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 المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى قياس الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات  في جودة التقارير المالية في منظمات   

جراء الدراسة, حيث تم جمع البيانات من خالل األعمال  , وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  التحليلي في إ

(  والذي تم تحديده بمواصفاته العلمية التي  151استبانة أعدت وتم توزيعها على مجتمع الدراسة  والبالغ عدده ) 

مدير ,نائب, رئيس قسم, موظف ائتمان, موظف مخاطر, تحقق أغراض الدراسة من ذوي االختصاص من 

 ور حوكمة الشركات في جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية( .لتحقيق أغراض الدراسة )دو

خلصت نتائج الدراسة إلى وجود دور واضح لحوكمة الشركات في جودة التقارير المالية في منظمات  وقد     

األعمال, وكان من أهم توصيات الدراسة: ضرورة اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وتعميق المفاهيم وتطويرها 

من خالل عقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين في المنظمات وزيادة مستوى اإلفصاح والشفافية في 

التقارير المالية واتاحتها لجميع أصحاب المصالح إلعطاء المساهمين والمستثمرين األمان ألموالهم, والعمل على 

القة وإصدار النشرات والتعليمات التي تعكس نشر مفهوم وثقافة الحوكمة بشكل أوسع لدى كافة األطراف ذات الع

 مفاهيم وتطبيقات الحوكمة. 

Abstract 

 The study aimed at measuring the role played by corporate governance in the quality 

of financial reports in business organizations. The researcher used the analytical 

descriptive method in conducting the study. The data were collected through a 

questionnaire that was prepared and distributed to the study population of (150) (The 

role of corporate governance in the quality of accounting disclosure of financial 

reports).  

    The results of the study concluded that there is a clear role for corporate 

governance in the quality of reports Financial in The most important 

recommendations of the study were the following: The need to adhere to the 

application of the rules of governance and to deepen the concepts and develop them 

by holding specialized training courses for the employees of the organizations and 

increasing the level of disclosure and transparency in the financial reports and making 

them available to all stakeholders to give shareholders and investors the safety of their 

money. And to issue bulletins and instructions that reflect the concepts and 

applications of governance. 
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 أوالً : اإلطار المنهجي :

 تمهيد 

تعد المعلومات و التقارير المحاسبية محط إهتمام العديد من الجهات سواء كانوا أفراد أو مؤسسات لكونها      

هي الموجه السلس إلتخاذ العديد من القرارات اإلستثمارية , ولكون القرارت السلمية يجب ان تكون نابعه 

وذات صله لذا يجب أن تتوافر صفات معينة في هذه المعلومات تؤهلها ألن تكون ومستندة إلي معلومات دقيقة 

قابلة لإلعتماد عليها من األطراف و الجهات المستفيدة منها وأن هذه المعلومات و التقارير المحاسبية تعد من قبل 

معلومات وتقدم إلي جهات جهة معينة وهي اإلدارة التي تكون لها مصالح معينة ترمي إلي تحقيقها من وراء هذه ال

أخري متعددة كل منها لها أهدافها الخاصة التي تسعي إلي تحقيقها من إستعمال هذه المعلومات , وغالباً ما تكون 

هذه المصالح و األهداف متناقضة إلي حد كبير حيث أن اإلدارة تسعي دائماً وفي حدود ما تسمح به المعايير و 

رفة عن أداة المنشأة وعن مركزها المالي لكي تحافظ علي أستقرارها الوظيفي التعليمات إلي أن تظهر صورة مش

 , كما نالحظ هنالك هدفاً آخر سعي المساهمون إلي تحقيقه هو الحفاظ علي سمعة المنشأة .

بمفهوم حوكمة الشركات من الباحثين المنظمات , فقد استدعى األمر إلى ااإلهتمام يد ونظرا لإلهتمام المتزا    

آلياتها التي لم يتم تناولها بشكل مباشر ومفصل من قبل, وهي مجموعة مر اآلليات التي تهدف إلى تخفيض حدة ب

تعارض المصالح يين اإلدار وحملة األسهم و اآلخرين  من أصحاب المصلحة و بالتالي حماية حقوقهم من خالل 

ا , فالدراسة تهدف إلي بيان أهمية جودة اإلفصاح دفع المديرين نحو تعظيم قيمة المنشأة و تحسين األداء المالي له

المحاسبي لما لهذا المبداء من أهمية في المحاسبة و الحوكمة و التعريف بحوكمة الشركات وأهميتها وآلياتها 

الداخلية و الخارجية وتأثيرها علي النواحي اإلقتصادية و القانونية و اإلجتماعية لتدعيم إدارة المنشأة فضالً عن 

 المعلومات المحاسبية في حوكمة المنشآت وآلياتها وال سيما الداخلية . دور

 مشكلة البحث :

 تسعي الدراسة لإلجابة علي السؤال الرئيسي التالي:

 هل يوجد دور فعال لحوكمة الشركات  في جودة التقارير المالية بمنظمات األعمال ؟

 ئيسي  في التالي :فيما تمثلت اإلسئلة الفرعية التي اشتقت من السؤال الر

 هل يوجد أساس محكم وفعال علي الحوكمة وجودة التقارير المالية ؟ -1

 هل أثرت حوكمة الشركات علي جودة التقارير المالية ؟ -2
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 : اهداف البحث 

 يمكن تلخيص أهداف البحث فيما يلي : 

 الشركات . تحسين جودة التقارير المالية من خالل التعرف علي الجوانب الفكرية المهمة لحوكمة

 معرفة مبادئ الحوكمة مفهومها وإيجابياتها  وقياس دورها في جودة التقارير المالية .

 التعرف علي أثر اإلفصاح و الشفافية وتأثرة بقواعد الحوكمة.

 الوصول إلي التوصيات و المقترحات التي تساعد في زيادة الوعي بأهمية تطبيق الحوكمة في منظمات األعمال.

 حث :أهمية الب 

يستمد البحث أهميته من خالل تتزايد أهمية إلتزام المنشآت بتطبيق نظام الحوكمة في البيئة اإلقتصادية   

المعاصرة وذلك لما ينعكس علي ذلك من فوائد تعود علي هذة المنشآت إذن أنه وفي بيئة تتمتع بحرية اإلسثمار 

لم يكن هنالك تطبيق لنظام الحوكمة و حتي تلك  أصبح من الصعب إجتذاب رؤؤس األموال و التمويل الآلزم ما

التي لم تعتمد علي المستثمر في تمويلها فانها تكتسب ثقة المستثمر وميزة تنافسية أكثر من تلك التي ال تلزم بنظام 

 نظام الحوكمة , كما يؤمل الباحث ان تسهم نتائج هذة الدراسة في تعريف أكثر للمنشآت بالحوكمة وتطبيقاتها . 

 ضيات البحث :فر

 ولتحقيق أهداف الدراسة فإن الباحث أستند إلي الفرضيات التالية :  

 .لجان المراجعة وجودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةهناك عالقة ذات داللة احصائية بين   -1

 ".ةجودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليو المراجعة الداخليةهناك عالقة ذات داللة احصائية بين   -2

 ". جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية المراجعة الخارجية وهناك عالقة ذات داللة احصائية بين  -3

 منهجية البحث :

أجل اإلجابة علي األسئلة المطروحة و إختبار الفرضيات التي وضعها الباحث فقد أتبع مجموعة من من   

 المناهج البحثية علي النحو التالي :

 رائي متمثالً ذلك في صياغة المشكلة وفروض البحث .المنهج األستق  -1
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 المنهج اإلستنباطي وذلك من خالل إختبار الباحث لفروض البحث . -2

 المنهج التاريخي من خالل تطرق الباحث للدراسات السابقة . -3

 المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل الإلطار النظري و العملي الذي تقوم عليه الحوكمة. -4

 

 لبحث :متغيرات ا

 يمكن توضيح متغيرات البحث من خالل الرسم التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

مةاألطار المحكم و الفعال للحوك  

 حماية حقوق امساهمين

 جودة اإلفصاح المحاسبي

لجان المراجعة كأحد آليات 

 حوكمة الشركات

المراجعة الداخلية كأحد آليات 

 حوكمة الشركات

المراجعة الداخلية كأحد آليات 

 حوكمة الشركات

 

 

 

لتقارير الماليةجودة ا  
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 إعداد الباحث -المصدر :

 حدود البحث :

 –الحدود المكانية : عينة من المصارف السودانية 

 م .2112الحدود الزمانية : 

 -الدراسات السابقة:

 ( :1)( 6102دراسة : د.خلف وفاضل )

المالية التعرف علي أثر تطبيق مبادئ الحوكمة علي الشركات المدرجة بسوق األوراق هدفت الدراسة إلي 

بالعراق وقد توصلت الدراسة غلي تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في الشركات العراقية كان له دور وأثر علي 

 .و التخلص من حالة الفشل  رفع الكفاءة لديها 

ة الفشل المالي ومنها نموذج التمان والذي يساعد كل حيث أوصت الدراسة بضرورة تبني نماذج بضرور

الشركات علي التنبؤ السنوي , فيما تختلف دراسة الباحث بأنها تناولت الدور الذي تلعبه الحوكمة في جودة 

 . التقارير المالية كمفهوم أشمل بشفافية القوائم المالية

 : (2) (Unuagbon &Oziegble 2016)دراسة : 

سة إلي البحث عن مدي العالقة بين أداء الشركات ومستوي اإلفصاح اإلختياري بغرض تحسين هدفت الدرا    

المعرفة في ممارسات اففصاح اإلختياري في نيجيريا وقد توصلت الدراسة إلي وجود عالقة ذات تأثير 

اعاة إيجت=ابي ذا داللة إحصائية ألداء الشركة في مستوي اإلفصاح , فيما أوصت الدراسة بضرورة مر

الشركات لإلفصاح عن المعلومات وأن تقوم السلطات الرقابية المكلفة بمراجعة متطلبات اإلفصاح , فيما تختلف 

في شفافية دراسة الباحث بتناولها للدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في جودة التقارير المالية وهو مفهوم أشمل 

 .  القوائم المالية

                                                           
–مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية –خلف , ربيع وفاضل أثر تطبيق حوكمة الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية  -(0)

 . 2116جامعة بغداد , العراق 

 
)2(– Unuagbon .E.O & Oziieble (2016 fianancial reporting and voluntary disclousure in Niegeria 

quoted companies igbinedion university journal of accounting 1,42-58. 
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 : wa 2017)(Alfraih & Almuta (1)دراسة :     

هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستوي اإلفصاح اإلختياري في الشركات غير المدرجة في بورصة الكويت    

وقد توصلت الدراسة غلي أن مستوي اإلفصاح اإلختياري كان منخفضا نسبيا  2112إلي  2115خالل الفترة من 

ي اإلفصاح اإلختياري كما تبين وجود أثر إيجابي ذا , كما أظهرت ان هنالك تأثير إيجابي لحجم مجلس اإلدارة عل

وقد أوصت الدراسة بعمل أبحاث , داللة إحصائية إلزدواجية دور المدير التنفيذي علي مستوي اإلفصاح 

ستخدام متغيرات ثقافية وسياسية و إقتصادية , فيما تختلف دراسة بإمستقبلية للمقارنة بين الكويت ودول الخليج 

 . في جودة التقارير المالية بشكل عام  الحوكمةتناولت الدور الذي تلعبة الباحث بأنها 

 : (2)( 7610) كامل وعوض هللا دراسة : 

هدفت الدراسة إلي الكشف عن مستوي اإلفصاح اإلختياري في الشركات المدرجة في السوق المصري لألوراق 

تب المراجعة ونوع الصناعة علي مستوي المالية , وقد توصلت الدراسة إلي وجود تأثير إيجابي لحجم مك

اإلفصاح اإلختياري  , بينما ال يوجد اي اثر ذو داللة إحصائية ل)حجم الشركة , ودرجة الرفع المالي , و 

 .الربحية و السيولة ( علي مستوي اإلفصاح اإلختياري 

أنخفاض مستوي اإلفصاح أسباب وقد أوصت الدراسة بضرورة أن يقوم منظمو القوانين المصرية بإستكشاف     

اإلختياري بالشركات المصرية مع قيام مجلس الرقابة بإجراءات صارمة في منح تراخيص التدقيق لشركات 

التدقيق و المراجعة المصرية , فيما تختلف دراسة الباحث بأنها تناولت الدور الذي تلعبة حوكمة الشركات في 

لعبة لجان المراجعة و المراجعة الداخلية و الخاريجة وهو مفهوم جودة التقاريرر المالية من خالل الدور الذي ت

 .أشمل فيما يتعلق بشفافية اإلفصاح في القوائم المالية 

 : (3) ( Kolsi 2017 )دراسة : 

هدفت الدراسة للتعرف علي العوامل المؤثرة علي سياسة اإلفصاح اإلختياري للشركات بسوق األوراق المالية   

ت الدراسة أثرا إيجابيا لكل من )نبذة تاريخية عن الشركة , القطاع الحكومي , ربحية الشركة أبو ظبي وقد وجد

ونسبة الملكية األجنبية بالشركة ( علي مستوي اإلفصاح اإلختياري وقد أظهرت الدراسة عدم وجود أي تاثير ذا 

                                                           
(1) - Alfraih.M.M.&Alutawa A.M(2017)voluntary disclosure and corporate governance :empirical 

evidence from Kuwait  Interna onal Journal of Low and Management .59(2) ,217-236.  

 .221-266كامل وعوض هللا )مدي اإلفصاح اإلختياري في الشركات المدرجة في بورصة مصر محدداته وأثره ص  -(6)

)3( –Kolsi .M.C(2017). The determination of corporate voluntary disclosure evidence from Tunisian 

capital market .IUP Journal of accounting  research & audit  Prac ces, 11(4) , 49.  
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( علي مستوي اإلفصاح فيما داللة إحصائية لكل من )حجم مجلس اإلدارة وحجم الشركة ودرجة الرفع المالي 

 تختلف دراسة الباحث بأنها تناولت الدور الذي تلعبة الحوكمة في جودة القوائم المالية كشكل أشمل .

 مفهوم وأهمية وخصائص حوكمة الشركات

إخضاع الشركات المساهمة للقوانين الرسمية التي تفرض الرقابة  الذي من شأنه هي مصطلح إقتصادي حديث و 

ة وضمان ان تتسم بيانات تلك الشركات وممارساتها االدارية والمالية باقصى درجات االفصاح والشفافية والمتابع

والحماية لحقوق المساهمين فيها
(1). 

 : مفهوم حوكمة الشركات معانى اساسية هى كاالَتيلالباحث ان  فيما يري

 اء الشركات .مجموعة من االنظمة والقوانين والقواعد الخاصة بالرقابة على أد -1

  تنظيم العالقات بين مجلس االدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح األخرى. -2

التاليمتنوعه و وعديده منها ك أهمية حوكمة الشركاتوتكمن 
(2): 

  وحماية حقوق األقلية . زيادة قدرة الشركات على الحصول على التمويل -1

 . المنشأة لكافة العاملين فيتحقيق ضمان النزاهة والحيادة واإلستقامة  -2

 .تقليل األخطاء إلى أدنى قدر ممكن بأستخدام النظم الرقابية الداخلية -3

 . الفعالية لمراقبي الحسابات الخارجين اإلسستقاللية و تحقيق أعلى قدر من -4

 بدور المراقبين بالنسبة ألداء الشركات . أصحاب المصالحإمكانية مشاركة  -5

                                                           

جدة: المعهد (، دور حوكمة الشركات والمراجعة الداخلية في تطور االقتصاد الوطنيعدابي إبراهيم احمد، س -(1)
 5م(، ص 2002االسالمي للبحوث والتدريب ، 

أهمية تطبيق معايير حوكمة الشركات لتفعيل نظم المراجعة الداخلية في المؤسسات د. مصطفى نجم البشاري،  -(2)
 21ــ20،)اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية ألجهزة الدولة، مؤتمر المراجعة الداخلية األول بالسودان، العامة بالسودان

 .11م(، ص 2002يناير
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، مجلس  المساهمون (1):ؤثر في التطبيق السليم لحوكمة الشركات وقواعدها وهيأطراف أساسية ت فهنالك   

 . أصحاب المصالح و اإلدارة ، اإلدارة

 :(2)يتطلب نجاح حوكمة الشركات ما يلي و    

، مع ضرورة توفر جهاز حصانة مسئولة عن الحوكمة الحوكمة ضرورية بأن  بالمنشاةإقناع جميع األطراف   

 . تشريعي يحمي القائمين علي تطبيقها مع وجود جهاز 

فإن هيكل الحوكمة يقوم على مبادئ  لما كان نظام الحوكمة يعتمد في األساس علي طبيعة ونشاط المنشأة و    

تقوم الشركة بوضع مجموعة من اللوائح للحوكمة  وفي ضوء تلك المبادئ المساءلة والعدالة والشفافية والمسئولية

 .( 3) اإلدارة أو الئحة الجمعية العمومية أو لجنة المراجعه .... ألخ كالئحة مجلسالداخلية 

رئيسية وهي على النحو   تنقسم المبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الى ستة مبادئ و 

 (OECD.2004التالي )

، مبداء المعاملة العادلة ، مبدأ حماية حقوق المساهمين ضمان وجود اساس الطار فعال لحوكمة الشركاتمبدأ 

لجميع المساهمين ، مبدأ حماية حقوق أصحاب المصالح ، مبدأ اإلفصاح و الشفافية ومبدأ مسئوليات مجلس 

 .اإلدارة

 و إدارة المخاطر (2) الرقابة والمساءلة ، (1) السلوك األخالقي  تقوم حوكمة الشركات على عدة ركائز منها
(3). 

                                                           

 11م ( ، ص 2002، ) اإلسكندرية : الدار الجامعية ،  حوكمة الشركاتان ، د. محمد مصطفى سليم -(1)
 
                                                                                                                                                                293 -292م ( ، ص ص 2010، ) القاهرة : دار النهضة العربية،  نظرية المحاسبةد. فؤاد  محمد الليثي ،  -(2)
،) الخرطوم: جامعة السودان للعلوم إستراتيجيات المنظمة وأثرها في حوكمة الشركاتفريد صالح سالمة الياس،  -(3) 

 .24(، صم2015والتكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، رسالة ماجستير العلوم في إدارة األعمال،
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، اإللتزام بقرارات  كوميةحو القرارات ال اإللتزام بالقوانين والتشربعات(4)  منهاير، توجد مجموعة من المعاي   

كتمالها ،وشفافية اإلفصاح  ومالئمة توقيته   .الجمعية العمومية و دقة وموضوعية التقارير المالية وا 

    )5(:نوعين همامحددات حوكمة الشركات في يمكن تصنيف     

كالقوانين و اللوائح ، وجود نظام مالي جيد  )1( التي يمكن إجمالها في و المحددات الخارجية : -1

 وكفاءة الهيئات و األجهزة الرقابية

تتمثل في قواعد وأساليب وتنظيم إداري يطبق داخل الشركات يحقق و التي  المحددات الداخلية: -2

 . أهداف االدارة والعاملين بالشركة

الوسائل التي يتم تصميمها وتنفيذها بهدف ترشيد وتوجيه  تلك لشركات هي فيما يمكن القول ان آليات حوكمة ا 

 .(1) ورقابة سلوك اإلدارة العليا التخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحقيق  مصالح المالك،

                                                                                                                                                                      

مستويات اإلطار الفكري للمحاسبة ومعايير المراجعة العامة آليات أساسية وفعالة د. محمد محمود أحمد صابر ،  -(1)
)اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، كلية التجارة، ورقة عملية مقدمة لمؤتمر حوكمة الشركات وأبعادها  في حوكمة  الشركات

 242م(، ص 2005، 10-2، الجزء الثاني ، المحاسبية واإلدارية واإلقتصادية 
  

، ) اإلسكندرية : الدار الجامعية ، المتطلبات –التجارب  –حوكمة  الشركات ، المبادئ د. طارق عبد العال ،  -(2)
 225 -222م (، ص ص 2005

لنشر والتوزيع، د. محمد محمود المكاوي، إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية، )القاهرة: المكتبة العصرية ل -(3)
 .19م(، ص 2012

، )الخرطوم :  دور لجان المراجعة في تفعيل حوكمة الشركات  في البنوك  السودانيةفاطمة حسين أحمد إدريس ،  -(4)
م(، 2010جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية الدراسات  العليا ،رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل غير منشورة، 

 49ص 
  ،المراجعة  الداخلية  في  اطار  حوكمة  الشركات  من  منظورة  طبيعيةأ. مصطفي  حسن  بسيوني  السعدني  ،   -(5)

 111-110م ( ص ص2005)القاهرة: دار  النهضة  ، 
 395د. محمد  سامي  راضي، مرجع  سابق، ص -(6) 
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وتتمثل  هذة اآلليات في مجلس اإلدارة ، لجان المراجعة حيث يمكن للجان المراجعة أن تسهم من خالل     

ءات الرقابة الداخلية و اإلدارية والتأكد من االلتزام ومدي الفعالية وكذلك فحص وتقيمم ومتابعة أعمال تقييم إجرا

قتراح تعينه وتحديد أتعابه التي يتقاضاها ، وأيضا من اآلليات المراجعة الداخلية لما تقوم به  المراجع الخارجي وا 

دارة المخاطر إمراجعة إجراءات  و الية والتشغيليةفحص وتقييم مدى سالمة تطبيق الرقابة المحاسبية والممن 

وما تقوم به إبداء الراي في مدى عدالة تمثيله القوائم  ، ومن اآلليات أيضا المراجعة الخارجية تقييم تلك المخاطرو 

 (2) . المالية  للمركز المالي للمشروع ، ونتيجة أعماله مما يؤدي لتدعيم ثقة المهتمين بجودة اإلفصاح المالي

 مفهوم واهمية وأهداف التقارير المالية

عرفت التقارير المالية بأنها "هي عملية إتصال تترجم الشركة من خاللها األحداث التي تؤثر على مركزها    

 3. المالي وشئونها بحيث تزود المستخدمين بالمعلومات الهامة عن مركزها المالي"

 :بأنها   لتقارير الماليةاأن  من خالل التعريف السابق يستنتج الباحث   

 .تحتوي على المعلومات التي تعتبر محصلة الناتج النهائي للنظام المحاسبي ومتخذي القرار .1

 أداء لتقييم أداء المشروع خالل فترة معينة ووسيلة تواصل م األطراف الخاريجة. .2

نشأة على توليد تدفقات نقدية على توصيل المعلومات الالزمة عن قدرة الموتتثمل أهمية التقارير المالية     

يعتبر المستثمرون والدائنون الحاليون و موجبة مستقبلية تمكنهم من اتخاذ القرارات االستثمارية بصورة رشيدة 

والمرتقبون وكذلك الموردون والعمالء ومن لهم ارتباطات مالية حالية أو مقبلة مع المنشأة هي الفئات الرئيسية 

                                                                                                                                                                      

، ي الحد من مخاطر االئتمان المصرفيدور اآَلليات المحاسبية لحوكمة  الشركات فنسيبة عوض اهلل علي،  -(1)
 21م (، ص 2014المحاسبة غير منشور، في ماجستير  رسالة )الخرطوم: جامعة النيلين ، كلية الدراسات  العليا ، 

المراجعة الخارجية المفاهيم االساسية وآليات التطبيق للمعايير د. محمد سمير الصبان، ود. عبد الوهاب نصر،  -(2)
 141م(، ص 2002، ) االسكندرية: الدار الجامعية للنشر، رف عليهالدولية المتعا

 
دراسة مسحية لمدى تحقيق التوافق في التقارير المالية من خالل إستخدام معايير التقرير د. سوزان جمال الدين " 3

 .311(، ص 2009رابع، "، )المجلة العلمية لقطاع كليات  التجارة، جامعة األزهر، كلية التجارة، العدد الالمالي الدولية
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مالية ذات الغرض العام خارج المنشأة، وكل هؤالء األفراد لديهم مصلحة اقتصادية  التي تستخدم التقارير ال

 .)1(مباشرة أو غير مباشرة

  لخص عدد من الكتّاب والباحثين أهداف التقارير المالية في اآلتي :

ة توفير معلومات حول المركز المالي , واألداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة بحيث تكون مفيد .1

 لمستخدمين متنوعين في صنع القرارات اإلقتصادية. 

 . (2)، تقديم معلومات عن األداء المالي للمنشأة .2

لشركةلالمساعدة في إتخاذ القرارات الخاصة باإلستثمار في األسهم  .3
(3). 

نيفة ري الباحث  أن أهداف التقارير المالية ليست ثابتة وإنما تختلفف بفاختالف البيئفة االقتصفادية والقانوي 

والسياسية واالجتماعية التفي تقفدم فيهفا التقفارير وأيضفا بفاختالف أنشفطة ومجفال عمفل المنشفآت المقدمفة للتقفارير 

 .المالية, كما أن المعلومات التي تحتويها التقارير المالية تنشأ أساساً من احتياجات المستخدمين الخارجين

قد أصفدر ويتم إعدادها بصورة منتظمة ودورية من الحسابات,  التقارير المالية األساسية هي تلك التقارير التيف   

( مجموعفة متكاملفة مفن التقفارير الماليفة علفى كاففة الوحفدات FASBمجلس معايير المحاسفبة الماليفة األمريكفي )

المحاسبية , يتم إعدادها بصورة دورية وهي
(4): 

عن طريق تحديد صافي الربح الفدوري واإلفصفاح  بأنها قائمة يتم فيها بيان نتيجة األعمال وعرفت  قائمة الدخل  

عففن مكوناتهففا الرئيسففية
 

مسففتخدمي المعلومففات المحاسففبية عففن األداء المففالي للمنشففأة خففالل فتففرة , فهففي تففزود (5)

   .  (1) محددة

                                                           
"، )الخرطوم: رسالة ماجستير أثر ااإلفصاح عن األصول غير الملموسة على جودة التقارير الماليةأحمد عبداهلل عبداهلل " 1

 .45م(، ص 2011في المحاسبة غير منشورة، جامعة النيلين، كلية الدراسات العليا، 
، " شرح معايير المحاسبة الدولية والمقارنة مع المعايير موسوعة معايير المحاسبةد. طارق عبد العال حماد،  -2

 .13م(، ص2002(" )القاهرة: د. ن، 1األمريكية والبريطانية والمصرية " عرض القوائم )
، رسالة ماجستير في االستثمار في األوراق المالية والتنمية االقتصادية في السودانشوقي عزمي محمود حسنين،  -3

 . 12م، ص2005، كلية الدراسات العليا، جامعة الزعيم األزهري، المحاسبة غير منشورة
 .109)الخرطوم: د.ن، د.ت(، ص  نظرية المحاسبة،الهادي آدم محمد ابراهيم،  -4
 .235م(، ص 2003)عمان: دار وائل للطباعة والنشر،  النموذج المحاسبي المعاصر،رضوان حلوة،  -5
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ة بأنها تصوير للوضع المالي للوحدة المحاسفبية وذلفك ففي لحظفة زمنيف عرفت  قائمة المركز المالي أو الميزانية   

فإن محتويات قائمة المركز المالي هي عناصر لحظيفة وتعفرف محاسفبياً بمصفطلح  ههي تاريخ إعداد القائمة وعلي

األرصدة
(2). 

هي حلقة الفربط بفين قائمفة الفدخل وقائمفة المركفز المفالي, وقفد تتعفدد مصفادر قائمة التغيير في حقوق الملكية و    

خصيص قائمة منفردة لبيان هذه المصادر المتعددةالتغير في حقوق الملكية بحيث يتطلب األمر ت
(3). 

تظهفففر رأس المفففال المفففدفوع, وكفففذلك كاففففة المتغيفففرات ففففي رقفففم األربفففاح)المحتجزة( غيفففر الموزعفففة   فهفففي  

واالحتياطات ولذلك يؤثر على هذه القائمة مصدرين أساسيين: األول: رأس المال اإلضفافي أمفا الثفاني فيتمثفل ففي 

قد تكون توزيعات لألرباح أو توزيعات من رأس المالالتي  والتوزيعات 
(4). 

تفوفر معلومفات عفن العناصفر التفي أدت إلفى تغيفر رصفيد  القائمفة التفي  حيث أنها قائمة التدفق في حقوق الملكية 

مة النقدية , سواء كان ذلك ناتجاً عن النشاط التشغيلي أو االستثماري أو التمويلي, وهي قائمة توضح كيفية تغير قي

وذلففك مففن خففالل ثالثففة أنشففطة وهففي األنشففطة التشففغلية , و األنشففطة اإلسففتثمارية و  (5) النقديففة فففي فتففرة محففددة

 .(1) األنشطة التمويلية

تتطلفب المعفايير المحاسفبية إعفداد قائمفة  قائمة السياسات المتبعفة و اإليضفاحات المتممفة للقفوائم الماليفة حيفث    

تففي تتبعهففا الوحففدة االقتصففادية واإليضففاحات المتممففة للقففوائم الماليففة. وتعتبففر هففذه مسففتقلة للسياسففات المحاسففبية ال

 القائمة جزء ال يتجزأ من مصطلح القوائم المالية األساسية.

                                                                                                                                                                      

المحاسبة، شرح معايير المحاسبة الدولية ومقارنتها مع المعايير األمريكية موسوعة معايير طارق عبدالعال حماد،  -1
 . 151م( ،ص 2003، الجزء األول، )اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر، والبريطانية والعربية

 .215، مرجع سابق، صنظرية المحاسبةعباس مهدي الشيرازى،  -2
 .221عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص  -3
 .172يحيى محمد أبوطالب، مرجع سابق، ص  -4
، المراجعة البيئة ودورها في تحسين نوعية التقارير المالية لمنظمات االعمال السودانيةعمر السر الحسن محمد،  -5

 . 12م، ص 2012كلية الدراسات العليا ، جامعة النيلين "رسالة دكتواراه في المحاسبة غير منشورة، 
)اإلسكندرية: الدار الجامعية،  دئ المحاسبة المالية نظام معلومات لخدمة متخذي القرارات،مباأحمد صالح عطية،  -1

 .31م(، ص2004
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ومن أهم اإليضاحات التي يتم اإلفصاح عنها في هذه القائمة ما يلي
(1): 

i- عة.عرض أسس إعداد القوائم المالية, والسياسات المحاسبية المتب 

ii-  والتي لم يتعم عرضها في صلب القوائم المالية األساسية. المهمةاإلفصاح عن البيانات 

( 2)تتمثل في تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحساباتتقارير وصفية  أما التقارير المالية الغير أساسية فهي   

وهنالفك مفن   (3) يفة دوريفة وتقفارير قطاعيفة, كما يوجد تقارير مالية إضافية )ملحقة ( فهنفاك مفن قسفمها إلفي مال

ومففن حيففث المسففتوي اإلداري وهنالففك مففن صففنفها مففن حيففث الوظيفففة اإلداريففة )تقففارير  قسففمها مففن حيففث الفتففرة

تخطيطية, تقارير رقابية, تشغيلية , وتقارير خاصفة ( ومفن حيفث الدوريفة )تقفارير فوريفة, تقفارير حسفب الطلفب 

وتقارير دورية(
 (4)    . 

 م ومقومات وأهمية  اإلفصاح المحاسبيمفهو

بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر االستفادة  ) عرف اإلفصاح بشكل عام بأنهتم ت     

 إيضاً بأنه ). وعرف (منها أو استخدامها, فاإلفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن ال يعلمها

وهذا يعني أن تظهر  (ت التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية إظهار كل المعلوما

 (.2)  المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل

 التاليففةيرتكففز اإلفصففاح علففي المعلومففات المحاسففبية فففي القففوائم المنشففورة علففى المقومففات األساسففية الرئيسففية    
(5:)- 

                                                           
م(، 1991، )اإلسكندرية: دار مركز اإلسكندرية للكتاب، مبادئ المحاسبة الماليةمصطفى رضا عبد الرحمن وآخرون،  -1

 .29ص
 ) .www.cma.org.sa 4)هيئة السوق المالية السعودي , ص  - 2
 .23م(، ص2005، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، دليل المتثمر إلى بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال حماد،  -3
عة )غزة: الجام فاعلية نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحقيق جودة التقارير المالية،أسامة كمال دهمان،   -4

 .23م(، ص 2012اإلسالمية، كلية التجارة، رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل، 

 50-40 ص ، صمرجع سابق محمد مطر،  -5

http://www.cma.org.sa/
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 -. المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية :1    

حيففث يجففب إعففداد التقففارير الماليففة فففي فرضففية أساسففية هففي وجففود مسففتويات مختلفففة مففن الكفففاءة فففي تفسففير   

 االمعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير مما يضع معدي هذه التقارير أمام خيارين رئيسفين همف
:- 

  .  إعداد التقارير المالية وقف نماذج متعددة حسب تعدد إحتياجات الفئات التي تستخدمها. -  

   إصدار تقرير مالي واحد لكنه متعدد األغراض بحيث يلبي جميع احتياجات مستخدميها. -   

ففي التقفارير الماليفة على مبدأ المستخدم المستهدف كقاعدة لتحديد أبعفاد اإلفصفاح المناسفب  ثيتفق الباح      

فأنهم يختلفون بشأن تحديد هوية هذا المستخدم, ويرى البعض بأنه المستثمر العادي ذو المهفارة المحفدودة هفو مفن 

يجب اعتباره المستخدم الرئيسى لتلك البيانفات, بينمفا  يفرى آخفرون بفأن المحلفل المفالي هفو المسفتخدم المسفتهدف 

المالية المنشورة, وذلك بناء على أساس أن المستثمر العادي يكون ففي معظفم  الذي يحدد أبعاد اإلفصاح في القوائم

األحيان غير مؤهل لفهم المعلومات المحاسبية على عكفس المحلفل المفالي الفذي بمفا لديفة مفن تأهيفل وخبفره مهنيفة 

  يكون األكثر قدرة على فهم وتفسير تلك المعلومات .
  -أغراض استخدام المعلومات المحاسبية : -2

 .طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها -3

 .تحديد أساليب ووسائل األفصاح عن المعلومات المحاسبية -4

 .توقيت اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية -5 

  فيما يمكن أيجاز العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي كما يلي : العوامل البيئية )1( , العوامل اإلقتصادية)2( 

, العوامل السياسية)3 ( , العوامل اإلجتماعية)4( , العوامل القانونية )5( , العوامل الثقافية )6( ، العوامل المتعلقة 

. التنظيمية بالمنشأة  العوامل و بالمعلومات  

                                                                                                                                                                      
 

جامعة الملك سعود –محمود إبراهيم تركي " متطلبات اإلفصاح العامة وقياس مدي توافرها في التقارير المالية للشرككات المساهمة  - 1

 43ص  – 1223مركز البحوث   –
 .23مرجع سابق  –خالد عبد الرحمن علي - 2
 42ص  1226-الكويت  -يوسف عوض العادلي " المحاسبة المالية " المجلد األول  - 3

4-  Marilyn Taylor Zazeski “Spontaneous harmonization effects of culture and market focus on 
accounting disclosure practices –Issue 2 Mar -2000- :30 

 .22ص  -1225مرجع سابق  -محمود إبراهيم تركى  - 5
6 -- Marilyn Taylor Zazeski previous reference-2000 :7 
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و  القففوائم الماليففة , إسففتخدام المصففطلحات الواضففحة (1)فففي  أسففاليب وطففرق اإلفصففاح المحاسففبي ويمكففن تحديففد

المتعارف عليها , المعلومات بين األقواس , المالحظات و الهوامش , التقارير و الجداول الملحقة , تقرير مجلفس 

 اإلدارة , تقرير المراجع القانوني و اإلفصاح عن معلومات لم يتم اإلفصاح عنها بالوسائل األخري .

مظاهر اإلقتصاد الجديد , نظام حوكمة فيما يمكن تلخيص  عوامل ظهور جودة اإلفصاح المحاسبي في      

الشركات و األزمة المالية العالمية وأسبابها المتمثلة في عدم تماثل المعلومات وضعف النظم المحاسبية و 

 .  ( 2) اإلفصاح و األطر القانونية

يمكن اإلشارة إلى أنواع اإلفصاح تبعاً لألهداف من خالل ما يليكما      
(3) 

 .المصالح ألصحاببحيث تكون التقاير غير مضللة  ي:اإلفصاح الوقائ .1

اإلفصاح عن المعلومات المناسبة ألغراض إتخاذ القرارات اإلفصاح التثقيفي ) اإلعالمي(: .2  

 .يقوم علي الموضوعية  و التعامل المتكافئ لكافة متخذي القرار :(4) اإلفصاح العادل. 3

)5(
   4. اإلفصاح الكافي: ادني حد للمعلومات يجب اإلفصاح عنها بماال يجعل التقارير مضلله

اإلفصاح اإلجباري. 5 
 يكون حتميا لتحقيق التوزيع األمثل للموارد علي وسائل اإلنتاج. :(1)

 المقنن عالوة على تكلفته المباشرة ونشرها وتوزيعها لألطراف المهتمة. اإلفصاح اإلختيارى:.1

ها.نات وظروف المنشأة وطبيعة نشاطمي البيايراعي فيه حاجة مستخد اإلفصاح المناسب: .1   

                                                           
،)  والشــفافية ، المجلــة العلميــة للبحــوث والدراســات التجاريــةح فصــارجيــة ودورهــا فــى زيــادة فعاليــة اإل، المراجعــة الخالحســن عبــد الجليــ -1

 . 23-22(، ص ص  2002،  1لية التجارة  ، العدد جامعة حلوان :  ك

 . .15( ص 2116أحمد عبده ونيس , مدحت أيوب ,إقتصاد المعرفة ) القاهرة مركز بحوث الدول النامية , – 3
 121 ، مرجع سابق. ص لطيف زيود وآخرون - 3

 50-40محمد مطر، مرجع سابق، ص ص  -4
 

 

ات )المفاهيم , المبادئ , التجارب , تطبيقات الحوكمةفي المصارف ( الدار الجامعية , حوكمة الشرك –حماد , طارق عبد العال  - 5

 .113ص -2115مصر 
-15( ص ص 2001كمال الدين مصطفى الداهراوى ومحمد السيد سرايا، المحاسبة والمراجعة ،  )اإلسكندرية: الدار الجامعية ،  -6

11  
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 (1) شمول التقاريرو تغطيتها ألي معلومات ذات أثر محسوس علي القاري اإلفصاح الكامل :. 8

مستويات اإلفصاح يمكن تلخيصها في التاليكما تجدر اإلشارة إلي ان 
(2)  :- 

 الحياة العملية.وهو النظري الذي ال يمكن تطبيقة في  -المستوي المثالي لإلفصاح : -1
 .المستوي الواقعي )الممكن أو المتاح (  -2

يمكن تلخيص خصائص اإلفصاح المحاسبي في التالي فيما     
3 :- 

 غير كمية علي شكل تقارير مالية معبراً عنها بمبالغ.وتقديم معلومات كمية  .أ
 إختالف درجة الموضوعية و الثقة نتيجة إلختالف عملية المعالجة للبيانات. .ب
اإلفصاح المحاسبي وتجاوزه متطلبات التقارير المالية التقليدية نتج عنه تقديم معلومات تطور  .ج

 تخص الموارد البشرية و المحاسبة اإلجتماعية . 

لكي تتمكن المعلومات المحاسبية من تحقيق هدفها في اإلفصاح فإنها يجب ان تتسم بالتالي  
(4)  

  الدقة في وصف وتصوير المركز المالي للشركة. 

 . المالئمة وأن تكون وثيقة الصلة بالقرارات المتخذة 

 . التوقيت المناسب للعرض لما له من أهمية في إتخاذ القرارات 

 . الوضوح وخلوها من اللبس والغموض وسهلة األستيعاب من قبل مستخدميها 

 . األمانة و الموضوعية وان تكون لها دالله معينة 

 لنفس األساليب المحاسبية . ان تعكس ثبات المنشأة في إستخدامها 

 . الصدق في العرض بأن تكون األرقام علي إتفاق وتعكس ما يحدث بالفعل 

 . حيادية المعلومية وإستقالليتها وعدم تحيزها 

 . قابليتها للتحقق في كل زمان ومكان 
في التالي أهمية و متطلبات اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية يمكن تلخيص

(5) :- 

اسات المحاسبية :السي-1  
                                                           

إمكانية تطبيقها علي ارض الواقع  في الشركات المدرجة في السواق المالية " مجلة إربد الظاهر  و الخطيب " الحاكمية المؤسسية و - 1

 .2116للبحوث العلمية المجلد العاشر , العدد األول 
 . 371-371محمد مطر مرجع سابق ص  - 4
ص  -2112الجزائر   –لبواقي جامعة ام ا–حواس صالح " التوجة الجديد نحو معايير اإلبالعغ المالي الدولي " أطروحة دكتوراه  -3

121 
 .162ص  -2114نظرية المحاسبة الفروض و المفاهيم و المبادي ( سبتمبر  –يوسف محمد جربوع  - 4
 .411ص  -2111-رضوان حلوه حنان " تطور الفكر المحاسبي مدخل نظرية المحاسبة " الدار العلمية للنشر عمان  - 5
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وصف للصفقات المبرمة بين المنشأة وأطراف أخري . األطراف و الصفقات المهمة :-2  

 يتم أعداد القوائم المالية علي أساس مبداء األستمرارية. الشكوك حول إستمرار المنشأة :-3

   وهي تلك التي تأخذ صفة عدم التاكد من حدوثها أو مبالغها. اإللتزامات المحتملة :-4

 ترفق األحداث الآلحقة بشكل مالحظات بالقوائم المالية . األحداث الآلحقة :-5

ويري الباحث ان التطبيق األمثل للمعاير المحاسبية الدولية هو أهم متطلبات اإلفصاح المحاسبي وهو يتعبر     

الهامة لما فيها من قواعد إفصاحاً عاماً , كما تعتبر المعايير الدولية و القواعد المحلية من متطلبات اإفصاح 

وإجراءات وإلتزامات يجب أن تلتزم بها الشركات وتطبقها عن إعداد قوائمها المالية و تمنح هذه المعايير و 

القواعد القوه و الدقة و الموضوعية للقوائم المالية وتعزز الثقة فيها واإلعتماد عليها وأيضاً سهولة فهمها لمتخذي 

 ساس موحد .القرار ألنها أعدت علي ا

كمففا يففري الباحففث وإنطالقففام مففن نظففام الرقابففة الداخليففة والففذي يقففوم علففي تقليففل األخطففاء ولففيس منعهففا فهففو   

يعطففي تأكيففد معقففول ولففيس مطلففق علففي تقليففل اإلخطففاء بالمعلومففات المحاسففبية ممففا يعنففي وجففود خطففاء ولففو 

حاسفففبي التفففي تبنفففي  عليهفففا التقفففارير قليفففل ولمفففا كانفففت هفففذه المعلومفففات المحاسفففبية  هفففي مخرجفففات النظفففام الم

الماليفففة ففففيمكن القفففول إذن أنهفففا اي التقفففارير الماليفففة لفففيس بإماكنهفففا اإلرتقفففاء إلفففي درجفففة اإلفصفففاح التفففام أو 

الكامفففل والفففذي هفففو محفففور بحثنفففا مفففن خفففالل هفففذا المبحفففث فهفففي كمفففا الرقابفففة الداخليفففة تعطفففي تأكيفففد معقفففول 

التقفففارير الماليفففة فيمفففا إذا تفففم العمفففل بالنقفففاط التفففي تفففم ولفففيس مطلفففق علفففي جفففوده اإلفصفففاح المحاسفففبي ففففي 

 .اإلشارة إليها في هذا الملخص

 عينة الدرراسة :

 ,نائبتم تحديد عينة الدراسة بمواصفاتها العلمية التي تحقق أغراض الدراسة من ذوي االختصاص من مدير ,

كمة الشركات في جودة دور حولتحقيق أغراض الدراسة )و ,موظف مخاطر ,موظف ائتمان ,رئيس قسم

  (.االفصاح المحاسبي للتقارير المالية

 إختبار الفرضيات:

(إلختبار الفرضيات لمعرفة داللة الفروق في tسيتم إستخدام أسلوب اإلنحدار الخطي البسيط والمتعدد واختبار )

 إجابات أفراد عينة الدراسة علي عبارات كل فرضية.
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 إختبار الفرضية األولى:  .0

" هناك عالقة ذات داللة احصائية بين لجان المراجعة وجودة االفصاح المحاسبي لفرضية علي أننصت هذة ا 

للتأكد من صحة الفرضية سيتم إستخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث و  للتقارير المالية

بي للتقارير المالية كمتغير تابع ( وجودة االفصاح المحاسx1تم تحديد لجان المراجعة كمتغير مستقل ممثل بـ )

 وذلك كما في الجدول اآلتي: yممثل بـ ) )

 ( 22/2/4الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية االولى.

القيمة  (tأختبار ) معامالت االنحدار 

 ((Sigاالحتمالية

 التفسير

 
 معنوية 00000 24323 342.2

 
 ويةمعن 00000 54052 84075

  8465 (االرتباط ) معامل

  8403 (التحديد ) معامل

 النموذج معنوي 2674322 (أختيار  )

Y=2.343+0.875x 

 م2012المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

كمتغير  لجان المراجعة( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط قوي بين 23/3/4يتضح للباحث من الجدول )

(, 1.65كمتغير تابع, حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط ) جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةو مستقل

كمتغير مستقل تؤثر بـ  لجان المراجعة(, هذه القيمة تدل على ان 1.22( )و بلغت قيمة معامل التحديد )

, و نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث )المتغير التابع( جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية(على 22%)

لجان , ومتوسط أثر 1.232(, و1.111( وهي دالة عن مستوى داللة )167.233) (Fبلغت قيمة أختبار )
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تؤثر  لجان المراجعة: وتعني أن 5.251يساوي مرة, و جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةعلى  المراجعة

 .%22بــ  ر الماليةجودة االفصاح المحاسبي للتقاريعلى 

مما تقدم يستنتج الباحث أن فرضية الدراسة األولي والتي نصت على: " هناك عالقة ذات داللة احصائية بين 

 " قد تحققت.جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةو لجان المراجعة

 إختبار الفرضية الثانية:  .6

جودة االفصاح المحاسبي و المراجعة الداخليةبين " هناك عالقة ذات داللة احصائية عليالفرضيةهذه تنص  

وللتأكد من صحة الفرضية سيتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء النموذج حيث  "للتقارير المالية

كمتغير تابع ممثل  جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية( وx2كمتغير مستقل ممثل بـ ) المراجعة الداخليةأن 

 :وذلك كما في الجدول اآلتي( yبـ )

 ( 24/2/4الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الثانية: 

 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار ) معامالت االنحدار 

 
 معنوية 00000 24565 24567

 
 معنوية 00000 4533. 84600

  8476 (االرتباط ) معامل

  8465 (تحديد )ال معامل

 النموذج معنوي 3224.28 (أختيار  )

Y=1.567+0.688x 

 المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 
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 المراجعة الداخلية( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بين 24/3/4يتضح للباحث من الجدول )

كمتغير تابع, حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط  ماليةجودة االفصاح المحاسبي للتقارير الكمتغير مستقل و

كمتغير مستقل  المراجعة الداخلية(, هذه القيمة تدل على ان 1.65( )(, وبلغت قيمة معامل التحديد )1.76)

)المتغير التابع(, ونموذج االنحدار البسيط  جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية( على %65تؤثر بـ )

, متوسط 1.562(, و1.111( وهي دالة عن مستوى داللة )211.411)Fحيث بلغت قيمة أختبار ))معنوي 

المراجعة , وتعني  4.522يساوي مره, وجودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية على  المراجعة الداخليةأثر 

 .%65 جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةتؤثر على  الداخلية

تج الباحث أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أن: " هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مما تقدم يستن

 " قد تحققت.جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةو المراجعة الداخلية

  إختبار الفرضية الثالثة: .2

جودة االفصاح  جية والمراجعة الخار: "هناك عالقة ذات داللة احصائية بين أن  الفرضية علىهذه تنص  

"وللتأكد من صحة الفرضية سيتم استخدام اسلوب االنحدار الخطي البسيط في بناء  المحاسبي للتقارير المالية

 جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية( وx2كمتغير مستقل ممثل بـ ) المراجعة الخارجيةالنموذج حيث أن 

 دول اآلتي:وذلك كما في الج( yكمتغير تابع ممثل بـ )

 

 ( 25/2/4الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس الفرضية الثالثة: 

 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار ) معامالت االنحدار 

 
 معنوية 00000 34508 24770

 
 معنوية 00000 4685. 84502

  .840 (االرتباط ) معامل
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  8407 (التحديد ) معامل

 النموذج معنوي .3224.2 (ختيار  )أ

Y= 1.778+0.981x 

 .المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية

المراجعة ( قد أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بين 25/3/4يتضح للباحث من الجدول )

حيث بلغت قيم معامل االرتباط  كمتغير تابع, جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةكمتغير مستقل و الخارجية

 المراجعة الخارجية(, وهذه القيمة تدل على ان 1.27( )(, وبلغت قيمة معامل التحديد )1.24البسيط )

)المتغير التابع(, و نموذج  جودة االفصاح المحاسبي للتقارير المالية( على %27كمتغير مستقل تؤثر بـ )

(, 1.111( وهي دالة عن مستوى داللة )233.434)Fتبار ) )االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أخ

( مرات, 2يساوي ) جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةعلى  المراجعة الخارجيةو متوسط أثر  2.221

 جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةتؤثر على  تبععندما ت المراجعة الخارجية, وتعني ان 4.612

 .%27ب

ستنتج الباحث أن فرضية الدراسة الثالثة والتي نصت على أن: " هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مما تقدم ي

 " قد تحققت.جودة االفصاح المحاسبي للتقارير الماليةو  المراجعة الخارجية

 

 النتائج و التوصيات :

 ملخص النتائج :

 في التالي : يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة   

يوجد اثر ذي داللة إحصائية بين لجان المراجعة و جودة اإلفصاح في التقارير الماليه , إذ بلغ معامل  -1

مما يدل علي تفسير لجان المراجعة   0.82ففسر ما نسبتة   2R( أما معامل التحديد 0.65) Rاإلرتباط 

 في التقارير المالية . في التغير الحاصل علي مستوي اإلفصاح المحاسبي %22بما نسبتة 

يوجد أثر ذي داللة إحصائية بين المراجعة الداخلية وجودة اإلفصاح في التقارير المالية حيث بلغ معامل  -2

من التغيير الحاصل علي مستوي  %65ففسر ما نسبته    R2( أما معامل التحديد 0.76)  Rاإلرتباط 

  اإلفصاح في جودة التقارير المالية .



 
 

23 
 

اللة إحصائية بين المراجعة الخارجية وجودة اإلفصاح في التقارير المالية إذ بلغ معامل يوجد أثر ذي د -3

للمراجعة الخارجية كمتغير مستقل  %27ففسر ما نسبته   R2( إما معامل التحديد 0.84) Rاإلرتباط 

 علي مستوي اإلفصاح المحاسبي في جودة التقارير المالية كمتغير تابع . 

 التوصيات :

لي تعميق مفهوم وقواعد الحوكمة وتطويرها لضمان األلتزام بتطبيقها وذلك من خالل إقامة العمل ع -1

 الدورات و الندوات و المؤتمرات .

العمل إلي إيجاد إطار علمي متكامل لنشر مفهوم الحوكمة علي نطاق جميع األطراف ذات العالقة حيث  -2

ت و التعليمات التي توضح مفاهيم يكون هذا اإلطار هو الدليل اإلسترشادي مع أصدرا النشرا

 وتطبيقات الحوكمة.

ضرورة وضع آلية إلختيار أعضاء مجلس األدارة وتحديد اإلختصاصات و المهارات الفنية المطلوب  -3

 توافرها بعضو مجلس اإلدارة لما لهذا المجلس من أهمية .

زامياً مع العمل علي فرض دليل خاص بالحوكمة يتم إصدارة من جهات األختصاص ليكون إل -4

  األستعانة بأصحاب الخبرات في هذا المجال .

 

 -قائمة المراجع العربية :

 (.5م، ص 6112)احمد، ،  -0

 (.62م، ص6105) الياس، ، -6

 (.24م، ص 6101)إدريس ،  -3

 (.  070ص -071م، ص6115) أ. السعدني ،  -2

 (.24، ص  0422)العادلي ، -5

 (. 004، ص  م6112) الظاهر  و الخطيب،  -2

 (. 22ص -25، ص 6110)الداهراوى و سرايا، ، -7

 (.020م، ص 6116)الصبان، ود. نصر،  -2

 (.07م، ص6112)البشاري،  - 4

 643 -646م ، ص 6101)الليثي ،  -01
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 (.04م، ص 6106)المكاوي،  -00

 (. 23، ص 0443)تركي ،  – 06

 (.62، ص 0425)تركى،  -03

 (.003م،  ص6115) حماد ، عبد العال  ،  -02

 (. 211م ، ص 6110)حنان ، -05

 (.327، ص6114)جمال الدين ،  -02

 (.024م، ص 6102)جربوع ،  -07

 .( 6102–مجلة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية –خلف وآخرون ) -02

 (.63م، ص 6106) دهمان،  -04

 (.37م، ص6112)عطية،  -61

 (.64م، ص0442)عبد الرحمن وآخرون،  -60

 ( . 63ص-66، ص  6116بد الجليل،)ع -66

 (.665ص  -666م، ص 6115)عبد العال  ،  -63

 (.67م ، ص 6102علي، ) -62

 (. 02م، ص 6112)سليمان ،   -65

 (.622م، ص 6115)صابر ،  -62

 ( .060م،  ص 6112صالح ،  ) -67

 .(640-622 ،616،كامل وعوض هللا )  -62

 .( 26م، ص 6106محمد، ) -64

 ) .www.cma.org.sa 2السوق المالية السعودي ، ص  )هيئة - 31 

 (. 05، ص 6112 ونيس ، ) -30
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