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علي العالقة بين دوافع اإلدارة  معايير المحاسبة القائمة علي القواعد مقابل المبادئتأثير  ىمد
 علي البيئة السعودية  ةدراسة  تطبيقي –التقرير المالي  وجودة

 
 د.عماد محمد رياض أحمد
 أستاذ مشارك ال محاسبة

 المملكة العربية السعودية-جامعة الطائف-كلية إدارة األعمال
 مصر –السادات مدينة جامعة  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 
 الملخص

تحريف القوائم المالية تجاه  من العناصر االساسية المؤثرة علي سلوك اإلدارة دوافع التعتبر 
جودة التقرير المالي  علي دوافع اإلدارةمع المعايير  نوعتفاعل تأثير  اختبارالدراسة  استهدفت، وقد 
تجربة  جراءمن خالل إبالتطبيق علي البيئة السعودية مستخدمي هذا التقرير  احتياجات ومقابلة
دراسة ميدانية علي ، وكذلك  موزعة حسب نوع المعايير وطبيعة الدوافععلي أربع مجموعات عملية 

 Descriptiveاإلحصائية  االختبارات واستخدام، عينة من معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية 

Statistics, T.test, logistic Regression  
ه في حالة وجود أنو لدوافع علي جودة التقرير المالي ، ل وجود تأثير هاموتم التوصل إلي 

علي تحريف القوائم المالية  تهاق المعايير القائمة علي القواعد يزيد من قدر يتطب دوافع لإلدارة فإن
تأثير الدوافع  يمكن أن يلغيال  عامةأن تطبيق المعايير و مقارنة بالمعايير القائمة علي المبادئ ، 

والضغوط  مهامهاوتوقيت تولي  الفترة الزمنية لإلدارة وطولوأن مشاركة اإلدارة في الملكية ،  نهائيا
كما تم التوصل إلي عدم وجود ، من العوامل الهامة المؤثرة علي دوافع اإلدارة الداخلية والخارجية 

القائمة  للمعايير التأثير اإليجابيمعنوي بين معدي ومستخدمي القوائم المالية بخصوص  اختالف
 .لكليهماتوافق أكبر بين الحوافز المهنية وتحقيق  علي المبادئ علي جودة التقرير المالي

بنظم  االهتمام، مع ضرورة  IFRSمعايير التقارير المالي الدولية  وتم التوصية بتطبيق
للحد من دوافع اإلدارة ، ولتقليل الجانب  السلبي الذي ال يمكن تالفيه عند خلية والحوكمة الرقابة الدا

  تطبيق المعايير.
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، معايير المحاسبة األمريكية المقبولة  IASمعايير المحاسبة الدولية  -التقرير اإلحتيالي –األرباح 
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The management motivations are  are one of the main elements affecting the management 

accounting reporting behaviors. This study explore the effect of the interaction between 

standards type with the motivations on the quality of the financial report and reducing 

expectations gap. An applied study has been carried out on the Saudi environment through 

performing a practical experiment (creating a 2x2 between-subjects design) and a 

field study on a sample of preparers and users of financial statement, and using some 

statistical tools like descriptive statistics , T.Test,  and Logistic Regression. 
results show that the motivations had a significant impact on aggressive 

report, and when the management have motivations, the rules-based 

standards increases its ability to Freud the financial statements compared to 

principles-based standards, however, it is not possible to avoid motivations 

definitely , regardless of the type of standards applied, furthermore, 

managers that not participating in company's ownership, staying not long 

periods on company , the first and last periods of work in the company, as 

well as the internal and external pressure have a significant impact on the 

motivations. 

also there was no significant difference between the users and preparers  of 

the financial statements regarding the positive impact of  principles -based 

standards on the quality of the financial report, and achieving greater 

compatibility between the professional incentives of both. 

It was recommended to implement IFRS standards, with attention to internal 

control and governance systems to reduce management motivations and to 

minimize the negative side that cannot be avoided when applying the 

standards. 
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  البحث:مشكلة 
في تنظيم معامالته المالية  لتلبية احتياجات اإلنسان تطورتعد المحاسبة علم اجتماعي 

االقتصادية، ولهذا العلم مبادئ وقواعد وأحكام تبحث في الوقائع التي يتضمنها النشاط  هوعمليات
تحديد وقياس وعرض المعلومات االقتصادية  إلىاالقتصادي واالجتماعي، والمحاسبة كنظام يهدف 

من الحكم  المختلفة األطرافبشكل يمكن مبادئ أو أسس أو معايير و وفق وتصوير القوائم المالية 
 .القرارات االقتصادية الرشيدة واتخاذالمالية للمنشأة  األمورعلى 
للتقييم والتعديل إذا دعت  الذي يخضع الفكر المحاسبيتمثل نتاج  األسسهذه المبادئ أو  

عدد مناهج إعداد ت إلىذلك  أديقد ، و ذات العالقة األطرافحاجات  لتلبيةذلك،  إلىالظروف 
 إثباتالمتبعة في  واإلجراءاتالعام الذي يحكم الطرق  اإلطارترسم  المعايير المحاسبية التي

 القوائم المالية. إعدادالعمليات المالية وفي 
تهدف إلى سالمة وموضوعية القياس المحاسبي والبعد عنن  هذه المعاييرالرغم من أن وعلي 

وتضنننمن المعنننامالت المالينننة كثينننر منننن  تعقننند ه منننعالتحينننز والعدالنننة فننني العنننرض واإلفصننناح، إال أنننن
ذلنننك مجننناالت واسنننعة  فنننت فقننند  بننندائل وطنننرق القيننناسو العديننند منننن التفصنننيالت والتفسنننيرات  المعنننايير
وممارسة أعمال من شأنها حجب القيمة الحقيقية للشركة   ةمن قبل اإلدار  االستخداموإساءة  للتالعب

 بغنننرض تعظنننيم مننننافعهم وإظهنننار أداء الشنننركة بصنننورة أفضنننل أو بصنننورة مخالفنننة للواقنننع االقتصنننادي
كزيادة مكافآتهم أو الحفاظ على مراكزهم الوظيفية، دون النظر إلنى منا قند يلحنق منن أضنرار  الذاتية 

 Healy and) يمثنل نوعنا منن اغتننام الفنرص بالنسنبة لنإلدارة.وهو ما ، بمصال  األطراف األخرى 

Wahlen, 1999) (Mulford and Comiskey, 2005)  
وقنند يكننون هننذا التننأثير متعلقننام بسننالمة المضننمون مننن خننالل اختيننار اإلدارة للقواعنند واألسنناليب 

منن خنالل  متعلقنا بالناحينة الشنكليةوقند يكنون المحاسبية التي تؤدي إلى التأثير على جودة األربناح ، 
التالعننب فنني عننرض عناصننر القننوائم الماليننة والتنني تتننرك أثننرام علننى قنندرة مسننتخدم القننوائم الماليننة نحننو 

 Offيكننون التالعننب باسننتخدام بنننود خننارج الميزانيننة )لمنشننأة ، أو قنند إدراك حقيقننة األداء المننالي ل

Balance Sheet اللجنننوء إلينننه كمنننا فننني حالنننة التنننأجير التمنننويلي  والتننني تمثنننل تمنننويالم خفينننام قننند ينننتم
 (Magrath and Weld, 2002) .لألصول الثابتة بدال من شرائها

 Aggressiveاالحتيالينننةويطلننق عنننادة علنننى هنننذه األسننناليب عنندة مسنننميات مثنننل المحاسنننبة 

Accounting   إدارة األربناح ،Earning Management   المحاسنبة اإلبداعينة ،Creative 

Accounting  تمهينننند النننندخل ،Income Smoothing المحاسننننبة التجميليننننة Cosmetic 

Accounting  إظهنننار  مننن أجنننلوهنني جميعهنننا تقننوم علننني اسننتغالل الثغنننرات فننني معننايير المحاسنننبة
العدينند مننن  وكانننت هننذه الممارسننات سننببا فنني، المركننز المننالي بالصننورة التنني يرينندها مننديرو الشننركات

 ,Bartov and Cohen, 2009).األزمننات والفضننائ  الماليننة الكبننرى فنني الشنننركات العالميننة

Gowthorpe and Amat, 2005) 
سلوك إدارة األرباح يكون ( إلى أنه حين  SECالمالية األمريكية ) وتشير لجنة سوق األوراق

فإن جزءام كبيرام من وقت المديرين يستنفذ إليجاد دوافع لإلدارة  نتيجة وجود شائعام داخل المؤسسة
مما يبرز معه الحاجة للبحث بعناية عن أي  المخالفة،الطرق التي تؤدي إلى استمرار الممارسات 

تدفقات نقدية ال ترتبط مثل وجود تشير إلى وجود تلك الظاهرة  Warning Signsإشارات تحذيرية 
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مخصصات ديون مشكوك فيها ال ترتبط أو  باإليرادات،حسابات عمالء ال ترتبط أو  باألرباح،
أرباح ال تتفق بدقة أو بصفة أو  القوائم المالية،ال ترتبط ببنود  حتياطياتاأو  العمالء،بحسابات 
  (Magrath and Weld, 2002)الماليين.قعات المحللين دائمة مع تو 

جزءام من وخاصة المدخل القائم علي القواعد وقد حمل الكثيرون مناهج إعداد معايير المحاسبة 
نتيجة  المسئولية عن هذه األزمات وعدم قدرتها علي الحد من دوافع اإلدارة لتحريف القوائم المالية ،

المعايير المحاسبية واستخدام عنصر المرونة في االختيار بقيام اإلدارة باستغالل الثغرات الموجودة 
بين السياسات والبدائل المحاسبية أو هيكلة المعامالت وتكييفها مع القواعد الواردة بالمعايير دون 

ومن ثم فهي  ، لحها الذاتيةتجاوزها بغرض إخفاء األداء الفعلي للشركة وتزييف صورتها لخدمة مصا
إظهار بيانات ومعلومات ال تعبر عن حقيقة األوضاع و نوع من طمس الحقائق أو إخفائها مؤقتا 

  (Kang and Lin, 2011)المالية للشركات.
جودة يجابي علي اإل هالقواعد وتأثير بالمبادئ مقارنة  مدخل فضليةأ (SEC, 2003)تري و 

وتحقيق  informativeness وزيادة داللتها من حيث جوهر المعلومات المحاسبية التقرير المالي
عام  في، ونتيجة لذلك وقعت مذكرة تفاهم توافق أكبر بين الحوافز المهنية لألطراف المستفيدة 

للعمل علي تحقيق التقارب بين المعايير الدولية والمعايير األمريكية  FASB,IASBبين الن  2002
 وأسرع أسهلفي ظله الوصول إلى إجماع دولي سيكون من منظور أن هذا المدخل من خالل تبني 

أسهل بكثير من االتفاق علي قواعد مفصلة للغاية ، ويترتب يكون ، كما أن االتفاق علي المبادئ 
شركات متعددة للتكاليف المزايا منها زيادة القابلية للمقارنة ، وانخفاض علي ذلك العديد من ال

الجنسية ، وزيادة المنافسة بين أسواق المال نتيجة زيادة الشفافية  ، والتخصيص الكفء للموارد ، 
 وفعالية وكفاءة أسواق المال حيث تعكس أسعار األسهم الوضع االقتصادي الحقيقي.

تحد من سلوك إلى أن المحاسبة القائمة على المبادئ قد  ديثةالحالدراسات بعض تشير و 
حيث  وتزيد من جودة المعلومات المحاسبية ،،  تحريف القوائم الماليةتجاه  ودوافعها اإلدارة
 في كندا التي تستند عامةأن مبادئ المحاسبة المقبولة  (Webster and Thornton, 2005)يري 
في الواليات  عامةة أعلى من معايير المحاسبة المقبولة يإلى المبادئ تحقق جودة محاسب نسبيا

 ,.Barth et al., 2007, Barth et al)علي القواعد ، كما توصل نسبيماوالتي تعتمد المتحدة 

يرتبط بجودة  U.S GAAPالدولية مقارنة باألمريكية أن تطبيق معايير المحاسبة  إلي (2008
 .(أقل إدارة لألرباحمحاسبية أعلى )

تحد من سلوك إلى أن المحاسبة المستندة إلى المبادئ قد كما تشير دراسات سلوكية أخري 
نظرا لتجنب الحدود العددية  أكثر تحفظا إعداد تقاريرالمالية ومن ثم اإلدارة تجاه تحريف القوائم 

بما  تكييف المعامالت وفقا لهذه الحدود وبالتالي تقليل أو منع safe harbors  "المالذات اآلمنة
وقد ،  علي جودة المعلومات المحاسبية والتقرير المالي انعكاسهيتفق مع الدوافع، وهو ما سيكون له 

اإليجار كنموذج للمعايير ب ينالخاص المحاسبة األمريكي والدوليمعياري علي  ت هذه الدراساتركز 
لتبويب اإليجار وتوصلت إلي أن معدي القوائم المالية أكثر اتجاها ،  والمبادئ التي تقوم علي القواعد

األكثر  وهيفي ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عامة في الواليات المتحدة األمريكية تشغيلي كبند 
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قواعد توضيحية و ، guidelines specificخطوط إرشادية محددة )  more preciseدقة 
elaborate rules  )مقارنة بالمعايير المحاسبية األقل دقة والقائمة علي المبادئ. (Jamal and 

Tan, 2010, Agoglia et al., 2011, Kang and Lin, 2011, Collins et al., 2012) 
أن معايير التقرير المالي في حد  (Ball, 2006, Daske et al., 2013)وعلي العكس يري 

، وإنما يتوقف ذلك علي  المحاسبيةال تؤدي إلي زيادة جودة المعلومات   IFRS per seذاتها 
أن معايير التقرير المالية قائمة  إليويرجع ذلك  هذه المعاييرحوافر اإلدارة وقت تبني تطبيق 

علي المبادئ بها من المرونة ما يجعلها غير فعالة في تقييد إدارة األرباح للشركات في حالة 
غير كافية لتخفيض إدارة   IFRSالن  أو أنلهذه المعايير ،  لالمتثالعدم وجود دوافع لإلدارة 

أن التبني في  (Christensen et al., 2015)، ويؤكد ذلك األرباح وزيادة جودة المعلومات 
اإللزامي بصرف النظر عن نوع  بالتطبيقالطوعي للمعايير يؤثر علي جودة المعلومات مقارنة 

، كما  المعايير المطبقة نتيجة عدم وجود الدوافع في ظل التطبيق الطوعي لتحريف القوائم المالية
أن جودة األرباح في ظل المعايير  (GIDEON et al., 2018, Cussatt et al., 2018)يري 

وأن العوامل ،  بالضرورة أعلي عنه في ظل القائمة علي القواعدالمستندة علي المبادئ ليست 
 علي جودة المعلومات. والمؤسسية الداخلية أكثر تأثيرا من نوع المعايير االقتصادية
نتيجننة  وهننل هنني فنني التقريننر المنناليظنناهرة التالعننب  اخننتالف أسننباب يتضنن  ممننا سننبق أنو 

ومنداخل  هنذه المعنايير طبيعنةبنالنظر إلنى أم كليهما ية المعايير المحاسب نوع أمطبيعية لدوافع اإلدارة 
بننالقوائم وإظهنناره بصننورة مخالفننة للواقننع والتالعننب النندخل فنني التننأثير علنني  اسننتغاللهاوسننوء  إعنندادها
 ننوعبنين  التفاعل كيفية ، األمر الذي يدعو إلى البحث فياألطراف المستفيدة وأثر ذلك علي  المالية

لوقنوف وا،علني البيئنة السنعودية  بنالتطبيق، المعايير والدوافع وأثرها علني جنودة المعلومنات المحاسنبية
 التوافنقتحقينق و ، جنودة التقرينر المنالي علي  الدوافع وكذلكتأثير مدخلي القواعد والمبادئ على مدى 

لتعزيننز عمليننة الالزمننة  والتوصننياتوتقننديم  ،القننوائم الماليننة  ومسننتخدميبننين الحننوافز المهنيننة لمعنندي 
 بناء المعايير المحاسبية وزيادة اإلفصاح والشفافية.

  البحث:أهداف 
 .جودة التقرير المالي المعايير عليالقواعد والمبادئ في إعداد  مدخلي تأثيرتحديد  -1

 القوائم المالية. قرار إعدادوك اإلدارة تجاه لالدوافع علي س تأثير تحديد مدي -2

 مدخلي اعداد المعايير والدوافع علي سلوك اإلدارة تجاه جودة التقرير المالي. تفاعل اختبار -3

المبادئ في إعداد المعايير أو القواعد  لمدخلي معدي ومستخدمي القوائم الماليةتحديد مدي تفضيل  -4
 .لهماواألثر علي تحقيق توافق في الحوافز المهنية  المحاسبية

  البحث:فروض 
 .دوافع لديهاعن اإلدارة التي ليس  لتحريف التقارير الماليةاإلدارة التي لديها دوافع تكون أكثر قابلية  -1
في ظل المعايير القائمة  ذلكالمالية تكون أكثر قدرة علي  التقاريراإلدارة التي لديها دوافع لتحريف  -2

 .علي القواعد مقارنة بالمعايير القائمة علي المبادئ

 تأثير معنوي لنوع المعايير علي سلوك اإلدارة  تجاه تحريف التقارير المالية.ال يوجد  -3
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علي  حول تأثير نوع المعاييرمستخدمي المعلومات المحاسبية معدي و يوجد اختالف معنوي بين ال  -4
 .جودة التقرير المالي

تأثير الدوافع علي جودة  حولال يوجد اختالف معنوي بين معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية  -5
 التقرير المالي. 

 أهمية البحث: 
تأثير تفاعل مدخلي القواعد والمبادئ مع  تختبرتعد هذه الدراسة األولي في البيئة العربية التي  -1

 .وعالقة ذلك بمستخدمي التقرير الدوافع علي سلوك اإلدارة تجاه وجودة التقرير المالي

من عام  اعتباراعلي المبادئ  القائمة IFRS الن نحو تطبيقتحول المملكة العربية السعودية  -2
 .مقارنة بالقواعد علي جودة التقرير المالي ها، ومن ثم الحاجة إلي التحقق من مدي تأثير  2012

المعايير  إلي نوع واهتزاز األسواق المالية العالمية الكبرى  شركاتللاالنهيارات المالية إرجاع  -3
ومن ثم الحاجة لدراسة لتحريف القوائم المالية  أنها ترجع لدوافع اإلدارةويري البعض المحاسبية 

 جودة التقرير المالي.علي والتفاعل بينهما من المعايير والدوافع مدي تأثير كل 

  الدراسة:منهج 
التنبؤ بسلوك اإلدارة علي  يعتمدتقوم الدراسة علي المدخل اإليجابي في المحاسبة الذي 

،  بمعدي ومستخدمي القوائم الماليةوعالقته  حالي الحقيقي للممارسات المحاسبيةتفسير الواقع الو 
المعايير  ونوعوتحليل العالقات المتداخلة والمركبة بين قرارات التقرير المالي ودوافع اإلدارة 

 علي ما يلي :  االعتماديتم ، وفي ذلك المحاسبية 
يعد المنهج التجريبي من أهم وأفضل مناهج البحث العلمي ، ويقوم منهج البحث التجريبي :  -1

تقسيمها بشكل عشوائي إلي من خالل مفردات عينة البحث  إجراء تجربة عليعلي أساس 
المطلوبة وعرض وتحليل النتائج ، ويعتمد المنهج التجريبي علي  االختباراتمجموعات وإجراء 

بي )المستقل( حيث يتم قياس مدي تأثيره في ظاهرة نوعين من المتغيرات هما المتغير التجري
البحث ، ثم المتغير التابع حيث ينتج بناءا علي تأثير المتغير التجريبي علي حدوث الظاهرة. 

(Campbell and Stanley, 2015)  ويتمثل المتغير التجريبي في نوع المعايير المحاسبية ،
المطبقة وكذلك وجود أو عدم وجود دوافع ، ويتمثل المتغير التابع في قرار اإلدارة بخصوص 

 المعالجة المحاسبية المطبقة.
في التفكير  االستنباطيالمنهج  استخداميتم :  االستقرائيوالمنهج  االستنباطيالمنهج  -2

بين الجوانب المختلفة لنوع المعايير ودوافع اإلدارة لمحاولة الربط  االستنتاجيالمنطقي 
من الخاص إلى  يتم االنتقال ئياالستقرامنهج العلي  اعتماداثم وعالقتها بجودة المعلومات 

 استقصاءتصميم قائمة  خالللمحاولة تعميم النتائج بالتطبيق في الواقع العملي من العام 
 .توجه إلي عينة من مستخدمي ومعدي القوائم المالية

 :اآلتيةالمباحث  إلىتم تقسيم الدراسة  البحث:خطة 
 المبحث األول: الدراسات السابقة.

  .اإلدارة والتفاعل بينهما علي جودة التقرير المالي تأثير نوع المعايير المحاسبية ودوافعالمبحث الثاني: 
 الدراسة التطبيقية. :الثالثالمبحث 
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 المبحث الثاني

 الدراسات السابقة
جودة التقرير وأثرها علي ودوافع اإلدارة تعددت الدراسات التي تناولت نوع المعايير المحاسبية 

تميزت بالندرة أنها والعوامل المؤثرة علي هذه العالقة ، ورغم تعدد هذه الدراسات إال  المالي
 التاريخي: تسلسلهاحسب وفيما يلي منها ، والبيئة العربية  العربية السعوديةفي المملكة 

 (Ewert and Wagenhofer, 2005)دراسة :  -1

 tighter standards الدقيقةبأن معايير المحاسبة  الرأي اختبارالدراسة  استهدفت
تم و عمليات إدارة األرباح وتوفير معلومات أكثر مالئمة لسوق المال ،  تقليلتؤدي إلي 

يصاحبها  أنه، إال  هذا النوع من المعاييرالتوصل إلي زيادة جودة األرباح في ظل تطبيق 
يقية المكلفة ، منها توجه اإلدارة نحو زيادة عمليات إدارة األرباح الحقعدد من  اآلثار السلبية 

 كما تؤدي إلي زيادة التكاليف الكلية المتوقعة لعمليات إدارة األرباح.
من حيث أن  (Schipper and Vincent, 2003, Nelson, 2003)وتتفق هذه النتائج مع 

المعايير المحاسبية القائمة القواعد )األكثر تشددا( تؤدي إلي زيادة عمليات إدارة األرباح من 
قيقي علي التدفقات النقدية ، كما خالل إعادة هيكلة حقيقية للمعامالت واألنشطة وتأثير ح

من أن المعايير المحاسبية القائمة علي  (Fischer and Verrecchia, 2000)رسةاتتفق مع د
بينما تؤدي إلي زيادة  االستحقاقالقواعد تؤدي إلي تقليل عمليات إدارة األرباح القائمة علي 

 األكثر تكلفة علي الشركة.عمليات إدارة األرباح الحقيقية 
  (Jeanjean and Stolowy, 2008)دراسة :  -2

علي جودة األرباح  IFRSرير المالي الدولية الدراسة تحليل تأثير تبني معايير التق استهدفت
، وتم التوصل إلي عدم تأثير تطبيق هذه المعايير  سترالياا بالتطبيق علي إنجلترا وفرنسا و

علي تخفيض عمليات إدارة األرباح ، بل تم زيادتها في فرنسا، كما تم التوصل إلي أن 
 national institutional factors المحليةوالعوامل المؤسسية  incentivesحوافز اإلدارة 

تلعب دورا هاما في التأثير علي سمات التقارير المالية مع ضرورة  تركيز الجهود علي 
 .ضبط هذه الحوافز و العوامل المؤسسية بدال من المعايير المحاسبية ذاتها

   (Barth et al., 2008) : دراسة -3

علي جودة المعلومات  (IAS)تأثير معايير المحاسبة الدولية  اختبارالدراسة  استهدفت
، وتوصلت النتائج إلي انخفاض عمليات إدارة األرباح دولة  21بالتطبيق علي المحاسبية 

بالخسائر وزيادة القيمة المالئمة لألرقام المحاسبية ، مقارنة بالشركات  االعترافوعدم تأجيل 
 المحليةالتي تطبق المعايير التي تعتمد علي المعايير القائمة علي القواعد أو األخرى 

domestic standards  ، كما تم التوصل  إلي عدم التأكد مما إذا كانت هذه النتائج ترجع
 البيئة االقتصادية وحوافز الشركات. أم المعايير المحاسبيةإلي 
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  (Van Beest et al., 2009)دراسة : -4

ممارسة تسهل الفرضية القائلة بأن المعايير القائمة علي القواعد  اختبارالدراسة  استهدفت
 Transaction عمليات إدارة األرباح من خالل قرارات إعادة هيكلة المعامالتلاإلدارة 

decisions  بينما تحفز المعايير القائمة علي المبادئ عمليات إدارة ألرباح من خالل ،
 IAS 32 Financialالمعيارين المحاسبين الدوليين  علي، وتم التطبيق   القرارات المحاسبية

Instruments: Presentation IAS 36  Impairment of Assets ,    كنموذج للتعبير عن
علي المبادئ ، وتم التوصل إلي أن مدخلي المحاسبية القائمة علي القواعد و المعايير 

ثلة من عمليات إدارة األرباح  ففي االمبادئ( تؤدي إلي مستويات متم –المعايير )القواعد 
تميل اإلدارة إلي بيع األصول المالية قصيرة األجل ، وفي  ظل المعايير القائمة علي القواعد

كما تشير النتائج في ،  قرارات تخفيض القيمة التخاذظل المبادئ تكون اإلدارة أكثر عرضة 
 المعايير المحاسبية قد يؤثر علي طبيعة أو أن عمليات التقدير المهني باستخدامالنهاية إلي 

 يمنع ممارستها.  رج  لنعلي األطريقة إدارة األرباح ولكن 

 (Agoglia et al., 2011)دراسة :   -5

تأثير المعايير القائمة علي القواعد والقائمة علي المبادئ علي سلوك اإلدارة  اختبارالدراسة  استهدفت
في ظل وجود لجان المراجعة ، ومن خالل  report aggressively  االحتياليةتجاه إعداد التقارير 

، تبين أن المدراء الماليين أقل عرضة لعمل تقارير  CFOsعمل تجربة لعينتين من المدراء الماليين
 less precise (more principles-based)في ظل تطبيق معايير محاسبية أقل دقة  احتيالية

تقارير ، كما أن  more precise (more rules-based)مقارنة بالمعايير المحاسبية األكثر دقة 
قوية  مراجعةوجود لجنة  عند للتالعب تعرضا أقل في ظل المعايير األكثر دقةالمدراء الماليين 

 عندما يكون المعيار أقل دقة.  المراجعةتأثير لقوة لجنة  بينما ال يوجد أيلجنة ضعيفة ب مقارنة
  (Kang and Lin, 2011): سةادر  -6

 مدي تأثير نوع المعايير )قواعد/ مبادئ( علي سلوك اإلدارة عند إعداد اختبارالدراسة  استهدفت
التقارير المالية ، وتم التوصل إلي تفاعل الدوافع لدي اإلدارة مع نوع المعايير المحاسبية المطبقة في 

إلعداد تقارير   motivationsالتأثير علي نوعية التقارير المالية ، فعندما يكون لدي اإلدارة دوافع 
 preciseة الدقيقةفمن األرج  أن تستخدم الحدود العددي  aggressive reporting احتيالية

numerical thresholds   ، الموجودة في المعايير القائمة علي القواعد لتحقيق هذا الهدف
كما أنه في ظل المعايير القائمة ،  المعايير القائمة علي المبادئ الستخداموسيكون هناك ميل أقل 

ي حالة  إتباع المعايير القائمة عنه ف احتياليهعلي القواعد تكون اإلدارة أكثر قدرة علي إعداد تقارير 
 علي المبادئ شريطة وجود الدافع لذلك.

  (Bailey and Sawers, 2011)دراسة : -2

علي  في نظم التقرير المالي القائمة علي القواعد مقابل المبادئ استهدفت الدراسة اختبار تأثير الثقة
مستثمر غير محترف تم  151من خالل عمل تجربة علي  قرارات االستثمار للمستثمرين العاديين ،

https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36
https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias36
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أفصحت عن ن فيها تحليل شركتين متطابقتين اقتصاديا باستثناء اختالف واحد هو أن أحد الشركتي
 هبمفردؤثر يالمعايير ال  نوع وتم التوصل إلي أن،  بشكل إيجابي أكبر نتائج أعمالها بالقوائم المالية

قرارات االستثمار ، ووجود أو عدم وجود الثقة في النظام المالي المطبق يؤثر في علي خيارات 
في الشركة  يتم االستثمارقواعد المستثمرين األقل ثقة في النظام القائم علي الالنتائج ، ففي حالة 

وفي حالة تعتمد علي المعايير القائمة علي المبادئ ،  مااألكثر إيجابية في نتائجها المالية فقط عند
  االستثمار.قرار  اتخاذال تؤثر نوع المعايير علي توفر الثقة في نظام التقرير المالي المطبق ف

  (Collins et al., 2012)دراسة : -8

علي جودة ومخرجات التقرير المالي  ةالمعايير القائمنوع تأثير  اختبارالدراسة  استهدفت
علي القواعد ،  لقائمةا (GAAP. U.S) وفقا للمعايير االمريكيةبالتطبيق علي معيار اإليجار 

علي عينة من التقارير المالية بالتطبيق المبادئ  القائمة علي  (IFRS) والمعايير الدولية
، وتم التوصل إلي أن الشركات التي تطبق  2009-2002خالل الفترة  شركة 500لعدد 

تميل أكثر إلي  bright linesالمعايير األمريكية والتي تحتوي علي خطوط إرشادية تفصيلية 
والتي  المعايير الدوليةمقارنة بالشركات التي تطبق  معالجة عقود اإليجار كإيجار تشغيلي

ؤدي إلي تالدولية  المعايير، كما أن  (i.e., IAS 17)  مثل هذه الخطوط التوضيحيةلتفتقر 
 لمقارنة.تقليل التشتت في نتائج التقارير المالية مما يساعد علي توفير خاصية القابلية ل

  (Li et al., 2013)دراسة : -9
القائمة علي المبادئ   IFRS الدولية معايير التقرير الماليأثر  اختبارالدراسة  استهدفت

نظام التقرير المالي القائم علي القواعد من خالل  دراسة سلوك إدارة ب مقارنةعلي جودة األرباح 
وتم ،  بالشركات الصينية خالل الفترة قبل وبعد تطبيق المعاييراألرباح والقيمة المالئمة لألرباح 

التقديرية والقيمة المالئمة لألرباح بين  االستحقاقاتالنتائج فيما يتعلق بحجم  اختالفالتوصل إلي 
كما تم ،  في بعض الشركات وقلت في البعض اآلخر تالشركات بعد تبني المعايير حيث زاد

في   accounting discretionمليات التقدير المحاسبي لعالشركات  استخدامتزايد التوصل إلي 
،  التحول بشكل أكبر نحو المبادئ المحاسبية وزيادة السلطة التقديرية نتيجة IFRSظل تطبيق الن 

 earningsفيما يعرف  تحول الشركات من شكل آلخر من أشكال إدارة األرباح ذلكصاحب  كما

restatements  إجماال إلي أن تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ يؤدي إلي   تشير النتائج، و
للشركات التي تعاني من  النسبةخصوصا بالقيمة المالئمة  وانخفاضعمليات إدارة األرباح ،  ارتفاع

 weak monitoring and scrutiny ضعف الرقابة والمراجعة.
  (Christensen et al., 2015):  دراسة -10

لمعايير  mandatory /voluntaryأثر التطبيق الطوعي واإللزامي  اختبارالدراسة  استهدفت
 متغيراتمن خالل تأثيرها علي ثالثة ،  ة المعلومات المحاسبيةعلي تحسين جود (IFRS)الن 

تم التوصل إلي أن التطبيق ، و بالخسائر والقيمة المالئمة  االعترافهي إدارة األرباح وتأجيل 
دون بالخسائر فور حدوثها  االعترافو الطوعي للمعايير يؤدي إلي تخفيض إدارة األرباح 
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في حالة التطبيق اإللزامي ال يؤدي بالضرورة لمثل هذه بينما ،  وزيادة القيمة المالئمة تأجيل
التحسينات وخاصة عندما ال يكون لدي معدي القوائم المالية الحافز إلعداد تقارير مالية 

 ، وال يوجد تأثير لنوع المعايير علي هذه النتائج. أكثر شفافية
  (Folsom et al., 2016)دراسة : -11

العوائد المفص  عنها علي تأثير المعايير القائمة علي المبادئ  اختبارالدراسة  استهدفت
بشكل تعتمد علي المبادئ ، وتم التوصل إلي أنه كلما كانت المعايير وجودة التقرير المالي 

ترتبط بشكل أكبر بعالقة إيجابية مع التدفقات و أكثر معلوماتية وثباتا العوائد أكبر تكون 
من قبل  المعاييرهذه السلطة التقديرية في قد يتم استخدام إال أنه كذلك النقدية المستقبلية ، 

حاالت ك بشكل استراتيجي لزيادة األرباح المفص  عنها حال وجود حوافز إدارية لذلك اإلدارة
 حتي أو النمو المتزايد للشركة  أو مشاكلقرب تعرض الشركة لإلفالس أو إصدار األسهم 

 .المرجعية المقارنةتكون العوائد قريبة بشكل واض  من العوائد 
  (GIDEON et al., 2018)دراسة :   -12

مقارنة بالقواعد مدي تأثير المعايير المحاسبية القائمة علي المبادئ  اختبارالدراسة  استهدفت
تحليل المحتوي لعينة من التقارير السنوية  أسلوبعلي جودة األرباح من خالل تطبيق 

تطبيق المعايير القائمة علي يتم حيث لألوراق المالية  إندونيسياللشركات المدرجة في سوق 
وتم ،  حيث يتم تطبيق المعايير القائمة علي القواعدالمبادئ ، ولعينة من الشركات األمريكية 
 unconditionalغير المشروط  حاسبيالتحفظ المالتوصل إلي وجود عالقة إيجابية بين 

conservatismوينشأ من تطبيق المعايير المحاسبية  )ال يقترن ممارسته بوقوع حدث معين ،
وجودة األرباح بصرف النظر عن نوع المعايير المحاسبية المطبقة  (المقبولة عامة والدقيقة

مبادئ ال تؤدي بالضرورة )قواعد / مبادئ ( ، كما تم التوصل إلي المعايير القائمة علي ال
 إلي زيادة جودة األرباح ، كما أنها ليست بالضرورة أفضل من المعايير القائمة علي القواعد.

  (Cussatt et al., 2018)دراسة : -13

علي جودة  التقرير  IFRSالتقرير المالي الدولي تأثير التحول نحو معايير اختبارالدراسة   استهدفت
 واألخرى  ، IFRS (Control sample)تطبق الن أحدها من الشركات األلمانية  تينالمالي علي عين

،  IFRS (Mandatory sample)معايير األمريكية المقبولة عامة إلي الفي مرحلة التحول من 
، إال أنه ال يوجد  IFRSوتم التوصل إلي وجود تمهيد أعلي لألرباح في فترة التبني اإللزامي للن 

 االقتصاديةمعنوي بين العينتين في جودة التقرير المالي ، كما تم التوصل إلي أن العوامل  اختالف
 . IFRSالتحول نحو تطبيق الن بنة التقرير مقار  والمؤسسية الداخلية تؤثر بشكل أكبر علي جودة

  (Sundvik, 2019)دراسة : -14

مدي تأثر السلوك المحاسبي والتشغيلي بخصائص المعايير  اختبارهذه الدراسة  استهدفت
 استخدامأنه في حالة  وتم التوصل إلي، المحاسبية المطبقة بالواليات المتحدة األمريكية 
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،  financial misconductسوء السلوك المالي  احتماالت تقل المعايير القائمة علي المبادئ
 accrual earnings االستحقاقمة علي أساس القائبينما تزيد عمليات إدارة االرباح  

management   كما توصلت الدراسة إلي أن إدارة األرباح الحقيقية ،real earnings 

management  لمعايير المحاسبية القائمة علي القواعد.ترتبط بشكل أكبر بااألكثر تكلفة  
  (Yampuler, 2019)دراسة : -15

العالقة بين المعايير المحاسبية القائمة علي المبادئ وإدارة األرباح  اختبارالدراسة  استهدفت
نحو  للتوجهوكفاءة األسعار في سوق األسهم بالتطبيق علي الواليات المتحدة األمريكية نظرا 

في ظل هذا المعايير تعتمد اإلدارة بشكل كبير علي التقدير و ،  IFRS النتبني تطبيق 
الموازنة بين المزايا الناتجة من إدارة مع الشخصي والموضوعي في عملية التقرير المالي 

األرباح وبين تكاليف هذه العملية ممثلة في التعرض للتقاضي ، وتكاليف الجهد المبذول في 
، وتم  SECبمتطلبات هيئة سوق األوراق المالية االلتزامالتالعب والتحايل ، وتكاليف 

التوصل إلي أن تأثير التحول نحو المعايير المحاسبية القائمة علي المبادئ علي كفاءة 
علي  اعتمادكثر أ، في حين عندما تكون المعايير  non-monotonicاألسعار ليس منتظما 

إال أن هذه العالقة  كفاءة األسعارهذه المعايير يؤدي إلي زيادة  استخدام تقليلالقواعد فإن 
من القواعد  optimal mix، وأن المزيج األمثل  تنقلب بصورة عكسية عند نقطة معينة

 price efficiencyوالمبادئ يعكس المفاضلة بين نوعين من التأثير علي كفاءة األسعار 
، كما تم  .predictive ability and comparabilityهما القدرة علي التنبؤ والقابلية للمقارنة

  .للمعايير القائمة علي القواعد علي إدارة االرباح بشكل منتظم تأثيرالتوصل  إلي عدم وجود 
 تحليل وتقييم الدراسات السابقة : 

 يتض  من تحليل الدراسات السابقة ما يلي : 
من  اختالفهاجميع الدراسات في تناول موضوع مدخلي إعداد المعايير)القواعد/المبادئ( مع  اتفاق -1

 : تناول عالقة هذا الموضوع ببعض المتغيرات األخري ومنهاحيث 
والتطبيق الطوعي أو اإللزامي  motivations الدوافعتأثير عنصر  اختبارركزت دراسات علي  -أ 

 Kang and Lin, 2011, Jeanjean)المعايير وإدارة األرباح نوعللمعايير علي العالقة بين 

and Stolowy, 2008, Christensen et al., 2015, Folsom et al., 2016)  

علي تأثير درجة الثقة من  (Bailey and Sawers, 2011)دراسة  مثل ركزت دراسات أخري  -ب 
، وأنه ال يؤثر نوع  االستثماري القرار  واتخاذجانب المستثمرين علي العالقة بين نوعي المعايير 

، كما ركزت  المعايير علي متخذ القرار  في حالة توفر الثقة في نظام التقرير المالي المطبق
علي تأثير لجنة  المراجعة )الحوكمة( علي العالقة بين  (Agoglia et al., 2011)دراسة 

عمليات إدارة األرباح في  عليوجود هذه اللجان له تأثير نوعي المعايير وإدارة األرباح ، وأن 
 القائمة علي المبادئ. تلكظل المعايير القائمة علي القواعد ، بينما ليس لها تأثير في 
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 ,Van Beest et al., 2009, Ewert and Wagenhofer, 2005)دراسات أخري  تناولت  -ج 

Li et al., 2013)  ها عليها.ووجود تأثير ل ، إدارة األرباح استراتيجياتتأثير نوع المعايير علي 

 Collins et al., 2012, Christensen et al., 2015, Folsom et) ركزت دراسات أخري  -د 

al., 2016, GIDEON et al., 2018, Yampuler, 2019)  علي أثر نوعي المعايير علي
القدرة التنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية والقابلية للمقارنة ،  من حيثجودة التقرير المالي 

 بالخسائر.  االعترافسهم وإدارة األرباح ،وعدم تأجيل والقيمة المالئمة وكفاءة األسعار بسوق األ

علي الرغم من إجماع المنظمات المهنية الدولية واألمريكية علي أهمية المعايير القائمة علي  -2
األرباح ، إال أن تحليل الدراسات  وجودةالمبادئ لتأثيرها اإليجابي المفترض علي اإلفصاح 

 حدود ومدي هذا التأثير كما يلي :في  واختالفتباين السابقة أظهر وجود 

،علي أن المعايير  (Ewert and Wagenhofer, 2005, Haga et al., 2019)كل اتفاق -أ 
في  القائمة علي القواعد يترتب عليها زيادة عمليات إدارة األرباح الحقيقية األكثر تكلفة ، بينما

إال التالعب،  احتماالت انخفاضرغم ما يترتب عليها من المعايير القائمة علي المبادئ  ظل
 ,Yampuler)، ويري  االستحقاقعمليات إدارة االرباح  القائمة علي أساس  زيادة أنها يصاحبها

أن هناك نقطة مثلي للمزج بين القواعد والمبادئ تؤدي إلي زيادة القابلية للمقارنة والقدرة  (2019
ثير للمعايير القائمة علي التنبؤ وزيادة كفاء األسعار بسوق األسهم ، ولم يستدل علي وجود تأ

 علي القواعد علي إدارة األرباح.

عدم تأكد من التأثير اإليجابي  للمعايير القائمة علي  (Barth et al., 2008)أظهرت دراسة -ب 
المبادئ في تخفيض عمليات إدارة األرباح وما إذا كان هذا التغير يرجع إلي طبيعة المعايير 

 Cussatt et)وحوافز الشركات ، وأكدت دراسة االقتصاديةالمطبقة أم إلي التغيرات في البيئة 

al., 2018)   معنوي بين نوعي المعايير في التأثير علي جودة التقرير  اختالفإلي عدم وجود
قرير المالي الت والمؤسسية الداخلية تؤثر بشكل أكبر علي جودة االقتصاديةالمالي وأن العوامل 

 القائمة علي المبادئ. IFRSمقارنة بالتحول نحو تطبيق الن 

إلي أن تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ يؤدي إلي زيادة  (Li et al., 2013)توصل كما -ج 
القيمة المالئمة للعوائد ويزيد هذا األثر في ظل ضعف نظم  وانخفاضعمليات إدارة األرباح 

 .والرقابة كما يترتب عليها التحول إلي شكل آخر من أشكال إدارة األرباحالمراجعة 

المعايير علي الحد  لنوععدم وجود تأثير  (Jeanjean and Stolowy, 2008) أظهرت دراسة -د 
القائمة علي  بل أن تطبيق المعايير وأستراليامن أو تخفيض عمليات إدارة األرباح في إنجلترا 

 . عمليات إدارة األرباح في فرنسا انخفاضالمبادئ أعقبه 

إلي وجود تأثير  متماثل لكال المدخلين علي إدارة   (Van Beest et al., 2009)توصلت دراسة -ه 
األرباح ، وأن تطبيق أحدهما بديال عن اآلخر لن يمنع عمليات إدارة األرباح ، كما 

إلي أن المعايير القائمة علي  (GIDEON et al., 2018, Folsom et al., 2016)توصل
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اح ، كما أنها ليست بالضرورة أفضل من المبادئ ال تؤدي بالضرورة إلي زيادة جودة األرب
 .المعايير القائمة علي القواعد

إلي أن المعايير القائمة علي المبادئ ال تؤدي  (Christensen et al., 2015)توصلت دراسة  -و 
إلي زيادة جودة المعلومات المحاسبية ، وإنما يتوقف ذلك علي حوافر ودوافع اإلدارة وقت تبني 

 تطبيق هذه المعايير. 

وتضارب نتائج الدراسات من حيث وجود أو عدم وجود تأثير للمعايير القائمة علي  اختالف -3
إغفال  بشكل أساسي يرجع ذلك ، وقد اعد علي جودة التقرير المالي وإدارة األرباحالمبادئ / القو 

بيئة التطبيق أو حجم العينة أو طبيعة الظروف الداخلية  ختالفالعديد من العوامل المؤثرة مثل ا
 .أو وجود أو عدم وجود دوافع لإلدارة أثناء إجراء الدراسة أو البحث المحيطة

 (case study)غالبية الدراسات علي تصميم تجارب لعينة من المحللين والمدراء الماليين  اعتماد -4
قرار في ظل تطبيق معيار محاسبي قائم علي القواعد  واتخاذمع تقديم بيانات لقوائم مالية لشركة 

علي دراسة  الحدث من  اعتمادا األخرى ومعيار محاسبي قائم علي المبادئ ، وبعض الدراسات 
 .استبيانعلي قائمة  اعتمادال أرقام مستخرجة من القوائم المالية ، ودراسات أخري خال

 وفي ضوء ذلك تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي : 

لم يسبق إجراء مثل هذه  ، حيثوهي المملكة العربية السعودية جديدة اقتصاديةالتطبيق في بيئة  -1
الشركات المقيدة في سوق األسهم السعودي )السوق المالية  إلزامالدراسة ، علي الرغم من 

الحاجة لمعرفة وتقييم وهنا تبدو ،  2012من أول يناير  ااعتبار   IFRSتداول( بتطبيق معايير 
في المملكة علي جودة المعلومات وإدارة األرباح وعالقة ذلك  IFRSمدي تأثير تطبيق الن 

  الموضوع.مدي إدراك المساهمين والمعدين والمحللين ألهمية فع اإلدارة ، ومعرفة ابدو 

يتم تناول متغير جديد يساعد في تفسير التناقض في نتائج الدراسات السابقة بخصوص تأثير  -2
حيث سيتم التركيز علي دوافع اإلدارة ،  علي جودة التقرير المالي ، وهو متغيرنوعي المعايير 

 لدوافع وفي ظل عدم وجودها علي جودة التقرير المالي.أثر نوعي  المعايير في ظل وجود ا

بين معدي  اختالفدراسة مدي وجود سيتم تناول بعد جديد لم تتناوله الدراسات السابقة وهو  -3
بخصوص تأثير طبيعة المعايير المحاسبية ودوافع اإلدارة علي جودة ومستخدمي القوائم المالية 

 .ق معنوية بينهما وأسباب ودوافع ذلك، وما إذا كان هناك فرو  التقرير المالي

علي استخدام معياري اإليجار وفقا للمعايير األمريكية والدولية  ةالتطبيقيستعتمد الدراسة  -4
SFAS No.13 or IAS 17  باعتبارهما األكثر شيوعا واستخداما في الدراسات السابقة في

عملية وفقا للمنهج المستخدم في دراسة  تجربةتصميم التعبير عن القواعد والمبادئ ، كذلك 
(Kang and Lin, 2011)  وكذلك دراسة ،(Collins et al., 2012)  ودراسة(Jamal and 

Tan, 2010)  ،إلي عينة من معدي ومستخدمي القوائم المالية. توجه استبيانقائمة  عمل  مع 

نتائج في المن  واالستفادةمقارنة  النتائج التي يتم التوصل إليها مع نتائج الدراسات السابقة  -5
 السوق السعودي. تقييم مدي نجاح تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ في
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 الثانيالمبحث 
جودة  ودوافع اإلدارة والتفاعل بينهما عليالمعايير المحاسبية  نوعتأثير 

 التقرير المالي 
علي خصائص جودة المعلومات المحاسبية  المعايير المحاسبيةنوع تعددت اآلراء بشأن تأثير 
بينها تعدد بدائل القياس واإلفصاح المحاسبي ومرونة االختيار وأن  ، وعالقة ذلك بدوافع اإلدارة ،
الرئيسية  األسبابمن تضارب المصال  يعد مع الواردة بالمعايير  وحدود التطبيق واالستثناءات

من فترة مضمون القوائم المالية واختالفها علي والتأثير بشكل جوهري  المعاييرهذه  استخدامإلساءة 
 .علي مستخدمي التقرير مع اختالف حدود ومدي هذا التأثيرمن شركة ألخرى و  ألخرى 

 : نقطتين رئيسيتينويتم في هذا المبحث تناول 
 .وجودة التقرير الماليلمعلومات خصائص اعلي  (المبادئ/القواعد) تأثير نوعي المعايير -1

 .  الماليوجودة التقرير دوافع اإلدارة العالقة بين  علينوعي المعايير تأثير  -2
  :لمعلومات وجودة التقرير المالياعلي خصائص  (المبادئ/القواعد) تأثير نوعي المعاييرأوال : 

 مفهوم تطبيق إلي (FASB, 2010)عن يستند اإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية الصادر 
لمستثمرين في امعلومات تفيد توفير  علي حيث يقوم عند وضع أو تعديل المعايير المحاسبية المنفعة

قائمة بمع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المعايير تتفق  أنكما يجب ،  اتخاذ القرار
 relevanceوالتي تشمل عنصري المالئمة و الموثوقية  (FASB, 2008) المحاسبة المالية مفاهيم

and reliability  ثم القابلية للمقارنة  للمعلومات المحاسبيةكأحد الخصائص النوعية األولية ،
comparability  كأحد الخصائص النوعية الثانوية. (Agoglia et al., 2011, Bailey and 
Sawers, 2011) 

أن النهج القائم علي المبادئ يؤدي إلي معايير أكثر اتساقا مع إطار  (SEC, 2003)تري و 
تزيد خصائص جودة المعلومات ، كما يزيد المحتوي ، حيث  FASBالمفاهيم الصادر عن الن 

وحتى يكون نهج المعايير  ، للمستخدمينتكون المعلومات أكثر فائدة و المعلوماتي لمؤشرات األداء 
قائمة علي إطار مفاهيمي مطور المعايير  تكون هذهالمبادئ أكثر فعالية يجب أن  علي ةالقائم

وثابت في تطبيقه ، وتحديد الهدف من المعيار بشكل واض  ، وتقليل االستثناءات للحد األدنى 
وتوفير حد أدني من التفاصيل وهيكل كاف يسم  بتطبيق المعيار بثبات ، وتجنب استخدام 

   lines")-percentage tests ("brightالرقمية( واإلرشادات التوضيحية المقاييس النسبية )
ويتم تناول تأثير نوعي المعايير علي عدد من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية 

، مقابلة  availability إمكانية الوصول للمعلوماتوانعكاسها علي جودة التقرير المالي من حيث 
الجودة و ،  timeliness، والوقتية  informativenessتوقعات األطراف المستفيدة ، المعلوماتية 

  كما يلي : التكلفةو ، القابلية للمقارنة ، و   quality and consistency والثبات
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 availability  :  إمكانية الوصول للمعلومات -1
مات المالية يجب أن فإن المعلو  (FASB, 2008) الصادر عنالمفاهيمي وفقا لإلطار 
أصبحت وقد ، واألعمال االقتصاديةالفهم لألنشطة و  قدر معقول من العناية يبذلتكون مفهومة لمن 

بخبراء  واالستعانة وقت طويل ويستلزم فهمهاأكثر تعقيدا وصعوبة  حالياالقوائم المالية و المعامالت 
 .(Choi and Pritchard, 2003)عليهاالمعايير المحاسبية التي تستند فهم و  في التحليل المالي

النص الحرفي الذي ينطبق أكثر من وفي ظل المعايير القائمة علي القواعد يتم البحث عن 
وتصب   ، السليمةالمعالجة المحاسبية  تفتقر وبالتالي للمسألة االقتصاديالجوهر  علي التركيز

، كما يؤدي هذا النوع من  الرقابة أكثر صعوبة وفقا للتفسيرات المعقولة وما ورد باألدب المحاسبي
حيث يقوم المهندسون الماليون  ، الناجمة عن تعقد المعامالت التجارية المشاكل تفاقمإلي المعايير 

يحاول واضعوا المعايير  عندماأكثر تعقيدا  العمليةوتصب   مرغوبة،بهيكلة المعامالت لتحقيق نتائج 
، ومع كل  حولها لاللتفافإيجاد سبل باليون المهندسون الم ويقوم،  fill loopholesالثغرات  سد

 جولة يزيد الطلب علي التوجيهات التفسيرية مما ينتج عنه حلقة مفرغة من التعقيد المتزايد الالنهائي.

A vicious cycle of ever-increasing complexity 
 تكون  عندما المعامالت يكلةه خالل من األرباح ممارسة إدارة (Nelson, 2003)ويري 

إلي قيام اإلدارة  (Imhoff Jr and Thomas, 1988)كما توصل قائمة علي القواعد المعايير
 بااللتزامات االعتراف لتجنب SFAS 13 صدور بعدبإعادة هيكلة معامالت اإليجار 

، ويحمي هذا النوع من المعايير اإلدارة من التقاضي ، كما تقل  الميزانية في المرتبطة بها
المطالبة من الجهات الرقابية بإجراء تعديالت طالما تتفق المعالجة مع القواعد ، وبالتالي 

  (Donelson et al., 2012).لسلوكتكون األرباح أكثر تحيزا ويصعب معاقبة مثل هذا ا
تخدم المعايير ليس فقط كإطار للتنفيذ المبادئ بينما علي العكس في ظل النظام القائم علي 

وإدارة الشركة ولجان المراجعة والمراجعين الخارجيين  بل أيضا كمرشد تفسيري للمستثمرين والمحللين
حيث يحصل القارئ علي فهم تصوري  ،مراقبة اإلدارة زيادة قدرتها علي  بغرضومجالس اإلدارة 

معقول لمعني األرقام المفص  عنها بالتقرير من خالل دراسة الهدف من المعيار وكيفية بناؤه 
الهندسة وعمليات العمليات المعقدة  ستقل فهم المعيار، كما تكلفةستقل  وبالتالي وتطبيقه،وإصداره 
  .جوهرية في التعبير عن المضمون و  فهماالتقارير المالية أكثر  تكون و  ،المالية 

 المستثمرين: ومصال  professional incentives تحقيق توافق أكبر بين الحوافز المهنية  -2

 Sarbanes-Oxley Act(section (Pub. L. No. 107-204, 2002)نص قانون 

 –، كما نصت قواعد لجنة تداول األوراق المالية األمريكية بعنوان شهادة  اإلفصاح بالشركات  (302
علي قيام الرؤساء SEC's rules (Release No. 33-8124,2002) التقارير السنوية والربع سنوية

إلقرار بأن القوائم المالية والمعلومات با CEOs and CFOsالتنفيذيين والمدراء الماليين بالشركة 
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المراجع بالتحقق من أن ، وقيام األخرى تعرض بعدالة المركز المالي ونتائج العمليات بالشركة 
المعلومات المفص  عنها مبوبة وملخصة بشكل سليم وتوض  المسائل التي تؤثر علي استخدام 

مالت واألحداث علي المركز المالي والعمليات أثر المعا توض  القوائم المالية وأنوتفسير القوائم، 
  .(McEnroe and Sullivan, 2013) .والتدفقات النقدية في نطاق الحدود المقبولة

نهج المعايير القائم علي المبادئ تحميل اإلدارة بشكل مباشر  يستهدفوفي ظل ذلك 
وتحميل المراجع  ،مسئولية التعبير عن الجوهر االقتصادي للمعامالت بالقوائم المالية)االلتزام(

الخارجي مسئولية التقرير عن مدي وفاء اإلدارة بهذه المسئولية ، وتوفير المعلومات التي تعبر 
بصدق عن نتائج األداء والمركز المالي)المسائلة( ، وهو ما يؤدي إلي تحقيق موائمة أفضل بين 

 Christensen)ستثمرين.حوافز أو دوافع مزاولي المهنة )المحاسبين والمراجعين( وبين مصال  الم

et al., 2015) 
 علي زيادة قيمة ومعلوماتية القوائم المالية ، ومن ثم يعمل هذا المدخليري البعض أن كما 

تخفيض الدعاوي القضائية المحتملة، و تحقيق الموائمة بين دوافع المعدين واألطراف األخرى، 
التوثيق الجيد لجوهر ، غير أن ذلك يتطلب  واألضرار األخرى المترتبة عليها تكاليف التقاضيو 

تطبيق المعالجة المحاسبية السليمة لها في ، و  حكم المهنيالصفقة أو المعاملة وكيفية إصدار ال
وجود أساس سليم لالستنتاجات التي يتم ، و ضوء المعيار المحاسبي المناسب وهدف كل معيار 

، واإلفصاح عن ذلك بالقوائم  الوصول إليها خاصة في ظل الحاالت التي يتم فيها بناء أحكام
 (SEC, 2003).المالية

وعلي النقيض يري البعض أن زيادة االعتماد على قدرات وأحكام معدي القوائم المالية في 
المعالجات المحاسبية،  على المبادئ قد يزيد من احتمال حدوث خالف بأثر راجعي نهجإتباع ظل 

تكلفة يترتب عليها  نزاعات ومن ثمإلي فجوة بين معدي ومستخدمي القوائم المالية  وهو ما قد يؤدي
ويقل هذا الخطر في حالة تحديد األهداف بشكل محتملة ، بتعويضات أو تسويات مالية  متعلقة

واض  ووجود هيكل ودليل للتنفيذ بشكل يضبط األحكام المهنية للممارسين بحيث ال يمارس الحكم 
 ، ومن ثم يقل مدي الخطأ وتقل المخاطرة ضمن مجموعة واسعة من االحتماالت المهني في فراغ أو

قائمة فحص ذهنية  استخداميميل المحاسبين إلي في ظل النهج القائم علي القواعد بينما ، 
"check-list" mentality تطبيق القواعد بشكل آلي والتحقق من أن المعالجة المحاسبية تقابل ل

حقق األهداف الواردة تعكس و ت عما إذا كانت بصرف النظر ،الواردة بالمعيار  bright-lineفقط الن 
   (Daske et al., 2013) .وتجنب المسئولية عن ذلك المعايير المحاسبيةفي 

 :  التأكدظروف  ظل القوائم المالية في informativeness معلوماتية -3

القرار من خالل تسهيل  التخاذالتقارير المالية  منفعة informativenessمصطل  اليعني 
، وفي حالة واالئتمان االستثمارقرارات ب المرتبطةتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية قيمة و تقييم 
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معلوماتية  تزيدالمبادئ ممارسة الحكم المهني بشكل سليم في ظل تطبيق نهج المعايير القائم علي 
 Park and)في النهاية في مصلحة المستثمرين. ويصب للمقارنةبليتها أو داللة القوائم المالية وقا

Na, 2017)   
 من حيث النظام القائمعلي فعالية  الممارسة السليمة للحكم المهني في ظل هذا المدخلتتوقف و 

اآلليات القانونية والتنظيمية المطبقة ولجان المراجعة بالشركة والمراجعين الخارجيين، وإجراءات 
علي مكاتب المحاسبة العامة  الرقابةكهيئات سوق المال ومجلس  اإلشرافيةالجهات و التقاضي ، 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)  العقوبات ، وتوقيع
لديه نوايا  لمنخطورة و  تكلفة ستخدام وهو ما يجعل العملية أكثراالفي حالة تعمد إساءة  والغرامات

الصرامة في التنفيذ تكون ، كذلك فإن  وإرسال إشارات كاذبة للسوق القوائم المالية في لتالعب لسيئة 
ة قدرة المستثمر علي للسوق وزياد داللةتوصيل معلومات أكثر لبمثابة حافز وفرصة لإلدارة األمينة 

ومن ثم تخفيض حالة عدم التأكد وتوسيع فرص  جمع معلومات عن الواقع الحقيقي لكل شركة
 (Sundvik, 2019). االستثمار بالشركة وخفض متوسط تكلفة رأس المال

تخلي  مثل األطراف ذات الصلةتغيير السلوك من قبل  علي هذا المدخلنجاح كما يتوقف 
وعدم االستعانة بالمهندسين  ،تطبيق المعيار التقيد بنص صري  كشرط أساسي لالمعدين عن فكرة 

حاسبية وعدم االعتماد علي اإلفصاح كبديل عن المعالجة الم ،الماليين لهيكلة المعامالت واألحداث 
 check-list استخدام قائمة الفحص الذهنية وتخلي المراجعين عن السليمة أو العكس ، 

mentality  مثل قائمة فحص اإلفصاحdisclosure checklist للتحقق من تطبيق  والتي تستخدم
بهدف التركيز علي مدي تناسب األساليب المحاسبية كل متطلبات اإلفصاح وفقا لتسلسل معين 

مع األهداف التي تقوم عليها المعايير واإلطار المفاهيمي للمحاسبة المالية وليس مجرد  المطبقة
لتعزيز  والمستخدمين تدريب المراجعين والمعدينوهو ما يتطلب  مقابلة مجموعة محددة من القواعد

وهو ما يوفر للشركات الحافز ،  المعاييرقدرتهم علي تحديد جوهر األهداف التي تقوم عليها 
جعلها أكثر استعداد لتوفير معلومات واضحة مما يؤدي إلي زيادة الفائدة وداللة معلومات القوائم وي

 .(Pounder, 2013).المالية
 Timelinessتحسين الوقتية :  -4

المالي والمنافسة التنظيمية إلي توليد تيار مستمر  واالبتكارأدت العولمة والتغير التكنولوجي 
وفي ظل ، للحفاظ علي نظام تقرير مالي فعال مهنة المحاسبة في جهودهامن التحديات التي تواجه 

أصب  عنصر الوقتية في تنمية المعايير علي قدر كبير من  التغيراتهذه الوتيرة المتسارعة من 
ففي ظل ،  المفاضلة بين مدخلي القواعد والمبادئ في إعداد المعاييرعامال حاسما في و  األهمية

المدخل القائم علي القواعد يتم استهالك الكثير من الوقت لتطوير وتوفير إرشادات تنفيذ قائمة علي 
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أحد األسباب ، كما يعد هذا المدخل  ات افتراضية محتملة الحدوثتشكيلة واسعة من سيناريوه
  (Pounder, 2013).االستجابة للتغيرات في بيئة األعمال تأخرالرئيسية في 

النهج القائم علي  تبدو أهمية المستجدة،الممارسة  معالجة قضاياسرعة لفي ظل الحاجة و 
مقارنة بقاعدة مفصلة محاسبي علي مبدأ  االتفاقمن األسهل واألسرع  حيث في ظله يكون المبادئ 
علي هذا المبدأ واإلطار حيث يقوم هذا المبدأ علي اإلطار المفاهيمي للمحاسبة ، واعتمادا ، للغاية 

يتم ممارسة الحكم المهني بسرعة وسهولة ويكون أكثر قدرة علي استيعاب الواقع االقتصادي 
واالستجابة لتطورات السوق ، ومن ناحية أخري فإن هيئة وضع المعايير بحكم طبيعتها ال تستطيع 

،  ين بشكل مباشر في السوق أن تستجيب بسرعة للتغيرات في بيئة األعمال مقارنة بالمهنيين العامل
القدرة علي فهم المبادئ التي يقوم عليها المعيار ومن ثم تتوفر وعادة ما يتوفر لهؤالء المهنيين 

، بينما في ظل النهج القائم  همإمكانية المشاركة الفعالة في بناء المعايير بالشكل الذي يلبي احتياجات
علي القواعد يتوجب عليهم امتالك فهم أكثر تفصيال للقاعدة المحاسبية المعقدة، وهو ما يمثل عائقا 

 (Maines et al., 2003, SEC, 2003).كبيرا أمام الكثير للمشاركة في وضع المعايير.
ومتانة وتحمل مقارنة  استمراريةالنهج القائم علي المبادئ أكثر  أن ويضاف إلي ما سبق

فعلي  األعمال،بيئة ي مستمر ليعكس التغيرات ف تعديلالنهج القائم علي القواعد والذي يحتاج إلي ب
( الخاص بالمحاسبة عن عقود اإليجار 13) األمريكي رقمسبيل المثال تم تعديل المعيار المحاسبي 

 Statements ofمرة ما بين قائمة معايير وتفسيرات ونشرات فنية  25ما يقرب من تفسيره كما تم 

FAS, Interpretations, or Technical Bulletins،  مسألة  35باإلضافة إليanother 35 

EITF Issues  عن متعلقة بذات الموضوع صادرةEmerging Issues Task 

Force(EITF)(Shawn and Lee, 2015) 
 quality and consistency: والثباتالجودة  -5

خطوط التنفيذ و الضافية ودليل اإلتفصيالت ال استخدام يمكنالقائم علي القواعد في ظل النهج 
رطة طريق لهندسة المعاملة ماليا للحصول علي النتائج المحاسبية اخك bright-linesرشادية اإل

  لتجنب حدوث تقلبات في األرباح الموجودة بالمعايير من االستثناءات االستفادةكما يمكنهم  المقبولة،
وفقا   held-to-maturityاالستحقاقالمحتفظ بها لتاريخ  االستثماراتيري البعض أن فئة  حيث، 

ليسم  للمنشآت بتجنب تقلبات  FASBمقدم من الن  استثناءبمثابة  SFAS No. 115للمعيار 
، ومن ثم عدم توفير المعلومات التي يمكن  بسعر السوق  االستثماراتهذه  تقييماألرباح الناتجة عن 

 (Schipper, 2003) كون مفيدة للمستخدم والتأثير علي الجودة والثبات في القياس واإلفصاح.أن ت
 Comparability Issues:القابلية للمقارنة -6

هناك من يري أن التقارير المالية تكون أقل قابلية للمقارنة عندما تطبيق المعايير المحاسبية 
القائمة علي المبادئ نظرا العتمادها بشكل كبير علي األحكام المهنية واختالف هذه األحكام من 
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مبادئ فإن النهج القائم علي ال كذلك ، شركة ألخري حسب خبرة ومهارة المحاسب وطبيعة كل حالة
، كما   فقط عادة ما يوفر إرشادات قليلة وغير كافية لجعل المعيار جاهز للتطبيق بشكل موثوق به

المهني من قبل المعدين والمراجعين وهو ما يترتب  أو ممارسة الحكم لتأطير كافية هيكال يوفر ال
عليه وجود خالفات محتملة بين األطراف ذات الصلة حول المعالجة المحاسبية الواجب وما يترتب 

فقد  ذلكعليها من تعديالت محتملة للقوائم بالمالية للفترة الحالية والفترات السابقة، ويترتب علي 
 (Van Beest et al., 2009)نوي بين التقارير المالية للشركات.خاصية القابلية للمقارنة بشكل مع

بينما يري البعض اآلخر أن إتباع النهج القائم على المبادئ رغم اختالف األحكام المهنية 
يؤدي إلي زيادة القابلية للمقارنة طالما هناك شفافية في الطريقة المستخدمة وتعبر  في ظله إال أنه

بصدق عن الجوهر االقتصادي ، وبالتالي توفير القابلية للمقارنة الحقيقية علي أساس الظروف 
االقتصادية السائدة ، وأن هذه الخاصية تكون وهمية في ظل النهج القائم علي القواعد حيث  أن 

القاعدة الواردة بالمعايير  تالمعالجة المحاسبية قد يؤدي إلى نوع سطحي من المقارنة إذا كان توحيد
 (Folsom et al., 2016, Sundvik, 2019)غير مناسبة.

 Cost of Accounting Services المحاسبية:تكلفة الخدمات  -2

تكاليف الخدمات المحاسبية المصاحبة لتطبيق مدخلي القواعد والمبادئ في إعداد تتفاوت 
وال يمكن حسابها بدقة وسهولة ، ففي ظل المدخل القائم علي القواعد فهناك دائما تكلفة  ،المعايير 

وشرح ،  ملها الشركة نتيجة االستعانة بخبير للمساعدة في التطبيق األنسب للقاعدة المفصلةتتح
، وتكاليف وتفسير القواعد المعقدة لتحديد ما إذا كانت بالفعل تحقق النتائج المحاسبية المرغوبة 

التأثير  أخري متعلقة بالهندسة المالية للنتائج وهيكلة الصفقات، ومن الصعوبة بمكان تحديد صافي
 (Cussatt et al., 2018)لهذا العامل علي تكلفة الخدمات المحاسبية.

ض التكاليف اإلضافية ، فمنها تواجه الشركات بعبينما في ظل المدخل القائم علي المبادئ 
لتجنب وجود أحكام مختلفة من قبل الممارسين )المحاسبين(، آليات الرقابة بتكاليف متعلقة 

المصاحبة لتطبيق هذا المدخل ، وأيضا أخري تكاليف المهنية والفكرية  المتطلباتالستيعاب و 
ذا المدخل يترتب عليه متعلقة بالمقارنة عبر المدى الزمني والتصويب بأثر رجعي فتطبيق ه

تغييرات جوهرية تجعل المقارنة الدقيقة عبر الزمن أكثر صعوبة ، كما أن تطبيق هذا المدخل بأثر 
 معدي القوائم المالية. فرض تكاليف إضافية على ي للمقارنةقابلية اللضمان االتساق و رجعي 

الوقت والتكلفة التي يبذلها المعدون في زيادة يكون هناك  هذا المدخلفي ظل  كذلك
مجلس مراقبة المحاسبة ك والجهات اإلشرافية لجان المراجعة بالشركةوالمراجعون في التعامل مع 

 الدوريةالتقارير والقوائم  بخصوص (SEC)هيئة تداول األوراق المالية و ( PCAOB) بالشركات
 يذه، وإعادة صياغة القوائم المالية في ظلوالدفاع عما تم تنفبسبب نقص الدليل اإلرشادي للتنفيذ 

 (Donelson et al., 2012)فهم العام والنهج السليم للتطبيق.إلي ال االفتقار
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القدرة علي فهم المبادئ واألهداف  الديهمؤهلة ومدربة  كوادر فنيةكما يتطلب هذا المدخل 
يؤدي إلى زيادة التي يقوم عليها المعيار المحاسبي وتقييم وتفسير الجوهر االقتصادي للعملية مما 

 هذا المدخلعلي  يترتبكذلك تكاليف الخدمة المحاسبية ، زيادة و األتعاب المهنية المدفوعة لهم 
وهو ما يترتب عليه زيادة معدالت  واإلدارة،اجعين زيادة المسئولية المحتملة علي المحاسبين والمر 

  تكاليف الخدمات المحاسبية. وتتحمل الشركات هذه التكاليف وبالتالي تزيد ،التأمين المهنية 
 ويتض  مما سبق وجود تأثير لنوع المعايير علي خصائص المعلومات وجودة التقرير المالي

مع مالحظة أن خصائص ،  للمبادئ مقارنة بالقواعد ، مع زيادة التأثير اإليجابي بدرجات متفاوتة
أو العكس  األخرى لصال   الخصائصفمن الممكن التنازل عن بعض  متداخلة تكون  المعلومات

 تحقيق الموازنة، ويجب عند وضع المعايير  تماما اولكن ليس للحد الذي يمكن االستغناء عن أحده
الخصائص هذه بين التوازن  قدر معقول من بما يحققدون إلغاء أحدهما تماما  مدخلي المعاييربين 

  .مالتتعبر بصدق عن الجوهر الحقيقي للمعاقابلة للفهم و بشكل يجعل المعلومات 
 

   : وجودة التقرير الماليدوافع اإلدارة العالقة بين  علينوعي المعايير تأثير ثانيا: 
العمل لتحقيق نتائج مرغوبة وتؤثر تمثل الدوافع السلوكية حالة تدفع اإلدارة والمنظمة إلي 

أن هذه العملية يحكمها ما  (Kunda, 1990) ويري ،  بشكل كبير علي جودة الحكم وصناعة القرار
 Motivated reasoningالقائم علي الدوافع(  االستداللالمدفوع ) االستدالليعرف بنظرية 

theory وتغيير اتخاذ القرار  كحاالتدور الدوافع في العمليات المعرفية  ، وتوض  هذه النظرية
ا من األشكال منهاقد الموقف الذي  االعتقادات المتعلقة ، و  تخفيف حدة التنافر المعرفي يأخذ عددم

وهي كذلك ،  بهذه النتائجتقييم الدليل المتعلق ، و  يتم التوصل إليهاالنتائج التي  بخصوصباآلخرين 
االستنتاجي التي تستخدم لتخفيف حدة التنافر المعرفي، فعندما  التبرير استراتيجياتنوعما من تمثل 

من أو بدال يشكل األشخاص اعتقادات خاطئة ويتمسكون بها على الرغم من األدلة الواضحة، 
فعليما وراء المعلومات  يتم السعي، أو تنفي ما يعتقدونه تؤكد  التي معلوماتالالبحث المنطقي عن 

 (Begley, 2009)فعالم فإن هذه الظاهرة تعرف بن"االستدالل المدفوع". يرونهؤكد ما التي ت
كلما كان لدي اإلدارة هدف واض  كان لديهم دافع أقوي لتحقيق هذا ووفقا لهذه النظرية 

من خالل توفير مبرر معقول  illusion of objectivityالهدف مع الحفاظ علي وهم الموضوعية 
فإن وجود الدافع والقدرة على  ففي ظل هذه النظريةلدعم حكمهم وإقناع األطراف األخرى ، ولذلك 

 مالية غير سليمة. الشرطان الضروريان والكافيان لإلدارة إلعداد تقارير  يمثالنبناء تبرير معقول 
أن طبيعة اإلدارة هي العامل  ة إليالسلوكية في مجال المحاسبويشير الدليل من الدراسات 

تعد أحد المتغيرات البيئية التي تؤثر  وكيةالسل أن الدوافع، و  األول المؤثر في تقدير الحكم المهني
مهنة المحاسبة وتنعكس علي أحكامهم  يبشكل كبير علي الجهود المعرفية والسلوكية لإلدارة وممارس

وأن ممارسي مهنة المحاسبة الذين لديهم الدوافع ،  (Ashton, 1990, Bonner, 2008)وقراراتهم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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لتحريف القوائم المالية يكونون أكثر احتماال لبذل الجهد لتحقيق هذا الهدف مقارنة بمن ليس لديهم 
 (Psaros and Trotman, 2004, Jamal and Tan, 2010)مثل هذه الدوافع.

بتوظيننننف معننننايير  ه عننننندما تتواجنننند دوافننننع اإلدارة فإنهننننا تقننننومأننننن (Beneish, 2001)ويننننري 
وتحقيننق منننافع ذاتيننة  ،  هنندف التننأثير علننى مسننتخدمي المعلومننات المحاسننبيةب سننبة بشننكل سننلبيالمحا

يعتمنند علنني تأجيننل أو الننذي   Artificial smoothمننن خننالل مننا يعننرف بتمهينند النندخل الصننناعي
تعجيننل االعتننراف بنناإليراد أو المصننروف وغيننر ذلننك مننن الوسننائل التنني ينننتج عنهننا دخننال مسننتقرا دون 

النننذي يقنننوم علننني  Real Smoothing، أو تمهيننند الننندخل الحقيقننني علنننى التننندفقات النقدينننة التنننأثير 
تبنننادالت تجارينننة حقيقينننة وقنننرارات تشنننغيلية تسنننتلزم مصننناريف معيننننة أو تننننتج أربننناح معيننننة، وتنفنننذها 

 اإلدارة بهدف تقليل تقلبات التدفقات النقدية.
علنني هننذه العمليننة  (Naser, 1993, Gowthorpe and Amat, 2005)وقنند أطلننق 

عمليننة تحويننل المعلومننات المحاسننبية مننن وضننعها الحقيقنني إلنننى والتنني تعننني مصننطل  لعبننة األرقننام 
بالقواعنند المحاسننبية واالسننتخدام غيننر  المعرفننةالل الوضننع الننذي يفضننله معنندو تلننك المعلومننات مننن خنن

األرقننام الماليننة للمعننامالت ، بالسننليم لهننا واعتمننادا علنني أسنناليب حديثننة ومعقنندة ومبتكننرة فنني التالعننب 
بقصند تغيينر الندخل الحقيقني والمراكنز المالينة ممنا يننتج عننه تقنارير القنوانين المتاحنة  وإستغالل وليني

هذه النظرية ، وأن فشل الشركات زعزعة الثقة في المعلومات المفص  عنها و مالية محرفة تؤدي إلي 
منننا زالنننت سنننائدة فننني الفكنننر المحاسنننبي ولهنننا دور فننني األزمنننات المالينننة الراهننننة، وأن ثمنننة قصنننور فننني 

 عن ضبط سلوك اإلدارة. هعاجز  المعايير تجعلها
ي هزهنا اإلعصنار علي حصول بعض مندراء المصنارف والشنركات التن في ذلك وتدل البيانات

المننالي المعاصننر علننى رواتننب سنننوية تتجنناوز ماليننين النندوالرات وأن جننزء منهننا كننان مرتبطننام بصننافي 
كما أظهرت الدراسات السابقة كثينرام اإلدارة دورام كبيرام في زيادته زيادة وهمية،  دوافعالرب  الذي لعبت 

ار المشنننروعات المهنننددة بننناإلفالس منننن األمثلنننة حنننول ممارسنننات اإلدارة فننني التالعنننب باألربننناح وإظهننن
بوضننننع جينننند، باإلضننننافة الننننى تحقيننننق مصننننال  شخصننننية ضننننخمة للقيننننادات اإلداريننننة تننننرتبط بأربنننناح 

  (Norris and Eichenwald, 2002, Nelson et al., 2002)المشروع
وجود  (Watts and Zimmerman, 1990, Scott and Pitman, 2005)ويري  

هما مدخل التعاقدات ومدخل  المحاسبياإلدارة في عمليات القياس واإلفصاح  دوافعمدخلين لتفسير 
للشركة على أنها مجموعة من العقود )رسمية وغير رسمية( ، ووفقا للمدخل األول ينظر المعلومات 

المالك ، العاملين ، الدائنين ،المستثمرين ..الخ( ، لعالقة بين األطراف ذات العالقة )اإلدارة تحكم ا
، ويفسر هذا المدخل سلوك اإلدارة لتحقيق أهدافها علي حساب األطراف األخرى من خالل إعادة  

لمنفعة هيكلة المعامالت أو العقود بشكل يسم  لها بالتوافق مع القواعد اآلمرة ويحقق تعظيم ا
 الشخصية لإلدارة.
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ر دور اإلدارة في توصيل المعلومات اعتمادا على توقعاتها يفستووفقا لمدخل المعلومات يتم 
لمستقبل الشركة، أي توفير معلومات أكثر مالءمة لمستخدمي القوائم المالية للتنبؤ باألرباح 

عن عملياتها الحقيقية وأدائها الفعلي المستقبلية وبالتدفقات النقدية دون االهتمام بتقديم صورة حقيقية 
 .ويكون ذلك من خالل توظيف بدائل القياس واإلفصاح المحاسبي بما يحقق أغراض اإلدارة

(Holthausen, 1990) 
 ,Healy and Wahlen, 1999)صنفت العديد من الدراسات وبإستخدام كال المدخلين

Fields et al., 2001)  وسياسية ، ، تشريعية و تنظيمية ، و دوافع تعاقدية ،  إليدوافع اإلدارة
 دوافع متعلقة بالسوق ، ودوافع متعلقة بملكية اإلدارة في أسهم الشركة ، وتتمثل فيما يلي :  و 
 منع اإلدارة ةتنظنيم العالقنلسنتخدم المعلومنات المحاسنبية كأسناس تكون في حالة ادوافع تعاقدية:  -أ 

ول علي عقود اإلقراض للحصحالة خطط الحوافز واألجور باألرباح المحققة ، أو  كارتباط أو الغير
  ، أو عند التفاوض مع النقابات العمالية. القرضتكلفة  أومزايا من حيث قيمة 

دوافع تتعلق بأوضاع المنشأة في السوق المالي: تمثل المعلومات بالقوائم المالية مصندرام هامنام  -ب 
ن للمسننتثمرين والمحللننين فنني تقيننيم أسننعار األسننهم واتخنناذ قننرارات شننراؤها و بيعهننا وتعمننل اإلدارة منن

التننأثير علنني سننعر السننهم بمننا يتوافننق مننع توقعننات هننؤالء  فننيهننذه المعلومننات اإلفصنناح عننن خننالل 
 Scott and)المحللين وقد يظهر ذلك عند عنزم المنشنأة إصندار أسنهم جديندة بهندف زينادة سنعرها.

Pitman, 2005) 

بغنننرض التوافنننق منننع المتطلبنننات أو القنننرارات التنظيمينننة التننني تصننندرها  تكنننون دوافنننع تنظيمينننة:  -ج 
الجهات الرسمية والرقابية كما في حالة وجود حد أدنني منن المنالءة المصنرفية لنرؤوس أمنوال البننك 

لغنرض صنرف االنتبناه عنن تحقينق بصنورة تحقنق المنالءة المطلوبنة، أو  المنشنأةإظهنار  والرغبنة فني
  (Scott and Pitman, 2005)أرباح فاحشة أو إبعاد تهمة اإلحتكار عن الشركة.

شريعية وسياسية:  وذلك لتخفيض الضنغوط السياسنية الناجمنة عنن مطالبنة النقابنات المهنينة دوافع ت -د 
 Gowthorpe and).العملالسلطات التشريعية والحكومة لزيادة رواتب العاملين وتحسين ظروف و 

Amat, 2005)  

التننأثير اإليجننابي علنني أسننعار األسننهم بالسننوق ،  وهنني تمثننل دوافننعملكيننة اإلدارة ألسننهم بالشننركة :  -ه 
ومحاولنننة االسنننتفادة منننن المعلومنننات الداخلينننة أو تنننأخير خنننروج المعلومنننات إلننني السنننوق أو خروجهنننا 

 بشكل غير سليم.

رقام المالية ومن أمثلة الممارسات المحاسبية التي تستخدم في عمليات التالعب في األ
وتمهيد الدخل توقيت االعتراف باإليرادات والمصروفات، وطرق تبويب العناصر العادية وغير 

هو طريقة للتعامل مع و  Accrual Managementإدارة االستحقاقات و العادية في قائمة الدخل 
االختالفات الظاهرة في األرباح على المدى القصير وترحيلها بين السنوات حسب الحاجة لذلك، كما 
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أحد األساليب الشائعة للتعامل مع  Big Bath Accountingيعد أسلوب )تنظيف القوائم المالية( 
شركة مقابل المبالغة في تقدير على تقليل تقديرات أرباح ال Big Bathالخسائر حيث تقوم فكرة الن 

الخسائر في فترة معينة، بهدف التخلص من الخسائر المتراكمة من خالل مضاعفة هذه الخسائر أو 
يتم  قدأو ،  المبالغة في تقديرها في سنة معينة، لضمان تحسين األرباح في سنة أو سنوات مقبلة

الهيكلية والتي تمتد أثارها إلى عدة  تحميل بعض المصروفات الكبيرة خالل فترة إجراء التغييرات
 Nieken and)سنة واحدة من أجل تعزيز دخل السنوات التالية. سنوات وذلك بتحميلها في

Sliwka, 2015)  ،إيجار األصول كإيجار تشغيلي وتجنب إظهار األصل  كذلك معالجة عقود
وهو ما ينعكس علي التقييم اإليجابي ألداء للشركة  off Balance Sheet Debt والدين بالميزانية 

 Gaa)زيادة رأس المال.لصدار أسهم جديدة إلوالمحافظة علي سعر السهم أو زيادته وإتاحة الفرصة 

and Dunmore, 2007, Park and Na, 2017, Shawn and Lee, 2015)  
حجم وطبيعة  تتوقف حسبويتبين مما سبق أن استخدام تلك الطرق واألساليب تحركه دوافع إدارية 

المنشأة ونصيبها في السوق، فضالم عن طبيعة العالقة بين اإلدارة والمالك ومدى مساهمة اإلدارة 
في ملكية المنشأة، فضالم عن مدى استقرار الدخل واعتقاد اإلدارة بمدى مالءمته مع توقعات 

المختلفة التي تعمل  مستخدمي القوائم المالية بغرض تحسين صورة األداء وإتباع األساليب واألدوات
 كذلك يتوقف علي طول فترة بقاء اإلدارة على تطوير وتعديل مستوى الدخل من فترة إلى أخرى،

مع الشركة طويلة إلي حد ما  manager’s tenure فإذا كانت فترة تواجد المديرداخل الشركة 
الفترات األولي واألخيرة يكون هناك تحيز بشكل ثابت من قبل المدير في التقارير المالية بإستثناء 

 Except for his very early and very late periods with the firm .لتواجده بالشركة
 .(Beyer et al., 2019).حيث تكون الفترة المتوسطة هي الفترة األكثر إستقرارا للمدير بالشركة

وقد تناولت العديد من الدراسات تأثير نوع المعايير )قواعد/مبادئ( علي دوافع وسلوك اإلدارة 
يسهل نهج المعايير القائم علي القواعد إلي أن  (SEC, 2003)توصلت الدراسة التي قامت بها، فقد 

قواعد ال تقيد بقدر ما تشكل دليل  فهيعمل اإلدارة في تحريف القوائم المالية وتحقيق أهدافها ، 
يتم استخدامها كخارطة طريق لهيكلة المعامالت  a guideline to fraudإرشادي للغش والتحايل 

علي النحو الذي يحقق أهداف اإلدارة ، وتمد اإلدارة بمجموعة جاهزة من الدفاعات والمبررات 
ما يقوم به كما أنها ال تقيد ،  إلتباعهم هذه القواعد حتي لو كان األثر  الناتج عن ذلك هو التضليل

ة بهيكلة المعامالت كتحويل الديون إلي حقوق ملكية ، أو المهندسون الماليون من ممارسات خاص
أو العكس أو  الرأسمالي، أو التالعب بطبيعة اإليجار كبند تشغيلي بدال من  تأجيل االعتراف باإليراد

 .غير ذلك مما يزيد من غموض الوضع المالي للشركة
عمل من أعمال االمتثال أكثر منه عمل من أعمال بمثابة وفي النهاية فهذا النهج يعد 

القاعدة حيث يتم التركيز علي االلتزام بالنص الحرفي للقاعدة -كما يقوم علي نمط الدفتراالتصال، 
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فقد تكون القواعد نفسها دقيقة  وهو ما يعطي شعورا زائفا بالدقة ، أكثر من روح المعيار المحاسبي
 ا بعيدة عن مضمون المعيار وجوهر المعاملة.ولكنه فقط علي التفاصيل التفاهة

 أن هذا النوع من المعايير يطلق عليه لفظ الدقة أو التحديد  (Nelson et al., 2002)ويري 

precision   وهو الذي في ظله يسم  أو ال يسم  بمعالجة محاسبية محددة في ضوء مقياس
رقمي، كما أن هيكلة المعامالت هي التي تشير إلي تعديل العقود أو المعامالت أو األنشطة بما 

 يساعد اإلدارة علي التوافق أو عدم التوافق مع هذه المقاييس الرقمية بغرض تحقيق منافع معينة.
( الذي يقوم علي Normativeالمدخل في الفكر المحاسبي بالمدخل المعياري)ويعرف هذا 

القوائم المالية  عدم إعداد أو قبولالمراجعين و إصدار توصيات أو تعليمات آمرة تطلب من المعدين 
للشركات إال إذا تم تطبيق هذه التوصيات ،  وفي ظل هذا المدخل تطور مدخل التكلفة أو السوق 

ب  مدخالم معياريام يتم تطبيقه كبديل عن مدخل التكلفة التاريخية كما تبني أيضا أيهما اقل ليص
وبالرغم من أنه مفهوم صحي  من الناحية النظرية إال أنه  Fair Valueالقياس بالقيمة العادلة 

 يعتمد على افتراضات صعبة التحقق مع غياب المنافسة الكاملة وتالعب المضاربين في السوق،
، ووفقا لما يراه  لمعيار الخاص اإليجار يعد من المعايير التي يغلب عليها طابع القواعدكذلك فإن ا

ن قواعد فإ (McEnroe and Sullivan, 2013)كثير من األطراف ذات الصلة بالقوائم المالية
  .تبويب عقود اإليجار تقلل من جودة القوائم المالية

أن الدوافع  (Maines et al., 2003, Kang and Lin, 2011)بينما أكدت دراسة 
لإلدارة لها تأثير هام في قرار تحريف القوائم المالية بغض النظر عن طبيعة ونوع المعايير  السلوكية

من خالل إتباع الوسائل الالزمة لتلبية متطلبات هذه المعايير وتحقيق أهدافها في المطبقة المحاسبية 
 نفس الوقت.

إعداد اإلقرارات الضريبية للشركات بما يتفق مع دوافع ن م أخري  ةدراس هأظهرتويؤكد ذلك ما 
والقوانين اإلدارة من خالل االعتماد علي تفسيرات مختلفة لمعيار المحاسبة عن ضرائب الدخل 

وذلك بصرف النظر عن نوع أو طبيعة المعايير  ، وكذلك هيكلة المعامالتوالتعليمات المنظمة 
 ,.numerical versus verbal thresholds.(Cuccia et alالمطبقة )حدود عددية أو لفظية( 

1995, Libby et al., 2002) 
في دراسة مسحية أن اإلدارة تمارس عمليات إدارة األرباح  (Nelson et al., 2002) ويؤكد

من خالل إعادة هيكلة المعامالت في ظل المعايير المحاسبية الدقيقة )القائمة علي القواعد( ، وكذلك 
ي المبادئ( من خالل إستغالل المدي المتاح في في ظل المعايير المحاسبية غير الدقيقة )القائمة عل

أن طبيعة ونوع المعايير المحاسبية ، كما فهم الصياغات المفتوحة المالزمة للمعايير غير الدقيقة 
وتحديدا األكثر دقة وتفاصيل والقائمة علي القواعد ال يمكنها منع أو التقليل من قدرة اإلدارة علي 

حيث تقوم اإلدارة بوعي أو بغير وعي دوافع التوافر  تحريف القوائم المالية في حالة



25 

 

consciously/unconsciously  بجعل التقارير متوافقة مع دوافعهم بغض النظر عن نوع المعيار
 . المحاسبي المطبق

تحد من سلوك إلى أن المحاسبة القائمة على المبادئ قد  الحديثةالدراسات بعض تشير و 
أقل إدارة ة أعلى )يتحقق جودة محاسبو  القوائم المالية تحريفتجاه  ودوافعها اإلدارة
 Psaros and) (Barth et al., 2007) (Webster and Thornton, 2005)(لألرباح

Trotman, 2004, Jamal and Tan, 2010, Agoglia et al., 2011)  أن معدي القوائم ، و
في ظل المعايير القائمة علي المبادئ مقارنة بالمعايير  محرفةالمالية أقل احتماال لعمل تقارير مالية 

 Jamal)، كما يري  (Agoglia et al., 2011)القائمة علي القواعد مع وجود لجنة تدقيق قوية

and Tan, 2010)  ائمة على المبادئ من المرج  أن يؤدي إلى االنتقال نحو المحاسبة القأن
إتباع نحو  ممارسي المهنة دوافعتحسين جودة التقارير المالية عندما يكون هناك تحول مناظر في 

 هذا النوع من المعايير.
تأثير الدوافع مع نوع المعايير علي قرارات  في دراسته عن (Kang and Lin, 2011) ويري 

، فإن تطبيق  للتحريف في القوائم الماليةعندما يكون لدى اإلدارة الدافع تحريف القوائم المالية أنه 
غير الدقيقة من خالل بالمعايير مقارنة  لهذا اإلجراءبناء مبرر معقول  يسهل لهاالدقيقة المعايير 

دون الواردة بالمعيار  أو الخطوط اإلرشادية تكييف الشروط الواردة في العقد لتتفق مع الحدود الرقمية
بينما في ظل المعايير القائمة علي المبادئ تكون هناك حدود معارضة أو نقد من أي طرف ، 

بة في تقديم مبرر معقول يكون تصب  مهمة اإلدارة صعو التفسيرات المحتملة لفظية ومن ثم تتعدد 
، ففي ظل معيار المحاسبة الدولي الخاص باإليجار  أكثر مالءمة من تفسيرات األطراف األخرى 

بدال من الحدود الرقمية وهو مصطل  يعتبر غامض  major parمصطل  األغلبية يتم استخدام 
دارة في معاملة اإلترغب ، و ء شراالإذا كان عقد اإليجار ال يتضمن نقل ملكية أو خيار ف ، نوعا ما

"األغلبية"  المراجعقد يفسر ف،  اإليجار كعقد إيجار تشغيلي ، فعليهم تفسير معنى "األغلبية" بعناية
 المراجعيجب على اإلدارة إقناع ، و ٪ 60٪ بينما قد تفسر اإلدارة "األغلبية" على أنها 51على أنها 

 .بأن تفسيرهم أفضل بالنظر إلى طبيعة عقد اإليجار
تأثير العديد من  االعتبارعدم األخذ في إلي نتائج الدراسات السابقة  اختالفوقد يرجع 

افع وخصائص لجنة المراجعة ، خصائص حوكمة و المتغيرات البيئية علي سلوك اإلدارة مثل الد
، كذلك إغفال تناول  معايير علي سلوك اإلدارةالشركات ، حيث قد تؤثر هذه المتغيرات مع نوع ال

 .د التقارير الماليةاللدوافع ونوع المعايير علي سلوك اإلدارة عند إعد أو التفاعلي  التأثير المشترك
ما إذا كان التحول من المعايير القائمة علي  واختباردراسة  إلي ولذلك يهدف هذا البحث

مثل  األخرى لقوائم المالية ، وكذلك ما إذا كانت العوامل القواعد إلي المبادئ سيقلل من تحريف ا



26 

 

 المدفوع االستداللما يعرف بنظرية  تطبيق، مع من تحريف التقارير المالية  تحدالدوافع تزيد أو 
 لتوضي  كيفية تفاعل الدوافع مع نوع المعايير في التأثير علي قرارات اإلدارة في التقرير المالي. 

 االستداللوتعتبر الدراسة الحالية هي الدراسة األولي في البيئة العربية التي تطبق نظرية 
كيفية تأثير الدوافع ونوع المعايير المحاسبية بشكل مشترك علي خيارات اإلدارة  الستكشافالمدفوع 

ظرية بالدراسات ، وقد تم تطبيق هذه الن )سلوك اإلدارة تجاه التقرير المالي(إلعداد التقارير المالية
كيف ينحاز صنع القرار المهني في مجال المحاسبة تجاه النتائج  واستكشاف اختبارالسابقة علي 

 ,Kachelmeier and Messier Jr)كذلك في مجال المراجعة. استخدامها، كما تم  المرغوبة

1990, Hackenbrack and Nelson, 1996, Kadous et al., 2003) 
 (1)الشكل التالي: للدراسةويأخذ اإلطار العام 

 
 
 

  

                                                 
 إعداد الباحث. (1)

 تأثير نوع معايير المحاسبة علي العالقة بين دوافع اإلدارة وجودة التقرير المالي

 دوافع اإلدارة

 مدخل القواعد/ المبادئ إلعداد 

 المعايير

 جودة التقرير المالي

 مستخدمي القوائم المالية

 إدارة األرباح خصائص المعلومات
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 المبحث الثالث
 الدراسة التطبيقية

الستكشاف سلوك اإلدارة تجاه  التجربة العملية أسلوبيعلي  اعتمادايتم إجراء الدراسة التطبيقية 
وإختبار الفروض الثالثة التقرير المالي في ظل وجود/عدم وجود دوافع حسب نوع المعايير المطبقة 

بين معدي ومستخدمي التقارير لمعرفة مدي وجود اختالف معنوي  الدراسة الميدانية، ثم األولي
 .واختبار الفرضين األخيرين بخصوص تأثير نوع المعايير وطبيعة الدوافع علي جودة التقرير المالي

  التجربة العملية : :  القسم األول
 أوال : مجتمع وعينة البحث : 

المستوي الدراسي بمن طالب المحاسبة المقيدين  194عدد  تنفيذ التجربة العمليةيشارك في 
 اعتبارالثامن)مستوي التخرج( بقسم المحاسبة بجامعة الطائف ، وتشير الدراسات السابقة إلي إمكانية 

 اختبار، حيث تم   القرار واتخاذبدائل كافية لممارسي مهنة المحاسبة في الحكم المهني كالطالب 
تبين عدم و مجال الرقابة الداخلية  الطلبة كبديل عن المراجعين في تقدير الحكم المهني فيإستخدام 

 Liyanarachchi)، كما توصل  (Ashton and Kramer, 1980) وجود فروق كبيرة في النتائج
and Milne, 2005)  لممارسي مهنةمن خالل دراسة تجريبية الختبار استخدام الطالب كبديل 

 .أن الطالب يمكن أن يكونوا بدائل مناسبة للممارسين في مهام صنع القراروتوصل إلي المحاسبة 
 : تصميم التجربة العملية:  ثانيا

معدات  باستئجارشركات نقل األثاث  إحدىفي قيام (  1)ملحق رقم تتمثل الحالة العملية 
اعتمادا علي معياري وآالت ثقيلة تستخدمها في ممارسة نشاطها ، ويكون مطلوبا من العينة 

 قرار بالمعالجة المحاسبية اتخاذ IAS 17 والدولي SFAS 13المحاسبة األمريكي 
هما :  )مستقلين( نتجريبييفي ظل وجود متغيرين  ع()المتغير التاب لهذه األصول )تشغيلي/رأسمالي(

 والختبار، وجود أو عدم وجود دوافع ، ثم معايير محاسبية قائمة علي القواعد أو علي المبادئ 
 : علي النحو التاليتجربة الالفروض والوصول إلي النتائج بشكل سليم تم تصميم 

 تقسيم عينة البحث بشكل عشوائي إلي أربع مجموعات هي :  -1
  في ظل تطبيق المعايير القائمة علي القواعد. يوجد لديها دوافعمجموعة  -أ 
  في ظل تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ.دوافع  يوجد لديها موعةجم -ب 
  في ظل تطبيق المعايير القائمة علي القواعد. يوجد لديها دوافعمجموعة ال  -ج 
  دوافع في ظل تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ. ال يوجد لديهامجموعة  -د 
 الحالة التالية للتعبير عن وجود دوافع لدي اإلدارة لتحريف القوائم المالية :  استخدامتم  -2

مدير الشركة في تحسين نسب التحليل المالي بالشركة خاصة وأن الديون إلي حقوق الملكية يرغب 
 العائد علي األصول منخفضة جدا مقارنة بالنسب علي مستوي القطاع أو الصناعة.و مرتفعة جدا ، 
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 الحالة التالية للتعبير عن عدم وجود دوافع لدي اإلدارة لتحريف القوائم المالية :  استخدامتم  -3
وأن الديون إلي حقوق الملكية منخفضة ، مدير الشركة أن نسب التحليل المالي بالشركة معقولة يري 
 بالمقارنة بالنسب المرجعية علي مستوي القطاع أو الصناعة. مرضيةلعائد علي األصول ، وا

 SFASالمعيار األمريكي ب الموجودة numerical threshold الحدود الرقمية  استخدامتم  -4
No.13  أو أكثر من   %75) أن تغطي مدة  اإليجار للتعبير عن المعايير القائمة علي القواعد
أو    %90لمدفوعات اإليجار تعادل األدنىلألصل ، أو أن القيمة الحالية للحد  االقتصاديةالحياة 

 استخدامكما تم ، و فيعالج عقد اإليجار كأصل رأسمالي(  أكثر من القيمة السوقية العادلة لألصل
ر للتعبير عن المعايي IAS No.17المعيار الدولي ب ةالموجود verbal thresholdالحدود اللفظية 

إذا كانت ، وفي هذه الحالة  (major part” replacing 75% and 90%) القائمة علي المبادئ
 .كإيجار رأسمالي يعالجلألصل  االقتصاديةمدة اإليجار تمثل الجزء األكبر من الحياة 

، مع عدم تحديد مدة الحياة االقتصادية لألصل اإليجار  مدة عقدتحديد في الحالة العملية يتم  -5
الحكم المهني  استخدام من المجموعات األربع، وهو ما يتطلب  سيتم وضع مدي تقديري لهاولكن 
الرقمي تقدير الالحكم المهني في  استخدام يضاف لذلك،  لألصل االقتصاديالعمر  تقديرفي 

 ( بالنسبة لمجموعتي المعايير القائمة علي المبادئ.(major part األكبر)النسبي ( لمصطل  الجزء 
 اختيارويمثل قرار ، نوع المعالجة المحاسبية لعقد اإليجار  اختيارفي قرار  التابعل المتغير يتمث -6

، بينما  aggressive reportingالمعالجة كإيجار تشغيلي معالجة تتضمن تحريف للقوائم المالية
حيث ،  conservative reportingالمعالجة كإيجار رأسمالي معالجة مقبولة  اختياريمثل قرار 

 كإيجارالمعالجة  وتجنبتشير معظم الدراسات السابقة إلي تفضيل اإلدارة المعالجة كإيجار تشغيلي 
زيادة نسبة الديون إلي حقوق الملكية ، وتخفيض نسبة العائد  من األخيرة لما يترتب علي رأسمالي

 ,Dye)المحتملة، هو ما يؤثر سلبا علي توقعات المستثمرين ألداء الشركة والمخاطر  علي األصول
2002, Nelson, 2003, Christensen et al., 2015, Shawn and Lee, 2015)  كما ،

إلي أن عديد من الشركات في قطاعات صناعية مختلفة قامت بالتقرير عن عدد كبير آخرون أشار 
اإليجار غير القابلة لإللغاء والمستمرة لفترات طويلة كعقود إيجار تشغيلي من خالل إعادة  عقودمن 

عقود اإليجار لتجنب معالجتها كعقود إيجار رأسمالي من أجل تحسين نتائج األداء  هيكلة شروط
 .(Imhoff Jr et al., 1991, Park and Na, 2017) ومعدالت الرافعة المالية.

من حيث نوع  والتي تختلف حسب كل مجموعة للشركة االفتراضيةتم تزويد عينة البحث بالحالة  -7
مع تقديم  ،  (وجود أو عدم )، وطبيعة دوافع اإلدارة  (SFAS No.13 or IAS 17)معايير ال

وتكون مهمة كل مجموعة هي  شرح واف عن الحالة وكيفية تحليل المادة العلمية وإكمال المهمة ، 
 .في حدود البيانات المتاحة خاذ قرار المعالجة المحاسبية لعقد اإليجارإت
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة : ثالثا : 
  Descriptive Statistics( Frequencies , Ratios , Chi-Square): اإلحصاء الوصفي -1
 Binary & Multinomial logistic regressionاللوجيستي :  االنحدار -2

 Binary(dichotomous)نظرا لطبيعة متغيرات الدراسة والتي تأخذ الشكل الثنائي 
  )متقطع وليس مستمر( ، والمتغير الثنائي هو المتغير الذي يأخذ قيمتين مانعتين وشاملتين

(exhaustive/Exclusive)  الظاهرة ، و الرقم  أوجهللتعبير عن أحد  (1)عادة ما تكون الرقم
، وجود دوافع أم عدم وجود  القواعدأم  المبادئ)المعايير القائمة علي  الوجه اآلخرللتعبير عن  (0)

،  لذلك فإن أنسب األساليب اإلحصائية في مثل القوائم المالية( أم عدم تحريف  دوافع ، تحريف
 اللوجيستي. االنحدارهذه الحاالت هي أسلوب 

األخرى )االنحدار  اإلحصائية يبأهمية االنحدار اللوجيستي عند مقارنته باألسالتكمن و 
تأثير  وترتيب مقدارو يقدم اختبارا لمعنوية المعامالت ،  أنهالخطي ، والتحليل التمييزي( في 

كما أن هذا األسلوب يمكنه أن يتضمن  ،المتغير المستقل في المتغير التابع النوعي ثنائي القيمة 
تأثير التفاعل بين المتغيرات المستقلة في المتغير التابع ، كما أنه أقل حساسية تجاه االنحرافات 

وبالتالي فهو  عن التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة مقارنة باألساليب اإلحصائية األخرى ، 
 (Hosmer Jr et al., 2013).في حالة المتغير التابع الفئوي ثنائياألفضل 

الفرض القائل بان اإلدارة التي لديها دوافع تكون أكثر  اختبار اللوجيستي االنحدارويستهدف نموذج 
الفرض القائل بأن  اختبارقابلية ألجراء تقارير محرفة عن اإلدارة التي ليس لها دوافع ، وكذلك 

اإلدارة التي لديها دوافع لتحريف القوائم المالية تكون أكثر قدرة علي إجراء هذا التحريف في ظل 
 انحدارنماذج  أربعقواعد مقارنة بالمعايير القائمة علي المبادئ ، ويتم إجراء المعايير القائمة علي ال

 النموذج التالي: األساسية اللوجيستي االنحداروتأخذ معادلة ، 
yi = α1+ β1Motivation + β2Standard + β3(Motivation x Standard) +ε I 

 :حيث 
yi حالة )اإليجار الرأسمالي(.  0حالة )اإليجار التشغيلي( ، تأخذ  1تأخذ  –المعالجة المحاسبية لإليجار  اختيار 

Motivation  حالة )عدم وجود دوافع( 0حالة )وجود دوافع( ، وتأخذ الرمز   1تأخذ الرمز 
Standard  حالة )المعايير القائمة علي القواعد( 0، وتأخذ الرمز  (حالة )المعايير القائمة علي المبادئ 1تأخذ الرمز 

Motivation x Standard )تحدد حسب المجموعات األربع )دوافع/ عدم دوافع مقابل معايير قائمة علي المبادئ/معايير قائمة علي القواعد 
 :  الفروض واختبارالتحليل اإلحصائي للنتائج رابعا : 
 : بالتجربة الظروف والمتغيرات المحيطة  االعتبارالتأكد من األخذ في  -1

القرار  اتخاذقبل  االعتبارفي  والتجربة المتغيرات والظروف المحيطة بالظاهرةللتأكد من أخذ 
 : تم توجيه األسئلة التالية لمفردات عينة البحثعلي النتائج  وانعكاسها
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نوع المعالجة المحاسبية  باختيارتم سؤال جميع مفردات المجموعات األربع عما إذا كان قرارهم  -أ 
نحو معدالت الرافعة المالية ومؤشرات األداء  االفتراضيةقد تأثر بتوجهات مدير الشركة 

والذي يشير   4.2، وكان المتوسط هو  to 5 0مقياس تدريجي من  باستخدامالمستهدفة للشركة 
عند  االعتبارإلي تأثر مفردات البحث في المجموعات األربع بتوجهات مدير الشركة وأخذها في 

 قرار نوع المعالجة المحاسبية. اتخاذ
الواردة في  القواعد أو المبادئعلي  اعتماداتم قد تم سؤال كل مجموعة عما إذا كان القرار  -ب 

 المعيار المحاسبي األمريكي أو الدولي المحدد للمجموعة ، وكانت اإلجابة بنعم لجميع المفردات.
المجموعات األربع عن مدي قيامهم بحكم موضوعي بخصوص تحديد مدة الحياة تم سؤال  -ج 

تفسير الحد عن  نفس السؤال (IAS 17) المبادئ مجموعتيية لألصل ، كما تم سؤال االقتصاد
،وسيتم التحليل اإلحصائي  ذا المعيار ، وكانت اإلجابة بنعمالوارد في ه " األكبر" الجزء  اللفظي

 لمدي وجود اختالف معنوي بين هذه المجموعات بخصوص الحكم المهني لهذه المصطلحات.
تفسير ر ،طبيعة الدوافع ، نوع المعايي)في االعتبار لمتغيرات خذ األتؤكد  المبدئية وهذه اإلجابات

 .وصحة نتائجها مما يؤكد نجاح التجربة القرار اتخاذالحد اللفظي ، تقدير الحكم المهني ( قبل 
 اإلحصاء الوصفي :  -2
 تكرارات ونسب توزيع العينة الكلية للبحث:  -أ 

من خالل بيان التكرارات  للمجموعات األربعاإلحصاء الوصفي  (1)الجدول   يوض
 /مشارك للمجموعة األولي ) وجود دوافع  48مشارك ، منهم  194بإجمالي عدد  ،والنسب 

معايير قائمة علي /وجود دوافع لمجموعة الثانية )لمشارك  49( ، دمعايير قائمة علي القواع
 50( ، معايير قائمة علي القواعد/ عدم وجود دوافع مشارك للمجموعة الثالثة ) 42( ، المبادئ

 (1)معايير قائمة علي المبادئ(. /عدم وجود دوافع مشارك للمجموعة الرابعة )
Table 1 

البحث لمجموعات إلجمالي العينة التكرارات والنسب  

Types of Accounting Standards 

Motivation 

Total Without 
Motivation 

With 
Motivation 

Rules-based 
accounting 

Count 47 48 95 

% within  Types of 
Accounting Standards 

49.5% 50.5% 100.0% 

Principles-
based 
accounting 

Count 50 49 99 

% within  Types of 
Accounting Standards 

50.5% 49.5% 100.0% 

Count 97 97 194 

% within  Types 50.0% 50.0% 100.0% 

                                                 
مشاركين من المجموعات  6كان محدد بشكل مبدئي عدد خمسين مشارك لكل مجموعة ، لكن تم إستبعاد عدد  (1)

 األولي والثانية والثالثة لعدم إكتمال اإلجابة
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 : (رأسماليالقرار ) تأجير تشغيلي/ تأجير  اتخاذاإلحصاء الوصفي حسب طبيعة  -ب 

التأجير التشغيلي ،  لمتخذي قرارالوصفي  اإلحصاء علي التوالي (3)و  (2) وض  الجدولين ي
 .من المجموعات األربعالتأجير التمويلي  ومتخذي قرار

Table 2 

 التأجير الرأسمالي حسب طبيعة الدوافع ونوع المعاييراإلحصاء الوصفي لمتخذي قرار 

Lease accounting decision (Capital Lease) 

Motivation 

Total Without 
Motivation 

With 
Motivation 

 Types of 
Accounting 
Standards 

 
 

 

Rules-based 
accounting 

Count 29 7 36 

% within  Types of 
Accounting Standards 

80.6% 19.4% 100.0% 

Principles-based 
accounting 

Count 32 30 62 

% within  Types of 
Accounting Standards 

51.6% 48.4% 100.0% 

Total Count 61 37 98 

% within  Types  62.2% 37.8% 100.0% 

 
Table 3 

 حسب طبيعة الدوافع ونوع المعايير التشغيلياإلحصاء الوصفي لمتخذي قرار التأجير 

   Motivation  

Lease accounting decision (Operating Lease) 
Without 

Motivatio
n 

With 
Motivation 

total 

 Types of 
Accounting 
Standards 

Rules-based 
accounting 

Count 18 41 59 

% within  Types of 
Accounting Standards 

30.5% 69.5% 100.0% 

Principles-based 
accounting 

Count 18 19 37 

% within  Types of 
Accounting Standards 

48.6% 51.4% 100.0% 

Total Count 36 60 96 

% within  Types  37.5% 62.5% 100.0% 

 ويتض  من تحليل الجدولين ما يلي :
، ( 2)جدول  (98)علي المستوي إجمالي عينة البحث بلغ عدد متخذي قرار التأجير الرأسمالي  (1

 .(3)جدول  (96)بينما بلغ عدد متخذي قرار التأجير التشغيلي 
نحو تحريف  ظل وجود دوافع لدي اإلدارةفيما يتعلق بتأثير الدوافع علي قرار اإلدارة ، ففي  (2

( ، بينما بلغ عدد 3)جدول  (60)بلغ عدد متخذي قرار التأجير التشغيلي  التقرير المالي
، بينما في ظل عدم وجود دوافع بلغ عدد  (2)جدول  (37)متخذي قرار التأجير الرأسمالي 

، وعدد متخذي قرار التأجير التشغيلي  (2)جدول  (61)متخذي قرارات التأجير الرأسمالي 
لتحريف القوائم المالية في ظل  احتمااللي أن اإلدارة أكثر ويخلص من ذلك إ .(3)جدول  (36)

   صحة الفرض األول. نقبل مبدئيا، وبالتالي  وجود دوافع عنه في ظل عدم وجود دوافع
فقد بلغ عدد متخذي قرار  فيما يتعلق بتأثير نوع المعايير المحاسبية علي قرار اإلدارة ،  (3

في  (37)مقارنة بعدد  (59)في ظل المعايير القائمة علي القواعد  المعالجة كتأجير تشغيلي
بلغ عدد متخذي قرار المعالجة المحاسبية ، بينما  (3)جدول ظل المعايير القائمة علي المبادئ 

في  (62)بعدد مقارنة  (36)في ظل المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد كتأجير رأسمالي 
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 احتماال. ويخلص من ذلك إلي أن اإلدارة أكثر (2)جدول ظل المعايير القائمة علي المبادئ 
  القائمة علي القواعد مقارنة بالمبادئ. المعاييرلتحريف القوائم المالية في ظل تطبيق 

كما يتض  وجود أثر تفاعلي واض  للدوافع والمعايير المحاسبية علي قرار اختيار المعالجة   (4
مشارك لديهم دوافع للتحريف المالي وقاموا بذلك   41ية للتأجير ، حيث يوجد عدد المحاسب

)إختيار التأجير التشغيلي( في ظل المعايير القائمة علي القواعد ، بينما في المجموعات الثالث 
 (3)جدول    .(n=18 or 19) أو أقلاألخرى لديها أرقام متشابهة 

، حيث في ظل وجود دوافع وإتباع المعايير  (2)الجدول  النتيجة من خاللويتم تأكيد هذه  (5
قرار بالمعالجة السليمة كتأجير  التخاذمنخفض جدا  اتجاهالقائمة علي القواعد يكون هناك 

مقارنة بالمجموعات الثالثة  (n=7) مشارك المجموعة الفرعية األصغر (7)رأسمالي بعدد 
)المجموعة األكبر  (n=29 or 32 or 30) حيث يكون لديها أرقام أكبر أو متقاربة. األخرى 
معايير تتبع الليس لديها دوافع للتحريف و  الرأسماليطريقة التأجير  تيارخامن حيث  (32)

 صحة الفرض الثاني. بشكل مبدئي ، ومن ثم نقبل المحاسبية القائمة علي المبادئ
 : ) تأجير تشغيلي/ تأجير تمويلي( سلوك اإلدارةاإلحصاء الوصفي لتأثير الدوافع علي  -ج 

 إعادة تصنيف، تم قرار ال اتخاذلكي يتم معرفة تأثير الدوافع بشكل أكثر وضوحا علي 
حسب بيان التكرارات و ،  (وجود دوافع وعدم وجود دوافع)األربع مجموعات في مجموعتين بيانات 

 .المعالجةاإلحصاء الوصفي ألثر الدوافع علي قرار  (4 الجدول)، ويبين  في كل حالة طبيعة القرار
Table 4 

قرار المعالجة المحاسبية للتأجير اتخاذاإلحصاء الوصفي ألثر الدوافع علي   

Motivation 

Lease accounting decision 

Total 
Capital 
Lease 

Operating 
Lease 

 Without Motivation Count 61 36 97 

% within Motivation 63% 37% 100% 

With Motivation Count 37 60 97 

% within Motivation 38% 62% 100% 

Total Count 98 96 194 

 % within Motivation 50.5% 49.5% 100% 

 بنسبة (60)يتخذ قرار بالتأجير التشغيلي عدد  يتض  من الجدول أنه في حالة وجود دوافع
يتخذ بينما في ظل عدم وجود دوافع ،  %38بنسبة (37) وقرار بالتأجير الرأسمالي لعدد % 62

 (36)وقرار بالتأجير التشغيلي لعدد  %63بنسبة  (61)قرار بالتأجير الرأسمالي لعدد ليكون يتخذ 
، ويتض  من ذلك تأثير الدوافع علي سلوك اإلدارة تجاه قرار المعالجة المحاسبية ،  %37بنسبة 

 ( التالي: 5كما هو مبين )الجدول Chi-Square اختباروللتأكد من معنوية هذا التأثير يتم إجراء 
Table 5 

 لتأثير الدوافع علي قرار المعالجة المحاسبية للتأجير Chi-Square اختبار
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11.878
a
 1 .001 

N of Valid Cases 194   

 Chi-Square)( معنوية تأثير الدوافع علي التقرير المحرف حيث كانت 5يتض  من الجدول رقم )
= 11.878, df =1, p=0.001; Panel E)   ، ويخلص من ذلك تأكيد صحة قبول الفرض
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من أن للدوافع تأثير معنوي علي قرار اإلدارة باختيار نوع المعالجة المحاسبية وتحريف القوائم األول 
المالية وأنه في حالة وجود دوافع تكون اإلدارة أقرب لتحريف القوائم المالية من خالل المعالجة 

 كإيجار تشغيلي مقارنة بعدم وجود دوافع.
 : (رأسمالي) تأجير تشغيلي/ تأجير  سلوك اإلدارةعلي  نوع المعاييراإلحصاء الوصفي لتأثير  -د 

Table 6 

قرار المعالجة المحاسبية للتأجير اتخاذعلي  نوع المعاييراإلحصاء الوصفي ألثر   

Types of Accounting Standards 

Lease accounting 
decision 

Total 
Capital 
Lease 

Operating 
Lease 

  Rules-based 
accounting 

Count 36 59 95 
% within  Types of 
Accounting Standards 

37.9% 62.1% 100.0% 

Principles-based 
accounting 

Count 62 37 99 
% within  Types of 
Accounting Standards 

62.6% 37.4% 100.0% 

Total 
Count 98 96 194 

% within  Types of 
Accounting Standards 

50.5% 49.5% 100.0% 

طريقة التأجير التشغيلي ، وطريقة التأجير  باختيارعدد المشاركين الذين قاموا  (6)يبين الجدول 
مشارك قاموا باختيار طريقة التأجير التشغيلي  96في ظل نوعي المعايير ، فمن بين  الرأسمالي

 U.S. GAAP groups)مشارك في مجموعة المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد ) (59)منهم 
، كذلك  (IFRS groups)مشارك فقط في مجموعة المعايير القائمة علي المبادئ  (37)، بينما 
مشارك فقط  في  (36)منهم  الرأسماليمشارك قاموا باختيار طريقة التأجير  (98)من بين الحال 

مشارك   (62)، بينما  U.S. GAAP groups)مجموعة المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد )
،وهذه النتيجة تشير إلي أفضلية  (IFRS groups)في مجموعة المعايير القائمة علي المبادئ 

المعايير القائمة علي المبادئ مقارنة بالمعايير القائمة علي القواعد علي الحد من سلوك اإلدارة تجاه 
تم سلوك اإلدارة لمعايير علي للتأكد من معنوية تأثير نوع او ،  إعداد القوائم المالية غير السليمة

 . االختبار( نتائج هذا 7 الجدول، ويوض  ) Chi-Square اختبارإجراء 
Table 7 

 علي قرار المعالجة المحاسبية للتأجير نوع المعاييرلتأثير  Chi-Squareإختبار 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11.862
a
 1 .001 

N of Valid Cases 194   

نوع المعايير المحاسبية علي قرار المعالجة ل معنوي  تأثير وجود (7)يتض  من الجدول رقم 
، مع مالحظة أن المعايير  (Chi-Square = 11.862, df =1, p=0.001)المحاسبية للتأجير 

القائمة علي المبادئ تساعد علي الحد من تحريف القوائم المالية مقارنة بالمعايير القائمة علي 
 .القائل بعدم وجود تأثير معنوي لنوع المعايير علي اإلدارة الثالث نرفض الفرضالقواعد ، ومن ثم 

، أو  ترغم اإلدارة علي تطبيق جوهر المعيار أن المعايير القائمة علي المبادئ ختبار ما يقال عنوال
يتم اختبار مدي وجود ، فإنه  الحكم المهنياعتمادا علي  تحريف القوائم المالية دارةتسهل لإلالعكس 

( بين متخذي قرار المعالجة "major part"لحد اللفظي )الجزء األكبر ا لتفسيراختالف معنوي 
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 ≥%80،أو ≥%70،أو  ≥%60،أو  >%50) هل هو يجار رأسمالي كإيجار تشغيلي ومتخذي قرار المعالجة كإ

 لهذا المصطل ( اإلحصاء الوصفي لتفسير المشاركين 9( ، )الجدول 8، ويبين )الجدول ( ≥%90 ،أو
  :في الحالتين لبيان مدي وجود اختالف معنوي  Chi-Squareحسب طبيعة القرار المتخذ ، واختبار 

Table 8 
 majority partاإلحصاء الوصفي لتفسير المشاركين لمصطلح الجزء األكبر 

 Lease accounting decision  
total Operating lease Capital lease Interpretation of majority 

16 4 12 50%< 
18 7 11 60%≤ 
40 15 25 70%≤ 
20 8 12 80%≤ 
5 3 2 90%≤ 

99 37 62 Total 

Table 9 
 لتفسير مصطلح الجزء األكبر حسب قرار المعالجة  Chi-Squareاختبار 

Sig (2-sided) df Value Interpretation of majority 

0.217 3 5.443 Chi-Square 
أكبر من  Sig (2-sided)يتض  عدم وجود اختالف معنوي في تفسير المصطل  حيث كانت 

، وهو ما يعني عدم قيام اإلدارة باستغالل الحدود اللفظية وتفسيرها بما يساعدها  في اختيار  0.05
 المعالجة المحاسبية التي تحقق أهدافها.

والختبار ما إذا كان يتم استغالل الحدود الرقمية الموجودة في القواعد لتحقيق أهداف اإلدارة ، يتم 
ة كإيجار تشغيلي قد قاموا باختيار الحياة االقتصادية لألصل  اختبار ما إذا كان متخذي قرار المعالج

سنوات ، ومدي الحياة االقتصادية  10، ) مدة عقد اإليجار  %75بالشكل الذي يقابل الحد الرقمي 
عام( من خالل تحديد مدي وجود اختالف معنوي في تقدير الحياة االقتصادية  15إلي  11من  

( ، )الجدول 10ويوض  )الجدول ،التشغيلي واإليجار الرأسمالي  لألصل بين متخذي قرار اإليجار
اإلحصاء الوصفي لتفسير المشاركين لهذا المصطل  حسب طبيعة القرار المتخذ ، واختبار  (11

Chi-Square  في الحالتين. لبيان مدي وجود اختالف معنوي 

Table 10 
 Useful lifeلألصل اإلحصاء الوصفي لتحديد المشاركين لمصطلح الحياة المفيدة 

 Lease accounting decision  
total Operating lease Capital lease Useful Life 

27 8 19 11 
37 9 28 12 
38 11 27 13 
56 43 13 14 
36 25 11 15 

194 96 98 Total 

Table 11 
 لتفسير مصطلح الجزء األكبر وقرار التأجير  Chi-Squareاختبار 

Sig (2-sided) df Value Useful Life 

0.011 3 11.932 Chi-Square 
أقل  Sig (2-sided)ويتض  وجود اختالف معنوي في تقدير الحياة االقتصادية لألصل حيث كانت 

حدود عددية تقوم اإلدارة بإجراء تقديراتها المحاسبية   وجود، وهو ما يعني أنه في حالة   0.05من 
 في النهاية، وهو ما يؤكد  بما يتوافق معها للوصول إلي المعالجة المحاسبية التي تحقق أهدافها

النتيجة التي تم التوصل إليها من التأثير اإليجابي للمعايير القائمة علي المبادئ مقارنة بالقواعد علي 
 .اليجودة التقرير الم
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 اللوجيستي المتعدد :  االنحدارتحليل  -3
 تأثير نوع المعايير وطبيعة الدوافع علي قرار تحريف القوائم المالية :  -أ 

لتأثير نوع اللوجيستي  لالنحدارمخرجات التحليل اإلحصائي  (12,13,14)توض  الجداول 
 النموذج.من حيث معنوية النموذج ، وملخص النموذج ، ومتغيرات المعايير والدوافع 

Table 12)ملخص نموذج االنحدار ( 
Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 52.207    
Final 27.667 24.540 2 .000 

 

Table 13)معنوية نموذج االنحدار( 
Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log Likelihood of 

Reduced Model 
Chi-

Square df Sig. 

Intercept 27.667
a
 .000 0 . 

Motivation 40.221 12.554 1 .000 

 Types of Accounting 
Standards 

40.205 12.538 1 .000 

 

)Table 14 نموذج االنحدار(متغيرات 
Parameter Estimates 

Lease accounting decision B 
Std. 
Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 
Interval for Exp(B) 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Capital 
Lease 

Intercept .012 .253 .002 1 .963    
[Motivation=0] 1.072 .309 12.041 1 .001 2.920 1.594 5.349 

[Motivation=1] 0
b
 . . 0 . . . . 

[ Types of Accounting 
Standards =0] 

-1.071- .309 12.027 1 .001 .343 .187 .628 

[ Types of Accounting 
Standards =1] 

0
b
 . . 0 . . . . 

a. The reference category is: Operating Lease. 
b. This parameter is set to zero because it is redundant. 

من   (24.540) نسبتهأن نوعي المعايير والدوافع تفسر ما  (12,13) يتض  من الجدولين (1
المعالجة المحاسبية للتأجير ، مع معنوية كل متغير وكذلك بنوع قرار اإلدارة الخاص التغيرات في 

 .0.05وهي أقل من  sig.=0.000معنوية النموذج ككل حيث أن 

 capitalقيام اإلدارة بإجراء التقارير المالية بشكل سليم  احتمالأن  (14)يتض  من الجدول  (2

lease   مقابل قيامها بإجراء تقارير محرفة operating lease  االنتقالإذا تم  (1.072)يزيد بنسبة 
، كما يتض  أن  without motivation=0إلي عدم الدوافع  motivation =1 من الدوافع 

مقابل قيامها بإجراء   capital lease))قرارقيام اإلدارة بإجراء التقارير المالية بشكل سليم  احتمال
من المعايير  االنتقالإذا تم  (-1.071-)ينقص بنسبة  operating lease) )قرارتقارير محرفة 

إلي المعايير القائمة علي القواعد  Principles Based Standards =1 القائمة علي المبادئ
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Rules Based Standards =0  الدوافع من بمقدار وحدة واحدة  االنتقالن من جهة أخري أو ، أ
،   Exp(B) 2.92اإلدارة نحو التقارير السليمة بمقدار  اتجاهإلي عدم الدوافع يترتب عليه زيادة في 

بمقدار وحدة واحدة من المبادئ إلي القواعد يترتب عليه تخفيض قيام اإلدارة بإتباع  االنتقالبينما 
 .Exp(B) 343. أرجحية( احتمال)المعالجة المحاسبية السليمة بمقدار

درجة تأثير الدوافع أكبر من درجة  أن إليبنفس الجدول   Exp(B)االحتماليةيشير مؤشر نسبة  (3
بالنسبة   (2.920) االحتماليةنسبة  تبلغ حيث اإلدارة بالمعالجة المحاسبيةتأثير المعايير علي قرار 

 . (0.343) بينما تبلغ بالنسبة لتأثير نوع المعايير لتأثير الدوافع ،
 لتحريف القوائم المالية في ظل وجود دوافع احتماالمما سبق إلي أن اإلدارة تكون أكثر  ويخلص

مقارنة  ، وكذلك في ظل تطبيق معايير المحاسبية القائمة علي القواعد مقارنة بعدم وجود دوافع
يعني تأكيد ما هو و يكون أكبر من تأثير نوع المعايير ، ، وأن تأثير الدوافع علي اإلدارة  بالمبادئ

 اإلدارة. سلوك نوع المعايير عليل معنوي  تأثير لوجود الثالثالفرض رفض و ،  الفرض األول قبول
 :  الدوافع علي تحريف القوائم المالية طبيعة تأثير تفاعل نوع المعايير مع -ب 

لتأثير تفاعل المعايير والدوافع  لالنحدارمخرجات التحليل اإلحصائي  (15,16,17)توض  الجداول 
 وملخص النموذج ، ومتغيرات النموذج. من حيث معنوية النموذج ،علي قرار اإلدارة 

Table 15)ملخص نموذج االنحدار ( 
Model Fitting Information 

Model 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log 

Likelihood Chi-Square df Sig. 
Intercept Only 52.207    
Final 16.503 35.704 3 .000 

 

Table 16 نموذج االنحدار()معنوية 
Likelihood Ratio Tests 

Effect 

Model Fitting 
Criteria Likelihood Ratio Tests 
-2 Log 

Likelihood of 
Reduced Model Chi-Square df Sig. 

Intercept 16.503
a
 .000 0 . 

Types of Groubs 52.207 35.704 3 .000 
 

Table 17)متغيرات نموذج االنحدار( 
Parameter Estimates  

Lease accounting decision
a
 B 

Std. 
Error Wald df Sig. Exp(B) 

95% Confidence 
Interval for Exp(B) 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Operating 
Lease 

Intercept -.477- .300 2.526 1 .112    
[Types of Groubs=1] .020 .420 .002 1 .962 1.020 .448 2.322 
[Types of Groubs=2] 2.245 .507 19.582 1 .000 9.437 3.492 25.502 

[Types of Groubs=3] -.098- .421 .055 1 .815 .906 .397 2.066 

[Types of Groubs=4] 0
b
 . . 0 . . . . 

a. The reference category is: Capital Lease. 
b. This parameter is set to zero because it is redundant. 
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 نسبتهالدوافع تفسر ما طبيعة المعايير و  تفاعل نوعأن  (15,16)يتض  من الجدولين  (1
معنوية مع المعالجة المحاسبية للتأجير ، نوع قرار اإلدارة الخاص ب التغيرات في من (35.704)

 .0.05وهي أقل من  sig.=0.000النموذج ككل حيث أن 

  (تقارير محرفةبالمعالجة كإيجار تشغيلي )قيام اإلدارة  احتمالأن  (17)يتض  من الجدول  (2
من  االنتقالإذا تم   02.يزيد بنسبة ة(مالية سليممقابل قيامها بالمعالجة كإيجار رأسمالي )تقارير 
إلي وجود  (Group 4) (GAAP U.S) القواعد المجموعة القياسية عدم وجود دوافع مع تطبيق

   (sig.=.962)> 0.05، مع عدم معنوية النتائج (Group 1) (IFRS)ن المبادئ دوافع مع تطبيق

مقابل قيامها بعمل التقارير المالية  )إيجار تشغيلي(قيام اإلدارة بإجراء تقارير محرفة  احتمال (3
من المجموعة القياسية عدم وجود  االنتقالإذا تم   2.245يزيد بنسبة )إيجار رأسمالي(بشكل سليم 

 القواعد إلي وجود دوافع مع تطبيق (Group 4)  (GAAP U.S) القواعد دوافع مع تطبيق
(GAAP U.S)  (Group 2)  مع معنوية النتائج ،(sig.=.000)   0.05أقل من 

مقابل قيامها بالمعالجة كإيجار   (تقارير محرفةبالمعالجة كإيجار تشغيلي )قيام اإلدارة  احتمال (4
إذا تم االنتقال من المجموعة القياسية عدم وجود   098.ينقص بنسبة ة(مالية سليمرأسمالي )تقارير 
 المبادئ مع تطبيقإلي عدم وجود دوافع  (Group  4)  (GAAP U.S) القواعد دوافع مع تطبيق

 0.05أكبر من   (sig.=.815)، مع عدم معنوية النتائج  (Group 1) (IFRS)ن

ويتض  من ذلك أنه في حالة وجود دوافع مع تطبيق المعايير القائمة علي القواعد يكون 
تكون أكبر   Exp(B) االحتماليةهناك تأثير أكبر علي تحريف القوائم المالية ، ويؤكد ذلك أن نسبة 

يليها المجموعة رقم  (9.437)للمجموعة الثانية )الدوافع مع المعايير األمريكية القائمة علي القواعد( 
، ثم األقل تأثيرا عدم وجود دوافع مع تطبيق  IFRSوجود دوافع مع تطبيق معايير الدولية  (1)

 ، ومن ثم قبول صحة الفرض الثاني. يرالمعايير الدولية حيث يكون تأثيرها إيجابا علي قرار التأج
 :  االستبيانالجزء الثاني: تحليل نتائج 

 االستماراتعينة من مستخدمي ومعدي القوائم المالية ، وقد بلغت عدد  علي استبيانتم توزيع 
،  المعلوماتمحللي المستثمرين ، مستخدمي القوائم المالية )  تمثل 45منها  قائمة 90 الصالحة

معدي القوائم  تمثل 45بالبنوك( ، و االئتمان من  تمتخذي قراراأعضاء هيئة تدريس بالجامعات ، 
ويتم معرفة وتحديد اتجاهات أراء فئتي البحث  ،رات المالية بالشركات العاملين باإلدامن المالية 

 : (18)لجدوللمقياس ليكرت باالميزان التقديري ،و  T.Test, Mean, Levene's Testاعتمادا علي 
Table 18 

 ميزان تقديري وفقا لمقياس ليكرت الخماسي

 أوافق بشدة أوافق صحي  لحد ما ال أوافق ال أوافق بشدة اإلستجابة
 4.2من   < 4.20 : 3.41 3.40 : 2.61 2.6 : 1.81 1.8 : 1 المتوسط المرج 
 الموافقة بشدة الموافقة المحايدة عدم الموافقة عدم الموافقة بشدة اإلتجاه العام

 Independent Samples Test اختبارنتائج  1)9(يوض  الجدول بالنسبة للفرض الرابع :  -1
 .جودة التقرير الماليالتقارير المالية حول تأثير نوع المعايير علي مستخدمي ومعدي  اتجاه لمعرفة
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Table 19 

Independent Samples Test 
  

N Mean 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of 
Means 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 

 171. 88 1.379 153. 2.074 1.4889 45 مستخدمي القواعد من المزيد إصدار

 171. 87.792 1.379   1.3111 45 معدي 

 710. 88 -174.- 236. 7.827 1.8222 45 مستخدمي تفصيلا  أكثر يةتنفيذ إرشادات إصدار

 710. 75.089 -174.-   1.8889 45 معدي 

 642. 88 467. 967. 002. 2.0444 45 مستخدمي والمبادئ المفاهيم من أكثر التفصيلية القواعد على التأكيد

 642. 87.728 467.   1.9556 45 معدي 

 460. 88 -442.- 251. 5.570 3.7111 45 مستخدمي المالية القوائم إعداد في أكبر مهني بتقدير للمديرين السماح

 460. 81.238 -442.-   3.8889 45 معدي 

 604. 88 -521.- 437. 611. 4.0222 45 مستخدمي والواقع. الممارسة حسب المالي التقرير إعداد خيارات بتطور السماح

 604. 87.999 -521.-   4.1333 45 معدي 

 451. 88 757. 918. 011. 1.8444 45 مستخدمي IFRS أو   (U.S.GAAP)  باختيار للشركات السماح

 451. 86.758 757.   1.7333 45 معدي 

 374. 88 894. 140. 6.346 4.5778 45 مستخدمي IFRS الدولية المالي التقارير معايير فرض

 375. 66.587 894.   4.4222 45 معدي 

 013. 88 1.520 110. 6.809 3.5556 45 مستخدمي IFRS و U.S. GAAP بين التقارب

 013. 84.486 1.520   2.2000 45 معدي 

 904. 88 -121.- 386. 759. 3.9333 45 مستخدمي عددية حدود وضع وعدم المعايير في لفظية حدود وضع

 904. 87.072 -121.-   3.9556 45 معدي 

 143. 76.023 1.241 717. 2.053 1.6111 45 مستخدمي اللفظية الحدود من أكثر عددية حدود وضع

 143. 7.342 1.241   1.9111 45 معدي 

 ويتض  من هذا الجدول ما يلي : 
لتساوي  االحتماليةالقيمة  حيث كانت Levene's Testللتأكد من شرط تجانس التباين نستخدم  -أ 

 ، وعليه نقبل الفرض الصفري القائل بتجانس تباين المجموعتين. 0.05التباينات للمجموعتين أكبر 
علي جودة التقرير  إيجابي رفض وجود تأثيرمعدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية علي  اتفاق -ب 

 ثم وضع حدود عددية أكثر من الحدود اللفظية ثمإصدار المزيد من القواعد المالي لمتغيرات 
 ثم السماح للشركات بحرية تطبيق المعايير الدولية أو األمريكية ثم إصدار إرشادات أكثر تفصيال

المرج  لكل متغير يقع في الفئة  المتوسطزيادة القواعد علي المبادئ في المعايير ، حيث كان 
 األولي والثانية من المقياس التقديري لجدول ليكرت.

وجود تأثير معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية علي الموافقة فقط أو الموافقة بشدة علي  تفاقا -ج 
يليها  IFRSيرات فرض تطبيق معايير التقرير المالي الدولية قوي علي جودة التقرير المالي لمتغ

السماح بخيارات إعداد التقرير المالي حسب الممارسة والواقع ، يليها وضع حدود لفظية وعدم 
وضع حدود عددية يليها السماح للمديرين بتقدير مهني أكبر عند  إعداد القوائم المالية ، يليها 

 والمعايير الدولية. ةيكيالتقارب بين المعايير األمر 
لجميع  0.05من  أكبر tailed)-Sig.(2حيث كانت قيمة  الفئتينمعنوي بين  اختالفعدم وجود  -د 

المستخدمين  اتجاه حيث كانIFRS و U.S. GAAP بين التقاربمتغير  باستثناءالمتغيرات 
 0.05أقل من  Sig=0.013المعدين عدم الموافقة ، وكانت قيمة  اتجاهالموافقة بينما 

تأثير نوع المعايير معنوي بينهما من حيث  ختالفاعدم وجود مع الفئتين  اتفاقويتض  مما سبق 
لها تأثير إيجابي علي زيادة  IFRSوالن لمعايير القائمة علي المبادئ علي جودة التقرير المالي ، وأن ا

 .الرابعالفرض  صحة ومن ثم نقبل،  بالمعايير القائمة علي القواعدمقارنة الجودة 
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 Independent Samples Test اختبارنتائج  )20(يوض  الجدول :  الخامس بالنسبة للفرض -2
 .علي جودة التقرير المالي الدوافعتأثير  حول التقارير الماليةمستخدمي ومعدي  اتجاه لمعرفة

Table 20 

Independent Samples Test 
  

N Mean 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 

 884. 88 -146.- 380. 777. 2.510 45 مستخدمي ضعيف أداء عن أبلغوا إذا سلبية وظيفية عواقب من اإلدارة خشية
 884. 82.880 -146.-   1.822 45 معدي 

 793. 88 263. 128. 2.361 4.23 45 مستخدمي .األرباح لتمهيد أو إلدارة داخلية ضغوط وجود عدم

 793. 86.057 263.   4.355 45 معدي 

 214. 88 -1.251- 617. 251. 4.23 45 مستخدمي تجاوزه أو لربح الصناعة للوصول خارجية ضغوطاا وجود عدم
 214. 86.602 -1.251-   4.355 45 معدي 

 910. 88 114. 328. 968. 2.341 45 مستخدمي .أنفسهم الشركة مديري قبل من شخصية (حوافز) دوافع

 910. 86.256 114.   1.867 45 معدي 

 834. 88 210. 784. 075. 1.759 45 مستخدمي .بالشركة لإلدارة الزمنية الفترة طول
 834. 87.997 210.   2.495 45 معدي 

 281. 88 1.084 806. 061. 4.444 45 مستخدمي .بالشركة لإلدارة الزمنية الفترة قصر

 281. 87.480 1.084   3.944 45 معدي 

 068. 88 -1.847- 236. 1.425 3.414 45 مستخدمي .بالشركة للعمل اإلدارة تعاقد األولي الفترات

 068. 87.991 -1.847-   4.378 45 معدي 
 662. 88 -438.- 361. 843. 4.178 45 مستخدمي .بالشركة اإلدارة لتواجد األخيرة الفترات

 662. 86.059 -438.-   4.267 45 معدي 

 705. 88 -380.- 644. 215. 3.222 45 مستخدمي التقاؤل في مفرط أو الثقة في مفرط المديرين كبار

 705. 84.793 -380.-   2.623 45 معدي 
 145. 88 -1.469- 418. 662. 4.000 45 مستخدمي والحذر التشاؤم في مفرط المديرين كبار

 146. 87.966 -1.469-   4.533 45 معدي 

 918. 88 -103.- 535. 388. 4.222 45 مستخدمي الشركة ملكية في شريك ليست اإلدارة

 918. 87.425 -103.-   4.544 45 معدي 

 ويتض  من هذا الجدول ما يلي : 
،  0.05لتساوي التباينات للمجموعتين أكبر  االحتماليةأن القيمة  Levene's Test ارباختيوض   -أ 

 .وعليه نقبل الفرض الصفري القائل بتجانس تباين المجموعتين
علي جودة التقرير المالي سلبي وجود تأثير إتفاق معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية علي  -ب 

، يليه طول الفترة الزمنية  ضعيف أداء عن أبلغوا إذا سلبية وظيفية عواقب من اإلدارة خشية لمتغيرات
)تقع في الفئة  أنفسهم الشركة مديري  قبل من شخصية (حوافز) دوافعوجود  يليه لإلدارة بالشركة ،

 المديرين كبارمع وجود تأثير محايد  لمتغير ، األول والثانية من المقياس التقديري لجدول ليكرت(

 )يقع في الفئة الثالثة من المقياس التقديري(. التفاؤل في مفرط أو الثقة في مفرط
علي جودة التقرير المالي إيجابي أتفاق معدي ومستخدمي المعلومات المحاسبية علي وجود تأثير  -ج 

اإلدارة ليست شريك في الملكية ، يليها قصر الفترة الزمنية لإلدارة بالشركة ، يليها عدم  لمتغيرات 
فترات األخيرة ثم يليها ، تشاؤم وحذر اإلدارة ، يليها ال وجود ضغوط خارجية أو داخلية علي اإلدارة

  الفترات األولي لإلدارة بالشركة. )تقع في الفئة الرابعة والخامسة من المقياس التقديري(.
 .tailed)-(2Sigمعنوي بين معدي ومستخدمي القوائم المالية حيث كانت قيمة  اختالفعدم وجود  -د 

  .لجميع المتغيرات 0.05أكبر من 

بين معدي ومستخدمي القوائم المالية حول وجود تأثير  معنوي  اختالفويتض  مما سبق عدم وجود 
وتؤكد النتائج التي تم التوصل إليها ،  الخامس.ومن ثم نقبل الفرض للدوافع علي جودة التقرير المالي 

  .الفروض الثالثة السابقةالنتائج التي تم التوصل إليها في  الرابع والخامسمن الفرضين 
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 النتائج: 

مباشر علي قرار اإلدارة بتحريف القوائم المالية بشكل أكبر من تأثير نوع تؤثر الدوافع بشكل  -1
 المعايير المحاسبية.

أن تحريف القوائم المالية يكون أقل حدة في ظل المعايير القائمة علي المبادئ منه في المحاسبة  -2
 للقيام بذلك. القائمة علي القواعد ، إال أنها ال يتم تجنبها تماما في ظل وجود الدوافع اإلدارية

تطبيق المعايير القائمة علي القواعد مع وجود الدوافع يزيد من قدرة اإلدارة علي تحريف القوائم  -3
 .ذلكعلي  تحد من قدرة اإلدارةالمالية بينما تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ مع وجود الدوافع 

بين حوافز اإلدارة   االختالفأن تطبيق المعايير القائمة علي المبادئ تؤدي إلي تقليل فجوة  -4
 .وترشيد القرار المعلوماتتوقعات مستخدمي القوائم المالية مما ينعكس علي زيادة الثقة في و 

أن المعايير القائمة علي المبادئ تؤدي إلي زيادة جودة التقرير المالي ومن ثم زيادة المحتوي  -5
 السوقية.المعلوماتي للتقرير وقدرته علي التنبؤ بالعائد واألسعار 

 التوصيات: 

) هيئة سوق المال/ الحوكمة( للمساعدة مع المعايير  بتطوير وتحديث اآلليات الرقابيةاالهتمام  -1
 في تقليل اآلثار السلبية للدوافع علي سلوك إعداد التقارير المالية.

 تقنينالتخفيف من تأثير الدوافع علي قرارات اإلدارة عند إعداد القوائم المالية ،  من خالل  -2
اإلدارة لفترات طويلة في إدارة الشركة ،  استمرارمشاركة اإلدارة في ملكية الشركة وكذلك عدم 

   القرار. اتخاذوكذلك وضع األنظمة واآلليات التي تجعل اإلدارة أكثر حذرا عند 

 مع علي جميع الشركات والمؤسسات في المملكة IFRSتطبيق معايير التقرير المالي الدولية  -3
 حتي يتسنى التطبيق السليم لهذه المعايير. التدريب علي فهم جوهر المعامالت أو األحداث

 واألمريكية يجب أن يعد بمثابة عملية اكتشاف مستمرة، وفرصة التقارب بين المعايير الدولية -4
 عملية وضع المعايير. لدي من القواعد والمبادئلحالة من التوازن األمثل  للتعلم وصوال

لقياس بشكل الفهم وا األطرافلكافة يوفر  مما بالمعيار التفاصيلمن  هناك حد أدني أن يكون   -5
 .ممارسة أفصل للحكم المهنيو  ،صحي  

 : القيود علي النتائج والتوصية بدراسات مستقبلية

أو نقص  سواء فيما يتعلق بمحدودية معلومات الحالة العملية المقدمةالتجربة العملية قيود مرتبطة ب -1
والتطبيق الفعلي تعد بمثابة حالة إفتراضية مصطنعة بديلة عن الواقع كما ،  لعينة البحثالخبرة 
 في األبحاث المستقبليةيوصي القرار، ولذلك  اتخاذتحيز النتائج عند إحتمالية وبالتالي ، للمعايير

 علي ممارسين للمهنة.إثراء الحالة العملية بمزيد من المعلومات وزيادة حجم العينة والتطبيق ب
تم استخدامهما بكثافة في الدراسات السابقة معايير أخري  باستخدامتطبيق نفس الحالة العملية   -2

  (.األصول لاضمحالالمالية ،  األدوات) IAS,32&IAS,36 رقميمثل المعيارين لهذا الموضوع 
من القواعد والمبادئ التي يجب أن تتضمنها المعايير المحاسبية  إجراء دراسة علي الحد األمثل  -3

 بحث تأثيرها علي دوافع اإلدارة.و 
تؤثر علي سلوك قد تضمنت الحالة العملية دافع واحد فقط ، علي حين قد تتعدد الدوافع التي  -4

 .منهاة ، ولذلك يوصي بإجراءات دراسات مستقبلية تتضمن أنواع مختلف اإلدارة في التقرير المالي
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  ( الحالة العملية1ملحق )
 لنقل األثاث( المجد)شركة  

 (قائمة علي القواعد)دوافع مع معايير المجموعة األولي
 مقدمة : 

قرار بإجراء معالجة محاسبية معينة في  اتخاذفي بحث يساهم في الوصول إلي فهم  أفضل لكيفية أنت بصدد المشاركة 
والخارجية المحيطة بالشركة ، وكذلك في ظل الظروف الداخلية ظل تطبيق المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد ، 

 قرار في ظل المعلومات المحاسبية المقدمة لك،  وإليك الحالة العملية. اتخاذويكون مطلوب منك 
مليون  2بقيمة بلغت في نشاط الشركة ،  واستخدامهونش  باستئجارهن 1/1/1440بتاريخ  األثاثقامت شركة المجد لنقل 

حسب طبيعة النشاط  سنة 15إلي  12من  لألصل يتراوحالمتوقع  االقتصاديالعمر و سنوات ،  10ريال ، لمدة 
من بداية العام  اعتبارا، ويتم سداد المبلغ علي اقساط سنوية متساوية القيمة  يدفع في بداية كل سنة  وساعات التشغيل

 وكانت قائمة المركز المالي للشركة علي النحو التالي : ، القادم 
 هن30/12/1440ي للشركة في قائمة  المركز المال

 دائنون  3750000 أراضي 2000000
   مباني 5000000
 حقوق الملكية 6250000 أثاث 2000000
   نقدية 1000000

10000000  10000000  
نسبة العائد علي و ، مليون ريال 1.5هن ، هي مبلغ  1440فإذا علمت ما يلي : صافي األرباح المحققة عن عام 

العائد علي نسبة  علي مستوي الصناعة تبلغ علي حين،   %60% ، ونسبة الديون لحقوق الملكية 15االصول  
 تتالءم، ويرغب مجلس إدارة الشركة في تحسين هذه النسب حتي  %30 الديون لحقوق الملكيةونسبة   %25األصول 

 مع معدالت الصناعة وتتفق مع توقعات المستثمرين الحسنة تجاه الشركة.
من العمر   %75معالجة األصول كأصول رأسمالية إذا زادت مدة اإليجار عن  (القائمة علي القواعد)المعايير المطبقة 

 القرار المحاسبي المالئم. اتخاذالمطلوب ، و  لألصل ، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعالج كأصول تشغيلية االقتصادي
 لنقل األثاث( المجد)شركة  

 المبادئ(قائمة علي المجموعة الثانية )دوافع مع معايير 
 مقدمة : 

قرار بإجراء معالجة محاسبية معينة في  اتخاذفي بحث يساهم في الوصول إلي فهم  أفضل لكيفية أنت بصدد المشاركة 
والخارجية المحيطة بالشركة ، وكذلك في ظل الظروف الداخلية ،  المبادئظل تطبيق المعايير المحاسبية القائمة علي 

 قرار في ظل المعلومات المحاسبية المقدمة لك،  وإليك الحالة العملية. اتخاذويكون مطلوب منك 
 2بقيمة بلغت في نشاط الشركة ،  واستخدامهونش  باستئجارهن 1/1/1440بتاريخ  األثاثقامت شركة المجد لنقل 

حسب طبيعة النشاط  سنة 15إلي  12تراوح من لألصل يالمتوقع  صادياالقتالعمر سنوات ، و  10ال ، لمدة مليون ري
 ، وكانت قائمة المركز المالي للشركة علي النحو التالي :  وساعات التشغيل

 هن30/12/1440قائمة  المركز المالي للشركة في 
 دائنون  3750000 أراضي 2000000
   مباني 5000000
 حقوق الملكية 6250000 أثاث 2000000
   نقدية 1000000

10000000  10000000  
نسبة العائد علي ،  مليون ريال 1.5هن ، هي مبلغ  1440صافي األرباح المحققة عن عام  فإذا علمت ما يلي : 

العائد علي نسبة علي مستوي الصناعة تبلغ علي حين ،   %60% ، ونسبة الديون لحقوق الملكية 15االصول  
، ويرغب مجلس إدارة الشركة في تحسين هذه النسب حتي تتالئم  %30 لحقوق الملكية الديون ونسبة   %25 األصول

 مع معدالت الصناعة وتتفق مع توقعات المستثمرين الحسنة تجاه الشركة.
 تغطيمدة اإليجار  كانتهي معالجة األصول المؤجرة كأصول رأسمالية إذا  )القائمة علي المبادئ(المعايير المطبقة

القرار  اتخاذالمطلوب ، و  لألصل ، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعالج كأصول تشغيلية االقتصاديمن العمر  الجزء األكبر
 لألصل. االقتصاديالمحاسبي المالئم ، مع توضي  كيفية الوصول للحكم المهني فيما يتعلق بالجزء األكبر من العمر 
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  ( الحالة العملية1تابع ملحق )
 لنقل األثاث( المجد)شركة   

 القواعد(معايير قائمة علي المجموعة الثالثة )عدم وجود دوافع مع 
 مقدمة : 

قرار بإجراء معالجة محاسبية معينة في  اتخاذفي بحث يساهم في الوصول إلي فهم أفضل لكيفية أنت بصدد المشاركة 
والخارجية المحيطة بالشركة ، الظروف الداخلية  وكذلك في ظلظل تطبيق المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد ، 

 قرار في ظل المعلومات المحاسبية المقدمة لك،  وإليك الحالة العملية. اتخاذويكون مطلوب منك 
 2 بقيمة بلغتفي نشاط الشركة ،  واستخدامهونش  باستئجارهن 1/1/1440بتاريخ  األثاثقامت شركة المجد لنقل 

حسب طبيعة النشاط  سنة 15إلي  12تراوح من لألصل يالمتوقع  صادياالقتالعمر و سنوات ،  10مليون ريال ، لمدة 
من بداية العام  اعتبارا، ويتم سداد المبلغ علي اقساط سنوية متساوية القيمة يدفع في بداية كل سنة  وساعات التشغيل

 القادم ، وكانت قائمة المركز المالي للشركة علي النحو التالي : 
 هـ03/11/1443للشركة في قائمة  المركز المالي 

 دائنون  2000000 أراضي 2000000
   مباني 5000000
 حقوق الملكية 8000000 أثاث 2000000
   نقدية 1000000

10000000  10000000  
نسبة العائد علي االصول  ،  مليون ريال 3هن ، هي مبلغ 1440فإذا علمت ما يلي : صافي األرباح المحققة عن عام 

 %25 علي األصول العائدنسبة  تبلغعلي مستوي الصناعة علي حين ،   %25% ، ونسبة الديون لحقوق الملكية  30
 .وهي نسب مرضية جدا لمجلس اإلدارة،  %30 الديون لحقوق الملكيةونسبة ،  

، هي معالجة األصول المؤجرة كأصول رأسمالية إذا زادت مدة اإليجار عن  (القائمة علي القواعد)المعايير المطبقة 
 لألصل ، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعالج كأصول تشغيلية. االقتصاديمن العمر   75%

 القرار المحاسبي المالئم. اتخاذالمطلوب 
 لنقل األثاث( المجد)شركة 

 المبادئ( عليمعايير قائمة )عدم وجود دوافع مع  المجموعة الرابعة
 مقدمة :

قرار بإجراء معالجة محاسبية معينة في  اتخاذفي بحث يساهم في الوصول إلي فهم أفضل لكيفية أنت بصدد المشاركة 
والخارجية المحيطة بالشركة ، وكذلك في ظل الظروف الداخلية ظل تطبيق المعايير المحاسبية القائمة علي القواعد ، 

 قرار في ظل المعلومات المحاسبية المقدمة لك،  وإليك الحالة العملية. اتخاذويكون مطلوب منك 
 2 بقيمة بلغتفي نشاط الشركة ،  واستخدامهونش  باستئجارهن 1/1/1440بتاريخ  األثاثقامت شركة المجد لنقل 

حسب طبيعة النشاط  سنة 15إلي  12تراوح من لألصل يالمتوقع  االقتصاديالعمر و سنوات ،  10مليون ريال ، لمدة 
من بداية العام  اعتبارا، ويتم سداد المبلغ علي اقساط سنوية متساوية القيمة  يدفع في بداية كل سنة  وساعات التشغيل

 القادم ، وكانت قائمة المركز المالي للشركة علي النحو التالي : 
 هـ03/11/1443قائمة  المركز المالي للشركة في 

 دائنون  2000000 أراضي 2000000
   مباني 5000000
 حقوق الملكية 8000000 أثاث 2000000
   نقدية 1000000

10000000  10000000  
نسبة العائد علي االصول  ،  مليون ريال 3هن ، هي مبلغ  1440فإذا علمت ما يلي : صافي األرباح المحققة عن عام 

  %25 العائد علي االصولنسبة  تبلغعلي مستوي الصناعة علي حين ،  %25% ، ونسبة الديون لحقوق الملكية 30
 ، وهي نسب مرضية جدا لمجلس اإلدارة . %30 الديون لحقوق الملكيةونسبة 

 تغطيمدة اإليجار  كانتإذا ، هي معالجة األصول المؤجرة كأصول رأسمالية  (المبادئالقائمة علي )المعايير المطبقة 
القرار  اتخاذالمطلوب ، و  لألصل ، وفي حالة عدم تحقق ذلك تعالج كأصول تشغيلية االقتصاديالجزء األكبر من العمر 

 .لألصل االقتصاديالمحاسبي المالئم ، مع توضي  كيفية الوصول للحكم المهني فيما يتعلق بالجزء األكبر من العمر 


