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قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة لظاهرة عدم تماثل 

 المعلومات وانعكاساته على جودة األرباح المحاسبية
 د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان                          

 فلسطين-غزة- ية الجامعية للعلوم والتكنولوجياالكل

S 
على املمارسات هدف البحث بشكل رئيس إىل التأصيل العلمي من خالل التعرف 

 احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح.

املنهج  ولإلجابة على التساؤالت البحثية واختبار فروض البحث، أعتمد الباحث على

 الوصفي التحليلي يف تبيان وتوضيح اجلانب النظري، وحتليل نتائج الدراسة امليدانية.

ممارسات احملاسبية اخلاطئة أنه يوجد أثر للكما أثبتت نتائج الدراسة امليدانية للبحث 

  .لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية

جودة ، عدم متاثل املعلومات، اسبية اخلاطئةاملمارسات احمل: الكلمات االفتتاحية

 اإلفصاح احملاسيب، احلوكمة.، األرباح احملاسبية

Measure the impact of erroneous accounting practices 

phenomenon of asymmetry of information and its impact on 

the quality of accounting profits 

Abstract: 

 The research aims mainly to scientific rooting through the 

identification of erroneous accounting practices of the phenomenon 

of asymmetry of information and its impact on the quality of 

earnings. 

To answer research questions and test hypotheses, the researcher 

adopted the descriptive and analytical approach to identify and 

clarify the theoretical side, and analyzing the results of the field 

study. 

The results of the field study also proved that the research that there 

is the effect of the accounting practices of the phenomenon of false 

asymmetry of information on the quality of accounting profits. 

The opening words: erroneous accounting practices, asymmetry of 

information, the quality of accounting earnings, accounting 

disclosure, corporate governance. 

 

 

 



(414) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 مقدمة

 أساس مبثابة وتعّد املالية األسواق يف أساسيا احملاسبية دورا علوماتتلعب امل

 يف حتديد هامة احملاسبية مسة املعلومات جودةّد وتع، املال رأس لتخصيص

 .النقدية التدفقات وفق أساس االستحقاق وكذلك ضمن قوائم األرباح

 مستو  وتؤدي املمارسات احملاسبية اخلاطئة من قبل اإلدارة إىل اخنفاض يف

 زيادة يف إىل يؤدي املستثمرين اليت يسفر عنها تباين بني جودة األرباح

 خطر املالية، مما ينتج عنه زيادة األسواق يف املعلومات متاثل ظاهرة عدم

 وزيادة السيولة سيؤدي إىل خفض وبالتالي املستثمرين، تقديرات سوء

، املستثمرين تهم ليتا األرباح ستتأثر جودةلذلك  ونتيجة .املال رأس تكلفة

والواقع أن كرب حجم الشركات يعترب أحد الدوافع اليت جتعل إدارة الشركة 

حتت ضغط كبري من املساهمني لتحسني األداء التشغيلي للشركة وزيادة 

 األرباح والعمل على جودتها.

للمستثمرين كبرية  األرباح احملاسبية أهميةجلودة فقد اتضح أن 

تخدام رأس سكفاءة إدارة املنشأة وقدرتها يف ا يف قياس مد  هميساعد

املال املتاح يف توليد أكرب قدر من األرباح، كما يساعد املستثمرين يف 

وأن اخنفاض املناسبة والصحيحة، تقييم االستمارات واختاذ القرارات 

جودة األرباح يؤدي إىل زيادة خماطر املعلومات احملاسبية وعدم متاثلها وزيادة 

املعلومات احملاسبية املنشورة دورًا مهمًا  ه املعلومات، حيث تؤديتكلفة هذ

من خالل دورها يف حتويل املعلومات املعلومات يف ختفيض مشكلة عدم متاثل 

اخلاصة اىل معلومات عامة متاحة لكافة املستثمرين مما يؤدي إىل ختفيض 

 .لالستثماراتتكلفة التمويل 

هم أكثر الناس  ةالشرك إدارةأن  عدم متاثل املعلوماتيقصد بظاهرة و

الشركة نظرًا ملا تتوفر لديهم من معلومات عن  معرفة عن وضع

وهي الدعائم ، املستثمرينمن للشركة القيمة املالية والواقعية واملستقبلية 

اليت تؤهل الشركة لدورها الفاعل يف السوق حيث توظف هذه املعلومات 

الشركة اليت ُتعِبُر عنها توزيع  للمستثمرين بقدرة جليدإلعطاء الوضع ا

 وتباينها األرباح على املساهمني بالشركة. ويف حالة انعدام هذه املعلومات
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مستو  اإلفصاح التطوعي بزيادة  اإلدارةقوم ت، واملستثمرينما بني الشركة 

عن القوائم املالية وذلك بكشف معلومات عن الشركة غري ُمجربين عن 

السوق من ِقبل احملللني  إىليتم حتليلها ونقلها اإلفصاح عنها قانونيًا ل

املاليني. لذلك فإن زيادة عدد احملللني املاليني يوحي بوجود مستو  أقل 

من عدم متاثل املعلومات واليت ُيستنتج منها عالقة عكسية ما بني سياسة 

 .عدم متاثل املعلوماتظاهرة توزيع الشركات ألرباحها على املستثمرين و

للمعلومات السيما  ًاهام ًامتثل التقارير املالية مصدر حث:مشكلة الب

لرتشيد القرارات املعلومات املالئمة من إذا احتوت على كمية ونوعية 

الشفافية مستو  ن إ، وعلى ذلك فاألطراف املستفيدةاملختلفة ولكافة 

ملعلومات التقارير املالية تلعب دورًا بارزًا يف ختفيض حالة عدم التأكد 

 يص فجوة عدم متاثل املعلومات بني اإلدارة واملستخدمني.وتقل

ويعترب زيادة جودة األرباح واحلد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات، قضية 

مهمة للهيئات واملنظمات املهنية، حيث ميكن لألرقام احملاسبية أن تقدم 

معلومات ذات قيمة مناسبة ومالئمة األغراض اختاذ القرارات للمستثمرين 

احملاسبية املتوفرة عن جودة املعلومات ستثمارية، فمن املفرتض أن اال

األرباح تساهم يف تسهيل التنبؤ بالتدفقات النقدية املستقبلية للمنشأة، 

واحلد منها، كما أن زيادة لإلدارة اخلاطئة وتقلل من املمارسات احملاسبية 

ومات مستو  جودة األرباح يؤدي إىل اخنفاض خماطر عدم متاثل املعل

 املتاحة أمام مستخدمي املعلومات.

قياس أثر املمارسات احملاسبية اخلاطئة وركزت مشكلة البحث على 

 ة.لظاهرة عدم متاثل املعلومات وانعكاساته على جودة األرباح احملاسبي

 تكمن مشكلة البحث يف التساؤالت التالية:كما 

م متاثل املعلومات لظاهرة عداخلاطئة احملاسبية ممارسات للهل يوجد أثر -1

 ؟على جودة األرباح احملاسبية

على زيادة خماطر عدم متاثل األرباح جودة الخنفاض هل يوجد أثر -2

 املعلومات وزيادة تكلفتها؟
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على ختفيض ظاهرة عدم متاثل لإلفصاح واحلوكمة هل يوجد أثر -3

 املعلومات وزيادة جودة األرباح احملاسبية؟

 النقاط التالية: ىليهدف البحث إ أهداف البحث:

 التعرف على ظاهرة عدم متاثل املعلومات وتأثريها على جودة األرباح.-1

التعرف على املمارسات احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات -2

 وانعكاساتها على جودة األرباح، واقرتاح آليات للتغلب عليها.

ة لقياس جودة املستخدموالنظريات  ستسليط الضوء على املقايي-3

 األرباح اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات. 

التعرف على دور اإلفصاح عن جودة األرباح احملاسبية يف التقارير -4

بني اإلدارة املعلومات املالية وأثرها يف ختفض فجوة ظاهرة عدم متاثل 

 .واملستخدمني

ظاهرة عدم  التعرف على دور احلوكمة واملعايري احملاسبية يف ختفيض-6

 متاثل املعلومات وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية.

تكمن أهمية هذا البحث يف معرفة دور املنظمات  :أهمية البحث

واهليئات للحد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية وانعكاساتها على 

 جودة األرباح احملاسبية ملا هلا أثار سلبية على املساهمني واملستثمرين

وما متارسه اإلدارة من ممارسات حماسبية ومستخدمي القوائم املالية، 

بعدم التماثل، صحيحة ومضلله تتصف خاطئة باستخدامها معلومات غري 

األكادمييني خرية من قبل يف اآلونة األكبريًا اهتمامًا حيث وجد هذا املوضوع 

 .املهتمني على حد سواءوالباحثني 

 فروض البحث:

ممارسات احملاسبية اخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات يوجد أثر لل-1

 .على جودة األرباح احملاسبية
خماطر عدم متاثل املعلومات زيادة يوجد أثر الخنفاض جودة األرباح على -2

 .وزيادة تكلفتها
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ظاهرة عدم متاثل ختفيض على واحلوكمة هل يوجد أثر لإلفصاح -3

 اسبية.جودة األرباح احمل املعلومات وزيادة
  متغريات البحث:

 

 
 

 

 

أعتمد هذا البحث على املنهج  حتقيقًا ألهداف البحث :منهج البحث

الوصفي التحليلي، ووضع إطار نظري إلبعاد املشكلة وأهدافها، وذلك 

طار السابقة والبحوث العلمية، أما اإلمن خالل االعتماد على الدراسات 

نة الستطالع رأي عينة إعداد استباالعملي )التطبيقي( يعتمد على 

البحث اليت مت اختيارها، وحتليل وتفسري بيانات االستبانة اجملاب عنها 

 إىل نتائج منطقية.الوصول من أجل  (SPSS)الربنامج اإلحصائي باستخدام 

يف ضوء أهمية البحث وحتقيقا ملشكلة وأهداف البحث  خطة البحث:

الدراسة لمي من خالل إطار علتكوين ومراعاة املنهج املتبع يف البحث 

 النظرية والعملية، مت تقسيم هذا البحث إىل أربعة حماور التالية.

املفهوم العام لظاهرة عدم متاثل املعلومات وجودة األرباح  األول: وراحمل-

 احملاسبية.

ستخدمة لقياس جودة األرباح والنظريات امل ساملقايي احملور الثاني:-

 ملعلومات.حتد من ظاهرة عدم متاثل االيت 

لظاهرة اإلطار املفاهيمي للممارسات احملاسبية اخلاطئة  احملور الثالث:-

 عدم متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح.

يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل واحلوكمة دور اإلفصاح احملور الرابع:  -

 املعلومات وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية.

 ت.النتائج والتوصيا -

 املراجع. -

 

ظاهرة عدم تماثل 

 المعلومات

الممارسات المحاسبية 
 الخاطئة

 

جودة األرباح 
 المحاسبية

 المتغير
  التابع

المتغير 
 المستقل
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 املالحق. -

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية: :أوال

هدفت هذه الدراسة إىل أن عدم متاثل  (:0222دراسة )عبد احلافظ: -1

املالية، وقد توصلت هذه األوراق لتداول األساسي املعلومات هو الرافع 

هرة الدراسة إىل أنه يوجد عالقة طردية بني حجم التداول الناتج عن ظا

 عدم متاثل املعلومات وبني القيمة املطلقة لتغري قيمة السهم.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  (:0221دراسة )أبو اخلري: -0

ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية، وذلك من خالل التعرض ملفهوم 

املعلومات الداخلية بالشركة وأهميتها وحتليلها واملشاكل الناجتة من 

بالشركة، وذلك قبل نشر القوائم املالية السنوية، وقد توصلت  وفرتها

احملاسبية املؤثرة املعلومات هذه الدراسة إىل أنه يوجد أهمية نسبية لبعض 

 على رحبية املستثمرين والتوزيع النقدي لألسهم.

منوذج مقرتح هدفت هذه الدراسة إىل إعداد  (:0222 :دراسة )محاد-3

احملاسبية اخلاطئة، كما املمارسات ضوء انتشار جودة األرباح يف لقياس 

توصلت هذه الدراسة إىل أن املمارسات اخلاطئة اليت تتم داخل إطار 

 املبادئ احملاسبية املتعارف عليها هلا تأثري كبري على جودة األرباح.

هدفت هذه الدراسة إىل  (:0222 الشريف، أبو عجيلة:)دراسة: -4

، وتوصلت هذه واحلاكمية املؤسسيةباح العالقة بني جودة األرمعرفة 

الدراسة إىل أنه يوجد عالقة طردية بني استقاللية جلنة املراجعة وبني 

جودة األرباح، وأهمية استقاللية جلان املراجعة، ملا هلا من أثر إجيابي يف 

 رفع مستو  جودة األرباح.

 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثار (:0222 :دراسة )الناقة-2

عدم متاثل املعرفة يف األسواق املالية على تشكيل املالمح األساسية 

املقرتحة األدوات للهيكل املالي املعاصر، كما توصلت هذه الدراسة إىل أن 

للحد من املشاكل املرتتبة على عدم متاثل املعرفة تشتمل على وجود 
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قطاع خاص تقوم بإنتاج وبيع املعلومات، مما يؤدي إىل عدم متاثل 

 املعلومات ووجود إخفاء بها. 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على  (:0212 :دراسة )عبد الفتاح-6

اثر تطبيق مبادئ احلوكمة على ختفيض عدم متاثل املعلومات احملاسبية 

لرتشيد قرارات املستثمرين يف سوق األوراق املالية، كما توصلت هذه 

ترجع إىل تقص املعلومات الدراسة إىل أن ظاهرة عدم متاثل املعلومات 

وهو يعين عدم كفاية املستثمرين من املعلومات اليت حتجبها عنهم اإلدارة، 

املعلومات  وهم مطالبون باختاذ قرارات رشيدة عن االستثمارات، وتعّد

حد مسببات ظاهرة عدم متاثل املعلومات احملاسبية، مما يؤدي إىل أالداخلية 

 على االقتصاد القومي ككل.وجود خطورة على سوق رأس املال و

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة  (:0211 :دراسة )أبو علي، وآخرون-7

ثر جودة األرباح احملاسبية يف تكلفة حقوق امللكية طبقا ملعايري اإلبالغ أ

توصلت الدراسة إىل أن استمرارية األرباح احملاسبية املالي الدولية، وقد 

سية مهمة يف التأثري على تكلفة رأس وقدرتها على التنبؤ والتغذية العك

ثر جودة األرباح احملاسبية بتكلفة أاملال، كما توصلت إىل ضرورة قياس 

املعلومات خصائص باستخدام امللكية االقرتاض بداًل من تكلفة حقوق 

 احملاسبية طبقًا ملعايري اإلبالغ املالي الدولية.

ور ددراسـة  ىلهدفت هذه الدراسة إ (:0213: عبد النعيمدراسة )-2

سوق املال  يفومات لختفيض عدم متاثل املع يفدارة إليقات التقرير تع

خيلق ومـات لاملععـدم متاثل أن  كما توصلت هذه الدراسة إىل املصري،

سوق رأس ـاءة فـاض كفواخنال س املأـة رلفيـادة تكز أهمهابيات لبعض الس

 .يةخلومات الدالاملتاجرة باملعبسبب املال 

 الدراسات األجنبية: :ثانيا

وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة  :(Dadalt, et al: 2002)دراسة -1

 غري املعلومات مستو  املالية على املشتقات استخدام مد  تأثري

 غري توصلت إىل أن املعلوماتالشركات، كما  بأرباح يتعلق فيما املتماثلة

صورة  بتقديم ارةقيام اإلد خالل من. الشركة أرباح املتماثلة أثرت على
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 على حتقيق أرباح رأس املال بان هلا القدرة سوق يف غري حقيقة عن األرباح

 . حقيقية

 جودة أثر الدراسة إىل قياس هدفت هذه Chen: 2002):) دراسة-0

جبودة املعلومات وعالقتها  املال رأس استثمار حساسية على احملاسبية األرباح

 احملاسبية املعلومات جودة إىل تأثري احملاسبية، كما توصلت هذه الدراسة

واليت تعرب  األرباح جلودة مقياس باستخدام املال رأس االستثمار يف على

 ارتفاع أن على احملاسبية، وتقدم هذه الدراسة دليال املعلومات عن جودة

 أجل من للمديرين دقة أكثر معلومات يوفر املعلومات احملاسبية جودة

 .والسيئة اجليدة شاريعامل بني والتمييز املفاضلة

حتديد الدراسة إىل  هدفت هذه :(Ajward, et al: 2010)دراسة -3

 -املعلومات يف عدم التماثل ودرجة الشركات أرباح جودة بني العالقة

طوكيو"، كما بينت  بورصة" يف املسجلة دراسة تطبيقية على الشركات

 عدم متاثلنتائج هذه الدراسة إىل وجود عالقة بني جودة األرباح و

 إىل املعلومات، فكلما كانت األرباح احملاسبية على جودة عالية يؤدي ذلك

 يف عدم التماثل من احلد وأيضا عدم التماثل املعلومات، خفض

 املستثمرين كبار وجذب مال رأستكلفة  ختفيض ميكن أن يؤدي إىل املعلومات

 املالية. يف األوراق السيولة لزيادة نظرًا

حتليل الدراسة إىل  هدفت هذه :(Nikoomaram, et al, 2011)دراسة -4

ومعدي املعلومات احملاسبية املستخدمني عدم متاثل املعلومات بني لثغرات ال

 الدراسة هذه نتائج ، كما أظهرتاملاليةالنوعية للتقارير يف إطار اخلصائص 

ا هل النوعية اخلصائصاالعتبار األخذ يف  احملاسبيةاملعلومات على معدي  أن

من قبل  سيما ال لتقدميها للمستخدمني، والبعد عن عدم متاثل املعلومات،

 النوعية باخلصائص املالي والدائنني، وعالقة اإلبالغ احلسابات مراجعي

 للمعلومات.

يوجد أنه الدراسة إىل  هدفت هذه  (Ecker, et al: 2012):دراسة-5

اق املالية وعدم يف سوق األور املال رأس تكلفة بني ارتباط غري مباشر

 وأن عدم متاثل املعلومات يؤثر على جودة  األرباح، وجودة املعلومات متاثل
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 هذه نتائجتوصلت كما املال،  رأس تكلفةعلى  تؤثر بدورها واليت األرباح

النوعية للمعلومات تؤثر على عدم التماثل يف اخلصائص أن  الدراسة

ن تغيري يف عدم التماثل يف املعلومات وقت اإلعالن عن اإليرادات، فضال ع

ب على جودة املعلومات بالتخفيض أو بالزيادة يؤثر بالسلب أو باإلجيا

 ، وترتبط اخلصائص النوعية للمعلومات ارتباطًا وثيقًا بتكلفةاألرباح

حيد من  وأن عدم متاثل املعلومات األرباح، جبودة ومن ثم املال رأس

  صادقة مع املستثمرين.علومات ملعدم وجود  املال، رأس يف سوق املنافسة

 اقرتاح منوذجًاالدراسة إىل  هدفت هذه(Akins, et al: 2012): دراسة -6

، على املنافسةذي يعتمد الاملعلومات على عدم متاثل املعلومات يف تسعري 

يف األسواق التنافسية، كما كشفت املستثمرين  منباستخدام عدد وذلك 

عندما يكون  فاض يف عدم متاثل املعلوماتاخن انه يوجد نتائج الدراسة إىل

 .هناك مزيد من املنافسة بني املستثمرين

 الدراسة إىل هدفت هذه :( (Bhattacharya. N, et al: 2013دراسة-7

 األرباح على عدم متاثل املعلومات، وتأثريها على التعرف على تأثري جودة

 فاض جودة األرباحاألرباح املعلنة، كما توصلت نتائج هذه الدراسة أن اخن

، وأن املعلومات يف عدم التماثل بزيادة ظاهرة كبرية مرتبط بدرجة

 من تزيد أنها كما تؤدي إىل تكاليف مرتفعة ظاهرة عدم متاثل املعلومات

 رأس املال، وتقليل سوق يف للمشاركني واملستثمرين االختيار سوء خطر

  .السيولة
 طار النظري للبحث:اجلزء األول: اإل

وجودة  عدم متاثل املعلوماتاألول: املفهوم العام لظاهرة  وراحمل

 :األرباح احملاسبية

شاع مصطلح عدم  املقصود بظاهرة عدم متاثل املعلومات:أواًل: 

 5691متاثل املعلومات بصورة كبرية يف جمال احملاسبة والتحويل يف عام 

 سوق بتأصيل مفهوم عدم متاثل املعلومات بني البائعني واملشرتين يف

 السيارات املستعملة.



(414) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

"احلالة اليت تتميز بامتالك  ه:ويقصد مبفهوم عدم متاثل املعلومات بأّن

األشخاص املختلفة ملعلومات خمتلفة خبصوص شيء معني". فالعاملني يف 

الشركة لديهم معلومات خبصوص قدراتهم أكثر من تلك اليت متتلكها 

 إدارة الشركة.

"األرباح  يقصد جودة األرباح بأنها: باح:ثانيًا: املقصود جبودة األر

احملاسبية املرغوبة ملستخدمي الرئيسية للمعلومات اليت تتصف باخلصائص 

التقارير املالية، واليت تساعد على حتقيق أهداف اإلبالغ املالي على حنو عام، 

)أبو علي، وآخرون: وأهداف اإلبالغ عن الربح احملاسيب على حنو خاص" 

"هي قدرة األرباح املفصح عنها يف التعبري عن  صد بها:كما يق، (1155

األرباح وعدم باألرباح املستقبلية واستمرارية األداء احلقيقي للشركة والتنبؤ 

كما يقصد بها ، (44–5 ، ص ص1119 :)الشريف، أبو عجيلةتذبذبها 

"هي األرباح اليت تعلنها الشركة تعرب بصدق وواقعية عن األرباح  أيضًا:

ية والفعلية للشركة، وأن أرباح الشركة املنشورة ذات وجود نقدي احلقيق

فعلي ملموس، وأن هذه األرقام ليس فيها مبالغات أو أرقام احتمالية" 

 (.51-1، ص ص 1111)السهلي: 

 األسباب اليت أدت إىل ظهور عدم متاثل املعلومات: ثالثًا:
ملستفيدين نقص املعلومات والذي يرجع لعدم كفاية املستثمرين وا-5

من املعلومات اليت حتجبها عنهم اإلدارة وهي املعلومات الداخلية وهم 

رشيدة عن األرباح احملاسبية والقرارات إسرتاتيجية مطالبون باختاذ قرارات 

 االستثمارية.

تظهر بسب تنوع املعلومات اليت تصل إىل املستثمرين أو املستفيدين -1

من استخدامها يتحقق أخر  ومات معلسواء كانت معلومات داخلية أو أي 

 مكاسب غري عادية.

وهي ناجتة عن معلوماتية فجوة املعلومات تسبب ظاهرة عدم متاثل -3

 اختالف حجم املعلومات الداخلية واملعلومات املنشورة للجميع.
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هلا مثل التنافسي إخفاء اإلدارة معلومات قد تعتقد أنها تعترب باملركز -4

ية، حيث قد يستخدمها املنافسني يف تعديل اخلطط األرباح احملققة والفعل

 اإلنتاجية أو القرارات االستثمارية.

على األقل بشرط وجود  مقابلة مالية بني طرفنيحتدث نتيجة حدوث -1

 تعارض يف مصاحل هذه األطراف.

مبجرد وصول احملتو  املعلوماتي املستثمرين واملساهمني تتغري توقعات -9

 .ى إعالنات عن خطط الربح احملاسيباجلديد الذي يشتمل عل

أهمية جودة األرباح احملاسبية وتأثرها بظاهرة عدم متاثل رابعًا: 

تستمد أهمية جودة األرباح من أهمية األرباح نفسها، أذا  املعلومات:

أن أرباح الشركة بغض النظر عن جودتها تعترب من املدخالت اهلامة يف 

ستثمارية وغريها من القرارات األخر ، عملية اختاذ القرارات املالية واال

والتقييمية الدراسات التنبؤية من العديد وكذلك فإن األرباح يتم استخدامها 

 ألداء الشركة احلالي واملستقبلي.

حمورًا هامًا للهيئات خصائص وقد مثلت األرباح احملاسبية وما تتمتع به من 

دولية، وكذلك الباحثني واملنظمات املهنية باإلضافة إىل جملس املعايري ال

األكادمييني، وذلك بعد تعرض املنشآت الكرب  يف العامل لألزمة املالية 

واليت  (WorldCom)األخرية، وانهيار كرب  الشركات أبرزها انهيار شركة 

للمستثمرين متماثلة غري معلومات تقديم طريق عن بتضخيم إرباحها قامت 

 بالشكل الصحيح.واملساهمني وعم اإلفصاح عن إيراداتها 

وبهذا االهتمام يف السنوات األخرية جبودة األرباح ظهرت كثري من 

احملاسبية ملستخدمي املعلومات الدراسات حول أهمية جودة األرباح بالنسبة 

 (.1119)عوض:  اليت تعترب مهمة الختاذ القرارات االقتصادية

أن أرباح  ويف هذا اجملال فقد أشار العديد من الباحثني والُكتاب إىل

الشركات تتمتع بأهمية كبرية حيث تعود تلك األهمية إىل استخدام 

 األرباح يف تقييم األداء من قبل عدد كبري من املستخدمني.

ومبا أن جودة األرباح املفصح عنها يف التعبري عن األرباح احلقيقية للشركة 

ل جانبًا هامًا ومنفعتها يف التنبؤ باألرباح املستقبلية، فإن جودة األرباح متث
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من األطراف مثل العديد من قبل للشركات يف تصميم الوضع املالي 

املستثمرين ومستخدمي القوائم املالية، وكذلك فإن جودة األرباح تعترب 

مؤشرًا على توزيعات األرباح وخصوصًا كونها من األمور اهلامة اليت 

 (،1119جيلة: )أبو عتؤخذ يف احلسبان عند اختاذ القرارات االستثمارية 

 التماثل املعلومات: عدم ودرجة األرباحجودة  بني العالقةيبني والشكل التالي 

 التماثل املعلومات عدم ودرجة جودة األرباح بني ( العالقة1شكل رقم )

 

)+(                                                                              (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جودة األرباح بني سلبية السابق أن هناك عالقة منوذجاالحظ من نلو

 للغاية وهامة إجيابية عالقة التماثل املعلومات، وأيضا هناك عدم ودرجة

 باإلضافة البعد، هذا االعتماد على لنا يؤكد مما والسيولة األرباح جودة بني

 األسهم عائدات معاملعلومات عدم متاثل  اجيابية بني درجة إىل أن هناك عالقة

عوائد نوعية من املعلومات حول  على احلصول عليها تسيطر عندما

 .األسهم وعائدات طبيعة األسهم، كما توجد عالقة اجيابية بني السيولة

 (Ajward: 2010) (Ecker, et al: 2012) :كما أوضحت دراسة كال من

 يف املدرجة للشركات والسيولة األرباح جودة بني العالقة يف التحقيق

 يف عدم التماثل ودرجة األرباحبني جودة  العالقة حيث لقائمة البورصة، منا

جودة األرباح  حيث بينهما، أما من سلبية العالقة فالحظنا أن املعلومات،

 السيولة

عائدات 
 األسهم

جودة األرباح 

 المحاسبية

عدم تماثل 
 المعلومات

 

)+( (+) 
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بينهما، مما تؤثر أيضا على  وهامة إجيابية عالقة جند والسيولة احملاسبية 

 املال. رأس أسواق وفعالية كفاءة

ار السلبية لظاهرة عدم متاثل املعلومات خماطر اآلثخامسًا: 

يوجد عدة خماطر لآلثار  احملاسبية وتأثريها على جودة األرباح:

احملاسبية وتأثريها على جودة األرباح املعلومات السلبية لظاهرة عدم متاثل 

 وهي كما يلي:
ارتفاع تكاليف الصفقات والعمليات، وذلك ألن عدم التماثل حيدث  -5

ن حصول بعض األطراف، على إألطراف، حيث لوجود فجوة بني ا

معلومات دون البعض اآلخر جيعل اآلخر حياول جاهًدا للوصول إىل 

 تلك املعلومات اليت ترتفع تكلفتها.

 اخنفاض حجم العمليات وقيمتها. -1

رأس املال مما تنعكس سلًبا على االقتصاد أسواق عدم حتقيق الكفاءة يف  -3

 القومي.

واخنفاض عمليات البيع والشراء فيه، مما متغري حجم السوق نسبيًا  -4

 يؤدي إىل اخنفاض يف األرباح احملققة.

االجتاه حنو نشر القوائم والتقارير املالية للشركات على شبكات  -1

التشغيلية اخلصائص بعض  اإلنرتنت، رغم كل ماله من مميزات، إال أّن

علومات باملعرضة للتالعب لنظام املعلومات االلكرتوني جتعل األمر أكثر 

املالية واخلاصة باإلرباح احملاسبية، ومن ثم تكون درجة املعلومات غري 

 مؤكدة.

إىل الوضوح املالية للشركات والتقارير القوائم تتضمنها فقد املعلومات اليت  -9

والبساطة واملوضوعية والعديد من اخلصائص النوعية للمعلومات، 

التنبؤ باألرباح  مبا ال يساعد أصحاب املصاحل من عدم القدرة على

 والعوائد املستقبلية.

القوائم والتقارير املالية ومستخدمي التعارض بني املصاحل بني اإلدارة  -7

، تظهر مضللةمالية وتقارير يؤدي غالبًا إىل حتليل اإلدارة وإعداد قوائم 

اخلاصة، مصاحلها على احلفاظ القوائم املالية على غري حقيقتها، بهدف 
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عنها وباخلصوص األرباح اإلفصاح نات هامة وعدم حيث يتم إغفال بيا

 السنوية.

أصحاب أو مستخدمي القوائم املالية عدم متاثل املعلومات لد  كافة  -8

 املصاحل.

من تاريخ انتهاء ملحوظة تأخر نشر القوائم والتقارير املالية بصورة  -6

 السنة املالية.

وتؤدي  سادسًا: العوامل اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات

 إىل زيادة جودة األرباح احملاسبية:
 وجود نظام حماسيب يسمح بتوفري املعلومات املالئمة ملتخذي القرارات. -5

وضع تشريعات من قبل املنظمات واهليئات املهنية التشريعية لتوافر  -1

املالية، من حيث أساسها املنشآت نظم معلومات فعالة تعمل على 

 التنظيم والرقابة.

مبا تتضمنه من معلومات، والقوائم املالية يف بالتقارير اإلفصاح الكا -3

 حاليًا واملتوقعة مستقباًل.واألرباح احملققة تعكس حقيقة املراكز املالية 

مع املنشأة املالية وباخلصوص املستثمرين املتعاملني زيادة الوعي لد   -4

 رية.االستثمالرتشيد القرارات املتاحة البدائل ملساعدتهم يف االختبار بني 

املالية املتاحة جلميع املتعاملني مع املعلومات حتقيق العدالة ومتاثل  -1

 املنشأة.

بني املنشآت الربط لتحقيق تكنولوجيا املعلومات تفعيل أدوات  -9

يف الوقت القرارات السليمة واملتعاملني معها واليت تسهل يف عملية اختاذ 

 املناسب.

 Akins: ، (0210Ecker, et al : )) 0210)كما أوضحت دراسة كال من: 

أن اخلصائص النوعية للمعلومات تؤثر على مستو  عدم التماثل يف 

املعلومات وقت اإلعالن عن اإليرادات، فضال عن تغيري يف عدم التماثل يف 

 على جودة األرباح.ب باالجياأو يؤثر بالسلب املعلومات بالتخفيض أو بالزيادة 
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ت املستخدمة لقياس جودة الثاني: املقاييس والنظريا وراحمل

 :األرباح اليت حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات

واليت  املقاييس املستخدمة لتحديد جودة األرباح احملاسبية-أوال

تناول الباحثون يف جمال احملاسبة  حتد من ظاهرة عدم متاثل املعلومات:

م املالية القوائمستخدمي جودة األرباح ومفهومها مبعان عدة تبعًا الختالف 

وهدفهم من هذا االستخدام، وتبعًا الختالف وجهة نظرهم فيما حتتويه 

يف جماالت الباحثون األرباح من خصائص جتعلها تتمتع باجلودة، إذ ير  

احملاسبة أن اشتمال األرباح املفصح عنها على بنود غري عادية يؤدي إىل 

ى ولو توافق أحداث خلل يف مقدار ما حتتويه تلك األرباح من جودة حت

ذلك مع املبادئ احملاسبية املقبولة قبواًل عامًا، كما ينظر لألرباح على أنها 

دون تأثري يذكر احلقيقي لإلدارة ذات جودة مرتفعة إذا ما عكست األداء 

 اخلارجة عن سيطرتها.للعوامل 

لتحديد جودة األرباح املستخدمة وميكننا استعراض أهم املقاييس 

 وهي كما يلي:

تعرف استمرارية  :(0211)أبو علي، وآخرون: تمرارية األرباح اس-5

األرباح مبد  ارتباط األرباح احملاسبية احلالية باألرباح احملاسبية املستقبلية، 

، ومت االعتماد على معامل باألرباح عالية اجلودةوتتصف األرباح الدائمة 

األرباح احلالية  اليت تربط بنيالبسيط )بيتا( املستخرج من معادلة االحندار 

، وقد مت تقسيم األرباح إىل لقياس استمرارية األرباحواألرباح املستقبلية 

تدفقات نقدية ومستحقات اليت تستخدم كقياس لالستمرارية وبالتالي 

 جودة األرباح.

ومن  :(0226أبو عجيلة: ) خلو األرباح من ممارسات إدارة األرباح-0

جودة األرباح هي خلو األرباح من  لقياساستخدامها اليت مت  ساملقايي

ممارسات إدارة األرباح من قبل إدارة الشركة، وقد أثبتت كثري من 

من املستحقات املستخرجة الدراسات أن نسبة املستحقات االختيارية 

الكلية للتوصل إىل وجود من وجود ما يدل على أنه مت إدارتها فإن ذلك 

 يشري إىل مستو  جيد جلودة األرباح.
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القدرة التنبؤية لألرباح تعرف  احملاسبية:التنبؤية لألرباح لقدرة ا-3

احملاسبية بقدرة األرباح ومكوناتها على منوذج )فرنسيس( يف التنبؤ باألرباح 

احملاسبية ويعترب هذا النموذج أن األرباح عالية القدرة على التنبؤ بأرباح 

 عالية اجلودة والعكس صحيح.

أن املعلومات املتعلقة  (FASB)اسبة املالية فقد حدد جملس معايري احمل

بأرباح املنشأة اعتمادا على حماسبة االستحقاق، تقدم بشكل عام مؤشرًا 

على توليد التدفقات النقدية، وذلك واملستقبلية على قدرة املنشأة احلالية 

النقدية واملدفوعات بتأثريات املقبوضات بشكل أفضل من املعلومات احملدودة 

 (.1119)عوض:  احلالية

أحد الصفقات األرباح احملاسبية يعترب استقرار متهيد األرباح احملاسبية: -4

أثر التذبذبات املستقبلية تقليل املرغوبة يف األرباح، ويؤدي متهيد األرباح إىل 

فضت قيمة التدفقات النقدية التشغيلية املؤقتة يف األرباح، فكلما اخن

)أبو علي،  وهو مؤشر إىل زيادة اجلودةوبالتالي ميهد إىل أرباح عالية، 

 (.1155وآخرون: 

دراسة ّد تع .(0226)عوض: القيمة املالئمة لألرباح احملاسبية -2

وقياس القيمة املالئمة للمعلومات احملاسبية، قضية مهمة للهيئات 

واملنظمات اليت تهتم باحملاسبة وهو التعرف على احملددات اليت تتعلق مبالءته 

قيم احملاسبية اليت تنعكس يف قيد حقوق امللكية، فالقيم وموثوقية ال

السوقية حلقوق امللكية جتسد القيمة احملاسبية إذا كان كالهما مرتبطني 

من قبل جملس يستخدمان معًا وتعترب املالئمة املعيارين الرئيسيني اللذان 

مة أن ، وبالتالي ميكن لدراسات القيمة املالئ(FASB)معايري احملاسبة املالية 

 تقدم العديد من النتائج املهمة ألطراف متعددة.

تعود قيمة التغذية العكسية إىل قدرة قيمة التغذية العكسية: -6

تصحيح من خالل تأكيد أو القرارات على التأثري األرباح احملاسبية على 

األولية أو السابقة ملتخذي القرارات، وإتباع منهجية )باريا( ثم التدفقات 

لصفة من خالل تنبؤ األرباح بالتدفقات النقدية املستقبلية قياس هذه ا
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باستخدام قيمة التغذية العكسية ألرباح الشركة ومقارنتها خبطأ التنبؤ 

 (.1155)أبو علي، وآخرون:  بأرباح السنة القادمة.

مت استخدام منوذج كل من )كيين، باسيي(  توقيت االعرتاف احملاسيب:-7

حملاسيب باستخدام احندار عكسي باألرباح على مت قياس توقيت االعرتاف ا

عوائد األسهم املوجبة والسالبة، حيث إنه كلما زاد االرتباط فإن هذا 

 مؤشًرا على زيادة توقيت االعرتاف احملاسيب باألرباح.

مت احتساب الربح احملاسيب من النقد بنسبة  االقرتاب من النقد:-2

إىل األرباح، وحتى تكون األرباح ة التشغيليالتدفقات النقدية من العلميات 

متقاربة أعطيت أعلى قيمة للشركات األقل اقرتابًا للنقد، وبالتالي كلما 

من النقد، الربح احملاسيب اخنفضت النسبة فهذا مؤشر على ارتفاع اقرتاب 

 وبالتالي يؤدي إىل زيادة جودة األرباح.

ب جودة مت احتسا (:0211جودة املستحقات )أبو علي، وآخرون: -6

األرباح باستخدام املنهجية املستخدمة قبل منوذج )فرنسيس(، ومت 

اري خلطأ التنبؤ، حيث إن ارتفاع قيمة االحنراف استخدام االحنراف املعي

املستحقات اخنفاض جودة اخلطأ غري املفسر، وبالتالي زيادة يشري إىل املعياري 

 تؤدي إىل اخنفاض جودة األرباح احملاسبية.

ويعرف احلياد بعدم إدارة مبلغ الربح املعلن لتحقيق  ية:احلياد-12

عن اإلبالغ عند اإلدارة غرض أو هدف من أهداف اإلدارة، وهي جتنب 

 حدوث خسائر، أو جتنب اإلبالغ عن اخنفاض قيمة األرباح.

احملاسيب أحد املبادئ احملاسيب التحفظ يشكل التحفظ احملاسيب: -11

ا لإلطار املفاهيمي جمللس املعايري احملاسبية املقبولة قبواًل عامًا، ووفًق

يتضمن التحفظ واحلذر عدم املبالغة يف تقييم األرباح  (IASB)الدولية 

التحفظ احملاسيب معيارًا لالختيار بني املبادئ احملاسبية ّد أو األصول، ويع

عنها، من خالل االعرتاف الرتاكمية املقرر اليت تؤدي إىل تقليل األرباح 

بأقل األصول باإليرادات، واالعرتاف الدوري للنفقات، فتقييم  املتأخر

 (.1119عوض: )قيمة، وتقييم االلتزامات بأعلى القيم 
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النظريات املستخدمة لقياس جودة األرباح اليت حتد من -ثانيا

ميكننا استعراض أهم النظريات  ظاهرة عدم متاثل املعلومات:

 من ظاهرة عدم متاثل املعلومات اليت حتدلتحديد جودة األرباح املستخدمة 

 وهي كما يلي:

وتصف كل األطراف بالرشد االقتصادي،  :املثاليةنظرية التعاقدات -1

وحتاول األطراف املختلفة ختفيض تكاليف الوكالة عن طريق التعاقد فيما 

التعاقدات ومراجعة تنفيذها، وسيلة لصياغة احملاسيب اإلفصاح بينها، ويعترب 

املطلوب املعلومات وحجم الشركة حجم بزيادة فصاح وتزداد درجة اإل

 اإلفصاح عنها وزيادة أرباحها وسيطرة املديرين على أمور الشركة.

عن طريق املتغريات احملاسبية اإلدارة حتاول  نظرية السلوك االنتهازي:-0

بتمهيد األرباح أو إتباع إسرتاتيجية تعظيم األرباح احلالية وتأثر سلوك 

عقود وهما بثالث متغريات ختيار سياسة اإلفصاح احملاسيب اإلدارة عن ا

 احلوافز، وشروط املديونية، والتكاليف السياسية.

أظهرت عديد من البحوث أن هناك حافز  نظرية توفري املعلومات:-3

أطراف عديدة داخلية اليت تهم املعلومات لد  اإلدارة لكي تفصح عن 

حملاسبية، ويتم اختيارها لتؤثر وخارجية، وعلى احملاسب اختيار الطرق ا

 .على التدفقات النقدية للشركة دون التأثري عليها مباشرة

احملاسبية اخلاطئة للممارسات الثالث: اإلطار املفاهيمي  وراحمل

 لظاهرة عد متاثل املعلومات وانعكاساتها على جودة األرباح:

علومات أواًل: مفاهيم املمارسات اخلاطئة لإلدارة يف عدم متاثل امل

 ويقصد باملمارسات اخلاطئة بأنها وانعكاساتها على جودة األرباح:

هي: "تدخل متعمد من جانب اإلدارة إلظهار القوائم املالية للوحدة 

بفرض توجيه قرارات الواقع االقتصادية بشكل معني خيتلف عن 

مستخدمي القوائم املالية حنو اجتاه معني غري االجتاه الذي كان سوف 

  (.1111محاد: لو سارت األمور يف اجتاهها الطبيعي ) يسلكونه

وتشري الدراسات بأن املمارسات احملاسبية اخلاصة من قبل اإلدارة، فاملنشأة 

واملستثمرين  واملساهمنيالعاملني اليت تتالعب يف أرباحها تبعث برسالة إىل 

  بأن خمالفة احلقيقة ممارسة مقبولة.
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ارسات اإلدارة تبدأ من التحول تدرجيًيا إىل كما ير  كثري من الباحثني أن مم

التقارير املالية االحتيالية خاصة إذا جنحت يف تضليل مستخدمي 

التقارير املالية يف تقديم معلومات غري متماثلة وبعض األحيان تكون 

غري حقيقية، وهذا بفتح الباب أمام الشركات األخر  بإتباع نفس املنهج 

 املتبع.

خمتلفة للممارسات اخلاطئة من قبل إدارة املنشاة يف  وهناك عدة أساليب

 تقديم معلومات غري متماثلة ومنها ما يلي:
تدخل اإلدارة يف عمليات حقيقية مثل التحكم يف توقيت الصفقات أو -أ

 شروطها، وعادة ترتكز هذه العمليات يف الربح األخري من السنة املالية.

املتعارف عليها مثل اختيار سبية احملاتدخل اإلدارة يف نطاق املبادئ -ب

سياسة حماسبية معينة أو تطبيقها أو تغريها أو تبويب عناصر قائمة 

الدخل بشكل معني، أو استخدام التقديرات احملاسبية بشكل حيقق مبلغ 

الربح املطلوب، أي أنه ميكن استخدام املعايري احملاسبية من ناحية إتاحة 

 معينة.بدائل معينة أو القيام بتقديرات 

تدخل إدارة املنشاة يف قيامها بتقديم معلومات خاطئة عن األرباح -3

وأيضا اخلروج عن املبادئ احملاسبية  احملاسبية احملققة يف نهاية العام،

 املتعارف عليها مثل الغش والتزوير. 

ومن خالل ما سبق يتضح جليًا أن تدخل اإلدارة وإتباعها ممارسات 

ودة األرباح وارتفاع تقدير املخاطر الناجتة خاطئة يؤدي إىل اخنفاض ج

 عن عدم متاثل املعلومات.

احملاسبية اخلاطئة ودورها يف املمارسات : أساليب احلد من ثانيًا

 ختفيض عم متاثل املعلومات:

لد  إدارة  ان هناك حافظإااللتزام مبعايري حماسبية عالية اجلودة: -5

املستثمرين واملساهمني هم اليت تاملعلومات الشركات لكي يفصحوا عن 

وغريهم، ولكن هناك من األسباب اليت قد تشجع اإلدارة على إخفاء 

بعض املعلومات، مبا تصبح احلاجة ضرورية إىل إصدار املعايري احملاسبية 
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امللزمة يف هذه احلالة لتخفيض عدم التماثل يف املعلومات وملنع األطراف 

 حساب األطراف اخلارجية. الداخلية من استغالل هذه املعلومات عن

حيث مت االلتزام مبعايري  االلتزام مبعايري مراجعة عالية اجلودة:-0

مراجعة عالية اجلودة من قبل املنشأة والتزامها من قبل املنظمات 

املهنية بعملية املراجعة وإصدار معايري املراجعة الدولية اليت تعترب قانونًا 

القيام أو عند املراجعة إعداد خطة جيب على ممارس املهنة إتباعه وعند 

املراجعة، حتى يتم التقليل من خماطر املراجعة، وعلى املراجعني بعملية 

بالثقة وعلى جتميع أدلة إثبات جديرين على العمل مع عمالء  اأن حيرصو

عالية اجلودة موثوق بها، وبذل العناية املهنية الالزمة لتفادي أي احتمال 

م املالية اليت تنشرها منشأة ما تكون خاطئة أو غش أو تالعب يف القوائ

 مضللة.

ثالثًا: ظاهرة عدم متاثل املعلومات وعالقته جبودة األرباح وتكلفة 

 ,Bhattacharya: (2013أوضحت دراسة  (:0211)أبوعلي: املال رأس

N., et al)  بأنه توجد عالقة بني عد متاثل املعلومات وجودة األرباح

 تمثلة يف:وتكلفة رأس املال وم

 ومع. املال رأس لتخصيص أساسي املالية هلا دور التقارير أن إعداد-5

املعلومات املقدمة من  عن فضال املصرح به، الربح نوعية يتأثر ذلك

 معاجلة يف قدراتهم وختتلف للمستثمرين طرف إدارة املنشاة التقديرية

 املعلومات. هذه

يف عدم متاثل املعلومات  إىل حدوث زيادة تؤدي اخنفاض جودة األرباح-1

  املستثمرين. بني

 تزيد أنها كما تؤدي إىل تكاليف مرتفعة ظاهرة عدم متاثل املعلومات-3

رأس املال،  سوق يف للمساهمني واملستثمرين االختيار سوء خطر من

 . السيولة واخنفاض

 احملاسبية املعلومات نوعية بشأن املعايري واضعي هناك قلق من قبل-4

 رأس بتخصيص املتعلقة القرارات على للمستمرين، وآثارهااملقدمة 

 .املال



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (474) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

. كثريًا بعدم متاثل املعلومات ترتبط جلودة األرباح التقديرية املكونات-1

وعدم متاثل املعلومات هي املعلومات اليت  جودة األرباح بني الرابط أن غري

 .ستقدم من قبل اإلدارة

ت أن تؤثر ظاهرة عدم متاثل وأظهرت أيضا عديد من األحباث الدراسا

 املعلومات على جودة األرباح احملاسبية وتكلفة رأس املال ومن أهمها:

أن جودة األرباح هلا أثر مباشر يف التغريات املقدرة للتدفقات النقدية -5

اخلاصة بالشركات، وميكن أن تؤثر على اجلودة املباشرة لتكلفة رأس املال 

 مات.دون التأثري يف اختالف املعلو

يؤدي اخنفاض جودة األرباح احملاسبية إىل زيادة يف عدم متاثل املعلومات -1

 وميكن أن يزيد خماطر السيولة، واليت تؤدي إىل زيادة تكلفة رأس املال.

يؤدي عدم متاثل املعلومات إىل ظهور خماطرة املعلومات ال ميكن جتنبها، -3

)أبو  ا يف وضع اخلطرألن املستثمر الذي لديه معلومات أقل سيكون دائًم

 (.1155على، وآخرون: 

على جودة األرباح احملاسبية املعلومات والشكل التالي يوضح أثر عدم متاثل 

 وتكلفة رأس املال:

( أثر عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية وتكلفة 0شكل رقم )

 رأس املال
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 حظ من الشكل السابق ما يلي:نل

ي عدم متاثل املعلومات إىل ختفيض جودة األرباح ومن ثم زيادة يف يؤد -5

 تكلفة السيولة، ونتيجة لذلك يؤدي إىل زيادة تكلفة رأس املال.

يؤدي عدم متاثل املعلومات إىل ظهور خماطر املعلومات اليت ال ميكن  -1

يف املعلومات وسيكون اعتمد على هذه املساهم أو ألن املستثمر ، جتنبها

من املعلومات على املستثمر املطلع مع مقارنته خطر ثماري وضع است

 الصحيح.مصدرها 

إىل أثر كبري على اخنفاض التدفقات جودة األرباح يف االخنفاض يؤدي  -3

 النقدية اخلاصة باملشروع االستثماري.

الرابع: دور اإلفصاح احملاسيب واحلوكمة يف ختفيض ظاهرة  وراحمل

 :على جودة األرباح عدم متاثل املعلومات وتأثريها
دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل : أواًل

يلعب اإلفصاح احملاسيب دورًا  املعلومات وتأثريه على جودة األرباح:

هامًا يف ختفيض عدم متاثل املعلومات بني األطراف الداخلية واخلارجية 

 حة جودة األربالإلدارة واملستثمرين واملساهمني، وبالتالي يؤدي إلي زياد

احملاسبية، ويتضح دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل 

 املعلومات وتأثريه على جودة األرباح يف النقاط التالية:

عدم متاثل مستو  يقلل من املعلومات الداخلية زيادة اإلفصاح عن -5

لومات هذه املعمستخدمي املعلومات احملاسبية، وزيادة جودة األرباح وثقة 

 (.1117متولي: )

زيادة اإلفصاح عن املعلومات الداخلية يساعد املستثمرين يف السوق -1

وحتقيق أعلى مبيعاتها املالية، وزيادة املنشآت مبا يضمن حتسني أداء أسواق 

 (.1111السيد: )معدالت من األرباح 

عن املعلومات عن طريق ختفيض عدم التماثل يف اإلفصاح يؤدي -3

احملاسبية إىل ختفيض تكلفة العمليات وزيادة حجم األسواق املعلومات 

 للمنشأة.

أن اإلفصاح عن املعلومات خيفض من  (Dadalt: 2002)وأظهرت دراسة 

واملستثمرين،  املاليني للمحللني جدًا عدم متاثل املعلومات وهو مهم
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 تكون أن جيب وبالتالي احلقيقية ألسهم الشركة، القيمة عن املزيد ملعرفة

 اآلخرين ذو واملستخدمني املستثمرين إىل اليت تسلم املالية ملعلوماتا

 وصحيحة. موثوقية

ويتضح من الشكل التالي دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم 

 متاثل املعلومات وزيادة جودة األرباح:

( دور اإلفصاح احملاسيب يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات 3شكل رقم )

 ودة األرباحوزيادة ج
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: دور احلوكمة يف ختفيض عدم متاثل املعلومات وتأثريها على ثانيًا

اإلشراف عملية ن للحوكمة دورًا هامًا يف إ جودة األرباح احملاسبية:

والرقابة من خالل األدوار اليت يقوم بها جملس إدارة الشركة فيها وذلك 

 :(44 – 5 ، ص ص1119)الشريف، وأبو عجيلة: من خالل ما يلي 

احلوكمة أداة جيدة متكن من التأكد من حسن عمل الشركات وأحكام -5

من حتقيق أهداف الشركات بشكل للتحقق الرقابة على إدارة الشركات 

قانوني واقتصادي سليم، ومن ثم عدم متاثل املعلومات من قبل اإلدارة 

 وتأثريها على جودة األرباح.

س اإلدارة بالتالعب يف تعمل احلوكمة على ضمان عدم قيام جمل-1

التقارير املالية، ومن ثم التأثري على جودة األرباح بتقديم معلومات غري 

 متماثلة تلحق الضرر مبصاحل املساهمني أو املستثمرين أو الدائنني.
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جملس إدارة مما يؤدي إىل زيادة فاعلية استقاللية تعمل احلوكمة على -3

ليت حتتويها التقارير املالية واليت تعترب الرقابة، وزيادة الثقة يف املعلومات ا

 األرباح جزءا من حمتوياته.

جتعل احلوكمة جملس اإلدارة مسئواًل أمام اجلمعية العمومية عن مجيع -4

 قراراته، وتضع مجيع قراراته حمل تقييم ومراقبة.

التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة ُيساعد على حتقيق معدالت مناسبة -1

إىل منوها يؤدي ، مما تدعيم موقفها املالييساعد الشركة على  من األرباح مبا

 واتساعها.

توفري احلوكمة اإلفصاح والشفافية عن جودة األرباح يف التقارير -9

 املالية بالقدر الكايف ويف الوقت املناسب للمساعدة يف اختاذ القرارات اهلامة.

القرارات ترشيد للمعلومات احملاسبية بهدف حتقق احلوكمة جودة -7

 االستثمارية اهلامة واخلاصة باألرباح.

حتقق احلوكمة ختفيض عدم متاثل املعلومات لرتشيد القرارات -8

 االستثمارية ملستخدمي املعلومات احملاسبية.

 وجدت األرباح، جودة بقياس قامتChen: 2005) ) :وبناء على دراسة لـ

متتلك  عندما كبري بشكلختتلف  املال يف رأساالستثمار اخلاصة  أن القرارات

ارتباط قو   أن هناك ذلك وجد على الشركات جودة أرباح عالية، وعالوة

 . املال رأس االستثمار مع بني جودة األرباح املرتفعة

دور املعايري الدولية يف ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات  ثالثًا:

بية عالية إن املعايري احملاس وتأثريها على جودة األرباح احملاسبية:

عدة شروط للحد من ختفيض عدم متاثل مستوفية اجلودة ينبغي أن تكون 

 املعلومات وزيادة جودة األرباح وهي:

ينبغي أن تسهم معايري احملاسبية يف إدارة املخاطر واملمارسات الرقابية -أ

السليمة، كما ينبغي أن يتوفر إطار رشيد موثوقًا لتوليد معلومات 

 دة عن األرباح احملاسبية.حماسبية عالية اجلو
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ينبغي أن تساهم معايري احملاسبة يف إجياد نظام للسوق من خالل -ب

التشجيع على شفافية إثبات املركز املالي للمنشأة وأدائها وأنشطة إدارة 

 املخاطر املرتبطة بعدم متاثل املعلومات.

 نشأة.ينبغي أن تسهل معايري احملاسبة وال تعوق اإلشراف الفعال على امل-ج

ينبغي أن يتكون اإلفصاح شاماًل بدرجة كافية تسمح بتقييم املركز -د

 املالي للمنشأة.

ينبغي أن تكون معايري احملاسبة الدولية مالئمة للتنفيذ ليس فقط يف -هـ

 (.1111)محاد:  األسواق العاملية األكثر تقدمًا ولكن يف األسواق الناشئة

الدولية وإنشاء جملس ملعايري حملاسبة اويف السنوات األخرية مت إلغاء جلنة 

احملاسبة الدولية يقوم بإصدار تقارير مالية عالية اجلودة، من خالل 

والعمل على تصنيف نطاق البدائل احملاسبية من ناحية، والتقارب مع 

ومراجعة وذلك من خالل فحص  (FASB)احملاسبة املالية معايري جملس 

ن كل منهما وحماولة التقريب بينهم، وقد بني املعايري الصادرة عاالختالفات 

أصدر جملس معايري احملاسبة الدولية معايري جديدة للتقارير املالية 

(IFRS) .يف هذا اإلطار 

 :Ecker, et al) ، (Ajward: 2010) كما تناولت دراسة كال من:

اخلصائص  املالية حول احملاسبة معايري جمللس املفاهيمي اإلطار(2011

 املعلومات وموثوقية أهمية ومد  االعتماد علىاحملاسبية  علوماتللمالنوعية 

احملاسبية، كما أظهرت  جلودة املعلومات هامًا املعلن عنها، ويعترب عنصرًا

  وعدم متاثل املعلومات. األرباح جودة بني عالقة سلبيةهذه الدراسة بأن هناك 

 حث:اجلزء الثاني: التحليل اإلحصائي ونتائج اختبار فروض الب

تهدف الدراسة امليدانية إىل اختبار صحة الفروض من خالل التكامل 

بني اإلطار النظري والعملي لتحقيق أهداف البحث واختبار الفروض 

 من خالل اإلجراءات التالية:  

قام الباحث بطرح حمتويات البحث امليدانية يف تصميم أداة البحث: -1

تمد يف تصميمها على جمموعة قائمة االستبانة كأداة جلمع البيانات وأع

من األسئلة اليت تكونت لد  الباحث من قراءة األحباث والدراسات السابقة 
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من األسئلة اليت جمموعة اليت تناولت موضوع البحث، واحتوت القائمة على 

 تغطي اإلجابة عليها التحقق من صحة الفروض من عدمها.

  جمتمع وعينة البحث:-2

 احملاسبنيمن البحث وعينة كون جمتمع يتالبحث: وعينة جمتمع -أ

التابعة لقطاع االستثمار املدرجة يف بورصة فلسطني  بالشركاتالعاملني 

وقام ، حماسب( 81غ عددهم )غزة والبالقطاع يف لألوراق املالية العاملة 

( استبانة الختبار االتساق 31الباحث بتوزيع عينة استطالعية حجمها )

وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق  الداخلي، والصدق البنائي،

استبانة على عينة البحث، وقد  (67)وسالمة االستبانة لالختبار مت توزيع 

تقريبًا، ومت حتليل وتفسري  (%89)استبانة بنسبة اسرتداد ( 83)مت اسرتداد 

 بيانات قائمة االستبانة اجملاب عنها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية

(SPSS.) 

ويقصد بها أن أسئلة القائمة اليت مت صياغتها تقيس القائمة: صدق -3

ما وضعت لقياسه، كما يقصد بالصدق هو مشول القائمة لكل العناصر 

اليت جيب أن تظهر يف التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من 

ناحية أخر ، حبيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقام الباحث 

 ة بطريقتني هم:بقياس صدق القائم

قام الباحث بعرض قائمة صدق احملكمني )الصدق الظاهري(: -أ

االستبانة على جمموعة من احملكمني تكونت من أساتذة اجلامعات 

 املتخصصني يف ختصص احملاسبة واإلحصاء. 

 صدق القياس:-ب

قام الباحث حبساب االتساق االتساق الداخلي لفقرات القائمة: -1

مة االستبانة على عينة البحث االستطالعية البالغ الداخلي لفقرات قائ

( مفردة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بني كل 31حجمها )

 .سهفقرة من فقرات اجملال القائمة والدرجة الكلية للمجال نف

الصدق البنائي أحد مقاييس ّد يعالصدق البنائي جملاالت القائمة: -2

ألهداف اليت تريد األداة الوصول صدق األداة الذي يقيس مد  حتقق ا



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (441) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اليها، ويبني مد  ارتباط كل جمال من جماالت البحث بالدرجة الكلية 

 لفقرات القائمة.

هو بثبات قائمة االستبانة يقصد ثبات فقرات قائمة االستبانة: -4

االستقرار يف نتائج القائمة وعدم تغريها بشكل كبري فيما لو مت اعادة 

عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة، وقد حتقق توزيعها على االفراد 

 معاملي الثبات )الفا كرونباخ( :الباحث من ثبات القائمة من خالل

(Cronbach's Alpha) : 

مت استخدم معامل )الفا كرونباخ( لقياس ثبات قائمة االستبانة وبلغت 

وعليه تكون مقبولة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي  (59.0) قيمته

اليت مت اعتمادها تدل على الصدق الظاهري، وصدق القياس،  االختبارات

ومت اعتماد مقياس ليكرت اخلماسي لقياس درجة  وصدق أداة البحث،

 توفر متغريات البحث.

لعينة البحث وفقًا للمعلومات اإلحصائي الوصفي أواًل: التحليل 

توزيع عينة البحث حسب اخلصائص ( 1)يبني اجلدول رقم : العامة

كاجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، واملستوي الوظيفي، وسنوات العامة 

 اخلربة كما يلي:

 حسب اخلصائص العامة  (   توزيع عينة البحث1جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 %57 36 بكالوريوس

 %45 41 ماجستير

 %8 3 دكتوراه

 المسمى الوظيفي

 %46 41 مدير إدارة

 %01 43 رئيس قسم

 %35 75 محاسب

 سنوات الخبرة

 %47 40 سنوات 7أقل من 

 %67 02 سنوات 41إلى  7من 

 %10 67 سنوات 01إلى  44من 

 %8 5 سنة فأكثر 01

يتضح من اجلدول السابق أن نسبة غري بسيطة من عينة البحث هم من 

، (%70)( أي بنسبة محلة الشهادات اجلامعية وأن أغلبهم )بكالوريوس

 25سنة إىل  11، وهم يتميزون باخلربة من (%07)وأغلبهم حماسبون بنسبة 
. وهذه اخلصائص تعكس واقع اجملتمع الفلسطيين الذي (%30)سنة بنسبة 



(441) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ذوي اخلربة العالية الذين يتمتعون  احملاسبنييتميز بارتفاع نسبة الشباب 

ن احلد من ظاهرة عدم متاثل مبالقدرة والكفاءة اليت متكنهم من القيام 

 .املعلومات وانعكاساتها على جودة االرباح يف شركات االستثمار

ثانيًا: التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج الدراسة امليدانية: 

 :البيانات واختبار الفروض باستخداميف حتليل  (SPSS)استخدم الباحث برنامج 

النسيب، والقيمة والوزن  ،واالحنراف املعيارياجياد الوسط احلسابي، -1

 ، والرتتيب.(sig.)االحتمالية 

وحسب  (5950)عند مستو  ثقة  (One Sample T-Test) اختبار-2

( T)احملسوبة أقل ( T)نت اقاعدة القرار املتضمنة قبول الفرضية إذا ك
 اجلدولية.

ممارسات يوجد أثر لل)حتليل واختبار فقرات الفرض األول: -1

لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة احملاسبية اخلاطئة 

ملعرفة متوسط درجة  (T)مت استخدام اختبار (، األرباح احملاسبية

أو ال لد  أفراد  (3)االستجابة قد وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

 العينة، والنتائج موضحة يف اجلدول التالي:

 نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض األول   (2جدول رقم )

 لعبـــــــــــــــــــــــــاراتا
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

عدم جود نظام محاسبي سليم 
يؤدي إلى عدم تماثل المعلومات 
بسبب عدم توفيره معلومات 
 مالئمة لمتخذي القرارات.

6.87 1.564 55.11 06.07 0.000 3 

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
ارتفاع تكاليف الصفقات 

والعمليات المالية مما يؤثر 
 بالسلب على جودة األرباح.

6.83 1.507 55.01 06.31 0.000 7 

يساعد نشر التقارير المالية 
المستثمرين في التنبؤ بالتدفقات 

 النقدية المستقبلية.

1.42 1.856 86.81 00.20 0.000 4 

اإلدارة ممارسات إتباع 
1.46 1.818 80.81 00.27 0.000 0 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (447) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

محاسبية غير سليمه يؤدي إلى 
 انخفاض في جودة األرباح.

قيام اإلدارة بإتباع طرق 
محاسبية غير صحيحة يؤدي 
إلى ارتفاع تقدير المخاطر 
الناتجة عن عدم تماثل 

 المعلومات.

6.81 1.583 53.11 04.17 0.000 5 

 يؤدي االنخفاض في جودة
األرباح إلى انخفاض كبير في 
التدفقات النقدية الخاصة 

 بالشركة.

6.21 1.570 58.81 06.33 0.000 1 

يوجد ارتباط بين جودة األرباح 
وعدم تماثل المعلومات في 

المعلومات التي ستقدم من قبل 
 اإلدارة  للمستمرين.

6.56 1.226 51.31 47.28 0.000 2 

تدخل إدارة الشركة في تقديم 
ومات غير دقيقة عن األرباح معل

المحاسبية المحققة يؤدي إلى 
انخفاض جودة األرباح وارتفاع 

 عدم تماثل المعلومات.

1.11 1.805 81.11 00.45 0.000 6 

عدم دقة المعلومات التي 
تتضمنها التقارير المالية ال 
تساعد أصحاب المصالح على 

التنبؤ باألرباح والعوائد 
 المستقبلية.

6.51 1.806 51.81 42.16 0.000 8 

 جميع الفقرات معا  
6.85 1.241 58.66 04.33 0.000 - 

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

الفقرات يف اإلجابات ن متوسط إنتيجة املوافقة على اجملال األول حيث -1

 (..4.1( إىل )3.73)اخلاصة بالفرض يرتاوح بني 

جلميع  (14..5املعياري ) ، واالحنراف(39.7)حيث بلغ املتوسط احلسابي -2

 فقرات الفرض.

 (21.66)احملسوبة يساوي  (T)قيمة اختبار أن  مما سبق ميكن استخالص-3

، مما يعين رفض (19.0)اجلدولية واليت تساوي ( T)وهي أكرب من قيمة 



(444) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ممارسات احملاسبية يوجد أثر لل الفرض العدم وقبول الفرض البديل،

 .ومات على جودة األرباح احملاسبيةاخلاطئة لظاهرة عدم متاثل املعل

يوجد أثر الخنفاض جودة ) حتليل اختبار فقرات الفرض الثاني:-2

مت  (،األرباح على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها

ملعرفة متوسط درجة االستجابة قد وصل إىل ( T)استخدام اختبار 

يف موضحة ينة، والنتائج أو ال لد  أفراد الع (3)الدرجة املتوسطة وهي 

 التالي:اجلدول 

 التحليل اإلحصائي لفقرات الفرض الثاني(   نتائج 3جدول رقم )

 
 العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
ادة مخاطر المعلومات التي زي

 يحصل عليها المستثمرين.

1.11 1.861 81.81 00.11 0.000 0 

تؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
تكاليف مرتفعة وتزيد من خطر 
 سوء االختيار المستثمرين.

6.58 1.371 57.57 07.12 0.000 7 

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
انخفاض جودة األرباح المحققة 

 ستثمارات.من اال

6.51 1.806 51.81 42.16 0.000 5 

انخفاض جودة األرباح تؤدي 
إلى زيادة مخاطر المعلومات 
المحاسبية وزيادة تكلفة هذه 

 المعلومات.

6.18 1.271 32.31 41.02 0.000 2 

عدم تماثل المعلومات يؤدي إلى 
انخفاض السيولة للمستثمرين 

 في سوق رأس المال.

3.85 0.920 55.40 12.02 0.000 6 

زيادة عدم تماثل المعلومات بين 
المستثمرين يؤدي إلى حدوث 
 انخفاض في جودة األرباح.

1.06 1.343 81.31 66.11 0.000 4 

تساهم المعايير المحاسبية في 
شفافية المركز المالي للشركة 
وإدارة المخاطر المرتبطة بعدم 

 تماثل المعلومات.

3.73 0.846 57.31 11.15 0.000 3 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (444) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

يؤدي عدم تماثل المعلومات إلى 
 زيادة تكلفة رأس المال.

3.73 0.859 51.51 11.08 0.000 8 

يتم معاملة جميع مستخدمي 
المعلومات المالية بالتساوي من 

 تماثل المعلومات المتاحة.خالل 

3.85 0.876 
 

55.11 
 

12.55 0.000 
 
1 

 جميع الفقرات معا  
6.80 1.801 53.33 45.82 0.000 - 

 ضح من اجلدول السابق ما يلي:يت

نتيجة املوافقة على اجملال الثاني حيث أن متوسط اإلجابات يف الفقرات -1

  (.4.23( إىل ).3.4)اخلاصة بالفرض يرتاوح بني 

جلميع  (59.25واالحنراف املعياري )، (2..3)حيث بلغ املتوسط احلسابي -2

 فقرات الفرض.

 (...17)احملسوبة يساوي ( T)ار قيمة اختبأن  مما سبق ميكن استخالص-3

، مما يعين قبول (19.0)اجلدولية واليت تساوي  (T)وهي أكرب من قيمة 

يوجد أثر الخنفاض جودة األرباح الفرض العدم ورفض الفرض البديل، 

 .على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها

لإلفصاح هل يوجد أثر اختبار فقرات الفرض الثالث: )حتليل و-3

واحلوكمة على ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة 

االستجابة ملعرفة متوسط درجة  (T)مت استخدام اختبار (، جودة األرباح

أو ال لد  أفراد العينة، والنتائج ( 3)قد وصل إىل الدرجة املتوسطة وهي 

 موضحة يف اجلدول التالي:

 فقرات الفرض الثالثالتحليل اإلحصائي ل(   نتائج 4جدول رقم )

 
 العبـــــــــــــــــــــــــارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
اختبار 

T 

القيمة 
االحتمالية 

(.sig) 

 
 الترتيب

يؤدي اإلفصاح المحاسبي دورا  
هاما  في تخفيض عدم تماثل 
المعلومات بين اإلدارة 

 والمستثمرين والمساهمين.

6.22 1.215 52.81 01.12 0.000 6 

تلتزم الشركة بتضمين التقارير 
المالية معلومات عن مؤشرات 

6.52 1.377 57.81 07.12 0.000 5 



(444) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 .الشفافية والكفاءة

تقوم الحوكمة بتخفيض عدم 
تماثل المعلومات لترشيد 

القرارات االستثمارية لمستخدمي 
 المعلومات.

3.91 0.783 78.20 15.03 0.000 7 

شركة على استخدام تعمل ال
موقعها اإللكتروني لتعزيـز 
اإلفصاح والشفافية وتوفير 

 .المعلومات

3.84 0.843 76.88 12.94 0.000 3 

يؤدي زيادة اإلفصاح عن 
المعلومات إلى زيادة جودة 

األرباح وثقة المستثمرين  في 
 .المعلومات المتاحة

1.47 1.355 86.11 02.13 0.000 4 

اسبية في تساهم المعايير المح
توليد معلومات محاسبية عالية 
 الجودة عن األرباح المحاسبية.

3.92 0.799 78.44 14.91 0.000 1 

توفر الحوكمة اإلفصاح 
والشفافية عن جودة األرباح في 
التقارير المالية للمساعدة في 
 اتخاذ القرارات االستثمارية.

6.33 1.814 56.01 48.04 0.000 8 

معلومات زيادة اإلفصاح عن ال
يقلل من مستوى عدم تماثل 

 المعلومات المحاسبية.

4.05 0.778 81.06 17.50 0.000 0 

 جميع الفقرات معا  
6.24 1.587 58.02 42.41 0.000 - 

 يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

ن متوسط اإلجابات يف الفقرات إنتيجة املوافقة على اجملال الثالث حيث -1

 (.4950( إىل )3.66) اخلاصة بالفرض يرتاوح بني

جلميع ( 5.7.0واالحنراف املعياري )، (1..3)حيث بلغ املتوسط احلسابي -2

 فقرات الفرض.

 (15..1)احملسوبة يساوي ( T)قيمة اختبار أن  مما سبق ميكن استخالص-3

، مما يعين قبول (19.0)اجلدولية واليت تساوي  (T)وهي أكرب من قيمة 



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (444) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

هل يوجد أثر لإلفصاح واحلوكمة ديل، الفرض العدم ورفض الفرض الب

  .على ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة جودة األرباح

 :النتائج والتوصيات

بناء على التحليل اإلحصائي توصل الباحث إىل  النتائج:-أواًل

 النتائج التالية:

ممارسات أثبتت نتائج الدراسة امليدانية للبحث أنه يوجد أثر لل -5

اطئة لظاهرة عدم متاثل املعلومات على جودة األرباح احملاسبية اخل

 .احملاسبية

للبحث أنه يوجد أثر الخنفاض جودة امليدانية أثبتت نتائج الدراسة  -1

 األرباح على زيادة خماطر عدم متاثل املعلومات وزيادة تكلفتها.

أنه هل يوجد أثر لإلفصاح امليدانية للبحث أثبتت نتائج الدراسة  -3

ختفيض ظاهرة عدم متاثل املعلومات وزيادة جودة واحلوكمة على 

 األرباح.

تعد املعلومات الداخلية املعدة من قبل اإلدارة أحد مسببات عدم  -4

 واليت تقدم بشكل غري كايف أو مماثل للحقيقة. احملاسبيةمتاثل املعلومات 

ظاهرة عدم متاثل املعلومات ترجع إىل نقص املعلومات وهو يعين  -1

مات املقدمة للمستثمرين واملساهمني والدائنني عدم كفاية املعلو

عن األرباح احملققة مما يؤثر على جودتها واليت حتجبها عنهم اإلدارة 

 وهم مطالبون باختاذ قرارات هامة.

يلعب اإلفصاح واحلوكمة دورًا هامًا يف ختفيض عدم متاثل املعلومات مما  -9

 فة املعلومات.يؤدي إىل زيادة جودة األرباح احملاسبية وختفيض تكل

املعلومات، متاثل عدم زيادة يف كبري له أثر املعلومات يعترب اخنفاض جودة  -7

 وزيادة يف تكلفة رأس املال، واخنفاض جودة األرباح.

تعد تسريب املعلومات من أبعاد ظاهرة عدم متاثل املعلومات ويرتتب  -8

معلومات على للحصول تسعى األشخاص من معينة عليها أن فئات 

 وعلى أثرها يتم اختاذ القرارات غري السليمة.خاطئة 



(442) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

املالية املعدة والتقارير عدم كفاية املعلومات اليت تعرضها القوائم ّد تع -6

احملاسيب وأحد القياس يف مالئمة غري التارخيية وفقًا ألساس التكلفة 

 مسببات عدم متاثل املعلومات املقدمة لألطراف املستفيدة.

وهيئة املعايري الدولية كانت هلا األثر  كثري من املنظمات املهنية -51

الكبري يف اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية، وجودة األرباح، وختفيض 

 خماطر عدم متاثل املعلومات احملاسبية.

استمرارية األرباح احملاسبية وجودتها تساعد على ختفيض ّد تع -55

 تكلفة رأس املال، وختفيض حدة عدم متاثل املعلومات.

الشركة يف قيامها بعمليات وهمية وخروجها عن  تدخل إدارة -51

وتقدميها ، القوائم املاليةيف والتالعب والتحريف املبادئ احملاسبية مثل الغش 

 معلومات غري كافية ملساهميها ومستثمريها.

على إدارة الشركة أن تلتزم مبعايري احملاسبة الدولية عالية اجلودة  -53

ومات متماثلة للجهات املستفيدة يف إعداد القوائم املالية وتقديم معل

 من هذه القوائم، وذلك لتحقيق جودة عالية األرباح.

جودة األرباح مؤشرًا هامًا على توزيعات األرباح، كونها من ّد تع -54

 األمور اهلامة اليت تؤخذ يف احلسبان عند اختاذ القرارات االستثمارية. 

 :تيباحث باآلالنتائج السابقة يوصى العلى  بناء التوصيات:-ثانًيا

ال بد من العمل على الربط بني عناصر قياس املعلومات احملاسبية  -5

لتقليل حدة املمارسات احملاسبية اخلاطئة يف بيئة األعمال، وضمان 

 جودة األرباح اليت يتم اإلفصاح عنها.

بيان عالقة مبادئ احلوكمة جبودة املعلومات احملاسبية املنشورة يف  -1

 ن ظاهرة عدم متاثل املعلومات.القوائم املالية للحد م

ضرورة وضع حدود للممارسات اخلاطئة اليت تقع فيها اإلدارة عند  -3

تقدميها معلومات غري متماثلة وغري كافية ملستخدمي املعلومات 

 احملاسبية.

وزيادة جودة املعلومات االهتمام الكبري باإلفصاح للحد من عدم متاثل  -4

 األرباح.



  د. عبد الرحمن محمد سليمان رشوان...    قياس أثر الممارسات المحاسبية الخاطئة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (444) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

حتد أو ختفض جديدة املهنية إصدار معايري  جيب على اهليئات واملنظمات -1

من عدم متاثل املعلومات ملا هلا من أضرار كبرية على مجيع األطراف 

 املستفيدة من املعلومات احملاسبية.

القضاء على التضارب الداخلي يف الشركة بني عدم متاثل املعلومات  -9

 واختيار النظم والطرق احملاسبية.

مات لفئات معينة واليت تعترب من التصدي لظاهرة تسريب املعلو -7

أبعاد ظاهرة عدم متاثل املعلومات واليت تسبب أضرار كبرية لفئات 

 أخر .

ضرورة التقصي عن جدو  املعلومات احملاسبية وجودة األرباح للحد  -8

من عدم متاثل املعلومات وترشيد قرارات املستثمرين واملساهمني 

 والدائنني وغريهم.

ئم املالية ومتاثل املعلومات املعدة واملتاحة لعمل على عدالة القواا -6

 جلميع األطراف املستفيدة من نتيجة الشركة.

ضرورة وضع إطار مفاهيمي حلوكمة الشركات مبا حتتويه من  -51

احملاسبية، والعمل املعلومات آليات للقضاء واحلد من ظاهرة عدم متاثل 

 إلجياد آليات حتقق جودة األرباح املطلوبة.

احثني يف العلوم اإلدارية واملالية وخاصة يف علم على مجيع الب -55

احملاسبة القيام بالبحث والكتابة يف هذا املوضوع من خالل إجراء 

 األحباث واملقاالت والرسائل العملية.


