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تساؤل راسة في اللة الدالمالية. وتمثلت مشك: تبحث هذه الدراسة في العالقة بين التقديرات المحاسبية وجودة التقارير الملخص

ل م األوة في المقالدراساالتقديرات المحاسبية في تحسين جودة التقارير المالية. وبناء على ذلك، هدفت  التالي: هل تساهم دقة  

إلى  فت الدراسةهد لك،التقديرات المحاسبية في تحسين جودة التقارير المالية. عالوة على ذة  إلى التعرف على مدى مساهمة دق

غرض للمحاسبية. رات اتحديد مفهوم التقديرات المحاسبية واستكشاف تلك العوامل واالعتبارات التي تسهم في دقة إعداد التقدي

استخدم  ص، تمصياغة المشكلة وفرضيات الدراسة تم تبني المنهج االستقرائي وكذلك المنهج االستنباطي. وفي هذا الخصو

مج التحليل برنام تم استخداوتجدر اإلشارة إلى أنه جمع البيانات وذلك من خالل اجراء دراسة ميدانية. االستبيان كأداة ل

 خلصت .دةالواح استخدام اختبار )ت( للعينة الميدانية، حيث تملتحليل بيانات الدراسة  االحصائي للدراسات االجتماعية

صلت الى ية، كما توالمال بين دقة التقديرات المحاسبية وجودة التقاريرعالقة  إلى العديد من النتائج ومن أهمها: وجود الدراسة

ي وضع لشخصي فاسوق الخرطوم لألوراق المالية ال تزال تعتمد على الخبرة والتقدير في أن الكثير من الشركات المدرجة 

ز والحكم ن التحيعة واالبتعاد ضرورة تحري الدقأهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة تنص على التقديرات المحاسبية. 

 على جودة التقارير المالية.سلبي الشخصي في معالجة التقديرات المحاسبية وذلك لما لها من تأثير 
 

 : التقديرات المحاسبية، التقارير المالية.الكلمات المفتاحية

 
Extent of Contribution of Accuracy of Accounting Estimates in the Improvement 

of   Financial Reporting Quality: A Field Study Applied to a Sample of Public 

Share Companies Listed on Khartoum Stock Exchange 

 

Ahmed Ragab Abdelmalek Abdelrahman 
Osama Mohammed Salih Mohammed 

 
Abstract: This study investigates the relationship between the accounting estimates and the 

quality of financial reports. The problem of the study addresses the following issue: does 

the accuracy of accounting estimates contributes in the improvement of the financial reports 

quality. Primarily, the study aimed to identify the extent of the contribution of accounting 

estimates accuracy in improving the quality of financial reports. Furthermore, the study 

aimed to define the concept of accounting estimates and to explore those factors and aspects 

that contribute to the preparation of accounting accuracy of the estimates. For formulating 

the problem and the hypotheses, the study adopted the inductive methodology as well as the 

deductive methodology. In this respect, a questionnaire used as a tool to collect data 

through conducting a field study.  It is necessary to mention that, the SPSS software used 

for analyzing the field study data, where the One Sample T-test used. The most important 

findings of the study indicate the existence of a relationship between the accuracy of 

accounting estimates and the quality of financial reports. In addition, it concluded that many 

of the companies listed in Khartoum Stock Exchange Market still rely on the experience 

and the personal hunch regarding the accounting estimates. The most important 

recommendations of the study states the necessity of abiding accuracy and avoiding the 

personal hunch regarding the accounting estimates, due to its negative impact on the quality 

of financial reporting.  
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 اوال: اإلطار المنهجي

 

 المقدمة

هنذه  منات، ومننبالقيم األخالقية لعدد كبير منن المن  ا  كشفت األزمة المالية العالمية والمحلية قصور

ه ف أن هنذومنن المعنرو ،القيم التالعب في التقديرات المحاسبية والتي تقع علنى عناتإ إدارة المنشنأة

ن داث د بالنسنبة لألحنالتقديرات تبنى على أساس الخبرة والحكم الشخصي فني لنل لنروف عندم التأك 

دة ي علنى جنوب على هذا التالعب تأثير سنلبالتي وقعت فعال ، أو تلك المنت ر وقوعها مستقبال  وترت  

تنأثير ل ذلنك الل التي تزينتلك العوامالتقارير المالية. وبالتالي سوف يسعى الباحثان إلى تحديد ماهية 

 المالية. ما يؤدي إلى الدقة في إعداد التقديرات المحاسبية ومن ثم تحسين جودة التقاريرالسلبي 

 

 مشكلة البحث:

الحاضنر  في سبيل مسايرة التطورات االقتصادية واالجتماعية المتالحقة تواجه المحاسبة في الوقنت

س القيناس والتوصنيل ومنن بنين هنذه التحنديات فني مرحلنة القينامجموعة من التحديات في مرحلتني 

يم من الق من غيرها ي هر موضوع التقديرات المحاسبية لبعض القيم المحاسبية، مما يجعلها أقل دقة  

، المالينة ل هنذا التقندير، وتمثنل التقنديرات المحاسنبية أحند حندود جنودة التقناريرثنالتي لم تتعنرض لم

يشنغل  و أهنم مناهنإعداد هذه التقديرات وتأثيراتها على جنودة التقنارير المالينة  الدقة في وبالتالي فإن  

 على ما سبإ يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة التالية: فكر الباحثين. وبناء  

 . ما هو مفهوم التقديرات المحاسبية؟1

 ة إعداد التقديرات المحاسبية؟. ماهي العوامل التي تساهم في دق  2

 التقديرات المحاسبية تحسن من جودة التقارير المالية؟. هل دقة 3

 

 :أهداف البحث

رات يهنندف البحننث إلننى تحقيننإ هنندفين رئيسننيين همننا: الهنندف الرئيسنني األول دراسننة تحليليننة للتقنندي

 (: 2(، )1المحاسبية ويمكن تحقيإ هذا الهدف من خالل اإلجابة على السؤال رقم )

 حاسبية.. التعرف على مفهوم التقديرات الم1

 ة إعداد التقديرات المحاسبية.. ماهية العوامل التي تساهم في دق  2

 

دى والهدف الرئيسي الثاني دراسة ميدانية تهدف إلى اختبنار فنروض البحنث وذلنك للتعنرف علنى من

ن البحنث من ة إعداد التقديرات المحاسبية على جودة التقارير المالية وعلى ذلك سوف يهدفاسهام دق  

 ة الميدانية إلى ما يلي: خالل الدراس

نمن الخبراء والمحللنين المنالين ومنولفي شنركات المسناهمة ا ل  ف على وجهة ن ر ك. التعر  1 ة لعام 

 لتني تنؤثرالمدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية تجاه أهمينة التقنديرات المحاسنبية والعوامنل ا

 على إعداد التقديرات المحاسبية.

نمنن الخبنراء المحللنين المنالين ومنولفي شنركات المسناهمة ال ف على وجهة ن نر كنل  . التعر  2 ة عام 

لنى حاسنبية عة إعداد التقنديرات المالمدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية   تجاه مدى تأثير دق  

 جودة التقارير المالية.

 

 أهمية البحث:

 األهمية العلمية:

 البحث أهميته العلمية من خالل العناصر التالية: يستمد  
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لية في رير الماق القليل من أدبيات المحاسبة إلى التقديرات المحاسبية وأثرها على جودة التقا. تطر  1

لبحثيننة مننن الفجننوة ا تختلننف فنني طبيعتهننا عننن البيئننة السننودانية ممننا دعننت الحاجننة إلننى الحنند   بيئننات  

 انية.ة السودالمرتبطة بمدى تأثير التقديرات المحاسبية على جودة التقارير المالية في البيئ

بنر أحند التني تعتة في إعنداد التقنديرات المحاسنبية وي إلى الدق  العوامل التي تؤد   . التركيز على أهم  2

 ة المستخدمة للوصول إلى جودة التقارير المالية.اآلليات الهام  

 األهمية العملية:

 -البحث أهميته العملية من خالل العناصر التالية:  يستمد  

ودة جنة التقنديرات المحاسنبية بمنشنات األعمنال السنودانية سنوف يننعك  علنى دق  . ارتفاع مستوى 1

دة. ارات رشنيالتقارير المالية مما يؤدى إلى استفادة مستخدمي هذه التقارير ويساعدهم على اتخاذ قر

ر حجننم ونشنناط سننوق الخرطننوم ممننا يننؤدي إلننى يثننار إيجابيننة علننى األداء االقتصننادي وعلننى تطننو  

 .لألوراق المالية

ديرات ة فنني إعننداد التقننى إلننى الدق نن. تنبننع أهميننة البحننث مننن دوره فنني تحدينند العوامننل التنني تننؤد  2

 لمالية.المحاسبية مما يؤدي إلى تحسين شفافية اإلفصاح والتي من شأنها تحسين جودة التقارير ا

 

 منهج البحث:

 لتحقيإ أهداف البحث سوف تعتمد الدراسة على محورين هما: 

سننة تمنند هننذا المحننور علننى اسننتخدام المنننهج االسننتقرائي االسننتنباطي وذلننك بالدرا: يعمحووور نيوور 

رننت عبنر االنت وأبحناث   التحليلية لكنل منا اسنتطاع الباحثنان الحصنول علينه منن مراجنع ومنؤتمرات  

 الستنباط المقترحات والنتائج الالزمة. 2-1أسئلة البحث من  عن تمهيدا  لإلجابة

ن أسنئلة السنؤال الثالنث من عنلإلجابة  –: يعتمد هذا المحور على إجراء دراسة ميدانية محور عملي

 البحننث علننى فئننة المحللننين المننالين ومننولفي شننركات المسنناهمة العامننة المدرجننة بسننوق الخرطننوم

ودة جننفني تحسننين  ف علننى يرائهننم فني منندى اسننهام دقنة التقننديرات المحاسننبيةلنألوراق الماليننة للتعنر  

راسنات ويمكن تحقيإ ذلنك منن خنالل اختبنار الفنروض اإلحصنائية المشنتقة منن الد، لماليةالتقارير ا

 رئيسي يتمثل في فرض العدم التالي: ت صياغة الفروض في صورة فرض  تم  قد السابقة. و

 ةالتقارير الماليالتقديرات المحاسبية وجودة ة ّال توجد عالقة بين دق

 

 ثانيا: الدراسات السابقة

ت ذات تلنك الدراسنا من الدراسات التني اهتمنت بموضنوع التقنديرات المحاسنبية، وتعند   هنالك العديد

 في دراستهم الحالية. للباحثينأهمية ومرجعية 

ة بنالواقع التقنديرات المحاسنبية تخ نع للتغينرات المرتبطن أن  ( إلنى 1999خلصت دراسنة )يوسنف، 

 ,.Hirst, D)وينننعك  أثرهنا علنى القنوائم الماليننة، كمنا اختبنرت دراسنة  ،العملني للبيئنة المحيطنة

Jackson, K. and Koonce, L.,2003)    نمنوذ( Lundholm)   لتحسنين درجنة الثقنة فني

ن التقنديرات المحاسنبية ومنن ثنم معلومننات التقنارير المالينة، وتوصنلت إلننى أن   ال فنني هنذا النمنوذ  فع 

 Dye,R.and)ة التقنديرات المحاسننبية. وتوصنلت دراسننة )ق ننالتوصنل إلننى معلومنات تعتمنند علنى د

Sridhar,s, 2007   قننرار االسننتثمار يتحسننن بزيننادة دقننة التقننديرات المحاسننبية. دراسننة  إلننى أن

(Raubenheimer, E,2008)  توصلت إلى أن استخدام التقنديرات المحاسنبية فني التقنارير المالينة

 Lev,B.etوتوصنلت دراسنة  (I F R S).ارير المالينة ازداد بسنبب متطلبنات المعناير الدولينة للتقن

al.2010)  إلننى أن دقننة التقننديرات المحاسننبية تحسننن مننن خصننائص جننودة المعلومننات وخصوصننا )

( ب رورة تفعيل حوكمة الشركات لما 2012خاصية مالءمة المعلومات. وخلصت دراسة )مرسي, 

ات المحاسنبية وزينادة موثوقينة القنوائم المالينة. على البعد عن التحيز فني التقندير إيجابية   لها من أثار  
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( بالشفافية في إعنداد التقنديرات المحاسنبية لمنا لهنا منن أهمينة فني Kang.y.2013واوصت دراسة)

 البعد عن الشك لدى المستثمرين. 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن استنتا  ما يلي:

رات التقنندي فنني إعنداد   العوامنل التنني تنؤدي إلننى الدقنة . غالبينة الدراسننات السنابقة لننم تتنناول ماهيننة1

 ي الي تحسين جودة التقارير المالية.المحاسبية، ولم تهتم بماهية العوامل التي تؤد  

فنة، ائص مختلت في بيئات ال تتفإ مع البيئة السنودانية تتسنم بخصن. غالبية الدراسات السابقة قد تم  2

ل يئنة العمنافنع اإلدارة للتالعنب بالتقنديرات المحاسنبية فني باألمر الذي يلزم ب رورة دراسة أهم دو

 السودانية مما يؤثر بالسلب على جودة التقارير المالية

 

 ثالثا: اإلطار النير 

 مفهوم التقديرات المحاسبية

رينة ة التقديالتقندير المحاسنبي هنو القيمن عرضها أن   استخلص الباحثان من الدراسات السابقة التي تم  

 للعنصر في لل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه من أمثلة ذلك: 

 مخصص تخفيض المخزون وحسابات المدينون. -

 مخصص توزيع تكلفة األصول الثابتة على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة. -

 مخصص الخسائر الناتجة عن دعاوي ق ائية. -

 ت خالل فترة ال مان.مخصص مقابلة التزاما -

 مخصص الخسائر في عقود المقاوالت تحت التنفيذ. -

 لة.ال رائب المؤج   -

 ة.اإليرادات المستحق   -

لكنن والجديند، وتعتبر التقديرات المحاسبية وشيوع استخدامها عنند إعنداد القنوائم المالينة امنرا  لني  ب

ادلنة قيمنة العالجديد هو زيادة استخدامها ن را  التجاه واضعي المعايير ناحية المحاسبة على أساس ال

 لمحاسنبةاجلن  معنايير عند إعنداد القنوائم المالينة والتني ترتكنز علنى التقندير المحاسنبي. ولقند أكند م

غنة ألنهنا تنوفر ( على أن التقديرات المحاسنبية تعتبنر ذات أهمينة بال8الدولية في قائمة المفاهيم رقم )

اسنبي وتختلنف درجنة دقنة التقندير المح (FA S B, 2010)العديند منن المعلومنات المالينة المالئمنة 

 (.220، ص2003وفإ تأثير مجموعة من العوامل وهي: )عبد الباسط، ،

 منن بعنض العناصنر األخنرى، . طبيعة العنصر: حيث توجد بعض العناصر تقديرها أكثنر سنهولة  1

 جي.مثال ذلك: استهالك األثاث أكثر سهولة من استهالك األصول التي تخ ع للتقادم التكنولو

رجننة د. البيئننة المعلوماتيننة للعنصننر: فكلمننا كانننت المعلومننات عننن تقنندير العنصننر متننوافرة كانننت 2

 قدير أعلى.الت

قة فني يادة الد. مدى توافر الخدمة الالزمة: يعتبر عامل الخبرة هام جدا  لدقة التقديرات، حيث أن ز3

 التقدير تستند إلى توافر الفهم لسلوك المتغيرات المؤثرة في عملية التقدير. 

رجنة زادت د لمنا. درجة التأكد وعدم التأكد لنتائج األحداث المسنتقبلية: فكلمنا زادت درجنة التأكند ك4

 دقة التقديرات المحاسبية.

ديم ينه منن تقنوعلى الرغم من زيادة استخدام التقديرات المحاسنبية فني اعنداد القنوائم المالينة ومنا تؤد

معلومننات ذات أهميننة عننند اتخنناذ القننرارات. اال أن هننناك بعننض الصننعوبات التنني تواجننه موضننوع 

 (.81، ص2012التقديرات وهي: )االبياري، 

ة ل اإلدارسات إدارة األرباح )تحيز اإلدارة(: يتعرض التقدير المحاسنبي إلنى التحينز منن قبن. ممار1

يننز كلمننا زاد االعتمنناد علننى الحكننم الشخصنني عننند إعننداد التقنندير، ومننن المعننروف إن اإلدارة تتح

قنإ لمصلحتها ضد مصالح األطراف األخرى وذلك عن طريإ اختيارها للسياسة المحاسبية التني تح

 نفعة، وتنعك  تلك الق ية على جودة التقارير المالية انعكاسا  سلبيا .لها الم
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حفظ غينر . التحفظ المحاسبي: تعك  التقديرات المحاسبية نوعين من التحفظ المحاسنبي، األول النت2

اجي المشروط كما هو الحال عند تقدير مخصص الديون المشكوك فني تحصنيلها. تقندير العمنر اإلنتن

بوقنوع  ة لألصول، ال نرائب المؤجلنة والثناني النتحفظ المشنروطيمة االستردادي  لكل أصل ثابت. الق

د ن، مثال ذلك تعديل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بحدوث إعسار أو إفالس أحنحدث معي  

فض عننن أو بعننض العمننالء خننالل الفتننرة التاليننة، تقيننيم المخننزون لصننافي القيمننة البيعيننة عننندما تنننخ

 التكلفة.

سياسننية ألعمننال المحيطنة: والتنني تعكنن  ال نروف البيئيننة المختلفننة اقتصنادية واجتماعيننة و. بيئنة ا3

 قديرات.في الت محاسبية   والتي تؤثر على مستوى التقديرات المحاسبية وما قد تحدثه من تقديرات  

ل لنروف التقنديرات المحاسنبية تننم فني لن ز: منن المعنروف أن  . أخطاء التقدير الناتجة عنن التحي ن4

منا  ية عنادة  التقنديرات المحاسنب ن  إدام الحكم الشخصي، ونتيجة لذلك فنم التأكد مما يؤدى إلى استخعد

 (.22، ص2013ألخطاء التقدير. )سالمة،  تكون عرضة  

مثننل فنني أحنند المشنناكل والصننعوبات الرئيسننة التنني تواجننه التقننديرات المحاسننبية تت يننرى الباحثننان ان  

 ز في التقديرات المحاسبية.الحكم الشخصي والتحي   انخفاض درجة الموضوعية الناتجة عن

 

 العوامل التي تساهم في دقة إعداد التقديرات المحاسبية

 لمحاسنبيةهناك مجموعة من العوامنل التني تنؤدي إلنى الدقنة فني إعنداد التقنديرات ا يرى الباحثان أن  

 منها:

 . تطبيق مدخل حوكمة الشركات1

مفهنوم  المهنينة لتندعيم دقنة إعنداد التقنديرات ومننع الغنب هنو تطبينإمن أهم نتائج جهود المن منات 

د التي تفيوحوكمة الشركات والذي يعني االلتزام بمجموعة من اآلليات مثال ذلك الشفافية واالفصاح 

ة ي الرقابنفي االفصاح تفصيليا  عن أس  إعداد التقديرات، ولجان المراجعة والتي تعد ذات أهمينة فن

لننك فنني اختيننار السياسننة المحاسننبية المالمننة للحننال والبعنند عننن التالعننب فنني ت علننى عمننل اإلدارة

 (.28، ص2013السياسات وتفاديها دون اإلفصاح عن ذلك. )سالمة، 

 (I F A C). جهود االتحاد الدولي للمحاسبين 2

صنندار بإ 2003وتتمثنل أهننم تلننك الجهنود فنني إصنندار معيننار التعلنيم النندولي، حيننث قنام االتحنناد عننام 

 الق مثناليار التعليم الدولي القيم المهنية، األخالق والمواقف حيث لهرت مخاطر مرتبطة بناألخمع

 (.284-283، ص ص2011ذلك: )عبد الوهاب، 

 ز اإلدارة ومصالحها الشخصية.تحي   -

 الفشل في الحفال على الموضوعية.  -

 ة.المحاسبيالنقص في الجوانب األخالقية لفعل ما هو صحيح مثل التالعب في التقديرات  -

 . ضبط معايير المحاسبة3

يلني:  لينة فيمناتوجد دوافع ل بط معايير المحاسبة ويمكن تقسيم هذه الدوافع إلى النقناط الرئيسنية التا

 (.265-264، ص ص2013)عبد الملك، 

ر ي االختيافمع وجود الحرية والمرونة الممنوحة لإلدارة الدافع األول: ظهور المحاسبة اإلبداعية: 

خل عني التدن تلك السياسات البديلة، أدى إلى لهور ما يعرف بالمحاسبة اإلبداعية وهي التي تمن بي

كسنب مالمقصود من قبنل اإلدارة فني عملينة اختينار البندائل والسياسنات المحاسنبية منن أجنل تحقينإ 

ات سياسن الممحدد. ويطلإ على المحاسبة اإلبداعية المحاسبة االبتكارية والتي تعتمد على االختيار 

ر رارات غيالمحاسبية البديلة للتالعب والغب لتحويل األرقام المحاسبية من وضع معين إلى اتخاذ ق

 سليمة، ومن ثم انهيار الشركات.

ف يؤدى ضبط معايير المحاسبة أي تخفيف وجود بدائل للممارسة المحاسبية، سو ويرى الباحثان أن  

 مجتمع سوق المال.إلى عدم لهور تلك المسميات التي ال تتفإ مع 



 

 2016 (23) 7، ربية للعلوم والتكنولوجيااألكاديمية األمريكية الع مجلة-أما راباك 122

 

 

اكل كشننفت المشننالوودافع الثوواني: تحريووا التقووارير الماليووة )التالعووب فووي التقووديرات المحاسووبية(: 

ختينار ممارسنات اإلدارة فني اال واألزمات التي تعرضت لها منشات كبينرة علنى مسنتوى العنالم، أن  

أصناب  ل أهمهنا النذيالمحاسبي تمثل عامال  مهما  في المشاكل التني تعرضنت لهنا تلنك المنشنات، لعن

 Aruther. Andresonوالمسألة التي خ ع لها مكتب  Enronشركة 

الينة ارير الميرى الباحثان أن وجود السياسات المحاسبية البديلة يجعل اإلدارة تتندخل فني عملينة التقن

ي ومن الخارجية، بقصد الحصول على مكاسب خاصة، أي أن اإلدارة تتحكم في عملية التقرير المال

 حنول األداء Stakeholdersتغيير التقارير المالينة. وذلنك لت نليل بعنض أصنحاب المصنلحة  أجل

بح رقنام النرالمالي واالقتصادي للمنشأة حيث أن هذه الممارسات لها أثارهنا السنلبية مثنل التالعنب بأ

نشننأة. المحاسننبي، وعلننى ذلننك يمكننن القننول ان المحاسننبة تت ننمن تحننايال  علننى النتننائج الحقيقيننة للم

عننب وت ننليل األطننراف ذات الصننلة بالمنشننأة. وعلننى ذلننك يمكننن القننول ان اإلدارة تتنندخل فنني التال

 لمحاسنبيةوتحريف التقارير المالية من خالل عدد من الطرق واألسناليب تلنك التني تتيحهنا المبناد  ا

 المقبولة قبوال  عاما  وطبيعة أساس االستحقاق.

 

 جودة التقارير المالية

 ورة عادلنةالتقارير المالية خلو التقنارير المالينة منن التحريفنات الجوهرينة وإعطائهنا صنتعني جودة 

 (.418م، ص2011عن المركز المالي )حمدان، 

ت التحريفنا عملية جودة التقارير المالية تعتمند بشنكل كبينر علنى خلنو التقنارير منن ان  يرى الباحثان 

 محاسبية.د عن التحيز حال إعداد التقديرات الوهذا يتطلب ضبط عملية التقديرات المحاسبية والبع

لومنات كما ان جودة التقارير المالية تعتمد بشكل كبير على توافر مجموعنة منن الخصنائص فني المع

 (72-71م، ص ص2009)حنان، :المالية التي تت منها تلك التقارير وتتمثل هذه الخصائص في

 

 الخاصية الرئيسة االولى: المالءمة 

، ولكني منة قندرة المعلومنة فني التنأثير فني القنرار المتخنذ منن قبنل مسنتخدم المعلومناتيقصد بالمالء

 تتصف المعلومات بالمالءمة البد ان تشتمل على الخصائص الثانوية التالية:

 به توفير المعلومات في الوقت المناسب وعند الحاجة إليها. دالزمني: ويقص. التوقيت 1

ذلنك ألن لمعلومات في مساعدة المسنتخدمين علنى زينادة التنبنؤ و. القدرة على التنبؤ: هي خاصية ا2

 ينةالتنبئة مستخدم المعلومات يمارس نوع من التنبؤ عنند اتخناذه لقنراره لنذلك فالمعلومنات ذات القيمن

 (.28م، ص2012هي أكثر المعلومات مالءمة التخاذ القرار )دهمان، 

حة مسنتخدم المعلومننات فني تقيننيم مندى صنن. القندرة علنى التقيننيم االرتندادي: وهنني خاصنية تسنناعد 3

ة فني ه الخاصنيتوقعاته السابقة، وبالتالي تقييم نتائج القرارات التي بنيت علنى هنذه التوقعنات، ان هنذ

، ص 1990للمعلومننات )الشننيرازي،  التنبئيننةالتقيننيم االرتنندادي ال تقننل أهميننة عننن خاصننية القيمننة 

200.)  

 الخاصية الرئيسة الثانية: الموثوقية

 لموثوقينةصد بالموثوقية صالحية المعلومة ومندى االعتمناد عليهنا فني اتخناذ القنرار وكمنا تتعلنإ ايق

ل علننى بأمانننة المعلومننة ولكنني تتصننف المعلومننات بالموثوقيننة ويمكننن االعتمنناد عليهننا البنند ان تشننتم

 (.333م، ص 2008الخصائص الثانوية التالية )مطر والسيوطي،

وم ذا المفهنان تكون المعلومة قابلة للتحقإ من جهة صنحتها يقصند بهن . القابلية التحقإ: ويقصد بها1

  خدمون نفنوجود اتفاق او وجود درجة عالية من االتفاق بين القائمين بالقياس المحاسبي الذين يست

 طرق القياس بأنهم يتوصلون الى نف  النتائج.

ومنات أو اتفناق بنين المعل. الصدق في التعبير العرض: تعني هذه الخاصية ضرورة وجود مطابقة 2

 وبين ال واهر المراد التقرير عنها، بمعنى يخر هل تمثل المعلومات ما حدث بالفعل.
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تخدم . الحياد وعدم التحيز: تعني عندم التنأثير علنى عملينة الحصنول علنى المعلومنات ولخدمنة مسن3

 دون اخر.

ة ت للمقارننفني قابلينة المعلومناكما توجد خاصية ثانوية متداخلة مع خاصيتي المالءمة والثقة تتمثنل 

ية ذ ان عملابما في ذلك الثبات في تطبيإ الطرق واألساليب المحاسبية، وهذا يحقإ فائدة المعلومات 

 لمعلومناتاالمقارنة تعتبر وسيلة لتقييم األداء، كما ان هنالك قينود تتعلنإ باسنتخدام خصنائص جنودة 

ات. منننات ومراعننناة التكلفنننة والعائننند للمعلومنننمتمثلنننة فننني مراعننناة مسنننتوى األهمينننة النسنننبية للمعلو

  (.198-196، ص ص 1990)الشيرازي، 

معلومنة عليه يمكن القول بان خاصيتي المالءمنة والثقنة هنالنك محنددات فني اسنتخدامهم فقند تكنون ال

ا، ن فائندتهممالءمة وموثوق فيها ولكنها ليست ذات أهمية نسبية تذكر على القرار وان تكلفتها أكبر 

 ه الحالة ال داعي لإلفصاح عن هذه المعلومات.ففي هذ

 

 رابعا: تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 مجتمع وعينة البحث: 
يتكنون مجتمننع البحنث مننن عينننة منن شننركات المسناهمة العامننة المدرجننة بسنوق الخرطننوم لننألوراق 

شنركة  13البحنث علنى المالية وتم مراعاة تمثيل العينة لجميع قطاعات السوق، حيث تم توزينع أداة 

، محاسنبية(وتم توزيع االستبانة على األقسام التي بها معرفنة والمنام بموضنوع البحنث )التقنديرات ال

لجندول كما يمكن توضيح عدد االستبانات الموزعة والمستردة على افراد عيننة الدراسنة منن خنالل ا

 (:1رقم )

 ( حجم عينة الدراسة1جدول رقم )
 نسبة االسترداد لعدد المستردا العدد الموزع المجموعة

 %33 1 3 مدير عام

 %80 4 5 مدير مالي

 %90.9 10 11 رئ  حسابات

 %66.6 8 12 محاسب

 %82 14 17 مراجع )داخلي، خارجي(

 %83 5 6 خبراء ومحللين مالين بالسوق 

 %66.6 4 6 أخرى

 %76.6 46 60 المجموع

 

وتعتبر هذه  76.6بنسبة % 46( ان عدد افراد عينة الدراسة المستردة بلغ 1يت ح من الجدول رقم )

 ة االعداد من الناحية اإلحصائية كبيرة الى حد ما، مما يودي الي قبول نتائج الدراس

 

 أداة البحث: 

عداد مي في إالعل وباعتماد األسل للدراسة وجمع البيانات، حيث تم   أداة  ن االستبانة ااستخدم الباحث

ليها يئها، ح الغرض منها مع اإلرشادات الخاصة بملاالستبانة وتتكون االستبانة من مقدمة توض  

تخصص ة، الالجزء األول وهو عبارة عن البيانات الشخصية )العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبر

ة البحث اء أفراد عين( تساؤل تعك  ير23العلمي، والوليفة(، ثم الجزء الثاني ويت من عدد )

 حول: مدى اسهام دقة التقديرات المحاسبية في تحسين جودة التقارير المالية.

 Statistical packageتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

for social sciences (SPSS للعينة الواحدة )(، باستخدام اختبار )تOne sample T test ،

وكذلك التحليل الوصفي بحساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب 
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المئوية، حيث تم عرض النتائج التي كشفت عنها الدراسة في سياق االجابة عن أسئلة الدراسة 

 وأهدافها.

 

 تحليل البيانات الشخصية:

 وفق متغير العمرال فراد العينة ( التوزيع التكرار  2جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار فئات العمر

 %8.7 4 فأقلسنة  30

 31 – 35 8 17.4% 

 36 -40 9 19.6% 

 %54.35 25 فأكثر سنة 40

 Total 46 100% 

 

 54.35نسبة %سنة فأكثر ب 40اغلب افراد العينة من الفئة العمرية  ( ان  2يت ح من الجدول رقم )

 %17.4سبة سنة بن 31-35تلتها الفئة العمرية من 19.6%سنة بنسبة  40- 36تليها الفئة العمرية 

 .8.7%سنة بنسبة 30واخير الفئة العمرية اقل من 

 العلمي المؤهلمتغير  وفقال فراد العينة لتكرار  ( التوزيع ا3م )جدول رق 

 المؤهل العلمي التكرار النسبة المئوية

 بكالوريوس 22 47.8%

 الجامعي دبلوم فوق 3 6.5%

 ماجستير 19 41.3%

 دكتوراه 1 2.2%

 اخري 1 2.2%

100% 46 Total 

 

تليها  %47.8غالبية افراد العينة من حملة البكالوريوس بنسبة  ( ان  3يت ح من الجدول رقم )

معي بنسبة تلتها االفراد من حملة الدبلوم فوق الجا 41.3االفراد من حملة الماجستير بنسبة %

 ذلك ان   ، كما يت ح من2.2واخير االفراد من حملة الدكتوراه والمؤهالت األخرى بنسبة  6.5%

ابا نعك  ايجما يممن افراد العينة تعلمهم فوق الجامعي مما يعني ارتفاع خلفية العينة العلمية  %50

 على صحة ومنطقية إجاباتهم على اسئلة االستبانة.

 وفق متغير التخصص العلميالعينة  داال فر( التوزيع التكرار  4) جدول رقم 

 التخصص العلمي  التكرار النسبة المئوية

 محاسبة 38 82.6%

 إدارة 3 6.5%

 مالية 2 4.3%

 اقتصاد 2 4.3%

 اخري 1 2.2%

100% 46 Total 

 

م اغلب افراد العينة من تخصص المحاسبة حيث بلغت نسبته ( ان  4يت ح من الجدول رقم )

واالقتصاد بنسبة  يليها تخصص المالية %6.5يليها تخصص اإلدارة بنسبة  %82.6

نسبة  كما يت ح من مما سبإ ان أكبر %2.2بالتساوي أخيرا التخصصات االخرى ال بنسبة 4.3%

ينعك   ص مماكانت ألفراد عينة المحاسبة مما يعني ارتفاع خلفية العينة العلمية في مجال التخص

 ايجابا على صحة ومنطقية إجاباتهم على اسئلة االستبانة.
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 وفق متغير الوظيفةالعينة  دال فرا( التوزيع التكرار  5) جدول رقم

 الوظيفة  تكرارال ويةئالم ةلنسبا

 مدير عام 1 2.2%

 مدير مالي 4 8.7%

 رئ  حسابات 10 21.7%

 محاسب 8 17.4%

 مراجع 14 30.4%

 خبراء ومحللين مالين بالسوق  5 %10.9

 أخرى 4 8.7%

100% 46 Total 

 

يليهننا رؤسنناء  %30.4( ن اغلننب افننراد العينننة مننراجعين بنسننبة بلغننت 5يت ننح مننن الجنندول رقننم )

بالسوق  يليها خبراء ومحللين مالين 17.4يليها المحاسبين بنسبة بلغت %  21.7الحسابات بنسبة %

منندراء بالتسنناوي واخيننرا  ال 8.7يليهننا المنندراء المننالين والولننائف األخنرى بنسننبة % %10.9بنسنبة 

عننن موضننوع  ممننا سننبإ يالحننظ ان مع ننم افننراد العينننة لهننم خلفيننة علميننة 2.2العننامين بنسننبة %

ن ة. كمنا أالتقديرات المحاسبية مما ينعك  ايجابا على صحة ومنطقينة إجابناتهم علنى اسنئلة االسنتبان

ئلة خلفيننة المحللننين المننالين والخبننراء والتنني اي ننا تنندعم صننحة ومنطقيننة اجابننات العينننة علننى أسنن

 االستبانة.

 متغير سنوات الخبرة وفقالعينة  دال فرا( التوزيع التكرار  6م )جدول رق
 سنوات الخبرةفئات  تكرارال ويةئالم ةنسبال

 سنوات فأقل5 4 8.7%

 سنة 10 - 6 12 26.1%

 سنة 15 - 11 17 37.0%

 سنة 20- 16 5 10.9%

 سنة فأكثر 20 8 17.4%

100% 46 Total 

 

راسنة سننة كاننت االكثنر بنين افنراد عيننة الد 15- 11( ان سنوات الخبرة 6يت ح من الجدول رقم )

كثر سننة فنأ 20تليهنا سننوات الخبنرة  %26.1سنة بنسبة 10- 6تليها سنوات الخبرة  %37.0بنسبة 

 5واخيرا سنوات الخبنرة منن10.9سنة بنسبة %  20- 16من بعدها سنوات الخبرة  %17.4بنسبة 

ة سنننوات بنسننب 6نننة خبننرتهم أكثننر مننن كمننا يت ننح ان غالبيننة افننراد العي %8.7سنننوات فأقننل بنسننبة 

لنى صنحة عمما يعني ارتفاع خلفية العينة في الممارسة العملية ممنا يننعك  ايجابنا  %91.3إجمالية 

 ومنطقية إجاباتهم على اسئلة االستبانة.

 

 اختبار الفرضيات

 في هذا الجزء سيتم التحليل الوصفي ألسئلة االستبيان ومن ثم اختبار فرضية الدراسة.

 ةاليارير المالتق التقديرات المحاسبية وجودة نتائج اختبار فرضية الدراسة: ال توجد عالقة بين دقة  
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 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  لعبارات فرضية الدراسة7جدول رقم )

 
االنحراف 

 المعيار 

المتوسط 

 الحسابي
 العبارة

 رقم

 العبارة

 1 بتطبيإ القواعد المحاسبية المتعارف عليهاتلتزم الشركة  4.3913 71424.

.75916 4.1522 
إ تطب السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة في مجال التقديرات المحاسبية

 .وفقا  لمبدأ الثبات

2 

.75916 4.1522 
ر تفصح الشركات عن التغير في السياسات المحاسبية وأثره على التقاري

 المالية

3 

 4 الشركة سياسة الحيطة والحزر في وضع التقديرات المحاسبية تتبني 4.2609 80097.

 5 يةتعتمد الشركة على الخبرة والحكم الشخصي في وضع التقديرات المحاسب 3.2826 1.2049

1.1302 3.4783 
نتج االعتماد على الخبرة والحكم الشخصي في وضع التقديرات المحاسبية ي

 عنة معلومات م للة

6 

.69644 4.2174 
تمثيل وال التحيز في التقديرات المحاسبية ينتج معلومات تتسم بعدم المصداقية

 الصادق

7 

 8 التحيز في التقديرات المحاسبية يعمل على ت ليل المستثمرين 4.1087 82269.

.62939 4.2174 
يمكن وأل التحيز في التقديرات المحاسبية يوفر معلومات ال تتمتع بالموضوعية

 بالتقارير الماليةالتحقإ منها 

9 

 10 التحيز في تغير السياسة المحاسبية يوثر في جودة التقارير المالية 4.3696 57189.

 11 اليةالتقديرات المحاسبية توثر على موثوقية معلومات التقارير الم دقة   4.3261 94409.

 12 .للفهم الثبات في معالجة التقديرات المحاسبية يوفر معلومات قابلة 4.3261 59831.

.65828 4.5000 
م قوائعدم الثبات في التقديرات المحاسبية والتالعب بها يفقد معلومات ال

 والتقارير المالية خاصية القابلية للمقارنة

13 

.62786 4.3043 
الثبات في تطبيإ السياسات المحاسبية يوفر معلومات تلبي احتياجات 

 مستخدمي التقارير المالية

14 

 15 التقديرات المحاسبية توفر معلومات ذات قيمة تنبؤيه دقة   4.4565 58525.

 16 ةلشركلالتقديرات المحاسبية في قيم االصول توثر على المركز المالي  دقة   4.1522 89362.

1.0884 3.5652 
من  تقوم سياسة الشركة على إعادة تقييم االصول المستهلكة دفتريا بدال

 التذكاريةمعالجتها بالقيمة 

17 

 18 تستخدم الشركة مبدا التكلفة التاريخية لإلفصاح عن أصولها 4.1304 83290.

.95705 3.8696 
ه وافر با يتاستخدام مبدا التكلفة التاريخية يوثر ايجابا علي جودة االفصاح لم

 من صدق وموضوعية في قيم األصول

19 

1.1051 3.3913 
قدير تها من ا فيعلي جودة التقارير المالية لم استخدام القيمة العادلة يوثر سلبا  

 متحيز

20 

 21 ةماليتقدير المخصصات توثر علي جودة معلومات التقارير والقوائم ال دقة   4.0217 1.1053

.51873 4.3261 
 التحيز في تقدير االهالك وعمر االصل االفتراضي لألصول يوثران علي

 جودة معلومات التقارير والقوائم المالية

22 

.94817 4.1087 
قوائم وال تغير طريقة تقييم المخزون توثر سلبا علي جودة   معلومات التقارير

 المالية

23 

 

( وهذه 3( نجد أن جميع العبارات يزيد متوسطها عن متوسط كل عبارة وهو )7من الجدول رقم )

الدراسة، حيث جات علي غالبية عبارات فرضية دراسة لي موافقة افراد العينة الالنتيجة تدل ع

العبارة الثالثة عشر الخاصة بي عدم الثبات في التقديرات المحاسبية والتالعب بها يفقد معلومات 

القوائم  والتقارير المالية خاصية القابلية للمقارنة في الترتيب االول اذا بلغ المتوسط الحسابي لها 

لخامسة  الخاصة بي تعتمد الشركة على ( بينما جات العبارة ا65.( و انحرافها معياري  بلغ)4.5)

الخبرة والحكم الشخصي في وضع التقديرات المحاسبية  في الترتيب االخير  اذا بلغ المتوسط  
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 One(. ولتحقإ من ذلك تم استخدام اختبار 1.2049( وانحرافها المعياري )3.28الحسابي لها  )

sample T test فرضيةالرات على عبادراسة لإلجابات الخاصة بعينة ال.  

 عبارات فرضية الدراسةل النسب والتكرارات( 8رقم ) جدول

 العبارة
أوافق 

 بشدة
 أوافقال  محايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

تلتزم الشركة بتطبيإ القواعد المحاسبية 

 المتعارف عليها

22 22 0 2 0 

47.8% 47.8% 0% 4.4% 0% 

السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة في 

أ التقديرات المحاسبية تطبإ وفقا  لمبدمجال 

 الثبات.

16 22 7 1 0 

34.8% 47.8% 15.2% 2.2% 0% 

تفصح الشركات عن التغير في السياسات 

 المحاسبية وأثره على التقارير المالية

15 25 4 2 0 

32.6% 54.3% 8.7% 4.3% 0% 

تتبني الشركة سياسة الحيطة والحزر في 

 المحاسبيةوضع التقديرات 

20 20 4 2 0 

43.5% 43.5% 8.7% 4.3% 0% 

تعتمد الشركة على الخبرة والحكم 

 الشخصي في وضع التقديرات المحاسبية

9 11 13 10 3 

19.6% 23.9% 28.3% 21.7% 6.5% 

االعتماد على الخبرة والحكم الشخصي في 

وضع التقديرات المحاسبية ينتج عنة 

 معلومات م للة

9 16 11 8 2 

19.6% 34.8% 23.9% 17.4% 4.3% 

التحيز في التقديرات المحاسبية ينتج 

معلومات تتسم بعدم المصداقية والتمثيل 

 الصادق

15 28 1 2 0 

32.6% 60.9% 2.2% 4.3% 0% 

التحيز في التقديرات المحاسبية يعمل على 

 ت ليل المستثمرين

13 29 1 2 1 

28.3% 63% 2.2% 4.3% 2.2% 

التقديرات المحاسبية يوفر  التحيز في

معلومات ال تتمتع بالموضوعية وأليمكن 

 التحقإ منها بالتقارير المالية

15 26 5 0 0 

32.6% 56.5% 10.9% 0% 0% 

 التحيز في تغير السياسة المحاسبية يوثر في

 جودة التقارير المالية

19 25 2 0 0 

41.3% 54.3% 4.3% 0% 0% 

 توثر على موثوقيةدقة التقديرات المحاسبية 

 معلومات التقارير المالية

24 17 3 0 2 

52.2% 37% 6.5% 0% 4.3% 

الثبات في معالجة التقديرات المحاسبية 

 يوفر معلومات قابلة للفهم.

18 25 3 0 0 

39.1% 54.3% 6.5% 0% 0% 

عدم الثبات في التقديرات المحاسبية 

والتالعب بها يفقد معلومات القوائم 

 ةوالتقارير المالية خاصية القابلية للمقارن

26 18 1 1 0 

56.5% 39.1% 2.2% 2.2% 0% 

الثبات في تطبيإ السياسات المحاسبية يوفر 

معلومات تلبي احتياجات مستخدمي 

 التقارير المالية

17 27 1 1 0 

37% 58% 2.2% 2.2% 0% 

دقة التقديرات المحاسبية توفر معلومات 

 تنبؤيهذات قيمة 

23 21 2 0 0 

50% 45.7% 4.3% 0% 0% 

دقة التقديرات المحاسبية في قيم االصول 

 توثر على المركز المالي للشركة

16 25 3 0 2 

34.8% 54.3% 6.5% 0% 4.3% 

تقوم سياسة الشركة على إعادة تقييم 

 االصول المستهلكة دفتريا بدال من معالجتها

 بالقيمة التذكارية

9 17 14 3 3 

19.6% 37% 30.4% 6.5% 6.5% 
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تستخدم الشركة مبدا التكلفة التاريخية 

 لإلفصاح عن أصولها

16 23 4 3 0 

34.8% 50% 8.7% 6.5% 0% 

با استخدام مبدا التكلفة التاريخية يوثر ايجا

علي جودة االفصاح لما يتوافر به من صدق 

 وموضوعية في قيم األصول

10 26 6 2 2 

21.7% 56.5% 13% 4.3% 4.3% 

دة استخدام القيمة العادلة يوثر سلبا  علي جو

 التقارير المالية لما فيها من تقدير متحيز

7 17 11 9 2 

15.2% 37% 23.9% 19.6% 4.3% 

دقة تقدير المخصصات توثر علي جودة 

 معلومات التقارير والقوائم المالية

18 19 3 4 2 

39.1% 41.3% 6.5% 8.7% 4.3% 

تقدير االهالك وعمر االصل التحيز في 

االفتراضي لألصول يوثران علي جودة 

 معلومات التقارير والقوائم المالية

16 29 1 0 0 

34.8% 63% 2.2% 0% 0% 

تغير طريقة تقييم المخزون توثر سلبا علي 

 جودة   معلومات التقارير والقوائم المالية

19 17 6 4 0 

41.3% 37% 13% 8.7% 0% 

 

اسة التني   الي التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حول عبارات فرضية الدر( 8يشير الجدول رقم )

 التقديرات المحاسبية وجودة التقارير الماليةة ّعدم وجود عالقة بين دقتنص على 

لدراسننة الفرضننية  والعشننرون المكوننةوالحنظ البنناحثون ان اراء أفنراد العينننة فني العبننارات الثالثنة  

 تنحصننر فنني الموافقننة بشنندة والموافقننة مننع نسننب ضننعيفة وتكنناد تنعنندم فنني بعننض العبننارات فنني عنندم

قوة بوين عالالموافقة بشقيها وذلك يشير الى النرأي اإليجنابي حنول منا ورد فني العبنارات بنان هنالنك 

 .ةالتقارير الماليالتقديرات المحاسبية وجودة ةّ ّدق

 

 فرضية الدراسة ت للعينة الواحدة لعباراتائج اختبار ( يوضح نت9جدول رقم )

 69 = قيمة االختبار

 مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت

اختالف 

 المتوسط المتوسطات

االنحراف 

 المعياري

20.576 45 .000 25.1087 94.1087 8.27641 

 

غ دال إحصننائيا لجمينع عبنارات فرضنية الدراسنة حينث بلنن t( أن اختبنار 9يت نح منن الجندول رقنم )

(، 8.27641، واالنحنراف معيناري )69)بينما متوسط المقيناس ) 94.1087)متوسط أفراد العينة )

( 0.000( تلك الداللنة حينث كنان داال  إحصنائيا  بقيمنة )(20.576( والتي بلغت تحيث أكدت قيمة )

دال علنى: ينة. وهذه النتائج تثبت صحة الفرض البديل الن( لصالح أفراد الع0.05وهي قيمة أقل من )

لندال وتنرفض فنرض العندم االتقوديرات المحاسوبية وجوودة التقوارير الماليوة ة ّ وجود عالقوة بوين دقو

 التقديرات المحاسبية وجودة التقارير المالية ّعدم وجود عالقة بين دقةّ على: 

 

 خامساً: النتائج والتوصيات

 النتائج: 

 بعد دراسة االدبيات والدراسات السابقة اتضح للباحثين ما يلي: 

ي تزاينند فنن. تعنند التقننديرات المحاسننبية جننزء رئيسننا فنني عمليننة إعننداد التقننارير الماليننة واسننتخدامها 1

 مستمر في لل االتجاه نحو المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

دقننة  عننن السنننوات السننابقة منهجننا  لتحسننين مسننتوى . يعنند اإلفصنناح عننن دقننة التقننديرات المحاسننبية2

 التقديرات المحاسبية للسنوات الالحقة.

 . التحيز في التقديرات المحاسبية ينتج عنه بعض االثار السلبية والتي تتمثل في:3
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 انخفاض منفعة التقارير المالية. .أ

 انخفاض في جودة التقارير المالية وموثوقيتها. .ب

 يات ل بط لاهرة التحيز في اعداد التقديرات المحاسبية وهي:. هنالك مجموعة من االل4

 تفعيل حوكمة الشركات .أ

 ضبط معايير المحاسبة .ب

 االفصاح عن التغير في السياسات المحاسبية واسبابه . 

 

اسوبية فوي التقوديرات المحةّ حليلها فيما يتعلق بمودى اسوهام دقووت دراسةبعد استطالع اراء عينة ال

 مالية اتضح للباحثين من وجه نير العينة ان:تحسين جودة التقارير ال

 التقديرات المحاسبية وجودة التقارير المالية. . توجد عالقة بين دقة  1

د علننى . ال تننزال الكثيننر مننن الشننركات السننودانية المدرجننة بسننوق الخرطننوم لننألوراق الماليننة تعتمنن2

 الخبرة والتقدير الشخصي في وضع التقديرات المحاسبية.

خاصية  المالية بات في التقديرات المحاسبية والتالعب بها يفقد معلومات القوائم والتقارير. عدم الث3

 القابلية للمقارنة.

عديمة  . االعتماد على الخبرة والحكم الشخصي في وضع التقديرات المحاسبية ينتج عنة معلومات4

 الفائدة إن لم تكن م للة.

ن ق وأليمكنلومات ال تتمتع بالموضوعية والتمثيل الصاد. التحيز في التقديرات المحاسبية يوفر مع5

 التحقإ منها بالتقارير المالية.

 التقديرات المحاسبية توفر معلومات ذات قيمة تنبؤيه. . دقة  6

 التقديرات المحاسبية توثر على موثوقية معلومات التقارير المالية. . دقة  7

االفتراضنني لألصننول يننوثران علنني جننودة معلومننات . التحيننز فنني تقنندير االهننالك وعمننر االصننل 8

 التقارير والقوائم المالية.

 . دقة تقدير المخصصات توثر علي جودة معلومات التقارير والقوائم المالية.9

 

 التوصيات:

 بناء على نتائج البحث يوصي الباحثون بالتوصيات التالية:

بية ي فني معالجنة التقنديرات المحاسن. ضرورة تحري الدقة واالبتعناد عنن التحينز والحكنم الشخصن1

 وذلك لما لها من تأثير سلبي على جودة التقارير المالية.

. ضننرورة تفعيننل قواعنند حوكننة الشننركات بشننركات المسنناهمة العامننة المدرجننة بسننوق الخرطننوم 2

 لألوراق المالية ل بط عملية التقديرات المحاسبية. 

اإلفصنناح االلزامنني فنني اإلي نناحات المتممننة عننن . ضننرورة اصنندار قواعنند ملزمننة ترتكننز علننى 3

 التقديرات المحاسبية في الجوانب التالية:

 طبيعة التقديرات المحاسبية. .أ

 أخطاء التقديرات السابقة. .ب

 تأثير خطاء التقديرات المحاسبية على صافي أرباح الشركة في السنوات السابقة. . 

 المحاسبية. . ضرورة تحري الدقة والموثوقية في معالجة التقديرات4

صناح . ضرورة فرض عقوبات من الجهات المن مة على الشركات فيما يتعلنإ بعندم االلتنزام باإلف5

 عن مستوى دقة التقديرات المحاسبية.
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