ةروررنت 

ملال يي  رن ييأررإلوط يي  رغمييبع رإل هيي ر عيترر ييأل غمإل م ية،ر
.روتعييترغمتقيييت أغ رغمإلح سييب ة,روإل هييو رغمق إليييةرإلحييتوت 
نكثييأرغمقضيي   ر ثيي أةرملجييت روغم قيي  ر ييلررنحييترغمع تميية,

ر,رح لرت طوي(Martin et al., 2006)رغم تأةرغمح م ة
غمتقيت أغ رغمإلح سيب ةرعلي رغمعت يترإلي رغمإل م يةررغمتقي أ أ

 رغ تغأةرتقيييورر,روغمتيييلغمإلعقيييتةروإلقييي    رغمق إليييةرغمع تمييية
 ,.Ayres et al)رغم تأغضي  رغمل  يةربهي بوضيار
كب ييأغ رمكيي رإليي ررتحييت   ر.روتإلثيي رتلييترغمتقييت أغ ر(2014

ر؛بسييييب رإلعييييت ه ,روإلأغمبييييلرغمحسيييي ب  رعليييي رغمسييييوغء,
بهييي ،روتقلييي رغألسيييوغمررةعيييت رغمت كيييترغمإلأتبطيييايييأوفر

غمإل م ييييية،روإللييييي طأرغممت ييييي ت،روغمتح ييييي غ رغ تغأ يييييةر
(Ghosh et al., 2016)ر.رر

غمتوسييييار ييييلرروبالتااااالك يمكاااان القااااو  باااا نرر  ر  رر
غ   يي  رعيي رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةروإلقيي    رغمق إلييةر
غمع تمة,ر لرغآلو ةرغألل أة,رعل رغمأن رإلإلي ر يو أ رإلي ر
إلعلوإليي  رنكثييأرإلالءإلييةرمييترتسيي عتر ييلرتأشيي ترعإلل ييةر
غتلييي ذرغمقيييأغأغ رإلييي رمبييي رإلسيييتلتإللرغمقيييوغ  رغمإل م ييية,ر

ح سيييييب ةرعليييييلرنسييييي  ركإلثييييي  رمتطب يييييمرغمإلعييييي   أرغمإل
غمإلبي ت ,ر مرن ي رإليي رشي   رن ر ل ي رإليي رتأجيةرثقييةر
غمإلسيييتلتإل  ر يييلرجيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م يييةرغميييوغأتةربهييي ,ر

 ييييلرتقييييت أرروذمييييتر ت جييييةرملبعييييترغمشل ييييلرغمإلييييتال  
غمل  يييةربهييي روغمإلتعلقيييةرب مإلسيييتقب ,روكيييذمترغألحيييتغلر

,رسوغءره إلةغمإله  ةرغمحك  رغمكث أرإل رغألم ر رته مح ج
غته رنورإلأغجعتهيييي ,روغمتييييلرتجعلهيييي رعأضيييي رع ييييتر عييييت

ملتح ييي غ رغ تغأ ييية.روب ييي ءرعلييي رذميييتر سيييعلرغمبحيييلر
غمح ملر ملرتأغس روغلتب أرغمعالمةرب  رغ   ي  رعي ر
غمتقييت أغ رغمإلح سييب ةروجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,روهييورإليي ر
سيي ت رغمتحقييمرإل يي ر اأ يي  ,روعإلل يي  ,ر ييلرب  ييةرغألعإليي  ر

رغمإل أ ة.
 مشكمة البحث -2
مأل إل  روغمتغ أغ رغممت  ت ةرغمإلتالحقة,رر اأغ ر      

غمتييلرإلييأربهيي رغمكث ييأرإليي رتو رغمعيي م ,رواهييوأرغمعت ييتر
إليييييي رغمقضيييييي   رورغمإلشييييييكال ,ركأل ه يييييي أرغمعت ييييييترإليييييي ر
غمشيييييييأك  رغمع مإل ييييييية,روغ ل ييييييي  رغمثقيييييييةر يييييييلرجيييييييوتةر
غمإلعلوإلييييي  رغمييييييوغأتةر ييييييلرغمتقييييي أ أرغمإل م يييييية,رك ت جييييييةر

إلعييييي   أرمالعتإلييييي تر يييييلركث يييييأرإلييييي رغألح ييييي  رعليييييلرغم
غمإلح سييب ةرغمق  إلييةرعلييلرنسيي  رغمإلبيي ت ,روغمتييلرتأتيي ر

,رعل رغميأن رإلي رض   ةغ تحت   رعل ه رغمعت ترإل رغم
كو هيي رتعيي  رإليي رشيي    ةرغمإلعلوإليي  رغمييوغأتةرب متقيي أ أر

روهييييورإليييي ر تضيييي ر ييييلرإلليييي وفرغمعت ييييترإليييي رغمإل م يييية,
بشي  ررإلسيتلتإل رغمقيوغ  رغمإل م يةوروغمإله  ي  رغمإل اإلي  ر

إل م ة,ر  را رغمعتإل ترغمإلت غ يترعليلرغمتق أ أرغمجوتةر
وذمتربسيب ررغمتقت أغ رغمإلح سب ةر  رغمتق أ أرغمإل م ة,

تأجيييةرعييييت رغمت كيييترغمإلأت عييييةرغمإلت  يييلةر  هيييي ,روغمبعييييتر
بألعيييتغته ,ررغمشل يييلرغمإليييتال  ر يييلرغألحكييي  رغمإلتعلقييية

وتقلييييييي رغألسيييييييوغمرغمإل م ييييييية،روإللييييييي طأرروإلأغجعتهييييييي ,
تغأ ية,روغمتي ر,روسهومةرتعأضه رملتح ي غ رغ غممت  ت

إل رش  ه رن رتجع رإلي رإل يتغم ةرغمإلعلوإلي  رغميوغأتةر
 ييييلرغمتقيييي أ أرغمإل م ييييةرعأضييييةرملشييييت,روب متيييي ملر إليييي ر
غمإلتومييارن ر ييمثأرغ   يي  رعيي رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةر
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ويمكاان صااياشة مشااكمة علييلرجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م ييةر
إليييي رهييييلررالبحااااث فااااك صااااورة التسااااا  ت التاليااااة 

 رهيييييلرعالميييييةرغمتقيييييت أغ رغمتقيييييت أغ رغمإلح سيييييب ة روإلييييي
غمإلح سب ةرب مإلع   أرغمق  إلةرعللرنسي  رغمإلبي ت  رإلي ر
غمإلق يييييوتربجيييييوتةرغمتقييييي أ أرغمإل م ييييية,روإلييييي رهيييييلرنهييييي ر
إلق   سيه  روإليي رهييلرغمعالمييةربيي  رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةر
غمإل  يييي رع هيييي روجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية رونل ييييأغ ر ذغر
رك  يي رغ  ييتغأغ رغمإله  ييةروغمتأغسيي  رغمسيي بقة,رتشيي أ
 ملرغألثأرغمسلبلرمإل  ي  رعي رغمتقيت أغ رغمإلح سيب ةر
عليي رجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,ر هيي ر وجييترتم يي رعإللييلر
عليييلرتليييترغمعالميييةر يييلرغمشيييأك  رغمإلق يييتةرب مبوأ يييةر

 غمإل أ ة 
 أهداف البحث -3
 هييتفرهييذغرغمبحييلرب يي ةرنس سيي ةر مييلرتأغسييةررر  ررر

وغلتبييييييي أرغمعالميييييييةربييييييي  رغ   ييييييي  رعييييييي رغمتقيييييييت أغ ر
غمإلح سييييب ةروجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية,ر ييييلرع  ييييةرإليييي ر
غمشييأك  رغمإلق ييتةرب مبوأ ييةرغمإل ييأ ة,رون ضيي  رغلتبيي أر
نثأربع رغمإلتغ أغ رغمأم ب ةرعللرتلترغمعالمة,روذمتر

غمسي بقةرإلي رر لرضوءرغ  يتغأغ رغمإله  يةروغمتأغسي  
جهيية,رو يييلرضيييوءروغميييارب  ييةرغألعإلييي  رغمإل يييأ ةرإلييي ر

رجهةرنلأا.ر
 أهمية ودوافع البحث -4
ملبحييييلر ييييلركو يييي راألكاديميااااة ت بييييارغألهإل ييييةر       

 بييي تأربتأغسيييةرغمعالميييةربييي  رغ   ييي  رعييي رغمتقيييت أغ ر
غمإلح سييب ةرورجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,روب يي ةرل  ييةر

 ر ضييييي  ةر يييييلرب  يييييةرغألعإلييييي  رغمإل يييييأ ة,ركإلييييي ر إلثييييي
ملتأغس  رغمس بقةرغمتلربحث ر لرسب رغ أتق ءربجوتةر
غمتقييي أ أرغمإل م ييية,روكيييذمترإلسييي  أةرغمهتإلييي  رغمقييي   رإلييي ر
مبييي رغمعت ييييترإليييي رغمبيييي حث  روغألكيييي ت إل   ر  إليييي ر تعلييييمر
ب آلثيييييي أرغمإلتأتبييييييةرعلييييييلرغ   يييييي  رعيييييي رغمتقييييييت أغ ر

غمإلح سييييب ة,روإلقيييي    رغمق إلييييةرغمع تميييية,روغمإلتإلثيييي ر ييييلر
تم ييييترنورتعيييي أ رتوجيييي رغمعت ييييترإليييي ررغمتأغسيييي  رغمتييييل

غمإل اإليييي  رغمإله  ييييةر حييييورغمأنبييييةر ييييلرتحسيييي  رجييييوتةر
غمإلعلوإل  رغمإلح سب ةرإل رلال رتقت  رإلعلوإل  رنكثيأر
إلالءإلةرغعتإل تغ رعللرغمتوسيار يلرغ   ي  رب سيتلتغ ر

رغمإل  ترإل رغمتقت أغ رغمإلح سب ة.ر
ملبحييلرإليي رإلح ومتيي رالعمميااة وتتإلثيي رغألهإل ييةررر  ررر

  ,رإليييي رشيييي  ه رن رتسيييي عترإلسييييتلتإللرغمتو يييي رم تيييي 
غمتق أ أرغمإل م ةر لرتأش ترمأغأغته ,ر لراي رغعتإلي ته ر
عللرتق أ أرإل م ةرتحتويرعللرتقت أغ رإلح سب ة,ركإل ر
 ستإلترهذغرغمبحلرنهإل ت رن ض  رمكو  ر سيع رملتبي أر
 أوضيييي رعإلل ييييي  رعلييييلرع  يييييةرإليييي رغمشيييييأك  رغمإلق يييييتةر

عل يةروغأتةرب مبوأ ةرغمإل يأ ة,رإلعتإليتغ رعلي رب   ي  ر 
ب متقييييي أ أرغمإل م يييييةرمهيييييذةرغمشيييييأك  ,روتقييييي أ أرإلأغمبيييييلر

رغمحس ب  ربش  ه .
وك ت جةرم تأةرغمتأغسي  ,رغمتي رت  ومي رغمعالميةررر  ررر

بييييي  رغ   يييييي  رعييييي رغمتقييييييت أغ رغمإلح سيييييب ةروجييييييوتةر
غمتقييي أ أرغمإل م ييية,روغمعوغإلييي رغمإليييمثأةر يييلرتليييترغمعالمييية,ر

ميية,رإليي ر ييلرغلتبيي أرهييذ رغمعالردوافااع البحااث تتإلثيي ر
جهيية,روغمبحييلرعيي رتم يي رعإللييلربشيي  رغمعوغإليي رغمتييلر
إل رش  ه رغمتي ث أرعلي رتليترغمعالمية,روب ي ةرل  ية,ر

ر لرب  ةرغألعإل  رغمإل أ ة,رإل رجهةرنلأا.
 حدود البحث -5
س قت يييييأرر,و قييييي  رألهيييييتغفرغمبحيييييلروإلشيييييكلت رر  ررر

غمبحيييييلرعلييييي رغلتبييييي أرغمعالميييييةربييييي  رغ   ييييي  رعييييي ر
غمتقت أغ رغمإلح سب ةروجوتةرغمتق أ أرغمإل م ةرملشيأك  ,ر
وغمتحقيييمرإل هييي ر اأ ييي  روعإلل ييي  ,روذميييترعليييلرع  يييةرإلييي ر
غمشييييييأك  رغمإلق ييييييتةرب مبوأ ييييييةرغمإل ييييييأ ة,روغمعوغإليييييي ر
غمإليييمثأةرعليييلرتليييترغمعالمييية,روتحت يييتغ ,رحجييي رغمشييييأكةر

غمإلأغجعييية.رميييذغر ليييأ رعييي روحجييي رإل شييي ةرغمإلح سيييبةرور
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 طييييييي مرغمبحيييييييلرغآلثييييييي أرغألليييييييأارغمإلحتإلليييييييةرملب يييييييوتر
غمإلح سييييب ةرغأللييييأا,ربلييييالفرغمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ة.ر
كإلييي رتقت يييأرغمإلتغ يييأغ رغمأم ب يييةرعليييلرحجييي رغمشيييأكةر
وحجيي رإل شيي ةرغمإلح سييبةروغمإلأغجعيية,رومييذغر لييأ رن ضيي  ر
عيييي ر طيييي مرغمبحييييلرنارإلتغ ييييأغ رأم ب ييييةرنلأا,كإليييي ر

حلرن ض  رتأغسةروغلتبي أرغمعالميةر لأ رع ر ط مرغمب
إلحييي رغمتأغسيييةر يييلرغمشيييأك  رن يييأرغمإلق يييتةرب مبوأ يييةر
غمإل ييييييأ ة,رنورغمإلمسسيييييي  رغمإل م ييييييةر اييييييأغ رمطب عتهيييييي ر

وأخيرًا فإن قابمية النتااج  لمتعمايس ساتكون غمإللتل ة.ر
 مشروطة بضوابط إختيار عينة الدراسة.

 خطة البحث -6
ألهتغ ييي ,ررغ طالمييي  رإلييي رإلشيييكلةرغمبحيييلروتحق قييي  ر      

وذميييتر يييلرضيييوءرحيييتوت روإل هج تييي ,رسيييوفر سيييتكإل ر
رغمبحلرعللرغم حورغمت مل:

 التقديرات المحاسبية من منظور مهنك. 6/1
 جودة التقارير المالية  المفهوس والقياس. 6/2
تحمياا  العةقاااة باااين اإلفصاااح عااان التقاااديرات  6/3

المحاساابية وجااودة التقااارير الماليااة, واشااتقا  
 فرض البحث.

المتغيااااارات الرقابياااااة المحاااااددة لمعةقاااااة باااااين  6/4
اإلفصاااااح عاااان التقااااديرات المحاساااابية وجااااودة 

 التقارير المالية.
 منهجية البحث. 6/5
 النتاج  والتوصيات ومجا ت البحث المقترحة. 6/6
 
 التقديرات المحاسبية من منظور مهنك 6/1

تييتغ ارعيي ررميياأغءرغمتييلغمأ  سييلررغمإلبييأأر تإلثيي ر رررر
غمتق أ أر لررغمعتإل ترعللرغمتقت أغ رغمإلح سب ةنهإل ةر
 إلييييتغترإلسييييتلتإللرغمتقيييي أ أررغمأنبييييةر ييييلر ييييلرغمإل م يييية
غتليييييي ذرعإلل ييييييةر ييييييلررذغ ر   ييييييتةبإلعلوإليييييي  ررغمإل م يييييية

,روتعك رحق قيةرغموغميارغمقي   ,روإلي رشي  ه رن رغمقأغأغ 
،رتاهيييأرحق قيييةرغألتغءرغمإلييي ملروغممت ييي تيرملشيييأك  

غمإل م ييييةرر سييييبةملإلحرغمأ  سييييل إلثيييي رغمهييييتفرروهييييورإليييي 
(Sterling, 1975روذميترك ت جييةرمال ل ي  ر ييلر,)

جييوتةرغمإلعلوإليي  ر ييلرايي رنسيي  رغمتكل ييةرغمت أ ل يية,ر
وهييييييورغألإلييييييأرغمييييييذيرغتضيييييي رإليييييي رلييييييال رغأل إليييييي  ر
غممت يي ت ةرغمتييلرتأتبيي رعل هيي ,رمييذغر كيي  رم غإليي  رعلييلر
غمشيييأك  رغمتوجييي ر حيييورغمعتإلييي ترعليييلرطيييأمرنليييأار

 يلرم ي  ربعي رملق   رتعإل رعللرإلوغجهةرغمق يوأر
رررغمب وترغمإلح سب ة,روإل رث ر لرجوتةرغمتق أ أرغمإل م ة.ر

غمب يييييوتررإلااااىالمحاسااااابية تشااااير التقااااديرات و رر ر رر
نورر,غمإلتأجيييةر يييلرغمقيييوغ  رغمإل م يييةرغمتيييلر وغجييي رم  سيييه 

 ,.Griffith et al)تراييأوفرعييت رت كيير,تق  إلهيي 
2011; Backof et al., 2014)ويمكن تعريفها .ر

"غمق إلييةرغمتقأ ب ييةرملب ييتر يي رايي رن يي  رغموسيي لةررب نهااا
ر؛أمثمااااااة هاااااا   التقااااااديراتوماااااان غمتم قييييييةرمق  سيييييي ".ر

غمإللييييي و ررم إليييييةرتل ييييي  غمل  يييييةربإلل  ييييي  رغم
,روحسيي ب  رغمإلييت    ر ميي رغمق إلييةرغمسييتأتغت ةرغمإلتومعيية

إلل  ييييي  رتو  ييييييارتكل يييييةرغأل ييييييو رغمث بتيييييةرعليييييي ر
,رغ  ييييييييأغترغمإلسييييييييتحم,رنعإل أهيييييييي رغ  ت ج ييييييييةرغمإلقييييييييتأة

,رحسيييي  رغمضييييأغ  رغمإلمجلييييةغمإل ييييأوفرغمإلسييييتحم,ر
 ميييييييتع واربرغملييييييي  إلل ييييييي رغملسييييييي  أرغمشيييييييهأة,ر
ت غإلي  رم ب رغمإلتعلقةرب مو ي ءإلل    روغمر,غمقض   ة

ميترهذ رغمتقت أغ رورر5(ISA 540)لال ر تأةرغمضإل  ر
؛رغ هييييالتروغمإل ييييأو   رإلثيييي رتكييييو ربسيييي طةر سييييب   ر

؛ر إلثييييرتعق ييييتغ رورتتطليييي ر جييييأغءغ رنكثييييأرن،رغمإلسييييتحقة
ح ميييةرعيييت ر.روتتييي  رروغمتيييتهوأر6م ييي  رغمق إليييةرغمع تمييية

                                                 
5
ثمساجعدح الراددَساخ  ISA 540معُاز المساجعح الدولٍ  

فصداداخ المذاظثُح تما فُها ذادَساخ الاُمح العادلح و اإل

 ذاخ الصلح ث .
6
ت نهددا المثلددذ الددرٌ  Fair Valueذعددسف الاُمددح العادلددح  

َم ن ته أأ َر  اظرثداش أصدل, أو ذعدىَح الردصال, مدا تدُن 
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ملتح ي روغسيع  رغمتقيت أغ رإلجي مرتلترغمت كترغمك إل ةر لر
 تأغضييي  رحيييو رغأل هييي رتسيييت تر مييي رة,رإلييي رمبييي رغ تغأر

وراييييأوفرنر,ورإلعييييتم رغمل يييي نر,غألتغءرغمإلسييييتقبلل
إليي رر,حكي  رشل ي ةنوغمتي رتعيترب يي ءرعلي رر,غم ي  عة
 ,.Griffith et al). غمتق ي  جعلهي ر يعبةرترشي  ه رن 

2012 ; Griffith et al., 2011)ر
و ايييييأغ رمايييييأوفرعيييييت رغمت كيييييترغمإلح طيييييةربتليييييترررر رر

غمتقت أغ ,روأنبةر لرغمإل  ترإلي رغمشي    ة,ر  إلي ر تعليمر
ب مإلعلوإليييي  رغمييييوغأتةر ييييلرغمتقيييي أ أرغمإل م ييييةرملشييييأك  ,ر

لرغمإل  يتر سع رإلستلتإلورغمقوغ  رغمإل م ةرملح يو رعلي
ر, يييلرغمومييي رغمإل  سيييي ر,  رذغ رغم ييييلةغمإلعلوإليييرإلييي 

 ألتوغ رغمإل م ييييةروغمب ييييوترليييي أ رغمإل  غ  ييييةربييييروغمل  يييية
ملتقييييت أغ رغمإلح سييييب ةررغمسييييل  رق يييي  غم رألغمعإلوإل يييية,ر
وغمعتيييأغفربهيييذ رغمقييي  ر يييلرر,غمق إليييةرغمع تميييةوإلقييي    ر

 ميي رج يي رإلييارتييوغ أر   يي ح  ررغمقييوغ  رغمإل م يية،رج بيي  ر
طأ قييةرحسيي  رعيي رغم تأغضيي  ,رغمإلييتلال ,روررك   يية
ملإلسيتلتإل  ,رإلي ر،رس و أرغمإلعلوإلي  رغمال إليةرغمتقت أ
رتق يييي  رغ  يييي  رغمشييييأكةرعيييي رغمإلليييي طأرغمإل م ييييةنجيييي ر

لعوغ يييترغمإلحققيييةرتق ييي إله رم،ر ضيييالرعييي ربشيييك رن ضييي 
(Anonymous, 2007.)ر
روبشااا ن اإلفصااااح عااان التقاااديرات المحاسااابيةررر رر

وإلع يي أرر7(5 شيي أرغمإلع يي أرغمإل ييأيرملإلح سييبةرأميي ر)
 ت جةرمايأوفر ملرن  ركر8(IAS 8غمإلح سبةرغمتوملر)

روعإلل ييييي  رغمتييييي رتت يييييفربهييييي رن شيييييطةر,عيييييت رغمت كيييييت
مر إلكييي رم ييي  رغمعت يييترإلييي رغمب يييوتر أل ييي رميييتررغمشيييأكة,

                                                             
تائع ومشرٍس َرىافس لدي كل منهمدا السبثدح والاددزج علدٍ 

اذمال الرثادش, وعلدٍ تُندح مدن الذادائق وَرعدامنأ تد زادج 

 (.;IAS 39 (16ز    دسج  معُاز المذاظثح المصسٌ 
7
( ثالعُاظدددددداخ 5معُدددددداز المذاظددددددثح المصددددددسٌ ز دددددد    

المذاظدددددثُح, والرغُدددددساخ فدددددٍ الراددددددَساخ المذاظدددددثُح 

 واألةألا ث.
8

ثالعُاظداخ المذاظدثُح,   IAS 8معُداز المذاظدثح الددولٍ 

 والرغُساخ فٍ الرادَساخ المذاظثُح واألةألا ث.
 

 إلكيي ر قيييطرروغ  إليي ر,غمقييوغ  رغمإل م يييةربتمييةرل ييغمإلوجييوتةر
رنحكيي    ييتغأررلتقييت أه .روت طييوارعإلل ييةرغمتقييت أرعليي

إلت حيييييةرغمإلعلوإلييييي  رغمتيييييت رب ييييي ء رعلييييي ر ليييييأررإله  ييييية,
 تطليي رغألإلييأرإلوثييومربهيي ،ر عليي رسييب  رغمإلثيي  رمييترغمور

غمييت و رغمإلشييكوتررتتعلييمربإليي ر ليي ؛ر)ن(رغمق يي  ربتقييت أغ 
غمق إليييييييةرغمع تميييييييةرر,ر) (تقييييييي ت رغمإللييييييي و ر  هيييييي ,ر) (

 ت ج ييةرغألعإليي أرغ ر,ر)ت(مأل ييو روغممت غإليي  رغمإل م يية
ترغمإل ي  ارغممت ي ت ةرغمإلقتأةرنورغم إلطرغمإلتوميار هيال

مت غإليي  رغ رغمإلسيتقبل ةرمأل يو رغمق بليةرمإلهيالت,ر) (
غمتقيييييت أغ رتليييييترغسيييييتلتغ رو عيييييترربإلوجيييي رضيييييإل    .

نس سييي   ر ييي ر عيييتغترغمقيييوغ  رغمإل م ييية,رومررغمإلعقوميييةرجييي ء ر
 شيي أرإلع يي أرب  إليي رر ييمتار ميي رغمإلسيي  ربإل ييتغم ته .

  يي  رعيي رمضييأوأةرغ ر9(IAS 1غمإلح سييبةرغمييتومل)
غمإل ييي تأرغمأ  سييي ةرملإليييتلال ركيييذمترورر,تأغضييي  غم 

بشيييييييي  رغألحييييييييتغلررغمتييييييييلرتعتإلييييييييترعل هيييييييي رغمتقييييييييت أغ 
غمتييييلرسيييي تأت رعل هيييي رنيرتغ  ييييأرنورتلييييتررغمإلسييييتقبل ة,
 ييلرإلبيي مصرغأل ييو روغممت غإليي  رلييال رغمعيي  رجييوهأير

ر(.2015Runesson ,)غمإل ملرغمإلقب 
وميييييييترنشييييييي أرإلجإليييييييارغمإلح سيييييييب  رغمقييييييي  و    ررر  ررر

رإلسييييتلتإللغمعت ييييترإليييي رن رر مييييلرAICPAغألإلأ كييييلر
  ايييأو ر ميييلرم  إليييةرغمإلأكييي رغمإلييي ملررغمتقييي أ أرغمإل م ييية

وهيورإلي ر إلثي رع  قي  رحق ق ي  رر," وأةرمحا ة"ب عتب أه ر
ب م سيييبةرمهييي ر يييلرغمتعيييأفرعلييي رحق قيييةرغألتغءرغمإلييي ملر

رغمعت ييييترإليييي راهييييأ رومييييذمتروغممت يييي تيرملشييييأك  ,
غمإل  يترر غ   ي  رعيب مح جيةر ميلررغآلأغءرغمتيلرت ي تي

ر, يييلر يييل رغمقيييوغ  رغمإل م يييةرغمإلح سيييب ةرإليي رغمتقيييت أغ 
ح ييلر أنيي رإلسييتلتإلورغمقييوغ  رغمإل م ييةر ييلرغمح ييو ر

بشيييي  رغمتغ  ييييأغ ر ييييلررغمإلعلوإليييي  ,غمإل  ييييترإليييي رر عليييي
مشيييي وترغسييييتلتغإله ر ييييلررغمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ة،ر اييييأغ ر

                                                 
9
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 المالُحث.
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غمإلإل أسةرغمعإلل ة،روهورغألإلأرغمذير شي أر ميلرت ث أهي ر
 ,White)غمإليييييييي ملرملشييييييييأك  غمكب ييييييييأرعلييييييييلرغألتغءر

ررر.(2011
تجييتأرغمشيي أةر مييلروجييوتربعيي رغآلأغءرغمتييلروررر  ررر

 ضييييييي  ةرنيرإلتطلبييييييي  رجت يييييييتةررجيييييييتواتيييييييأيرعيييييييت ر
ر,مإل  ييي  رعييي رغمتغ  يييأغ ر يييلرغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ة

(رIAS 8إلع ي أرغمإلح سيبةرغميتوملر)ربلالفرإلي رت  ومي 
عليييييييلرغميييييييأن رإلييييييي رن ر  ييييييي رمألسيييييييب  رغمت م ييييييية؛ر)ن(ر

غمقيوغ  رغمإل م يةر بيتو رغمأنبيةر يلرغمح يو رإلستلتإل ر
بشييي  رغمتغ  يييأغ ر يييلرر,عليييلرغمإل  يييترإلييي رغ   ييي ح  

غمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ة،ر مرن يييي ر بييييتورن رغمس  سيييي  رور
إلعيي   أرغمإلح سييبةرغمتوم ييةرتتطليي رب م عيي رتييو  أركإل ييةر

ر يأل ر ضي    ت جيةرميذمت،ركك   ةرإل رغم  ي  ،ر) (ر
تقيييييت أغ ر,ربشييييي  رغمغمإل  يييييترإلييييي رإلتطلبييييي  رغ   ييييي  

(رمي رIAS 8إلع ي أرغمإلح سيبةرغميتوملر) لررغمإلح سب ة
رأل رتليييييتر, ق بييييي رب مضيييييأوأةرتطلعييييي  رغمإلسيييييتلتإل  

غمتطلعيييي  رمرتتعلييييمر قييييطربحجيييي رغ   يييي ح  رغمتييييلر
وإليييي رثيييي رربجوتتهيييي ,رتقييييتإله رغمشييييأك  ,رومكيييي رن ضيييي  ر

  متوسييار ييلرغ   يي  رمييترمر تأتيي رعل يي رنيرتحسيي ر
إلع يي أرغمإلح سييبةرر) (رنل ييأغ ر ييأل رتعييت  ر ييلرغمجييوتة,
غمإلح سيييب ةرإلعييي   أرغم(رتو رتعيييت  رIAS 8غميييتوملر)

 رأللأارمترمر كو رم رت ث أرعإلليلربشيك ركب يأ,رغأل
  يي ح  رغ ضيي   ةرمييترمرتحييتلر  أميي  ركب ييأغ رتلييترغ 

ر)2011Chea , مإلإل أسييييةرغمإله  ييييةبر إليييي ر تعلييييم 
), 2015Runessonوكييذمت,روعلييي رغمييأن رإلييي ر.ر

،ر,روغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ةغمإل م يييةت يييوتروتعقيييترغألتوغ ر
غمتقيييت أغ رغمتيييلرمرتسيييت تر ميييلرنسييييع أرول  يييةرتليييتر

تكيييو رإلييي رعلييي رإليييتلال رن مبييي  ررتيييت رب ييي ء ر,رنورغمسيييوم
الر يير,ن ييأرم بلييةرملأ ييتر ييت رغلت  أهيي رإليي رمبيي رغ تغأة

 ,Bies)ه رتوجييترح جييةرمتييو  أرتوك ييترإلسييتق ربشيي  
ر.(2005

غمح يو رن ررويخمص الباحث مما ساب  إلاك       
تقييت أغ ر مب  إلي ر تعلييمررذغ رإل ييتغم ةعلي رإلعلوإليي  ر

,روغمإلعتإليييتةرعليييلرغمق إليييةرغمع تميييةغمإلح سيييب ةروإلقييي    ر
 ييييلرغمب  ييييةررغمإلعيييي   أرغمق  إلييييةرعلييييلرنسيييي  رغمإلبيييي ت ,

نكبيييييأرغمتحيييييت   رغمتيييييلرتوغجييييي ررنحيييييت إلثييييي رر,غمح م ييييية
,روذميترعليلرغمييأن رغمحسي ب  رإلأغمبيلإلعيت ه ،روكيذمتر

ح يلررعلوإل  رنكثيأرإلالءإلية,إل رمتأته رعللرتو  أرإل
وغمبعييترغمشل ييلرر,تأجييةرعييت رغمت كييتكيي رإليي ؛رمثأر يي

وغمتي ر,رغمتقيت أغ تليترعل رم إليةرغمإلتال  ر لرتقت أه ,ر
بع رإل هيي رعليي رعييتترإليي رغمإلييتلال رن ييأرغميي عتإلييتر

إللي طأرغحتإل م يةروجيوترتي تغتررغمق بلةرملأ ت,روإل رثي 
,وغمتييلرتكييو ر  جإلييةرعيي روجوتهيي ,ررجوهأ ييةرتحأ  يي  

تقيي أ أرغمإل م ييةرغمل  ييةرب مشييأك  ,روهييورغألإلييأر ييلرغم
غمييييذيرمييييتر تأتيييي رعل يييي رغ ل يييي  رثقييييةرغمإلسييييتلتإل  ,ر
ول  يييييييييةرغمإلسيييييييييتثإلأ  رغمحييييييييي م   ,رنورغمإلحتإللييييييييي  ,ر
وغمإلقأضيييي  ,ر ييييلرجييييوتةرغمإلعلوإليييي  رغمإلح سييييب ةرإليييي ر
جهيية,رو ييلرجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م ييةرغمتييلرتحتييويرعليي ر

رإلث رتلترغمتقت أغ رإل رجهةرنلأا.
ر
جااااااودة التقااااااارير الماليااااااة  المفهااااااوس  6/2

 والقياس
 إلثييي رغمهيييتفرغألس سيييلرملتقييي أ أرغمإل م يييةرتيييو  أر      

إلعلوإليي  رنكثييأرإلالءإليية,روذغ ر   ييتة,رتتعلييمربيي ألتغءر
غمإليي ملروغممت يي تيرملشييأك  ,رأل ييح  رغمإل يي م ,ر
وب ييييييي ةرل  يييييييةرغمإلسيييييييتثإلأ  ,رسيييييييوغءرغمحييييييي م   رنور

ترعإلل ييةرغمإلحتإلليي  روغمإلقأضيي  ,رمإلسيي عتته ر ييلرتأشيي 
غتل ذرغمقأغأغ ,رسوغءر  إل ر تعليمرب مسيتثإل أ,رنورميأغأر
إليييي  رغم تإليييي  ,روهييييورإليييي ر لقييييلرغمضييييوءرعليييي رنهإل ييييةر
ضإل  رتحق مرجوتةرغمتق أ أرغمإل م ة,رملت كترإل روجيوتر
إلعلوإليي  رإلال إلييةرمعإلل ييةرغتليي ذرغمقييأغأغ ,رإليي رشيي  ه ر
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-Jonas & Blan)تع  ييي رك ييي ءةرسيييومرأن رغمإلييي  ر
)2000 ,Kothari; 2000 chet,غم يييييييييييييييي أ ل,ر;ر

ر.2٤15
,ر ييالر وجييترجااودة التقااارير الماليااةب وفيمااا يتعماا    

 ,Verdi)تعأ ييييفرإلوحييييترإلت ييييمرعل يييي ربيييي  رغمبيييي حث  

-Waroonkun & Ussahawanitch ;ر2006
akit, 2011;ر(2٤٤5لل ييييييي ،رر;2٤15غم ييييييي أ ل,رر

ن رجوتةرغمتق أ أرغمإل م يةرر(Verdi, 2006)ح لر أار
  إلي ر تعليمرر,هلرغمتمةرغمتيلرتت يفربهي رتليترغمتقي أ أ

ب مإلعلوإلييي  رعييي رعإلل ييي  رغمشيييأكة,رول  يييةرغألأبييي  ر
غمإلح سييييب ة,روغمتييييت ق  رغم قت يييية,رغمتييييلر ييييت رتو يييي له ر

 & Waroonkun)مألطيأغفرغمإلسيت  تة.رب  إلي ر يأار
Ussahawanitchakit, 2011)ن هيي رغمحييترغمييذيرر

غمإلعلوإلييي  رغمإلح سيييب ةرإلال إليييةرمتلب يييةررت يييب ررع يييت 
غحت  ج  رغمإلستلتإل  ر لرغموم رغمإل  سي ,ر يلراي ر

متييييييي غ رغمشيييييييأكةرب مإلعييييييي   أروغمقيييييييوغ   روغمليييييييوغ  رذغ ر 
(رعليي رن هيي رإليي ر2٤٤5 هيي ر)لل يي ،رأر عب  إليي ررغمعالميية.

غمتيييي رتتضييييإل ه رر,تت ييييفربيييي رغمإلعلوإليييي  رغمإلح سييييب ة
إلي رإل يتغم ة,روإلي رتحققي رإلي رإل  عيةرر,غمتق أ أرغمإل م ة

(رعل رن هي ر2٤٤8ملإلستلتإل  .ركإل رعأ ه ر) بأغه  ،ر
إل رتتس رب رغمتقي أ أرغمإل م يةرإلي رشي    ةروغ   ي  رج يتر
ر,عييي رغمإلعلوإلييي  رغمتيييلرتعكييي رحق قيييةرغمإلأكييي رغمإلييي مل

بإلييي ر ت يييمرإليييارر,وغمإلتومعيييةرملشيييأكةر,وغألأبييي  رغمإلحققييية
ر,وغمإلييأتقب  نهييتغفروغحت  جيي  رغمإلسييتثإلأ  رغمحيي م   ر

ميييتإل ررب  إلييي رمتأشييي ترميييأغأغته رغمستثإل أ يييية.ر,ون يييأه 
مفهوماااًا شاااامًة لجاااودة (ر2٤15تأغسيييةر)غم ييي أ ل,ر

ب عتب أهيييي رعإلل ييييةر عييييتغترغمتقيييي أ أررالماليااااة رير التقااااا
غمإل م يييةرو قييي  ر طييي أر عيييتغترغمتقييي أ أرغمإل م يييةرغمإلطبيييم,ر
وتو ييي  رإلحتيييوارتليييترغمتقييي أ أرملإلسيييتلتإل  ربشيييك ر

غمتوم ي رغمإل  سي ,ر يلراي رتج ي روجيوترإلال  ,رو يلر
تحأ    رجوهأ يةر يلرذميترغمإلحتيوا,رحتي رتعبيأرتليتر

غمتقيي أ أرعيي رغموضييارغ مت يي تيرملشييأكةرلييال ر تييأةر
ر إل  ةرإلع  ةرب تم.

؛رأهميااااااة جااااااودة التقااااااارير الماليااااااةوبشييييي  ر رررررر
(رن ر  يي تةرجييوتةر2٤15نوضييح رتأغسييةر)غم يي أ ل,ر

غمإلشي ك رغمإلتأتبيةرغمتق أ أرغمإل م يةرإلي رشي  ه رتل ي  ر
علييلرعييت رتإل ثيي رغمإلعلوإليي  ,ربيي  رغألطييأغفرغمتغلل ييةر
ملشييأكةروغألطييأغفرغمإلتع إللييةر ييلرنسييوغمرأن رغمإليي  ,ر
وب مت ملر   تةرغمثقةرمك رإلي رغمإلسيتثإلأ  روغمإلقأضي  ,ر
إلإليي ر ييتع رإليي رمييتأةرغمشييأكةرعلييلر  يي تةرغسييتثإل أغته ,ر
ول ييييي رتكل يييييةرغ متيييييأغ .روك ت جييييي رميييييذمترشيييييهت ر

ل أةرغهتإل إلي  ركب يأغ ربضيأوأةرضيإل  رجيوتةرغمس وغ رغأل
غمتقيييي أ أرغمإل م يييية,روهييييورإليييي ر إلثيييي رغمييييتغ اروأغءروضييييار

(رغم ي تأرSFAC No.8غ ط أرغمإل ي ه إللرغمجت يتر)
,رعيييييييييي رإلجليييييييييي رإلعيييييييييي   أرغمإلح سييييييييييبةر2٤1٤ ييييييييييلر

(رب مشيييييييتأغترإليييييييارإلجلييييييي رإلعييييييي   أرIASBغمتوم ييييييية)
(روغميييييذير ييييي  رعلييييي رن رFASBغمإلح سيييييبةرغمإل م ييييية)
غمإل م يييييةرتشيييييتإل رعلييييي ر يييييوع  رإلييييي رجيييييوتةرغمتقييييي أ أر

غمل ييييي   رغم وع يييييةرملإلعلوإلييييي  رغمإلح سيييييب ةروهإلييييي ؛ر
,روغمتإلث ييييييييييي ر1٤غمل ييييييييييي   رغمأ  سييييييييييي ةر)غمإلالءإلييييييييييية

(,روغمل يييييييييييي   رغمإلعيييييييييييي  ةر)غمق بل ييييييييييييةر11غم يييييييييييي تم
,روغمق بل ييييييةر14,غمومت ييييية13,رغمق بل يييييةرملتحقييييييم12ملإلق أ ييييية

                                                 
10
: َاصددددددددد تهددددددددا أأ ذ ددددددددىأ  Relevanceالمن مددددددددح  

المعلىمددداخ المذاظدددثُح  دددادزج علدددٍ اددددداز ذغُُدددس فدددٍ 

 سازاخ معرمدمُها, ومعداعدذه  فدٍ ذاُدُ , أو ذ كُدد, أو 

ذصدذُخ,  ددسازاذه  تشد أ األدددداز الما دُح والذا ددسج 

والمعدددراثلُح. ولرذاُدددق ذلدددك الماصدددُح َجدددة أأ ذ دددىأ 

ىمدداخ لهددا  ُمددح ذنث َددح أو  ُمددح ذ كُدَددح أو كنهمددا المعل

 (.2015 الصُسفٍ, 
11
:  Faithful Representationالرمصُدددددل الصدددددادق  

َاصددد تدده أأ ذرصددل المعلىمدداخ المذاظددثُح تاتكرمدداش, 

الذُادَددح, و الملددى مددن األةألددا  الجىهسَددح  الصددُسفٍ, 

2015.) 
12
 انُدح : َاصد تهدا ام Comparabilityالااتلُح للماازنح  

ماازنح المعلىماخ المذاظثُح لشدسكح مدا مدع المعلىمداخ  
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(,روذمييييييتربهييييييتفرغمتو يييييي رمإلعيييييي   أرع م ييييييةر15مل هيييييي 
وتةرغمتقييييي أ أرغمإل م يييييةرغمجييييوتة,رإلييييي رشييييي  ه رتع  ييييي رجييييي

(Van Beest et al., 2009روتجيتأرغمشي أةر,)
 مييييلرن رغمل يييي   رغألس سيييي ةرتعييييترغألكثييييأرنهإل يييية,ر
إلق أ ييةرب مل يي   رغمإلعيي  ة,ر ييلرتحت ييترإلييتارجييوتةر

رغمإلحتوارغمإلعلوإل تلرملتق أ أرغمإل م ة.
و ييييلرهيييييذغرغم يييييتترتشيييي أرتأغسيييييةر)عب يييييترغ ,ررر  ررر

أ أرغمإل م ةر تتطل ر(ر ملرن رتحق مرجوتةرغمتق 2٤٤5
تحق ييمرثالثييةرن ييوغترإليي رغمجييوتةروهيي ؛رجييوتةر يي  نةر
غمتقأ أ,رجوتةرإلحتوارغمتقأ أ,روجوتةرعأ رغمتقأ يأ.ر
و اييأغ رألهإل ييةرجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,رنشيي أ رتأغسييةر

تقياايس جااودة التقااارير (ر مييلر إلك   ييةر2٤٤6إلشيي بط,ر)
إل رلال رغمإلتغل رغميثاللرغمت م ية؛ر)ن(رإليتل ررالمالية

غحت  ج  رغمإلستلت :رو إلك رإلي رلالمي رتق ي  رغمجيوتةر
غعتإليي تغ رعليي رإلييتارتلب ييةرغمتقيي أ أرغمإل م ييةرمحت  جيي  ر
غمإلسيييييييتلتإل  ,رإلييييييي رليييييييال رإليييييييتارغسيييييييت  تته رإلييييييي ر
غمإلعلوإل  رغموغأتةربه .ر) (رإلتل رحإل  ةرغمإلسيتثإلأ:ر
و ت رغمتق   رب  ء رعل رإلتاروضو رغمإلعلوإلي  رغميوغأتةر

 إللهيييييي .ر) (رإلييييييتل رثقييييييةر ييييييلرغمتقيييييي أ أرغمإل م يييييية,روتك
غمطييأفرغمث مييلر ييلرغمتقيي أ أرغمإل م يية:رح ييلر ييت رغمحكيي ر

                                                             
المذاظدددثُح المماشلدددح لشدددسكح أةدددسي ةدددنش نردددط الرردددسج 

 (.2015المالُح  الصُسفٍ, 
13
: َاصدددد تهدددا ام انُدددح  Verifiabilityالااتلُدددح للرذادددق  

الر كد من الرمصُل الصدادق الظداهس, امدا تألسَادح مثاشدسج 

أو بُس مثاشسج من ةنش من ةنش المندظح المثاشسج, 

فذدددددد المددددددةنخ واإلفرسا ددددداخ واعدددددادج الذعددددداب 

 (.2015 الصُسفٍ, 
14
َاصدددددد تهددددداذىفُس المعلىمددددداخ  Timelinessالى رُدددددح  

المذاظثُح فٍ الى د المناظدة تذمداذ الادسازاخ,  ثدل أأ 

 (2015ذراد  دزذها للر شُس علٍ الاسازاخ  الصُسفٍ, 
15
: َاصدددددد تهدددددا  Understandabilityالااتلُدددددح للرهددددد   

الماصدددُح النىعُدددح الردددٍ ذم دددن معدددرمدمٍ المعلىمددداخ 

المذاظدددددثُح, مدددددن ذوٌ المعسفدددددح المذاظدددددثُح تمعدددددرىي 

معادددىش, مدددن ذذدَدددد أهمُرهدددا تالنعدددثح لهددد   الصدددُسفٍ, 

2015.) 

عليييلرجيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م يييةرو قييي  رمهيييذغرغمإليييتل رب ييي ء ر
رعل رثقةرغمإلجتإلار لرتلترغمتق أ أ.رررر

روفيما يتعم  بمقاييس جودة التقارير المالياةررر  رر
 & Choi & Pae, 2011; Hong)تأغسيت ررتشي أ

Andersen, 2011)ملرن  رمر وجترإلق   رإلوحتررر 
إلت يمرعل يي ,رنورإلقبييو رع مإل ي  ,رمق يي  رجييوتةرغمتقيي أ  أر

ر؛إلق    ربت لةرإلثي عتةر رغغستلتغمإل م ة,رح لر إلك ر
،رغحتإلييييي  رغميييييتح ارغمإلح سيييييبلرجيييييوتةرغمسيييييتحق م  ،

ضعفرجوهأ ةرنوج رروجوتحتولرغأللط ء،رغحتإل  ر
رنورنتع  رغمإلأغجعة.ر لرغمأم بةرغمتغلل ة،

 مييلرعييت روجييوتررويخمااص الباحااث ممااا سااب        
تعأ يييفرإلوحيييترمجيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م ييية,رح يييلر إلكييي ر
تعأ  هييييي ربكو هييييي رتإلثييييي رجيييييوتةرغ   ييييي  ,رنورجيييييوتةر
غألأبييي  ,رنورإلييي رليييال رجيييوتةرغمإلعلوإلييي  رغمإلح سيييب ةر
غموغأتةربهي ,ر مرن ي ربتحل ي رغمتأغسي  رغمسي بقةر للي ر

 أرغمإل م ييةرغمب حييلر مييلرن يي ر إلكيي رتعأ ييفرجييوتةرغمتقيي أر
ب  هيي رعإلل ييةر عييتغترغمتقيي أ أرغمإل م ييةر ييلرضييوءر طيي أر
 عييتغترغمتقيي أ أرغمإل م ييةرغمإلطبييم,رب مشييك رغمييذير جعيي ر
غمإلعلوإل  رغمإلح سب ةرغموغأتةربه رتعك رحق قيةرغألتغءر
غمإل ملروغممت  تيرملشأكة,روتو   رتلترغمإلعلوإل  ر
بإلستويرتجإل ارإلال  ,روبتو رتحأ    رجوهأ ة,رو يلر

غمإل  س رمإلستلتإل ه ,ربإل ر إلك ه رإلي رتأشي تررغمتوم  
مييأغأغته .رح يييلرتعإليي رغمتقييي أ أرغمإل م ييةرع م يييةرغمجيييوتةر
عللر   تةرثقةرغمإلستلتإل  ر لرغمإلعلوإل  رغمإلح سب ةر
غمييييييوغأتةربهيييييي ,روهييييييورغألإلييييييأرغمييييييذير عيييييي  رإليييييي رثقييييييةر
غمإلسييتلتإل  ر ييلرتلييترغمتقيي أ أ,رإلإليي ر سيي ه ر ييلرتعيي ر

 ,رول يي رتكل ييةرميتأةرغمشييأك  رعلييلر  ي تةرغسييتثإل أغته
رغممتأغ .
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تحمياااا  العةقااااة بااااين اإلفصاااااح عاااان  6/3
التقااديرات المحاسااابية وجااودة التقاااارير 

 المالية, واشتقا  فرض البحث
ر،غمإلييي  رنسيييوغمرأن روتك إلييي غمعومإليييةرر يييلراييي       

ر,ومرتي غ سيببته ,رغمضطأغب  رغمتلررو اأغ رملعت ترإل 
علييلرإلسييتويرغمعيي م ,رإلوجييةرإليي رغم ييتإل  رغمت ا إل ييةر

غمإل م يييييةرتقييييي أ أرغمرجيييييوتةغمإلسيييييتثإلأر يييييلررثقيييييةغهتييييي  ر
بشييييتةر ييييلرعييييتةرإل  سييييب  رإل ييييذربتغ ييييةرهييييذغررلشيييأك  م

غمإلح سيب ة,رإلي روضيارغمإلعي   أرعإلل يةرتوغج رورغمقأ .ر
ول  ييةر  إليي ررعييتة,تحييت   رمبيي رغمإل اإليي  رغمإله  يية,ر
رإلعييييي   أرغمإلح سيييييبةرغمإل م ييييية تعليييييمرب مح جيييييةرمتو  يييييمر

 يلررمالسيتلتغ جعله ر  محةر رغمذيرب مشك ره تغ  أرور
رغألطيييييييييأرغمإلمسسييييييييي ةروغممت ييييييييي ت ةرذغ مشيييييييييأك  رغ

غمإل م ييةررغمتقيي أ أروذمييترإليي رنجيي رن رت ييب ،رغمإللتل يية
ملإلشيي أك  ررذغ ر   يتةهيذ رغمإلعيي   أررايي غمإل تجيةر يلر

,روذمييتر ييلرجإل ييارن حيي ءرغمعيي م ,رسييومرأن رغمإليي   ييلر
أ أرتلب ةرملإلط مب  رغمإلت غ تةرإلي رمبي رإلسيتلتإللرغمتقي 

 ,.Filip, Et al)غمإل م ييييييةربضييييييإل  رتحق ييييييمرغمجييييييوتة

ر.رر(2015
(ر ميلرElliott, Et al., 2016وتشي أرتأغسيةر)ر رررر
غستعتغترميت ارسيعأرنعلي رملسيه رر علرمإلستثإلأ  ن رغ

إليي رعليي رغألرذغ رغمإلسييتوار  شييأكب م سييبةرملر,غموغحييت
ذغ ررغمشييأك   سييه رإلق أ ييةربجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية،ر

 يييلرجيييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية،ررغمإليي ل  رإليي رغمإلسييتوي
جييييوتةرغمتقيييي أ أرر وضيييي رتقأ ييييأرإلأغجعييييةروجييييوترايييي 

,ر اييأغ رألهإل ييةرغمجييوتةرغمشييأكت  رمكييالغمإل م ييةرغم سييب ةر
 لرتأش ترعإلل يةرغتلي ذرغمقيأغأغ رغ مت ي ت ةرغمإلتعلقيةر

تشيييي أرغمتأغسيييي  رغم اأ ييييةروغمتجأ ب ييييةرب مشييييأكة.ركإليييي ر
 ملرن رر(Dou, Et al., 2012)تبع  رمتأغسةرغألل أةر

غمتييلررإللك ييةغمرإليي رذواإلسيي هإل  رغمشييأك  رغمتييلربهيي ر

مييييييييت ه رر((blockholders:ر5رتسيييييييي ويرنورتتجيييييييي و 
إلسييييتويرنعلييييلرإليييي رجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية,رإلق أ ييييةر
بغ أهيي رإليي رغمشييأك  ,رح ييلر إلكيي رمهييممءرغمإلسيي هإل  ر

بب ييارغألسييه رإليي رإلإل أسييةرغمضييغطرإليي رلييال رغمتهت ييتر
إلثيي رذمييترغمتهت ييتر إلثيي ر شيي أةررعليي رغ تغأة,رأل رت   ييذ

ذغ رإل تغم ةرملإلتع إلل  ر يلرغمسيومرب  ل ي  رم إليةر
غمشيييييأكة,رإلإلييييي ر يييييمثأربشيييييك ر  جييييي بلرعلييييي رغمسيييييلوتر
غ تغأي,رح لر حترإل رغمتح  غ رغ تغأ ة,رغمتلر إلك ر
ن رت شييييي ر ت جييييييةرموجييييييوترغمتقيييييت أغ رغمإلح سييييييب ةر ييييييلر

ر(Mutlu, 2016ب  إلي رتشي أرتأغسية).رغمتقي أ أرغمإل م ية
غمإلعلوإلييي  رغمإلح سيييب ةرغمإل  ييي رجيييوتةر  ييي تةررن ر ميييل

تعإلييي رعلييي رر,غمتقييي أ أرغمإل م يييةع هييي ,روب متييي ملرجيييوتةر
غمحيييييترإلييييي رإلشييييي ك رغموك ميييييةربييييي  رحإلليييييةرغألسيييييه رور
غمإلقأض  .ر  متق أ أرغمإل م ةربإل رتو أةرإل رشي    ةر يلر
غمب     رغمتلرتعك رنتغء,روب  ة,رغمشأكةرتعيترغموسي لةر

لرنسييوغمرغمييت  ,رإليي رنجيي رغمتييلر ييت رغمعتإليي ترعل هيي ر يي
ر بأغ رغمتع متغ ربإلستوارإلعقو رإل رغمثقة.

م ي  رغمعت يترإلي رغمب يوترروعل رغمأن رإل رن ي ر يت ررررر
عل ر,روجوترتأجةرع م ةرإل رغمتمةر لرا غمإلح سب ةر

وغميييتغ    ،ررغمإليييت    رغم قت ييية،ر جإلييي ملر؛سيييب  رغمإلثييي  
 كيييييو رروغمتيييييلر,تكل يييييةرغمإلإلتلكييييي  روغآلم روغمإلعيييييتغ 

غمإلال إليةررغمإلح سب ةرةغمس  سرغلت  أغمحمر لررلشأكةم
نورتقيييو  رر,إللتل يييةغمطيييأمرغمسيييتهالتررإلثييي ؛رمق  سيييه 

غم  جإلييييييةرعيييييي رغملتال يييييي  ررغمإلليييييي و ,ره يييييي رتكييييييو 
ر  تجيةرعي رغليتالفرغمس  سيةرغمإلح سيب ةرغمإلتبعيةرن يأ

,ر مرن ي رميترتتعيأ ربعي رغمب يوترعيت رغمت كيتاأوفر
 تومييارر ميةو يلرتليترغمحر.عيت رغمت كيتمايأوفررغألليأا

غمإله  يييةر يييلرإلثييي رهيييذ رغألحكييي  رغسيييتلتغ ررغ تغأةرإلييي 
ن يييأرورإلح  يييتة،رتقيييت أغ رتقيييت  رإلييي رليييال رر,غمحييي م 
مييت و رغمإلشييكوترغرتحت ييترة,رعلييلرسييب  رغمإلثيي  ؛إلتح يي ر

،رتييتهوأرغمشييهأة ييلرتح يي له ،رأسييو ر عيي تةرغمه كليية،ر
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ومترمأل و روغ مت غإل  ,رغمق إلةرغمع تمةرتقت أروكذمتر
)ن(ررغمل  ييييةربتلييييترغمتقييييت أغ ربيييييرضيييي  تتعلييييمرغم تأغ

ر,غمتغ ييأغ ر ييلرغمتك وموج يي ر؛متطييوأغ رغمإلسييتقبل ةرإلثيي غ
ر؛غمعوغإلييي رغممت ييي ت ةرإلثييي ,ر) (رنور تييي   رغمتق ضيييل

ر, إليورغم ي ت رغمإلحليلرغ جإلي ملإلعيت ررإلعت رغمتضل ،
عي ر   ح  رغمأ  سي ةروإل رث ر   روإلعتم رغم   تة.

غمل  ييةرب متقييت أغ رغمإلح سييب ةرع ييتر تأغضيي  رغمرتلييت
رغمتقي أ أسي عترإلسيتلتإللرميترت عتغترغمتقي أ أرغمإل م ية،ر

 تغأةر حييورغسييتلتغ رغمحييمر ييلرغإل يي ررغمإل م ييةر ييلر هيي 
عيييت رورربييي  رغمس  سييي  رغمإلح سيييب ةرغمإللتل ييية,رغملت ييي أ
,روهييورإليي رمييتر ل يي رإليي رغمشييتر ييلر متح اغممتيي غ ربيي

عييي رايييأوفرإليييتارإل يييتغم ةرغمتقييي أ أرغمإل م يييةرغم ييي ت ر
ر.(Spasić & Mihajlov, 2014)عت رغمت كتر

وك ت جيييييةرأل رايييييأوفرعيييييت رغمت كيييييترغمإلح طيييييةرر رررر
بب  ييييةرعإليييي رغمشييييأكة,رون شييييطته ,روغعتإليييي ترغمتقييييت أغ ر
غمإلح سييييب ةرغمإلت غ ييييترعلييييلرغألحكيييي  رغمإله  ييييةرغمه إليييية,ر

غمح يييو رعلييي ر يييلررغمإلقأضييي  ميييتأةرروغمتيييلرتحيييترإلييي 
تقييي أ أرغمإلعلوإلييي  رتم قيييةروإلوثيييومربهييي رإلييي رإل يييتأير

غمإل م ة,رحو رغمقتأةرعل رستغترن  رغمت  ر لرغموم ر
نإل  ررع  ق  رتإلث ررغمإلحتت,رنورت ع  رغم وغ ترغمإلستقبل ة,
,رتوضييييييي رتأغسيييييييةرتحت يييييييترإللييييييي طأرغم تإلييييييي  ربتمييييييية

(Akins, 2015رن رح ميييةرعيييت رغمت كيييترغمإلأت عييية,ر)
غمإلأتبطةربإلل طأرغم تإل  رإل رش  ه رن رتل  رإلي ر

 ييييييية,روكيييييييذمترغألإليييييييأرب م سيييييييبةرجيييييييوتةرغمتقييييييي أ أرغمإل م
 & Penman, 2007 ; Schipper)ملإلسيتثإلأ  

Vincent, 2003)غألوأغمرسيومررةه  ير نعأب.رومذغر
هيي ربشيي  رغمعتإليي ترغمإلت غ ييترإلل و رعيي رغمإل م ييةرغمك ت يية

مإلييي ررعلييي رغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ةر يييلرغمتقييي أ أرغمإل م ييية,
تحت يييترطب عيييةروإليييتاررع يييترة ره إلييي حكيييتتطلبييي رإلييي رن
رغمإلتعلقييةربتلييترغمتقييت أغ ,ربسييب راييأوفغ   يي ح  ر

ررررررررررغمإلأتبطييييييييييةربهيييييييييي ,روذمييييييييييترآلث أهيييييييييي عييييييييييت رغمت كييييييييييتر

غمسييييييييييييييلب ةرغمإلحتإللييييييييييييييةرعلييييييييييييييلرجييييييييييييييوتةرغمتقيييييييييييييي أ أر
(روكييييييييذمترب يييييييي ء رعليييييييي رPenman,2007غمإل م يييييييية.)

ع يييييتررإلأغمييييي رغمحسييييي ب  توغجييييي رميييييترغمإلشييييي ك رغمتييييي ر
ر؛ يي وغمإلتإلثلييةرإلأغجعييةرغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةرغمإلعقييتةر

أرغمإلسييتلتإلةر يي رغمتق يي  ,رهإليي  ربعيي رإليي رغمع   يي 
لتبييي أرغمب   ييي  رغمإلسيييتلتإلةر يييلرحسييي  رغغم شييي ر يييلر

 تأغضيي  رغم إلييوذ ,رلتبيي أرن ييأرغمكيي فر ,رغمأغمتقييت 
عت رغم اأر يلرغألتميةرر,س م  رغمعإل  نغم ش ر لر ه ر

غمل أج ييييةرع ييييترتق يييي  رغم إلييييوذ ,روغم شيييي ر ييييلرغلتبيييي أر
,رإليي رشييي   رن رغمأم بييةرعليي رغمإليييتلال ر ميي رغم إليييوذ 

تممييييةرعليييي رغمعالمييييةرغمسييييلب ةربيييي  رغمتقييييت أغ رر عطييييل
 ,.Griffith et al)غمإلح سب ةروجوتةرغمتق أ أرغمإل م ةر

إليي ر شيي أر ميي رن يي رع ييتإل رت ييب رتلييتر,روهييور(2011
غمتقيت أغ رنميي رإل ييتغم ةرت يب رنميي ر   ييتةرملإلشيي أك  ر

سوغمرأن رغمإل  .روهذغر ت رعل رغمح جةرغمإل سةرن لر
ج رتع  ي رنإل رر,ح سبةمتع   رإل تغم ةرغمتقت أغ رغمإل
ب م سيبةرمإلتليذارغمقييأغأررإل يتغم ةرغمقيوغ  رغمإل م يةرككي 

(Dechow & Dichev, 2002; penman, 
ر.رر(2007

ب يييي ء رعليييي رتحل يييي رروماااان ثااااس يمكاااان القااااو ررر  رر
غمتأغسييي  رغمسييي بقةرن ييي رك ت جيييةرمايييأوفرعيييت رغمت كيييتر
غمإلأتبطيييةربألعيييتغترغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ة,روغمتيييلرتإلثييي ر
تحييييت   ركب ييييأغ ر وغجيييي ركيييي رإليييي رإلعييييترتلييييترغمتقييييت أغ ,ر
وإلأغمييي رغمحسييي ب  ,رتييي ل  رتأجيييةرثقيييةرإلسيييتلتإللر
غمتق أ أرغمإل م ةر لرجوتةرتلترغمتق أ أ.روب  ء رعل رإلي ر

ر   نةر أ رغمبحلرك مت مل:رسبمر إلك 
H 1  ياا ثر اإلفصاااح عاان التقااديرات المحاساابية  

رسمبًا عمى جودة التقارير المالية
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المتغياااارات الرقابيااااة المحااااددة لمعةقااااة  6/4
بين اإلفصاح عن التقديرات المحاسابية 

 وجودة التقارير المالية
ضييييي  ءرغمثقيييييةر يييييلرر رررر متحق يييييمرنهيييييتغفرغمبحيييييل,روغ 

 سيييتعأ رغمب حيييلر  إلييي ر ليييلرنهييي ر ت  جييي رغمإلحتإللييية,ر
غمإلتغ أغ رغمأم ب ة,رغمإلمثأةرعل رغمعالمةرب  رغ     ر
عيييي رغمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ةروجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية,ر
وغمتلرإل رش  ه رتل   رغألثأرغمسلبلرغمإلحتإلي رمتليتر
غمعالمة,روذمترإل رليال رتتبيارغمتأغسي  رغمسي بقةرذغ ر

 ,klai & Omri, 2011; Jinri & Xinran)غم لةر
2012; Penman & Zhang, 2002; Masulis 

& Mobbs, 2016إلحإلييوت,ر;ر2٤11غمأشيي تي,ر;ر
ر2٤13غم ت  ،ر(عبتر ;2٤1٤
 & klai),رنشي أ رتأغسيت روفاك ها ا الصاددر  رررر

Omri, 2011; Jinri & Xinran, 2012)ميلرر 
توغ ارن  ركلإل ر غت ر سبةرغمإللك ةرغ تغأ ةركلإل ر غت ر

غ تغأةرمتب لرإلإل أس  رإلح سيب ةرإلتح ايةرع يتر عيتغتر
غمتق أ أرغمإل م ة,روإل رث رغمبعترع رغمتح ي غ رغ تغأ ية,ر
وب متييي ملرتحسيييي رجيييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م ييية.ركإليييي رتشيييي أر

(ر مييلرن رغمييتو رغمتييلرتتب ييلر2٤11تأغسييةر)غمأشيي تي,ر
إلعييي   أرغمإلح سيييبةرغمتوم ييية,روغمتيييلرتعيييترإلعييي   أرإلب  يييةر

مإلبي ت ,رتتإلتيارتق أ أهي ربجيوتةرنكبيأرإلي رعللرنس  رغ
تلييترغمييتو رغمتييلرتتب ييلرإلعيي   أرغمإلح سييبةرغألإلأ ك يية.ر

(ر مييييييييلرن ر2٤1٤ب  إليييييييي رتشيييييييي أرتأغسييييييييةر)إلحإلييييييييوت,ر
غمإلحييتتغ رغمت م ييةرإليي رشيي  ه رغمتيي ث أرسييلب  رعليي رجييوتةر
غمإلعلوإليي  رغمإلح سييب ة,روإليي رثيي رعليي رجييوتةرغمتقيي أ أر

إلبيييييي ت رغمإل م يييييةروهيييييي ؛ر)ن(رعييييييت رغمتطب ييييييمرغمسييييييل  رمل
غمإلح سييب ةرغمإلع  ييةرب مح يي ارعليي ,روتحسيي  ,رغمجييوتة,ر
نورتج هلهيييي .ر) (رغسييييتلتغ رغمبييييت  رغمإلح سييييبلرن ييييأر
غمسييييييل  ,رك ت جييييييةرملإلأو ييييييةرغمتييييييلرتو أهيييييي رغمس  سيييييي  ر

غمإلح سييب ةرسييوغءرعيي رعإلييت,رنورعيي رن ييأرعإلييت.ر) (ر
روجوترتع أ ر لرغمإل  م رب  رغألطأغفرغمإللتل ة.ر

(رغمي ر2٤13غم تي  ،رنش أ رتأغسيةر)عبيتركإل رررر  رر
ن رحجييي رإل شييي ةرغمإلح سيييبةروغمإلأغجعيييةر  عيييترإلييي رنهييي ر

كإليي رر.غمعوغإليي رغمتيي رتييمثأرعليي رجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية
ن رجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م ييييةرتعكيييي ,روتتيييي ثأ,ربسييييإلعةر

(.ركإل ر إلثي رMasulis & Mobbs, 2016غمشأكةر)
حجيي رغمشييأكةرنحييترغمإلتغ ييأغ رغمأم ب ييةرغمتييلر إلكيي رن ر

الميييةرإلحييي رغمبحيييل,رإلييي رليييال رتييي ث أ رتيييمثأرعلييي رغمع
عليييييي ركيييييي رإليييييي ؛رسييييييإلعةرغمشييييييأكة,روجييييييوتةرإلأغجعييييييةر
غمإلعلوإلييييييي  رغمإلح سيييييييب ة,رمكو ييييييي رنحيييييييترغمل ييييييي   ر

 ,Dechow & Dichev)غمتشيغ ل ةرغمإلإل ي ةرملشيأكةر
ر.(2002

وسوفر أك رغمب حلرعل رنثأرك رإلي ؛رحجي ررر  ررر
غمشييييأكة,روحجيييي رإل شيييي ةرغمإلح سييييبةروغمإلأغجعيييية,ركيييي ه ر
غمإلتغ أغ رغمأم ب ةرذغ رغم لةرب معالمةرإلح رغمتأغسة,ر
عل رنأغأرغمتأغس  رغمسي بقةرسي م ةرغميذكأ,روذميترإلي ر
نجيي رغمو ييو رمييتم  رعإللييلرعليي رنثييأرتلييترغمإلتغ ييأغ ر

 ييةرإليي رغمشييأك  رعليي رهييذ رغمعالميية,رغعتإليي تغ رعليي رع 
غمإلق تةر لرغمبوأ ةرغمإل أ ة,رإل رنج رغ ج بةرعللر

رغمتس مم  رغمت م   :ر
  هااا  يختماااف التااا ثير السااامبك ل فصااااح عااان 1س

التقااديرات المحاساابية عمااى جااودة التقااارير الماليااة, 
 باختةف حجس الشركة ؟

هااا  يختماااف التااا ثير السااامبك ل فصااااح عااان :ر2س
التقااارير الماليااة,  التقااديرات المحاساابية عمااى جااودة

 باختةف حجس منش ة المحاسبة والمراجعة؟
 
 
ر
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 منهجية البحث 6/5
تحق ق  رألهتغفرغمبحل,روإل رث رغلتبي أر أضي ,ر      

وغ ج بيةرعليلرغمتسيي مم رغمإلطأوحيةربشي  رغمإلتغ ييأغ ر
غمأم ب يية,ر عتإلييترغمب حييلرعليي رتأغسييةرتطب ق يية.رو  إليي ر
ر لييييلر سييييتعأ رغمب حييييلركيييي رإليييي ؛رنهييييتغفرغمتأغسيييية,
إلجتإليييياروع  ييييةرغمتأغسيييية,رتو يييي فروم يييي  رإلتغ ييييأغ ر
جيييييأغءغ رغمتأغسيييية,رنتوغ رغمتحل ييييي ر غمتأغسيييية,رنتوغ روغ 
غ ح ييي  ل,رو تييي   رغلتبييي أر يييأ رغمبحيييلروغ ج بيييةر
عليي رغمتسيي مم رغمل  ييةربيي مإلتغ أغ رغمأم ب يية,روذميييتر

رعل رغم حورغمت مل:
 أهداف الدراسة التطبيقية 6/5/1

ةرغلتبيييييي أر ييييييأ رتسييييييتهتفرغمتأغسييييييةرغمتطب ق يييييير رررر
إلييي ر ذغركييي  ره ييي ترنثيييأرسيييلبلرمق ييي  رغمبحيييل,روذميييتر

جيييييوتةرر مال  ييييي  رعييييي رغمتقيييييت أغ رغمإلح سيييييب ةرعلييييي
غمتقيي أ أرغمإل م يية,ر ضييال رعيي رغمتحقييمرإليي رنثييأربعيي ر

حجيييي رغمشييييأكة,روحجيييي ررتحت ييييتغ ,رغمإلتغ ييييأغ رغمأم ب يييية,
رغمسييييلب ةرغمعالمييييةر إل شيييي ةرغمإلح سييييبةروغمإلأغجعيييية,رعليييي

غمتقيت أغ روجيوتةرغمتقي أ أرر    رعي غمإلتومعةرب  رغ 
 & klai)غمتأغسي  رغمت م يةرر رنيأغأغمإل م ة.روذميترعلي

Omri, 2011; Jinri & Xinran, 2012;رFilip. 
Et al., 2015;إلحإليييوت,رر;ر2٤15غم يي أ ل,ر;رر

ر(2٤1٤
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر

 مجتمع وعينة الدراسة 6/5/2
 تكيييييو رإلجتإليييييارغمتأغسيييييةرإلييييي رك  يييييةرغمشيييييأك  رررر رر

لال ررب مبوأ ةرغمإل أ ةغمإلق تةرغم   ع ةروغمتج أ ةر
تييي رغسيييتبع ترر16ملت ييي أرع  يييةرغمتأغسييية,رور2٤15عييي  ر

غمإلمسسييي  رغمإل م ييية,ر ايييأغ رمليييتالفرطب عيييةر شييي طه ر
عيي رغمشييأك  رغم يي  ع ةروغمتج أ يية,روكييذمترغمشييأك  ر
غمتيييييلرلأجيييييي رإليييييي رغمتسييييييج  ر ييييييلربوأ ييييييةرغألوأغمر

(رشيييييأكةر4٤تكو ييييي رع  يييييةرغمتأغسيييييةرإلييييي ر)غمإل م ييييية,رور
ب    تهييييي رغمإل م يييييةرر عليييييرغسيييييتط ترغمب حيييييلرغمح يييييو 

 ;klai & Omri, 2011),رم  سي  رعلي رغمإلطلوبية
Filip. Et al., 2015;ر;ر2٤15غم يي أ ل,ر;رر

ر(2٤1٤إلحإلوت,ر
 توصيف وقياس متغيرات الدراسة 6/5/3

ب مأجوتر ملر أ رغمتأغسية,روركيذمترغمتسي مم  رر رررر
غمتأغسيةرر إليوذ رتكو غمل    رب مإلتغ أ  رغمأم ب   ,ر 

إلييي رإلتغ يييأرإلسيييتق ,رو ليييأرتييي با,روإلتغ يييأ  رأمييي ب   ر
)حج رغمشأكة,رحج رإل ش ةرغمإلح سبةروغمإلأغجعة(روهور

رإل ر إلك رتوض ح رإل رلال ر إلوذ رغمبحلرغمت مل:
ر

                                                 
16
عُنح د مُح زوعٍ فٍ اةرُازها عدج اعرثدازاخ أهمهدا   

وأأ ذ ددددىأ  ذددددىافس الراددددازَس المالُددددح لشددددسكاخ العُنددددح,

الراازَس المنشىزج ذعرمد فدٍ ذادىَ  أصدىلها علدٍ الجنُدح 

 المصسٌ.
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ر
 النمو ج الساب  من اعداد الباحث

 
 

اإلفصاااح عاان التقااديرات  المسااتق   المتغياار -أ
 المحاسبية 

عيييييأ رغمب يييييوترغمإلتأجيييييةر يييييلرغمقيييييوغ  رر إلثييييي رر   ررر
غمإل م يييةرغمتيييلر وغجييي رم  سيييه رنورتق  إلهييي رايييأوفرعيييت ر

إلي رليال رغسيتعأغ ررت كت.رومترت رم   رهذغرغمإلتغ أ
غمتقت أغ رغمإلح سب ةرغمإلحتإللة,رو ق  رملإلعي   أرغمإله  ية,ر

رغم سيييبةرغمإل و ييية يييلرغمتقييي أ أرغمإل م ييية,روإلييي رثييي رتحت يييتر
 أ يييييييةرب مشيييييييك رلتقييييييت أغ رغمإل  ييييييي رع هييييييي ر عيييييييال رإلقم

عليييلرنيييأغأررمتقيييت أغ مإل  ييي  رعييي رتليييترغغمإلع ييي أير
 ;Griffith et al., 2011)غمت م ييةررغمتأغسيي  

Backof et al., 2014 ;White. 2011)ررر
 جودة التقارير المالية المتغير التابع  -ب

عإلل ييةر عييتغترغمتقيي أ أرغمإل م ييةرو قيي  رر ق ييتربهيي ر  رررر
 طييييي أر عيييييتغترغمتقييييي أ أرغمإل م يييييةرغمإلطبيييييم,روتو ييييي  ر
إلحتيوارتليترغمتقي أ أرملإلسيتلتإل  ربشيك رإلال ي ,رو ييلر

غمتوم ييي رغمإل  سييي ,ر يييلراييي رتج ييي روجيييوترتحأ  ييي  ر
جوهأ ييةر ييلرذمييترغمإلحتييوا,رحتيي رتعبييأرتلييترغمتقيي أ أر
عييي رغموضيييارغ مت ييي تيرملشيييأكةرليييال ر تيييأةر إل  يييةر

  يةرب يتم.روميترتيي رم  سيه ربتمميةرإلسيتوارغمييتح ارإلع
 ;Choi & Pae, 2011)م  سي  رعليلر17غمإلح سيبل

                                                 
17
َعثس الرذر  المذاظثٍ عن داتخ عدل الر كدد المذُألدح  

تعملُددح اعددداد الراددازَس المالُددح, والددرٌ َع ددط المُددل نذددى 

اتعرساف المث س تاألدداز بُس العازج, فٍ ظل ذدنُدح  دُ  

 MTBصدددافٍ الددددةل وصدددافٍ األصدددىش. وَادددىل نمدددىذض 

تاُدداض نعدددثح الددرذر  المذاظدددثٍ, مدددن ةددنش نعدددثح الاُمدددح 

العى ُح لصافٍ األصىش الٍ  ُمرها الدفرسَح, وَر  ادرعاته 

 (:2015من ةنش المعادلح الرالُح  الصُسفٍ, 
MTB = MV of Net Assets / BV of Net Assets 

 حيث:

MTB  َعثس عن معرىٌ الرذر  المذاظثٍ, وَمصل نعثح :

لصدددافٍ األصدددىش الدددٍ  ُمرهدددا الدفرسَدددح, الاُمدددح العدددى ُح 

أكثدددس مدددن الىاددددد َعدددد ذلدددك  MTBوعنددددما ذ دددىأ نعدددثح 

 م شسا  لممازظح الرذر  المذاظثٍ.

 

 المرغُس المعرال

 

 

 

 

 

 

 

األفصاح عن 

الرادَساخ 

 المذاظثُح

 المرغُس الراتع

 

 

 

 

 

 

 

جىدج الراازَس 

 المالُح

 المتغيرات الرقابية

 

 دج  الشسكح
دج  منش ج 

المذاظثح 

 والمساجعح

 1ف

 2س 1س
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Hong & Andersen, 2011; Lu et al., 
ر(ر2٤15غم  أ ل,ر;ررر2011

 المتغيران الرقابيان -ج
و عيترنحييترغمل ي   رغمإلإل يي ةرر حجاس الشااركة -1ج/

ملشييأكةرغمتييلر إلكيي رغمعتإليي ترعل هيي رمت سيي أرغملت يي أر
غمإلح سييييبلربيييي  رغمبييييتغ  رغمإلأتبطييييةربوا  ييييةرغمق يييي  ,ر

ر م  سييييييوتيييييي رروكييييييذمترتأجييييييةرغ   يييييي  رغمإلح سييييييبل,
غمق إليةرغمت تأ يةرب ستلتغ رغملون أ ت رغمطب علر جإل ملر

 ,.Okolie et al)م  سي  رعليلرتأغسي  رر,أل يو م
2013; Lennox et al., 2014غم يي أ ل,ر;ر

ر(2٤15
و ق ييترر:حجاس منشا ة المحاسابة و المراجعاة -2ج/

ب رإلتارس طأةرغمإلكت رعللر سبةركب يأةرإلي رغمعإليالءر
 يييلرسيييومرغمإله ييية,روب ييي ةرل  يييةرذويرغأل يييو رور

  ليييذرغمق إليييةرغ  يييأغتغ رغمضيييلإلة,رنوركإلتغ يييأروهإليييلر
رألحييترإل شيي  ر  روغحيتر ذغركيي  رإلأغميي رغمحسيي ب  رإل تإل يي
,رب  إليييي رBig 4غمإلح سييييبةروغمإلأغجعييييةرغألأبعييييةرغمكبييييأار

  لييييذرغمق إلييييةر يييي أر ذغركيييي  رإلأغميييي رغمحسيييي ب  رإليييي ر
غمإل تإليي  رمإلك تيي رغمإلأغجعييةرغأللييأاربلييالفرغألأبعييةر

م  سييييييييييي  رعليييييييييييلرتأغسييييييييييي  ررNon Big 4غمكبيييييييييييأار
(Johnstone et al., 2014; Kwon et al., 

 (.2٤13عبترغم ت  ,ر;ر2014

                                                             
MV of Net Assets  ٍذعثس عن الاُمح العى ُح لصاف :

األصددىش  داددىق المل ُددح(, دُددس َددر  ادرعدداتها مددن ةددنش 

عددددد األظددده  العادَدددح  x ظدددعس العددده  فدددٍ نهاَدددح العدددنح 

 مرداولح(.ال

BV of Net Assets  ٍذعثس عن الاُمح الدفرسَح لصداف :

األصددىش  داددىق المل ُددح(, وذذرعددة مددن ةددنش مجمددى  

 صافٍ األصىش  داىق المل ُح( فٍ  ائمح المسكص المالٍ.

 

 

 

 

 

جراءات  6/5/4  الدراسةأدوات وا 
جيييأغءغ رغمتأغسييية,ر قييييترررررررر   إلييي ر تعليييمربييي توغ روغ 

غمب   يييي  رغم عل ييييةرغمييييوغأتةر ييييلرغعتإلييييترغمب حييييلرعلييييلر
مشييأك  رمع  ييةرغمتأغسيةرإلي رغغمتقي أ أرغمإل م يةرغمإل شيوأةر

عييييييتةرر غمإلق يييييتةرب مبوأ يييييةرغمإل ييييييأ ة,رغعتإلييييي تغ رعلييييي
إل يي تأرإل هيي ؛رشييأكةرإل ييأرم شييأرغمإلعلوإليي  ,رإلومييار

,روكتييي  رغ   ييي  رغمسييي ويرإلب شيييأرم شيييأرغمإلعلوإلييي  
غم يييي تأرعيييي رغمبوأ ييييةرغمإل ييييأ ة.رنإليييي ر  إليييي ر تعلييييمر

,ر تتإلثييييي ر يييييلرغمح يييييو رعليييييلربيييييألجأغءغ رغمتأغسيييييةر
غمب   يييي  رغم عل ييييةرغمييييوغأتةرب متقيييي أ أرغمإل م ييييةرملشييييأك  ر
غمإلق ييييييتة,روكييييييذمترتقيييييي أ أرغمإلأغجعييييييةرغمل  ييييييةربهيييييي .ر
وبإلجيييييأترغم تهييييي ءرإلييييي رغحتسييييي  رإللتليييييفرإلتغ يييييأغ ر

تب أهيييييي ,رتيييييي رت أ ييييييصرغمب   يييييي  رغمبحييييييلرغمإلسييييييتهتفرغل
,رتإله تغ ر جأغءرMicrosoft Excelب ستلتغ ربأ  إل ر

غمتحل ييي رغ ح ييي  لرغمإلال ييي رمتليييترغمب   ييي  ر,ربغيييأ ر
غلتبيي أر ييأ رغمبحييل.روتحق قيي  رمهييتفرغمبحييلرغعتإلييتر
غمب حييلرعليييلر جيييأغءرتأغسييةرتطب ق يييةركتأغسيييةرعإلل ييية,ر

 & klai & Omri, 2011; Jinri)وذمترم  س  رعللر
Xinran, 2012;رFilip. Et al., 2015;رغم  أ لر;رر

(ر,رملتعيييأفرعليييلرغآلثييي أر2٤1٤إلحإليييوت,رر;ر2٤15,ر
غم  جإلةرع رغم    رع رغمتقيت أغ رغمإلح سيب ةرعليلر
جييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,ر ييلرضييوءرغمإلتغ ييأ  رغمأميي ب   ر

رس م  رغمذكأ.
 األساليب اإلحصاجية المستخدمة 6/5/5
تيييي رغمعتإليييي ترعلييييلررملتبيييي أر ييييأو رغمبحييييل,رررررر

 Simple Linearنسلوبلرغم حتغأرغملطلرغمبسي طر
Regression Modelرمق ي  رتي ث أرإلتغ يأرإلسيتق ر,

وغحييييترعلييييلرإلتغ ييييأرتيييي باروغحييييت,رونسييييلو رغم حييييتغأر
 Multiple Linear Regressionغملطلرغمإلتعيتتر

Modelمق يي  رتيي ث أرإلجإلوعييةرإليي رغمإلتغ ييأغ رعليييلرر
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قبيييو ,رنورأ ييي ,رإلتغ يييأرتييي باروغحيييت.رو  ييي أرحكييي رب
 ييييييأ رإلعيييييي  ,ر ييييييلرايييييي رغمعتإليييييي ترعلييييييلرنسييييييلو ر

ع يييتررP-Valueغم حيييتغأ,رتييي رغمعتإلييي ترعليييلرم إليييةر
%,رح لر ت رغتب ترم عتةرغمحكي رغمتيلر95إلستوارثقةر

غمإلحسيييوبةربإلسييييتواررP-Valueتعتإليييترعليييلرإلق أ ييييةر
غمإلحسييوبةررP-Value%,ر ييألذغرك  ي رم إلييةر5إلع و يةر

 رمر%ر يييت رأ ييي ر يييأ رغمعيييت ,روإلييي رثييي5نمييي رإلييي ر
-P إلكيي رأ يي رغم ييأ رغمبييت  ,رنإليي ر ذغرك  يي رم إلييةر

Valueر  لرهذةرغمح مةرمر5غمإلحسوبةرنكبأرإل رر,%
 إلك رأ  ر أ رغمعت ,رو ت رأ  رغم أ رغمبيت  .ر
ور  إل ر للر إلك رتوض  رغم إلوذ رغمإلستلت رملتبي أر
 ييأ رغمبحييلرغمإلتإلثيي ر ييلرم يي  رنثييأرغم  يي  رعيي ر
غمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ةرعلييييلرجييييوتةرغمتقيييي أ أرغمإل م يييية,ر
وكيييييييذمترغم إليييييييوذ رغمإلسيييييييتلت رملتعيييييييأفرعليييييييلرنثيييييييأر

)رحجييييي رغمشيييييأكة,رحجييييي رإل شييييي ةررغمإلتغ يييييأغ رغمأم ب ييييية
رغمإلح سبةروغمإلأغجعة(رعللرغمعالمةرإلح رغمبحل:

)أ( بشاا ن اختبااار فاارض البحااث يااتس ا عتماااد عمااك 
 النمو ج الشك  التالك 

CON = β0 + β1 EST.D + εtر
 حيث 
CONرتعبأرعي رغميتح ارغمإلح سيبلرإلق سي  رب إليوذ رر:

(MTB).ر
EST.D غ   يي  رعي رغمتقييت أغ رر:ر عبيأرعيي رتأجية

رغمإلح سب ة.
)ب( بش ن اختبار أثر المتغيرات الرقابية, والمتمثماة 
فاااااك حجاااااس الشاااااركة, وحجاااااس منشااااا ة المحاسااااابة 

 والمراجعة, ي خ  النمو ج الشك  التالك 
ر
ر
ر

CON = β0 + β1 EST.D + β2 Firm.size +  β3 Audit firm type  + εtر
ر

 

 حيث 
CONرتعبأرعي رغميتح ارغمإلح سيبلرإلق سي  رب إليوذ رر:

(MTB).ر
EST.D ر عبيأرعيي رتأجيةرغ   يي  رعي رغمتقييت أغ ر:

رغمإلح سب ة.
Firm.sizeر عبيييييييأرعييييييي رحجييييييي رغمشيييييييأكةرإلق سييييييي  رر:

ب ملونيييييييي أ ت رغمطب عييييييييلر جإليييييييي ملرغمق إلييييييييةرغمت تأ ييييييييةر
رمأل و .

Audit firm type حجييي رإل شييي ةر:ر عبيييأرعييي ر
غمإلح سبةروغمإلأغجعة,روغميذير  ليذرشيك رإلتغ يأروهإليلر

ر  لذرغمق إلةروغحت,رنور  أ.

 نتاج  الدراسة التطبيقية 6/5/6 ر
تحق قييييي  رمهيييييتفرغمبحيييييلرغألس سيييييل,روملتبييييي أرررررررر

 أض ,رت رغمعتإل ترعللرغم إل ذ رغمإلش أر م ه رنعال ,ر
%,رو  إلييي ر5وغلتبييي أركييي رإل هييي رع يييترإلسيييتوارإلع و يييةر

 لييييلرعييييأ رم تيييي   رغلتبيييي أرغمعالمييييةرغمأ  سيييي ةرإلحيييي ر
رغمبحل,روغمإلتغ أ  رغمأم ب   رذويرغم لة:

:رثنتيجااة اختباااار العةقااة الرجيساااية محاا  البحااا)ن(ر
وغمتييلرك  يي رتسييعلرملتحقييمرإلإليي ر ذغركيي  ره يي ترتيي ث أر
سلبلرمال    رع رغمتقيت أغ رغمإلح سيب ةرعليلرجيوتةر
غمتق أ أرغمإل م ة:رك   ر ت   ر إليوذ رغ  حيتغأرغمبسي طر

رك مت مل:
ر
ر
ر
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ر
-Pوبتحل يي رغمجييتو رغمسيي بم,رتبيي  رن رم إلييةررررررررر
Value(رك  يييي رنميييي رإليييي ر٤.٤٤م إلييييوذ رغم حييييتغأر)ر

(,رإلإليي ر شيي أر مييلرإلع و ييةرغم إلييوذ رككيي رع ييتر٤.٤5)
رP-Value%,ركإليييي ربلغيييي رم إلييييةر5إلسييييتويرإلع و ييييةر

مإلح سييييييييب ةر)غمإلتغ ييييييييأرمإل  يييييييي  رعيييييييي رغمتقييييييييت أغ رغ
(,رإلإل ر ش أر ميلروجيوترتي ث أرسيلبلر٤.٤٤غمإلستق (ر)

إلع ويرمال    رع رغمتقت أغ رغمإلح سب ةرعللرجوتةر
غمتقيي أ أرغمإل م ييةرإلق سيي ربيي متح ارغمإلح سييبلر)غمإلتغ يييأر

(,ر٤.594غمتيي با(,ركإليي ربلغيي رم إلييةرإلع إليي رغمتحت ييتر)
إلإل ر ع لرن رغمقيتأةرغمت سي أ ةرمل إليوذ رإلأت عية,رح يلر

غمتغ ييييأر ييييلرغم  يييي  رعيييي رغمتقييييت أغ رغمإلح سييييب ةررن 
%(رإلييي رغمتغ ييأر يييلر59.4)غمإلتغ ييأرغمإلسيييتق (ر  سييأ)

بنااااًء عماااك جيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م يييةر)غمإلتغ يييأرغمتييي با(.ر

 لااام يمكااان اساااتنتاج أن ا فصااااح عااان التقاااديرات 
.رالمحاسبية ي ثر سامبًا عماك جاودة التقاارير المالياة

 رمييي رغمتأغسييي  روتت يييمرغم ت جيييةرغمسييي بقةرإليييارإلييي رنشييي أر
 ;Dechow & Dichev, 2002)غمت م يييةر

Penman, 2007; Schipper & Vincent, 
2003; Penman & zhang, 2002)ر

عمااك  ينالرقااابي ين)ب( نتيجااة اختبااار أثاار المتغياار 
تيي ث أرروذمييترمق يي  :رالعةقااة الرجيسااية محاا  البحااث

حجيييي رغمشييييأكة,روحجيييي رإل شيييي ةرغمإلح سييييبةروغمإلأغجعيييية,ر
عللرغمعالمةربي  رغم  ي  رعي رغمتقيت أغ رغمإلح سيب ةر

تاهأر ت   رغ  حتغأرغمإلتعيتترروجوتةرغمتق أ أرغمإل م ة:
 ك مت مل:

ر
ر
ر

 جودة التقارير الماليةأثر اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية عمك                         
 النمو ج    

                                      Std. Coefficients                              P-Value  

 
 

Constant                                                                            0.000            ــــــ     

 

     EST.D                                     -0.783                                            0.000                             

 

 

Adjusted R²                                                        0.594                                  

 

 

P-Value 0.000                                                   للنموذج 
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ر
-Pتبي  رن رم إليةر وبتحل  رغمجتو رغمسي بم,ررررررررر
Value(رك  يييي رنميييي رإليييي ر٤.٤٤م إلييييوذ رغم حييييتغأر)ر

(,رإلإليي ر شيي أر مييلرإلع و ييةرغم إلييوذ رككيي رع ييتر٤.٤5)
رP-Value%,ركإليييي ربلغيييي رم إلييييةر5إلسييييتويرإلع و ييييةر

(ر٤.984(,ركإليييييي ربلغيييييي ر)٤.512محجيييييي رغمشييييييأكةرر)
ب م سبةرمحجي رإل شي ةرغمإلح سيبةروغمإلأغجعية,رإلإلي ر شي أر

غمشييأكةرنورحجيي ر مييلرعييت روجييوترتيي ث أرإلع ييويرمحجيي ر
إل شييييييي ةرغمإلح سيييييييبةروغمإلأغجعيييييييةرعليييييييلرغمعالميييييييةربييييييي  ر
غم  يي  رعيي رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةرورجييوتةرغمتقيي أ أر
غمإل م يييةرإلق سييي ربييي متح ارغمإلح سيييبلر)غمإلتغ يييأرغمتييي با(,ر

غمإل ييأ ة,ركإليي ربلغيي رم إلييةرإلع إليي ررغألعإليي   ييلرب  ييةر
(,رإلإليييي ر ع ييييلرن رغمقييييتأةرغمت سيييي أ ةر٤.6٤4غمتحت ييييتر)

ب سييبةرضيي  لة,رح ييلرن رغمتغ ييأر ييلررمل إلييوذ رغأت عيي 
حجيي رغمشييأكة,روإل شيي ةرغمإلح سييبةروغمإلأغجعييةرمر  سييأر

%(رإلي رغمتغ يأر يلرجيوتةرغمتقي أ أرغمإل م يةر3.6سوار)
)غمإلتغ ييأرغمتيي با(.روب يي ءرعلييلرذمييتر إلكيي رغسييت ت  رن ر
مرحجيي رغمشييأكةرورحجيي رإل شيي ةرغمإلح سييبةروغمإلأغجعييةر

  ربيييييغمسيييييلب ةرعليييييلرغمعالميييييةرر,بشيييييك رإلع يييييوير يييييمثأغ,
غم  ييي  رعييي رغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ةروجيييوتةرغمتقييي أ أر

تت ييمرغم ت جييةرغمسيي بقةرإلييارإليي رنشيي أ رميي رمرغمإل م يية.رور
 ;Dechow & Dichev, 2002)رغمس بقةغمتأغس  ر

Penman, 2007; Schipper & Vincent, 
2003; Penman & zhang, 2002)ر

النتااااج  والتوصااايات ومجاااا ت البحاااث  6/6
 المقترحة

  إل ر ليلرعيأ رم تي   رغمبحيلربشيق  رغم ايأيرررررررر
وغمتطب قيييييل,روتو ييييي   رغمبحيييييل,رب  ضييييي  ةرميييييبع ر
غمإلجييي م رغمبحث يييةرغمإلقتأحيييةرغمتيييلر إلكييي رت  ومهييي رإلييي ر

رمب رغمب حث  ,رعللرغم حورغمت مل:
 نتاج  البحث 6/6/1

لل رغمب حيل,رعليلرإلسيتوارغمتأغسيةرغم اأ ية,ررررررر
 مييلرن رغمتقييت أغ رغمإلح سييب ةر,وهيي :رغمق إلييةرغمتقأ ب ييةر
ملب تر  را رن   رغموس لةرغمتم قةرمق  س ,روغمتلرتعتر

 

 النمو ج

عمك   أثر حجس الشركة وحجس منش ة المحاسبة والمراجعة 
 العةقة مح  الدراسة

Std. Coefficients P-Value 

Constant 0.000 ـــــــ 

EST.D -0.759 0.000 

Firm.Size 0.003 0.512 

Audit Firm Tybe 0.072 0.904 

Adjusted R² 0.610 

P-Value 0.000 للنموذج 
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نحترنإلثلةرتب لرغمإلع   أرغمق  إلةرعللرنس  رغمإلب ت .ر
وعلييييلرغمييييأن رإلإليييي رتييييو أ رإليييي رشيييي    ةروإلالءإلييييةر ييييلر

هيي رتإلثيي رنحييترنهيي رغمقضيي   رغمإلعلوإليي  رغمإلح سييب ة,ر أل 
غمتلرتوغج رغمإلستثإلأ  ,روغمإلقأض  ,ركإل رتإلثي رتحيت   ر
كب ييييأغ رب م سييييبةرمإلعييييت ه ,رومإلأغمبييييلرغمحسيييي ب  ,روذمييييتر
ك ت جيييةرمايييأوفرعيييت رغمت كيييترغمإلأتبطيييةربهييي ,روملبعيييتر
غمشل لرغمإلتال  رمألحك  رغمإله  ةرغمل  ةربتقت أه ,ر

طأروهيييورغألإليييأرغميييذير   يييترإلييي رغحتإل م ييي روجيييوترإللييي 
غمتحأ    رغمجوهأ يةر يلرغمقيوغ  رغمإل م ية,رميذمترتتطلي ر
إلع   أرغمإلح سبةرغمإل م ة,روإلع   أرغمإلأغجعيةرعلي رحيتر

غمإل يي تأركييذمترورر,غم تأغضيي  سييوغء,رغ   يي  رعيي ر
رغمتييييلرتعتإلييييترعل هيييي رغمتقييييت أغ ر,غمأ  سيييي ةرملإلييييتلال 

غمتييييلرسيييي تأت رنورتلييييترربشيييي  رغألحييييتغلرغمإلسييييتقبل ة,
غأل يو روغممت غإلي  ررم   لرجوهأيرعل ه رنيرتغ  أر

ر.لال رع  رإل ملرإلقب 
نإل ربش  رجوتةرغمتق أ أرغمإل م ةر  إلك رتعأ  هي رررررررر

علييي رن هييي رعإلل يييةر عيييتغترغمتقييي أ أرغمإل م يييةر يييلرضيييوءر
 طيي أر عييتغترغمتقيي أ أرغمإل م ييةرغمإلطبييم,رب مشييك رغمييذير
 جع رغمإلعلوإل  رغمإلح سب ةرغموغأتةربه رتعكي رحق قيةر

مت يييي تيرملشييييأكة,روتو يييي  رتلييييترغألتغءرغمإليييي ملروغم
غمإلعلوإلييي  ربإلسيييتويرتجإل يييارإلال ييي ,روبيييتو رتحأ  ييي  ر
جوهأ يييية,رو ييييلرغمتوم يييي رغمإل  سيييي رمإلسييييتلتإل ه ربإليييي ر
 إلك ه رإل رتأشي ترميأغأغته ,ركإلي ر تطلي رتحق يمرجيوتةر
غمتق أ أرغمإل م ةرتحق يمرثالثيةرن يوغترإلي رغمجيوتةروهي ؛ر
رجيوتةر يي  نةرغمتقأ ييأ,رجيوتةرإلحتييوارغمتقأ ييأ,روجييوتة
عييييأ رغمتقأ أ,كإليييي ر إلكيييي رتق إلهيييي رإليييي رلييييال رثالثييييةر
إليييتغل روهييي ؛رإليييتل رغحت  جييي  رغمإلسيييتلت ,رإليييتل ر
حإل  يييةرغمإلسييييتثإلأ,روإليييتل رثقييييةرغمطيييأفرغمث مييييلر ييييلر
غمتقيي أ أرغمإل م يية,روتتإلثيي رنهإل ييةرضييإل  رتحق ييمرجييوتةر
غمتقييي أ أرغمإل م يييةر يييلرتيييو  أرإلعلوإلييي  رنكثيييأرإلالءإلييية,ر

مت يييييي تيروذغ ر   ييييييتة,رتتعلييييييمربيييييي ألتغءرغمإليييييي ملروغم

ملشيييأك  ,روتل ييي  رتأجيييةرعيييت رتإل ثييي رغمإلعلوإلييي  ,ر
بي  رن يح  رغمإل ي م رمإلسيي عتته ر يلرتأشي ترعإلل ييةر
غتل ذرغمقأغأغ ,روإل رث رتع   رك  ءةرغألسوغمرغمإل م ية,ر
كإلييي ر إلكييي رم ييي  رجيييوتةرغمتقييي أ أرغمإل م يييةرإلييي رليييال ر

جييييييييييوتةررإل هيييييييييي ؛إلقيييييييييي    ربت لييييييييييةرعييييييييييتةر رغغسييييييييييتلت
رتةرغألأب  .جور،رغمتح ارغمإلح سبلرغمستحق م  ،

نإل ربشي  رغمعالميةربي  رغ   ي  رعي رغمتقيت أغ ررررررر
غمإلح سب ةروجوتةرغمتق أ أرغمإل م ة,ر قترللي رغمب حيلر
 ميييلرن ييي رعليييلرغميييأن رإلييي رميييتأةرغمتقيييت أغ رغمإلح سيييب ةر
عل رتو  أرإلعلوإل  رنكثأرش    ةروإلالءإليةرألنيأغ ر
غتليي ذرغمقييأغأ,ر مرن رغمتوسييار ييلرغ   يي  رعيي رتلييتر

إلييي رثقيييةرإلسيييتلتإللررغمتقيييت أغ رإلييي رشييي  ةرن ر ل ييي 
غمتق أ أرغمإل م ةر لرجوتةرغمإلعلوإل  رغموغأتةربه ,روإل ر
ثي ر ييلرجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يةرككيي ,روذمييترمإليي رتتطلبيي ر
إلييي رغمق ييي  رب حكييي  رإله  يييةره إلييية,رإلييي رشييي  ه رن رتتييي  ر
غم أ ةرملتح  غ رغ تغأ ة,ركإل رن رتليترغمعالميةرتتي ثأر
ةربعييييتترإليييي رغمإلتغ ييييأغ رغمأم ب ييييةرإل هيييي ؛رحجيييي رغمشييييأك

وحجيي رإل شيي ةرغمإلح سييبةروغمإلأغجعيية.رنإليي رعلييلرإلسييتوار
غمتأغسةرغمتطب ق ةر قترتب  روجوترعالميةرغأتبي طرسيلبلر
وإلع ييييويربييييي  رغ   يييي  رعييييي رغمتقييييت أغ رغمإلح سيييييب ةر
وجييوتةرغمتقيي أ أرغمإل م يية,رب  ضيي  ةرمعييت روجييوترتيي ث أر
إلع ويرملإلتغ أ  رغمأم ب   رغمإلتإلثل  ر لرحج رغمشأكةر

ةروغمإلأغجعييييية,رعليييييلرغمعالميييييةروحجيييي رإل شييييي ةرغمإلح سيييييب
رغمأ  س ةرملبحل.

 توصيات البحث  6/6/2
 ييييلرضييييوءرإليييي رتيييي رغمتو يييي ر م يييي رإليييي ر تيييي   رررررررر

ر و لرغمب حلربإل ر لل:
 ضأوأةر  ش ءرك   رإله لرإل أيرمإله ةرغمإلح سبةرر

وغمإلأغجعيييةر شيييأفرعلييي رغمإله يييةرو  اإلهييي رو  يييتأر
و عت رإلع   أرغمإلح سبةروغمإلأغجعة,روب  ةرل  يةر
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غمإلتعلقييةرب متقييت أغ رغمإلح سييبة,رو ييمرإلييتل رغمتو  ييمر
 مب  ةرغمإلإل أسةرغمإله  ةرغمإل أ ة.

 ضييييأوأةرم يييي  رإل شيييي  رغمإلح سييييبةروغمإلأغجعييييةر ييييلرر
إل أرتشج ارإلأغمبلرغمحسي ب  رغمإل تإلي  رمهي رعليلر
بيييذ رغمشيييترغمإله يييلرغميييال  رع يييترإلأغجعيييةرغمتقيييت أغ ر
غمإلح سييييييب ة,رول  ييييييةرغمتقييييييت أغ رغألكثييييييأرتعق ييييييتغ ,ر

 وتةرإلأغجعةرتلترغمتقت أغ .مضإل  رج
 ن رتقيو ره  يةرغمأم بييةرغمإل م يةربتييو  أرم عيتةرب   يي  رر

 يييييييت رتحييييييييت ثه ربشييييييييك رتوأي,رتتضييييييييإل رت يييييييي  فر
غمشأك  ر ملرغمشأك  رغمتلرتتالع ربق  رغمتقت أغ ر
غمإلح سيييب ة,روإلييي رثييي رتحتيييوارتق أ أهييي رغمإل م يييةرعليييلر
تحأ  ي  رجوهأ ية,رون أهي رإليي رغمشيأك  ,رملحيترإليي ر

  تغأ ة.غمتح  غ رغ
 بغيلرن رتقيو رنمسيي  رغمإلح سيبةروغمإلأغجعيةربتوج يي رر  

غمبيي حث  ر جييأغءرغمإل  ييترإليي رغمتأغسيي  رذغ رغم ييلةر
ب متقييييييييت أغ رغمإلح سييييييييب ة,روب يييييييي ةرل  ييييييييةرإليييييييي ر

 غمإل اوأ  رغمإلح سبلروغمإله ل.
 مجا ت البحث المقترحة  6/6/3

ب يي ء رعليي رإليي رلل يي ر م يي رغمتأغسييت  رغم اأ ييةرررررررر
 تييي   ,روو قييي  رمهيييتفرغمبحيييلروحيييتوت ,روغمتطب ق ييةرإلييي ر

 إلكييي رغمتيييأغ رعيييتترإلييي رإلجييي م رغمبحيييلرغمإلسيييتقبل ة,ر
روذمترعللرغم حورغمت مل:

 غمعالمةربي  رغمتقيت أغ رغمإلح سيب ةرووجيوترغمغي ر يلر
غمقيييييوغ  رغمإل م ييييية,رتأغسيييييةرتطب ق يييييةرعليييييلرغمشيييييأك  ر

 غمإلق تةرب مبوأ ةرغمإل أ ة.
 نثيييييأرغ   ييييي  رعييييي رغمتقيييييت أغ رغمإلح سيييييب ةرعلييييي رر

أغأغ رغ سيييتثإل أرب ألسيييه ,رتأغسيييةرتطب ق يييةرعليييلرمييي
 غمشأك  رغمإلق تةرب مبوأ ةرغمإل أ ة.
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