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 البحث ملخص
سبية يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التحقق من دور التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحا   

يز في الحد من غموض معلومات التقارير المالية بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بهدف تعز 
م ير؛ وتالمستثمرين في تلك التقار مصداقية التقارير المالية لجذب االستثمارات في مصر وإعادة ثقة 

ن ( مفرده تضمنت ثالث فئات )الباحثين والمراجعي150) التحقق من ذلك باستقصاء عينة مكونه من
تي ة والالخارجيين والمحللين الماليين(، وباستخدام بعض االختبارات االحصائية علي متغيرات الدراس

ة اإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاسبي تمثلت في ثالث متغيرات مستقلة تعبر عن التوسع في
ة(. لماليوهي )المعلومات السابقة، والحالية، والمستقبلية( ومتغير تابع وحيد وهو )غموض التقارير ا

ات توصلت الدراسة الي أن التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاسبية وخاصٍة المعلوم
ة من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصالسابقة والمستقبلية يحد وبشكل ملحوظ 

 المصرية، وذلك من خالل ما يوفره من معلومات تساعد على إمكانية المقارنة والتحقق. 

تقارير التقديرات المحاسبية، اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية، غموض ال :احيةالكلمات المفت
 المالية، جودة التقارير المالية.
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The Role of Expansion in the Disclosure  

of Accounting Estimates in Limiting Ambiguity 

of Financial Reports 

Abstract 
 

The main objective of this study is to emphasize the a significant role of 
disclosing the accounting work in reducing the ambiguity of financial 
reporting information in companies listed in the Egyptian Stock Exchange. In 
general, this aims to enhance the credibility of financial reports to attract more 
investments to Egypt, and further gain investors’ trust in such reports. This 
was verified by surveying a sample of (150) items that included three main 
categories (researchers, external auditors and financial analysts). Furthermore, 
a group of statistical tests were performed on the study variables, which are 
represented by three independent variables that express the expansion in the 
disclosure of accounting estimates information (past, current, and future 
information), in addition to a single dependent variable (ambiguity of financial 
reports). The study concluded that the expansion of the disclosure of 
accounting estimates information, especially past and future information, 
significantly reduces the ambiguity of the financial reports of companies listed 
in the Egyptian Stock Exchange; through the information such reports 
provides that helps in the possibility of comparison and verification. 

 

Key words: Accounting Estimates, Disclosure of Accounting Estimates, 
Ambiguity of Financial Reports, Quality of Financial Reports. 
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 للدراسةاإلطار العام -1
 الدراسة  مقدمة ومشكلة 1-1

 لماليةتعد التقديرات المحاسبية من أكثر القضايا إثارة للجدل والنقاش، حيث تنطوي التقارير ا
 عديهامعلى العديد من التقديرات المحاسبية المعقدة، وتمثل تلك التقديرات تحديًا كبيرًا لكل من 

ية، عدم التأكد المحيطة بها، والتحيزات االدار  ومراقبي الحسابات على السواء، وذلك بسبب ظروف
 وتقلب االسواق المالية ومخاطر االقتصاد.

 لمهنيةاكما القت التقديرات المحاسبية اهتماما متزايدًا في اآلونة األخيرة من جانب المنظمات 
سبية، إلى أن التقارير المالية تعتمد إلى حد كبير على التقديرات المحا FASBللمحاسبة، حيث أشار

أن  IASBبتحديد المفاهيم التي ترتكز عليها هذه التقديرات، كما أكد إطار  FASBواهتم إطار
  (FASB, 2018- IASB,2010) .استخدام التقديرات يعد جزء أساسي من إعداد القوائم المالية

يات التحد يد علي التقديرات المحاسبية في التقارير المالية الي العديد منوأدي االعتماد المتزا 
يادة ذلك ز اإلضافية والتي من أهمها انخفاض الثقة في جودة المعلومات الواردة بالتقارير المالية، وك

 تلكردة بمخاوف العديد من المنظمين والمهنيين ومستخدمي القوائم المالية بشأن جودة المعلومات الوا
رير التقابالتقارير، حيث تؤثر التقديرات المحاسبية بشكل مباشر علي جودة وداللة المعلومات الواردة 

 تقبل،المالية وذلك نتيجة للبعد الشخصي المتالزم في تقدير األحداث الخاصة بها والمتعلقة بالمس
ئم نب معدي القواوكذلك العتمادها علي الكثير من االحكام المهنية واالجتهادات الشخصية من جا

 المالية والتي تجعلها أكثر عرضة للتحيزات االدارية واألخطاء. 
ونتيجة الزدياد درجة التعقيد وعدم التأكد في معلومات التقديرات المحاسبية وخاصة في ظل  

تطور المعايير المحاسبية واستخدامها لمحاسبة القيمة العادلة وتعدد السياسات المحاسبية المتاحة في 
تيار بين السياسات معالجة البنود الواردة بالقوائم المالية ومع وجود الحرية الممنوحة لإلدارة في االخ

المحاسبية والممارسات البديلة لمعالجة نفس البند، كل ذلك يؤثر علي سالمة ومصداقية معلومات 
التقارير الما لية ، وذلك نتيجة الستغالل المعالجات والممارسات البديلة كوسيلة إلظهار التقارير 

اإلدارة في هذه التقارير للغير، مما المالية وتحويلها مما يجب أن تكون عليه إلي ما ترغب أن تظهره 
يعني استخدام االدارة للتقديرات المحاسبية كأداة غير مباشره للتالعب وعدم وضوح المعلومات الواردة 
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في بالتقارير المالية وعرضها  بطرقة مغايره لحقيقة ما يجب أن تكون عليه وهذا ما يؤدي الي ما 
 (.Ambiguity Financial Reportsيسمي بغموض التقارير المالية )

 في التساؤالت التالية: دراسةوفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة ال
 ؟يرات المحاسبية، وما هو أثر تلك التقديرات علي جودة معلومات التقارير الماليةماهية التقد -1
 اهية غموض التقارير المالية، وما هي المخاطر المترتبة علية؟م -2
 ن التقديرات المحاسبية؟عفي اإلفصاح المحاسبي  ما هي آليات التوسع -3
عن التقديرات المحاسبية في الحد من غموض  ثر التوسع في اإلفصاح المحاسبيأما هو  -4

 التقارير المالية؟

 أهداف الدراسة 1-2
 اسبيةفي التعرف على أثر التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المح لدراسةيتمثل الهدف الرئيس ل    

حقيق تد من غموض التقارير المالية المنشورة للشركات المقيدة في البورصة المصرية، ويمكن في الح
 ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:

 لتعرف على ماهية التقديرات المحاسبية وأثرها علي جودة معلومات التقارير المالية.ا -1
 والمخاطر المترتبة علية.لتعرف على مفهوم وأسباب غموض التقارير المالية، ا -2
لتوسع في االفصاح المحاسبي عن التقديرات المحاسبية في الحد من غموض تحديد دور ا -3

 التقارير المالية.
لتوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية تحديد أثر ا -4

 ميدانيًا.المنشورة للشركات المقيدة في البورصة المصرية 

 أهمية الدراسة 1-3
 من مجموعة عناصر يتمثل أهمها من وجهة نظر الباحث في اآلتي: الدراسةتنبع أهمية      

 لتحريفتعتبر التقديرات المحاسبية أحد أهم األدوات التي تستخدمها اإلدارة كوسيلة للتالعب وا -1
ي ظل مرونة المعايير في بنود القوائم المالية بغرض تحقيق مصالحها الذاتية، وخاصة ف

 المحاسبية وتعدد الطرق والسياسات البديلة للمعالجة المحاسبية.
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ا لية ومعظم المخاطر المترتبة على التالعب في عمليات التقديرات المحاسبية لبنود القوائم الما -2
ينتج عنها من غموض التقارير المالية وعدم تعبيرها عن حقيقية المركز المالي واإلداء 

 ي للشركة بما يضر بمصالح مستخدمي التقارير المالية.التشغيل
سبية ندرة الدراسات التي تناولت دراسة أثر التوسع في اإلفصاح المحاسبي عن التقديرات المحا -3

 في الحد من غموض التقارير المالية وال سيما في بيئة االعمال المصرية.

 منهجية الدراسة 1-4
 لى أسلوبين يتمثاًل في التالي:ع الدراسةاعتمد الباحث في منهجية   

ن ي بشأ: اعتمد الباحث في الدراسة النظرية على مراجعة األدب المحاسبأسلوب الدراسة النظرية -1
لك التقديرات المحاسبية وعالقة ذلك بغموض التقارير المالية ودور التوسع في اإلفصاح عن ت

 مقاالتقراءة وتحليل األبحاث وال التقديرات في الحد من غموض التقارير المالية. وذلك من خالل
ذات الصلة وإصدارات الهيئات المهنية والتنظيمية للمحاسبة المتاحة بالمكتبات وشبكات 

 االنترنت.
م ستخدا: اعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية على اختبار الفروض باأسلوب الدراسة التطبيقية -2

ئات قوائم االستقصاء الموجه لعينة من فاألساليب اإلحصائية المناسبة، وذلك من خالل تحليل 
 مجتمع الدراسة.

 تنظيم الدراسة 1-5
 تم تقسيمه إلى: دراسةتحقيقًا ألهداف ال      
 اإلطار العام للدراسة. -1
 اإلطار النظري للدراسة. -2
 الدراسة الميدانية. -3
 النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية. -4
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 ري للدراسةاإلطار النظ -2
 السابقةعرض وتحليل الدراسات 2-1
 يمكن عرض وتحليل الدراسات السابقة على النحو التالي: 

 (Lev, B. et al., 2010دراسة )
مة ناقشت الدراسة أثر التقديرات المحاسبية علي جودة القوائم المالية، ومدي نفعية ومالئ    

ا ارد بشأنهة الو المعلومات التي توفرها التقديرات المحاسبية للمستخدمين فيما يتعلق ببنود القوائم المالي
 التقدير المحاسبي. 

كن من ألداة التي تستخدمها اإلدارة ويموتوصلت الدراسة إلى أن التقديرات المحاسبية تعتبر ا    
ة ن جودأخاللها نقل المعلومات للمستخدمين بشأن النظرة المستقبلية لألداء التشغيلي للمنشأة، كما 

يرات القوائم المالية تتعرض للعديد من المعوقات وخاصة في ظل تحيز اإلدارة في عملية إعداد تقد
 محاسبية يمكن الوثوق بها.

 (2013،دراسة )صالح 
توي حاولت الدراسة قياس مستوي الدقة في التقديرات المحاسبية، والتعرف على أثر تحسين مس     

 دقة التقديرات المحاسبية على موثوقية معلومات القوائم المالية.
وتوصلت الدراسة الي أنه يجب االعتماد على نموذج لقياس دقة التقديرات وذلك من خالل      

ة لتقديرات التي تمت مع ضرورة اإلفصاح عن تلك النسبة في اإليضاحات المتممتحديد نسبة دقة ا
 للقوائم المالية. كما أن اإلفصاح عن مستوي دقة التقديرات المحاسبية يقود إلي زيادة وضوح

شركات مة للوموثوقية ومالءمة المعلومات الواردة بالقوائم المالية، إال أنه ال توجد قواعد إفصاح ملز 
 اح عن نسبة الدقة أو التحيز في عملية التقدير.باإلفص

  2014) الوهاب، دراسة )عبد
 وقد الية،اإلخباري للتقارير الم المحتوي  جودة علي المحاسبية التقديرات تناولت الدراسة تأثير     

 في يةالدولية والمصر  المحاسبة معايير ودور وطبيعتها المحاسبية التقديرات لبنود الدراسة تعرضت
 .بنودها تقدير وطرق  وبأساليبها بها التعريف
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 لتاليوبا تمامًا، تجنبها يصعب التي األمور من المحاسبية راتالتقدي الدراسة الي أن وتوصلت     
تلزم مما يس .اإلبداعية المحاسبة أساليب واتباع األرباح لممارسات إدارة خصباً  مجاالً  توفر فهي

 وجود عدم وضمان المحاسبية التقديرات معقولية مدى لمراجعة محددة وآليات خطوات اتباع ضرورة
 .المحاسبية التقديرات بسبب المالية القوائم في جوهرية تحريفات أو أي مخاطر

 (2016دراسة )عبد الرحمن وآخرون، 
 كيفيةهدفت الدراسة الي التعرف على دور التقديرات المحاسبية في إعداد التقارير المالية و      

 لتغلباستوي دقة التقديرات، وما هي االضرار الناتجة عن التحيز في عملية التقدير وكيفية تحسين م
 عليها.
ة لمالياوتوصلت الدراسة إلى أن التقديرات المحاسبية جزٍء رئيسيًا في عملية إعداد التقارير      

ؤثر التقديرات ي وخاصة في ظل التوجه نحو معايير المحاسبة الدولية. وأن التحيز في عملية إعداد
قدير بالسلب علي جودة معلومات التقارير المالية، كما أنه يمكن ضبط ظاهرة التحيز في عملية الت

من خالل مجموعة من اآلليات هي اإلفصاح عن التغير في السياسات المحاسبية واسباب تلك 
 التغير، وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، وضبط معايير المحاسبة.

 م(2016 ،دراسة )عيسى
الل خ، من هدفت الدراسة إلى قياس أثر التقديرات المحاسبية علي جودة التقارير المالية الفترية     

ي رية فتحليل أهمية موضوعية التقديرات المحاسبية وتحليل آثارها علي جودة التقارير المالية الفت
 بعض الشركات الليبية ميدانيًا. 

بية، اقب الحسابات ال ترتبط بمدي انجاز التقديرات المحاسوتوصلت الدراسة إلى أن مسئولية مر 
ولية ن معقموإنما تشمل مسئوليته في بذل العناية المهنية الواجبة في تقيم افتراضات اإلدارة والتحقق 

التقديرات، كما يقع على مستخدمي التقديرات المحاسبية بعض المسئولية من حيث مدي الفهم 
 حاسبيةالتقديرات، وقد توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن التقديرات المالصحيح لما تشير إليه هذه 

 لها تأثير معنوي علي جودة التقارير المالية الفترية. 
 (2017،دراسة )أسامة

منشورة ية الهدفت الدراسة إلى قياس أثر التقديرات المحاسبية على التعبير الصادق للتقارير المال     
 ة المصرية. للشركات المدرجة بالبورص
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ي سي علوتوصلت الدراسة إلى أن التقديرات المحاسبية لبنود األصول وااللتزامات لها تأثير عك     
ة لصدار االتعبير الصادق للتقارير المالية المنشورة لشركات العينة، وقد احتل بند المخصصات مرتبة 

ي ن باقعالتعبير الصادق، فضاًل  في كونه أكثر بنود التقديرات المحاسبية التي لها تأثير سلبي علي
 ألصولاالبنود التي تلت المخصصات وهي بند االستثمارات المالية، ثم بند معاشات التقاعد، ثم بند 
حت ية نجالضريبة المؤجلة، وأخيرًا بند العمر اإلنتاجي المتوقع لألصول. كما أن التقديرات المحاسب

 . للتقارير المالية والباقي يرجع لعوامل أخري  % من التغير في التعبير الصادق69.4في تفسير 
 (Sacer, et al., 2019دراسة )

 هدفت الدراسة إلى توضيح المواطن األكثر حساسية للتقديرات المحاسبية المرتبطة باألصول
 نشاة،الملموسة واألصول غير الملموسة، وبيان أثر هذه التقديرات على األداء والمركز المالي للم

 الية.ى أهمية المعلومات المفصح عنها بشأن التقديرات المحاسبية لتحليل القوائم الموالتأكيد عل
ات لتقدير اوتوصلت الدراسة إلى أن هناك تقلبًا في األداء والمركز المالي للمنشأة نتيجة الختالف 

ول المحاسبية في الحاالت التي تمثل فيها األصول الملموسة وغير الملموسة جزءًا كبيرًا من أص
إن فذا، الية. لالمنشآت. وعلي ذلك، فإن التقديرات المحاسبية سيظل لها تأثير كبير على القوائم الم

األمر يتطلب من المنشآت أن تفصح عن التقديرات المحاسبية الهامة بشكل كاٍف في اإليضاحات 
 المتممة للقوائم المالية بما ُيحسن من جودة هذه القوائم. 

وفي ضوء عرض الدراسات السابقة وبتحليل الباحث لما هدفت وتوصلت اليه كل دراسة من 
 تنتاج اآلتي:الدراسات السابقة يمكن اس

ة، لماليركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة العالقة بين التقديرات المحاسبية والتقارير ا -
افر وأثر التحيز في عملية التقدير المحاسبي علي جودة التقارير المالية للشركات، ومدي تو 

 خصائص الجودة في معلومات التقدير وأثر ذلك علي جودة التقارير المالية.
رير د تباين في نتائج الدراسات السابقة بشأن أثر التقديرات المحاسبية علي جودة التقايوج -

ينة يعة عالمالية للشركات، ويرجع هذا التباين الختالف بيئة الدراسة وفترة الدراسة أو حجم وطب
 الدراسة أو متغيرات الدراسة.
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 البيئة المصرية لدراسة لم تتعرض أي من الدراسات السابقة وخاصة الدراسات التي تمت في -
لدور التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية 

 بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

 وجودة معلومات التقارير المالية التقديرات المحاسبية 2-2
لق قة وخاصة فيما يتعتعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لكثير من التغيرات السريعة والمتالح

إثارة  غيراتبعملية قياس بعض بنود القوائم المالية، وُتعد التقديرات المحاسبية واحدة من أهم هذه الت
عتبر للجدل والنقاش، وعلي الرغم مما توفره هذه التقديرات من معلومات محاسبية هامة إال أنها ت

لتي ية واة علي العديد من التقديرات المحاسبموطنًا لخالفات غير محدودة، حيث تنطوي القوائم المالي
كل من تمثل التقديرات المحاسبية تحديًا كبيرًا ل كما تقوم اإلدارة بوضع االفتراضات الخاصة بها،

المحاسبين والمراجعين وذلك بسبب ظروف عدم التأكد المرتبطة بها وتقلبات األسواق المالية 
 تقديرضوء ما سبق وانطالقا من أهمية وخطورة عملية ال ومخاطر االقتصاد والتحيزات اإلدارية. وفي

لومات دة معالمحاسبي لبنود القوائم المالية سيحاول الباحث تناول التقديرات المحاسبية وأثرها علي جو 
 التقارير المالية من خالل تناول النقاط التالية:

 ماهية التقديرات المحاسبية 2-2-1
 المحاسبيةفهوم وخصائص التقديرات م -1

يمكن تناول مفهوم التقديرات من أكثر من منظور وبما أن الدراسة تركز على دراسة التقديرات      
من المنظور المحاسبي، لذا سيقتصر الباحث في تناوله لمفهوم التقديرات المحاسبية بما يتوافق مع 

هوم التقديرات المحاسبية منظور الدراسة، ولقد تناولت العديد من الهيئات المهنية والتنظيمية مف
 ,IAASB)واشارت الي أن مفهوم التقديرات من المنظور المحاسبي يرتكز على الجوانب التالية :

2015- CICA,2011)- ، 2019معايير المراجعة المصرية 
 دقة وذلكقية بالقيم التقديرية لبنود القوائم المالية التي يصعب أو يتعذر قياسها وتحديد قيمتها الحقي -

 ضوء المعلومات الماضية والحالية والمستقبلية. في
أكد القيمة التقريبية للبند في ظل غياب الوسيلة الدقيقة لقياسه ويستخدم في ظل ظروف عدم الت -

 المصاحبة لألحداث التي وقعت فعاًل أو التي من المحتمل وقوعها وتحتاج إلى استخدام الحكم
 الشخصي.
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تقديرات المحاسبية تتصف بمجموعة من الخصائص كما كما أشارت بعض الدراسات الي أن ال
 (Smieliauskas, et al., 2013وردت بالفكر المحاسبي ويتمثل أهمها في اآلتي: )

 عدم التأكد المصاحب للتقديرات المحاسبية، والذي يرجع الي نقص دقة القياس المرتبط بها -
تها تلك التقديرات أو عند مراجعونتيجة للحذر في استخدام األحكام الشخصية سواء عند إعداد 

  .في ظل ظروف عدم التأكد
ضعف الثقة في معلومات التقدير نتيجة انخفاض درجة االعتماد عليها في نقل الحقائق دون  -

 تحيز، وأيضا ضعف صدق التعبير عن األحداث التي تنقلها.
بل الذاتية من قتعتمد التقديرات المحاسبية بشكل أساسي على االجتهادات الشخصية واألحكام  -

 القائمين على إعدادها، لذا فهي دائما محفوفة بالمخاطر والتحيز.
فة المعر  تتحمل االدارة مسئولية إعداد التقديرات المحاسبية وغالبًا ما تبني أحكام االدارة على -

 والخبرة عن األحداث الماضية والحالية، وعلى افتراضات بشأن الظروف المحيطة التي تتوقع
 وجودها.اإلدارة 

 يخلص الباحث مما سبق إلى أنه من أهم الخصائص التي تمييز التقديرات المحاسبية ما يلي:
ن التقديرات المحاسبية في أغلب الحاالت تكون احتمالية نتيجة لخضوعها لألحكام الشخصية م -

 قبل معدي القوائم المالية.
 يز من قبل اإلدارة ومن ثمعدم تأكد المصاحب للتقديرات المحاسبية مما يجعلها عرضة للتح -

 ئم.تحريف الحقائق في البنود الظاهرة بالقوائم المالية، مما ينعكس على مصداقية تلك القوا

 أهمية التقديرات المحاسبية -2
 Lev et al., 2010أهمها في اآلتي يتمثل ترجع أهمية التقديرات المحاسبية لمجموعة من العوامل

SFACNo.8, FASB, 2018,: 
بلية لمستقاعن نظرتها  تعتبر التقديرات المحاسبية الوسيلة األساسية التي تستخدمها اإلدارة للتعبير  -

 لبعض البنود التي يتعذر قياسها بدقة. 
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ة، على توقع التدفقات النقدية المستقبلي تسهم التقديرات المحاسبية في مساعدة المستثمرين  -
 قديراتاالستحقاق والتي تعتمد إلى حد كبير على الت باإلضافة إلى أن األرباح المعدة على أساس

 التي تفيد في التنبؤ بالتدفقات النقدية بشكل أكبر من التدفقات الفعلية.
وضع تساهم التقديرات المحاسبية في تحسين مالءمة المعلومات المالية والنظرة المستقبلية لل -

 المالي واألداء التشغيلي للشركة.
التي  جة من استخدام التقديرات المحاسبية في قياس األصول وااللتزاماتمنفعة المعلومات النات -

 تعكس الظروف االقتصادية الحالية والتوقعات المستقبلية.
فضل أاإلفصاح عن التقديرات المحاسبية في االيضاحات المتممة للقوائم المالية يوفر معلومات  -

 التخاذ القرارات االقتصادية.

 لتنظيمية من التقديرات المحاسبيةنية واموقف الهيئات المه 2-2-2
 حوظ تجاهلقد تناول األدب المحاسبي التقديرات المحاسبية وكان للهيئات المهنية للمحاسبة دور مل   

 عملية القياس أو االفصاح عن معلومات تلك التقديرات ويمكن عرض ذلك على النحو التالي:

 (FASBمجلس معايير المحاسبة المالية ) -1
شكل التقديرات المحاسبية في أكثر من معيار ب FASBتناول مجلس معايير المحاسبة المالية       

 مباشر وبشكل غير مباشر ويمكن تناول أهمها على النحو التالي:
( بعنوان "المحاسبة عن اضمحالل األصول طويلة األجل"، والذي حدد كيفية 144جاء المعيار رقم )

ل من خالل تقدير العمر االنتاجي وقيمة الخردة لألصول طويلة األجل، تقدير األصول طويلة االج
وتقدير اإلهالك من خالل تحديد طريقة ومعدل اإلهالك. تقدير التدفقات النقدية المتوقع الحصول 

 ,SFAS No. 144)عليها من األصل مستقباًل، وتقدير القيمة العادلة لألصل عند انخفاض قيمته.
2001) 

ار ( بعنوان "التغيرات المحاسبية وتصحيح األخطاء"، وأشار المعي154المعيار رقم )كما جاء 
ترات والف إلى أن التغير في التقديرات المحاسبية يستوجب تعديل القوائم المالية في الفترات الحالية

 اتالمستقبلية وال يجوز التغيير بأثر رجعي، كما أنه يجب اإلفصاح عن آية تغييرات في التقدير 
  (SFAS No. 154, 2005) المحاسبية.
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 AASBمجلس معايير المحاسبة األسترالي  -2
أصدر بعملية دقة إعداد التقديرات المحاسبية و  AASBأهتم مجلس معايير المحاسبة األسترالي      

بما في ذلك التقديرات  –( بعنوان "مراجعة التقديرات المحاسبية 540في هذا الشأن المعيار رقم )
 (.AASB, 2011المحاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات الصلة". )

اعها ع أتبهام التي يجب علي المراجوحدد هذا المعيار مسئولية المراجع تجاه عملية التقدير والم     
والتي تتمثل في الحصول على معلومات كافية عن الشركة لتحديد المخاطر الناتجة عن عملية 

ر، التقدير، والحصول على تعهدات موثقة من اإلدارة بشأن معقولية االفتراضات في عملية التقدي
 رير المالية.التأكد من معقولية عملية التقدير واإلفصاح عنها في التقا

 (AICPA)مجمع المحاسبين القانونين األمريكي  -3
في و بعملية إعداد التقديرات المحاسبية  AICPAمجمع المحاسبين القانونين األمريكي اهتم       

لة ضوء ذلك قدم دراسة بعنوان "مراجعة التقديرات المحاسبية بما في ذلك تقديرات القيمة العاد
واإلفصاح عنها"، كما حدد مجموعة من اإلجراءات التي يجب اتباعها لتحسين دقة التقديرات 

 (AICPA,2011المحاسبية يتمثل أهمها في اآلتي: )
ة وكذلك العوامل التي يحتمل أن تؤثر على عمليد الحاالت التي تستدعي وضع التقديرات تحدي -

 التقدير.
يل م لتسهتقييم المعلومات التي يتم االعتماد عليها في اجراء عملية التقدير وتجميعها بشكل مالئ -

 عملية التقدير.
لطرق التقدير، ومراجعة ايجب على اإلدارة التحقق من الطرق والنماذج والضوابط المستخدمة في  -

 واالفتراضات المتبعة ومدي تغيرها من فترة ألخري.
ا يجب علي المراجع فحص نتائج التقديرات والتأكد من مدي دقة البيانات المستخدمة في وضعه -

قًا اإلفصاحات المتعلقة بالتقديرات تمت وف وخلوها من التحيز واألخطاء، وكذلك التأكد من أن
 قارير المالية المتبعة أم ال. لمتطلبات إطار الت
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 وزارة االستثمار المصرية  -4
جاءت معايير المحاسبة المصرية على غرار معايير المحاسبة الدولية فيما عدا بعض       

 ديراتاالختالفات البسيطة لتالئم طبيعة البيئة المصرية، وتناولت معايير المحاسبة المصرية التق
 .(2019المحاسبية في أكثر من معيار ويمكن ايجاز أهمها فيما يلي: )معايير المحاسبة المصرية،

ار في ويشير هذا المعي أطار اعداد وعرض القوائم المالية "، ( بعنوان "1جاء المعيار رقم )      
( إلى أنه يجب على الشركة أن تفصح عن معلومات بشأن االفتراضات التي 125الفقرة رقم )

 يرتستخدمها اإلدارة وتتعلق بالمستقبل وكذلك تفصح عن المصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غ
 المؤكدة والتي تؤثر على القيم الدفترية لألصول وااللتزامات.

اسبية ( بعنوان "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المح5) كما جار المعيار رقم     
ة وال لمالياواألخطاء"، وأوضح هذا المعيار أن استخدام التقديرات يعد جزًء أساسيًا في إعداد القوائم 

 التقليل من مصداقيتها، كما أن عملية التقدير تنطوي على أحكام تتم بناء على آخريؤدي إلى 
أ عن د تنشمعلومات متاحة يعتمد عليها. كما أشار ايضًا الي أن التغيير في التقدير وتعديل قيمة البن

ح حيتقدير الموقف الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة للبند ويكون نتيجة للتطورات وليس لتص
 أخطاء.

لى ( إ23،22( بعنوان "األصول غير الملموسة"، وأشار في الفقرتين )23وجاء المعيار رقم )     
 راضاتأن الشركة يجب أن تقدر احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية مستخدمة في ذلك افت

 تراضي لألصل.منطقية معقولة بناء على الظروف االقتصادية التي سوف تسود خالل العمر االف
ته الي ( بعنوان "قياس القيمة العادلة" وأشار هذا المعيار في فقرا45كما جاء المعيار رقم )     

 ات فيمستويات قياس القيمة العادلة: المستوي األول يقوم على األسعار المعلنة لألصول وااللتزام
ي( بناء على التقدير الحكماألسواق النشطة)كالبورصة(، والثاني يقوم على المدخالت الملحوظة )

     بخالف األسعار المعلنة مثل األسعار المماثلة، والثالث يقوم على المدخالت غير الملحوظة 
 )بناء على التقدير الحكمي( ويكون فيها نشاط السوق ضئيل ويتصف قياسها بعدم الموضوعية.

ية تجاه التقديرات المحاسب في ضوء العرض السابق وبتحليل موقف الهيئات المهنية للمحاسبة    
 يتضح للباحث ما يلي:
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باشر تزايد اهتمام الهيئات المهنية والتنظيمية للمحاسبة بالتقديرات المحاسبية سواء بشكل م -
 وصريح أو بشكل غير مباشر رغم اعتمادها على الحكم المهني والتقدير الشخصي.

ومات يرات المحاسبية على داللة معلوالوعي المتزايد للهيئات المهنية للمحاسبة بمخاطر التقد -
ات الهيئ القوائم المالية وخاصة في ظل تولي اإلدارة مسئولية اعداد تلك التقديرات، مما جعل تلك

من  تضع مجموعة من االجراءات التي يجب اتباعها عند إعداد تلك التقديرات ومراجعتها للتأكد
 دقتها والحد من أثرها جودة التقارير المالية.

ار اهتمام معايير المحاسبة المصرية نحو التقديرات المحاسبية من خالل استحداث المعي توجه -
 ( بعنوان " قياس القيمة العادلة".45الجديد رقم )

 المحاسبية المعلومات ودقة التقديرات المحاسبية 2-3
 المحاسبية وخصائص جودة المعلوماتالتقديرات  2-3-1

م تتأثر خصائص جودة المعلومات المحاسبية بمدي دقة وموضوعية عمليات التقدير وتتمثل أه     
 الخصائص تكون أكثر تأثرًا بعمليات التقدير في اآلتي:

 خاصية التمثل الصادق: -1
خصي في تولي اإلدارة مسئولية القيام بالتقدير المحاسبي واعتمادها على االجتهاد والحكم الش     

ثناء ألتقدير األمر الذي يؤدي إلي زيادة احتمالية التحريفات التي تتعرض لها المعلومات عملية ا
المعلومات وخلوها من  وكذلك صعوبة عملية التحقق من سالمة وصدقة تلك عملية التقدير،

 األطراف التحريفات الجوهرية التي تقوم بها اإلدارة لتحقيق مصالحها الذاتية على حساب باقي
ومن ثم تزداد تلك التحريفات وخاصة في ظل صعوبة وجود ادلة منطقية للتحقق من األخرى. 

 صختها وهذا ما يؤثر بالسلب على خاصية التمثيل الصادق لتلك المعلومات.
 خاصية القابلية للمقارنة:  -2

في ظل مرونة المعايير وحرية االختيار بين السياسات والمعالجات البديلة في عملية التقدير       
تتضح حجم االختالف في عمليات التقدير للبند الواحد من شركة ألخري ومن دولة ألخري بل وللبند 
الواحد في نفس الشركة، مما يؤدي الي صعوبة التحقق من سالمة وصدقة تلك المعلومات بمقارنتها. 

د ومن ثم تزداد تلك االختالفات وخاصة في ظل عدم وجود اسلوب وطريقة موحدة يمكن االعتما
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عليها في عملية التقدير المحاسبي، وهذا ما يؤثر بالسلب على خاصية القابلية للمقارنة لتلك 
 المعلومات.

 وامل المؤثرة علي جودة المعلوماتالتقديرات المحاسبية والع 2-3-2
 نةوالمرو  الحالية المحاسبية المعايير دقة وعدم التقديرات المحاسبية في تجنب في ظل صعوبة   

 لتقديراتا لعمل إتباعها يمكن التي المحاسبية البديلة السياسات اختيار في المعايير تلك توفرها التي
 في نهع االستغناء ال يمكن جزءً  المالئمة المحاسبية التقديرات استخدام أصبح هنا ومن المحاسبية،

 ما محاسبيةال التقديرات المالية، وبما إن القوائم في الواردة والعناصر البنود بعض قيمة تحديد عملية
 ينالقائم لألشخاص األحكام الشخصية أهمها االعتبارات من للعديد تخضع مستقبلية توقعات إال هي

ن مالتقدير. وفي ضوء ذلك نجد أن دقة معلومات التقديرات المحاسبية تتوقف على مجموعة  بعملية
 (Andersson & Zetterqvist, 2014) العوامل أهمها:

 المتاحةالمعلومات  -1
عدي مليها تمثل المعلومات المتاحة عن عملية التقدير المحاسبي الركيزة االساسية التي يستند إ      

يم ومراجعي القوائم المالية في تحقيق دقة التقديرات المحاسبية بما توفره من معلومات عن الق
بنود القياس الصحيح لل واالسعار الفعلية والمخاطر المحيطة والتنبؤات المحتملة، والتي تمكن من

 التي تخضع لعملية التقدير.
 الظروف المحيطة  -2

ة تؤثر الظروف المحيطة بعملية التقدير المحاسبي من تقلبات اقتصادية ومشاكل في السيول     
 ة لماوتغيرات في األسواق وعدم استقرار في األسعار علي دقة عملية التقدير المحاسبي، وذلك نتيج

ير من شكوك وصعوبات في المعلومات التي يتم االعتماد عليها في عملية التقد تضيفه هذه الظروف
مات وخاصة في ظل قياسات القيمة العادلة واستخدام نماذج القياس المختلفة مع عدم توافر المعلو 

 الخاصة بالتقييم.
 درجة عدم التأكد  -3

المتاحة عن التقدير  تتوقف درجة عدم التأكد المحيطة بعملية التقدير المحاسبي المعلومات
وبالتالي تعتبر درجة عدم التأكد المحيطة بعملية التقدير المحاسبي  المحيطة بعملية التقدير، والظروف

أحد العوامل الهامة التي تؤثر علي دقة عميلة التقدير وذلك نتيجة لصعوبة التحقق من صحة 
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دم التأكد المحيطة بعملية التقدير المعلومات التي تبني عليها عملية التقدير، وكلما زادت درجة ع
 كلما انخفضت دقة التقديرات والعكس صحيح.

 تحيز اإلدارة -4
رات المحاسبي من أكثر العوامل التي تؤثر علي دقة التقدي يعتبر التحيز في عملية التقدير     

اد مسئولية إعدالمحاسبية، ويزاد التحيز في عملية التقدير المحاسبي خاصة في ظل تولي اإلدارة 
ت التقديرات المحاسبية وتوجه اإلدارة نحو تحقيق مصالحها الذاتية، مما يزيد من غموض معلوما
ير التقارير المالية وعدم شفافيتها بغرض إخفاء ما تمارسه اإلدارة من تالعب في عمليات التقد

 المحاسبي.
 األحداث الالحقة -5

وائم ود القالقوائم المالية علي دقة التقدير المحاسبي لبنتؤثر األحداث الالحقة لتاريخ إعداد       
ر لتقديالمالية، وذلك نتيجة لتأثير هذه األحداث على البيانات واالفتراضات المستخدمة في عملية ا

 المحاسبي مما ينعكس علي دقة معلومات التقدير للبنود الواردة بالقوائم المالية.

 غموض التقارير المالية 2-4
دم وض وعلقد تزايد في اآلونة األخيرة االهتمام بجودة معلومات التقارير المالية وتجنب الغم      

ي الوضوح في معلومات تلك التقارير بحيث تعكس الصورة الصادقة لمختلف األحداث والعمليات الت
 صحابأعليها  تقوم بها المنشأة، حيث تعتبر التقارير المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد

غير المصالح في اتخاذ القرارات المختلفة، والوسيلة الرئيسية لإلفصاح عن المعلومات المالية و 
 المالية. ويمكن تناول غموض التقارير المالية على النحو اآلتي:

 مفهوم غموض التقارير المالية 2-4-1
فهوم ممالية، لذلك يمكن تناول نظرًا لعدم وجود تعريف واضح ومحدد لمفهوم غموض التقارير ال     

غموض التقارير المالية بشكل مختلف ومن زاوية أخري، حيث يتضح مفهوم الشيء بنقيضه 
 ماليةوبالتالي يمكن تعريف غموض التقارير المالية من خالل التركيز على مفهوم جودة التقارير ال

رضه ومات تلك التقارير أكثر عوما قد تتعرض له تلك التقارير من التالعب والغش والذي يجعل معل
لعدم الوضوح والغموض، ويمكن التطرق لذلك من خالل التعرف على مفهوم التقارير المالية 

 وجودتها وأهدافها وذلك على النحو التالي:



 .....ة في الحد من غموضدور التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبي                حممد يوسف عبد الرحيم د/

 

365 

 

 

 

 

 مفهوم التقارير المالية وجودتها-1
ن قبل عد مومات التي تتعرف التقارير المالية بأنها األداة التي يتم من خاللها نقل وتوصيل المعل    

ة لماليالمنشأة الي الطرف الخارجي، بحيث تحتوي تلك التقارير على كافة المعلومات المالية وغير ا
 المعبرة عن حقيقة المنشأة والتي يجب على المنشأة تقديمها دوريًا. 

ة، إال ماليير الوفيما يتعلق بجودة التقارير المالية فقد تناولت كثير من الدراسات مفهوم جودة التقار 
 أنAkins,,2015)أنه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه بين الدراسات المختلفة، حيث ترى دراسة )

جودة التقارير المالية يقصد بها الحد الذي تصبح عنده المعلومات مالئمة لتلبية احتياجات 
 عالقة.المستخدمين في الوقت المناسب وذلك في ظل التزام المنشأة بالمعايير ذات ال

قارير ( إلى أن جودة التقارير المالية يقصد بها إعداد تلك الت2015وأشارت دراسة )الصيرفي،     
وفقًا لمعايير المحاسبة، وتوصيل محتوي تلك التقارير للمستخدمين بشكل مالئم وفي التوقيت 

بر تلك المناسب، وذلك في ظل تجنب وجود تحريفات جوهرية في معلومات تلك التقارير حتى تع
 التقارير عن الوضع الحقيقي للمنشأة في فتره زمنية محددة.

 المالية مفهوم غموض التقارير-2
كن لقد تناولت عدد من الدراسات مفهوم غموض التقارير المالية ولكن بشكل غير مباشر ويم      

 عرض ذلك على النحو التالي:
تالف التقارير المالية بأنه التباين واالخمفهوم غموض  (Smieliauskas, 2013) تناولت دراسة     

لبنود لجة افي داللة معلومات التقارير المالية والناتج عن مرونة السياسات المحاسبية المتاحة في معا
 .اساتالواردة بالقوائم المالية في ظل وجود الحرية الممنوحة لإلدارة في االختيار بين تلك السي

الية بأنه اعداد التقارير المغموض التقارير المالية هوم ( الي مف2017وأشارت دراسة )أحمد،
يف بشكل غير واضح ومالئم بسبب ما تحتويه المعلومات الواردة بتلك التقارير من الغموض والتحر 

مما يجعل هذه المعلومات غير قادرة على أن تعكس حقيقة الوضع المالي االقتصادي واالداء 
 التشغيلي للشركة.

بأنه عدم الشفافية في اإلفصاح عن غموض التقارير المالية ( 2017ليلي،كما عرفت دراسة )
المعلومات مما يجعل المعلومات ال تعبر عن حقيقة الوضع واالداء المالي للشركة ويحدث ذلك 
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بسبب تفاعل ثالث عوامل هي تالعب اإلدارة ومرونة المعايير المحاسبية وتطبيق المعايير 
 المحاسبية.

وم التقارير المالية وجودتها وكذلك عرض مفهوم غموض التقارير وفي ضوء عرض مفه
في  المالية، نجد أن التقارير المالية الجيدة ترتكز على مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها

 المعلومات التي تحتويها، وفي حالة غياب تلك الخصائص وعدم توافرها في تلك المعلومات توصف
 الوضوح، وتتمثل تلك الخصائص في اآلتي: تلك التقارير بالغموض وعدم

 كفاية ومالئمة المعلومات. -
 شفافية ووضوح المعلومات. -
 تجنب وجود تحريفات جوهرية في معلومات تلك التقارير. -

وي ويستخلص الباحث مما سبق أن المقصود بالتقارير المالية الغامضة هي التقارير التي تحت
 لوماتئمة وعدم الشفافية باإلضافة الي ما يحيط بهذه المععلى معلومات تتسم بعدم الكفاية والمال

اء من تحريفات وغموض يقلل من قدرة تلك المعلومات على التعبير عن حقيقة المركز المالي واألد
 التشغيلي المنشأة.

 انواع غموض التقارير المالية 2-4-2
و أأتضح مما سبق أن غموض التقارير المالية ينتج عن االخفاء أو التالعب أو عدم الشافية 

اللبس وعدم الوضوح في المعلومات التي تحتويها تلك التقارير، وفي ضوء هذا التعريف يمكن 
 ((Akins,,2015 - Chia et al.,2019تصنيف هذا الغموض الي نوعين على النحو اآلتي: 

  الغموض المتعمدالنوع األول:  -1
وهو تعقيد وعدم وضوح وغموض في معلومات التقارير المالية بشكل مقصود وبتخطيط وتدبير 

 فصاحمسبق من قبل اإلدارة وعادتًا ما ينتج عن انتهاج اإلدارة ألساليب وطرق مختلفة للقياس واال
دير في عملية التق )كازدواجية المعايير المحاسبية والتغيير في السياسات المحاسبية المستخدمة

واخفاء بعض المعلومات وانتقاصها واستخدام المصطلحات المبهمة( عن نفس األحداث والظواهر 
 االقتصادية بغرض إخفاء الحقائق أو طمسها وتزييف الواقع.
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  لنوع الثاني: الغموض غير المتعمدا -2
وبعدم تدبير مسبق وهو تعقيد وعدم وضوح وغموض في معلومات التقارير المالية بدون قصد 

غلوط وعادتًا ما ينتج عن عدم الدقة والتحفظ في عملية التقدير المحاسبي والتطبيق والتفسير الم
لية الما للسياسات المحاسبية المستخدمة في عملية التقدير، والقياس والتقدير الخاطئ لبنود القوائم

 تها.التي تخضع للتقدير المحاسبي والمبالغة في اإلفصاح عن معلوما

 أسباب غموض التقارير المالية 2-4-3
 يمكن تناول أساب غموض معلومات التقارير المالية وعدم وضوحها من زاويتين هما:      

 عن أسباب خارجة عن سلطة االدارة الغموض الناتج -1
 ويرجع هذا النوع من الغموض لعدة أسباب يتمثل أهمها:

 ة ممااعتماد التقديرات المحاسبية على االحكام الشخصية في تقدير بعض بنود القوائم المالي -
 يجعل المعلومات المحاسبية تتسم بعدم الموضوعية واالفتقار الي الدقة. 

ي ظل فالية مرونة القواعد والسياسات المحاسبية المتاحة في معالجة البنود الواردة بالقوائم الم -
 ة.لمعالجات البديلة والمتعددة لمعالجة نفس األحداث والظواهر االقتصاديحرية استخدام ا

 لحيطةاالتحفظ المحاسبي في عمليات التقدير المحاسبي لبنود القوائم المالية تطبيقًا لمبدأ  -
 والحظر في عملية التقدير.

ا ف منهوالهدعدم توافر الفهم والمعرفة الكافية لدي القارئ لفهم مدلول المعلومات المحاسبية  -
وخاصة إذا كانت تحتوي على الكثير من المعلومات المالية وغير المالية والمعلومات 

 المستقبلية.
علها عدم خضوع التقارير المالية لعملية المراجعة الكاملة من جانب مراقب الحسابات مما يج -

 معلومات التقارير المالية أكثر عرضة للشك والغموض وعدم الوضوح. 
سبية المبالغ فيها عن عمليات التقدير المحاسبي لتحقيق متطلبات المعايير المحا اإلفصاحات -

 مما يؤدي إلى تعقيد المعلومات وعدم وضوحها.
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 عن اسباب داخله في سلطة اإلدارة الغموض الناتج -2
 ويرجع هذا النوع من الغموض لعدة أسباب يتمثل أهمها:    

معينة لمعالجة وقياس نفس األحداث والظواهر تحيز اإلدارة في انتهاج أساليب وطرق  -
 االقتصادية مما ينعكس بدوره على نتائج القياس للبنود الواردة بالقوائم المالية.

لية إخفاء المعلومات المرتبطة بالظروف المحيطة بعملية التقدير المحاسبي من قرارات تشغي -
 ومالية وغيرها من توقعات مستقبلية.

تيار الرقام المحاسبية باستغالل الفجوات في القواعد المحاسبية واخالتحريف والتغيير في ا -
السياسات وطرق معينة للقياس واإلفصاح لتحويل القوائم مما يجب أن تكون عليه إلى ما 

 يقية.يفضل أن يراه معدو هذه القوائم في تقاريرهم للغير بحيث تكون مضلله وغير ممثلة للحق
 اليةمخاطر غموض التقارير الم 2-4-4

دارة م االممارسة الغموض المتعمدة من قبل االدارة في معلومات التقارير المالية والناتج عن قيا
وقت بتقدير بعض البنود بأعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية تحقيقًا ألغراضها الشخصية في نفس ال

ترتب يلذي مين، االمر االذي ال تتوافر فيه حقيقة تلك المعلومات المتعلقة بتقدير تلك البنود للمستخد
 ((Filip et al.,2015- Elliott et al., 2016علية مجموعة من المخاطر يتمثل أهمها في اآلتي:

 االرباح ارتفاع مستوي إدارة -1
دارة إيعتبر غموض معلومات التقارير المالية من الدوافع الرئيسية إلدارة الشركة لممارسة       

عتمد تاألرباح، حيث يعتبر غموض المعلومات الواردة في التقارير المالية الساتر أو المظلة التي 
ة ئم الماليعليها اإلدارة إلخفاء ما تمارسه من تصرفات بغرض إدارة رقم الربح الظاهرة بالقوا

 ر بينوالتالعب فيه، وخاصة في ظل مرونة المعايير المحاسبية والفرص المتاحة لإلدارة في االختيا
لمالية ائم االبدائل المتعددة للمعالجات المحاسبية وضرورة إجراء التقديرات المحاسبية لبعض بنود القو 

 في مواقف متعددة.
  زيادة مشاكل الوكالة -2

جودة معلومات التقارير المالية نتيجة لغموضها وعدم شفافيتها ووضوحها، كل انخفاض مستوي      
ذلك يؤدي الي زيادة مشاكل الوكالة بين اإلدارة وحملة األسهم والمقرضين وغيرهم من أصحاب 
المصالح نتيجة لعدم توافر المعلومات التي تعكس حقيقة المركز المالي واألداء التشغيلي للشركة، 
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علومات الصحيحة والواضحة الواردة بالتقارير المالية والتي تعبر عن حقيقة األحداث حيث ُتعد الم
الركيزة االساسية التي يتم االعتماد عليها في إبرام العقود بين أطراف الوكالة والحفاظ على حقوقهم 

 وحماية مصالحهم.
 نتشار ظاهرة عدم تماثل المعلوماتا -3

ماثل تيؤدي غموض المعلومات الواردة بالتقارير المالية وعدم شفافيتها إلي زيادة ظاهرة عدم  
شركة( )اإلدارة( واألطراف الخارجية )أصحاب المصالح من خارج ال المعلومات بين األطراف الداخلية

، شركةية بالحيث تكون اإلدارة علي معرفة ودراية كامل بحقيقة األمور واالوضاع المالية واالقتصاد
وفي الوقت نفسة التي تكون األمور غامضة وغير واضحة بالنسبة لألطراف الخارجية وال تعكس 

رق حقيقة االوضاع المالية واالقتصادية بالشركة وخاصة في ظل تعمد اإلدارة لممارسة اساليب وط
ء التشغيلي معينة بغرض اإلخفاء والتعتيم علي بعض الحقائق التي تعكس الوضع المالي و االدا

 للشركة.
 يعتمد التي اآلليات أبرز من المحاسبية التقديرات ويخلص الباحث في ضوء ما سبق الي أن

 يالذ واإلخفاء والغموض في معلومات التقارير المالية، األمرالتالعب والغش  ممارسة في عليها
واردة ال المحاسبية المعلومات في الثقة زعزعة في الخطورة بالغة سلبية وآثار تداعيات عليه يترتب

يص العمل على تقل نحو حقيقية وقفة إلى حاجة في أصبح األمر فإن . وبالتاليبالتقارير المالية
لتي امعلومات التقارير المالية، وذلك من خالل توفير اآلليات  في والتالعب الغموض والغش حاالت

ر عمليات التقدي من قبل االدارة في يمكن استغاللها التي القصور جوانب من اإلمكان بقدر تحد
 المحاسبي لبنود القوائم المالية.

 والحد من غموض التقارير المالية التوسع في اإلفصاح عن التقديرات 2-5
تنبع أهمية الحاجة للتوسع في اإلفصاح المحاسبي بشكل عام نتيجة للطلب المتزايد علي     

ء ت هؤالالمعلومات من قبل الفئات المختلفة لمستخدمي التقارير المالية وال سيما في ظل اختالف فئا
قص المستخدمين وتنوع احتياجاتهم من المعلومات المحاسبية، باإلضافة الي ما يترتب علي الن

ذا ة، وهواالنخفاض في كمية ونوعية المعلومات المنشورة بالتقارير المالية من حدوث االزمات المالي
ومات ما اشارت اليه وأكدته بعض الدراسات بأنه كلما زاد مستوي اإلفصاح الكمي والنوعي عن المعل

 .شركاتالية لتلك البالشركات كلما ارتفعت مستوي الثقة والمصداقية لدي المستخدمين بالتقارير الم
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 وترجع أهمية التوسع في اإلفصاح المحاسبي عن التقديرات المحاسبية بشكل خاص لمجموعة      
 Hirst, et al)-2019معايير المحاسبة المصرية،  من األسباب يتمثل أهمها في اآلتي:

لطات الغموض وعدم التأكد المحيط بعمليات التقديرات المحاسبية وخاصة في ظل الس2003,)
معالجة لتاحة التقديرية الممنوحة لإلدارة والمرونة التي تسمح بيها المعايير لالختيار بين البدائل الم

 التقديرات المحاسبية.
اس ة وقيتوجه المعايير المحاسبية نحو االعتماد المتزايد على التقدير والذاتية في عملية معالج -

 القيمة العادلة والقيمة الحالية. التقديرات المحاسبية مثل االعتماد على قياسات 
لي احتاج يزيادة التفاصيل المتعلقة بعمليات التقديرات المحاسبية التي يتم اجراءها، األمر الذي  -

 التوسع في اإلفصاح بشكل كافي عن طبيعة عملية التقدير واالفتراضات األساسية التي تقوم
 ((FMA, 2018عليها وظروف عدم التأكد المحيطة بها. 

وفي ضوء ما سبق يعتبر التوسع في اإلفصاح المحاسبي عن التقديرات من الوسائل الهامة 
الية، ر الموالفعالة للتغلب على اآلثار السلبية للتقديرات المحاسبية والحد من غموض معلومات التقاري

ويمكن توضيح كيفية االعتماد على التوسع في اإلفصاح عن التقديرات في الحد من غموض 
 مات التقارير المالية من خالل تناول الجوانب التالية:معلو 

 المحاسبية التي يتم اإلفصاح عنهاتحديد معلومات التقديرات  2-5-1
ن ة بشأاستقراء وتحليل ما قدمته الهيئات المهنية والتنظيمية واالكاديمي يتضح للباحث من خالل

اإلفصاح عن معلومات التقديرات التوسع في  التوسع في اإلفصاح عن التقديرات، أنه يمكن
 المحاسبية بغرض الحد من غموض معلومات التقارير المالية في ثالثة ابعاد هي:

 البعد األول: التوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات: -1
افي لم يحظى البعد الخاص بالتوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات السابقة باالهتمام الك

مي ستوي المهني والتنظيمي، في نفس الوقت الذي ظهر فيه االهتمام علي المستوي االكاديعلي الم
بشكل أكبر، حيث ركزت بعض الدراسات أهمية التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات 
السابقة، واشارت الي أن تزايد هذه األهمية يرجع لمجموعة من العوامل يتمثل أهمها في 

  (;Hirst et al., 2003 -dye and Sridhar,2007 -2013اآلتي.)صالح ،
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ى ضبط التوسع في اإلفصاح عن تقييم دقة التقديرات السابقة يحد من انتهازية اإلدارة ويعمل عل -
 عملية التقدير بما يحافظ على مكانتها وسمعتها في سوق العمل االداري، وذلك من خالل ما

التحليل بأثر رجعي من الكشف عن التحيز  توفر المعلومات اإلضافية لإلفصاح من امكانية
 والتالعب في عملية التقدير.

حو التوسع في اإلفصاح عن تقييم دقة التقديرات السابقة يخلق الدافع لدي الشركات للتوجه ن -
لية ة الحاالتقديرات الدقيقة في الفترات الحالية والالحقة، حيث أن التقديرات المتحيزة في الفتر 

 ب فيها الحقًا.سيتضح مدي التالع
ثمرين التوسع في اإلفصاح عن تقييم دقة التقديرات السابقة يساعد علي زيادة فهم وادارك المست -

 ره علىفي تقييم المخاطر المحيطة بعملية التقدير وأثرها على قيمة الشركة، وهذا ما ينعكس بدو 
 قرارات تسعيرهم السهم الشركة.

( 2013)صالح، مستوي االكاديمي ما تناولته دراسةوكان من أهم مظاهر هذا االهتمام علي ال
بشأن التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية بشكل عام، وركزت بشكل خاص ومحدد علي 

ن التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية السابقة، حيث اشارت هذه الدراسات الي ضرورة أ
ين متممة للقوائم المالية يشمل علي مقارنات بتقدم الشركات إفصاحًا إضافيًا في اإليضاحات ال

لمعلومات أن ا تقديرات السنة السابقة للبنود وبين القيمة الفعلية الواردة لهذه البنود، واوضحت الدراسة
السابقة للتقديرات تعتبر مؤشر لكشف سلوكيات وتصرفات االدارة وتوجهاتها في عملية اعداد 

يؤدي  التي تمكن المستخدمين من اجراء المقارنات والتحليل بماالتقديرات خالل الفترات السابقة، 
 لزيادة الفهم واإلدراك لمدي صحة التقديرات وما يحيط بها مخاطر.

 عن المعلومات الحالية للتقديرات البعد الثاني: التوسع في اإلفصاح -2
وي لى المستلقد تعددت مظاهر االهتمام بالتوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات الحالية ع

ز وأبر  التنظيمي والمهني واألكاديمي وفي ضوء االهتمام المتزايد بهذا البعد يمكن للباحث عرض أهم
 الجهات والهيئات التي ركزت على هذا البعد على النحو التالي:

 (SECلجنة تداول االوراق المالية ) -
ح عن بشأن التوسع في اإلفصاقدمت لجنة تداول االوراق المالية العديد من التوجيهات واالرشادات 

 التقديرات المحاسبية والتي يتمثل اهمها في االتي:
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م والذي يشير الي ضرورة أن يتضمن التوسع في 2002االرشاد التفسيري الصادر في مايو 
ها بنود وأثر ذه الاإلفصاح عن التقديرات المحاسبية تحديد بنود القوائم المالية المتأثرة بالتقدير واهمية ه

ليها تمد عالوضع المالية للشركة والتغيرات المحتملة فيها، وكذلك المنهجية واالفتراضات التي تع على
ت حليالهذا التقديرات وحاالت عدم التأكد المحيطة بالتقدير. باإلضافة الي االفصاح عن مناقشات وت

 نواتسالل الثالث االدارة بشأن البنود الخاضعة للتقدير والتغيرات التي مرت بها هذه التقديرات خ
 (SEC, 2002السابقة. )

م والذي يشير الي ضرورة التوسع في اإلفصاح عن 2003االرشاد التفسيري الصادر في ديسمبر
ر التقديرات المحاسبية الجوهرية بشكل أكثر تفصياًل ضمن مناقشات وتحليالت اإلدارة بشكل أكث

ن محيطة بعملية التقدير، ويجب أن يكو تفصياًل وخاصة عند ارتفاع مخاطر وحاالت عدم التأكد ال
 تقديرهذا اإلفصاح مكماًل وليس مكررًا لما ورد بشأن السياسات المحاسبية المستخدمة في عملية ال

 (SEC, 2003والمفصح عنها في االيضاحات المتممة للقوائم المالية. )
 :(IASBمجلس معايير المحاسبة المالية ) -

ية بزيادة شفافية القوائم المالية بشكل عام وشفافية اإلفصاح اهتم مجلس معايير المحاسبة المال
م 2001عن التقديرات المحاسبية ومصادر عدم التأكد بشكل خاص، حيث أعلن المجلس في عام 

عن مشروع لتعديل عدد من المعايير المحاسبية وتضمن ذلك التوسع في متطلبات اإلفصاح 
( عرض القوائم المالية، وكان من أهم فقرات 1لي رقم )والشفافية الواردة في معيار المحاسبة الدو 

 ( التي ورد بشأنها تعديل فيما يتعلق بالتوسع في اإلفصاح عن التقديرات ما يلي:1المعيار رقم )
IASB,2014,IAS No.1)) 

( والتي نصت على ضرورة اإلفصاح في االيضاحات المتممة عن البيانات 125الفقرة رقم )
ات فتراضللتقديرات المحاسبية ذات المخاطر الجوهرية في نهاية الفترة المالية، وكذلك االالتفصيلية 

 .((IASB,2014, IAS No.1التي تستخدمها اإلدارة وتتعلق بالمستقبل.
( والتي نصت على ضرورة اإلفصاح عن التقديرات غير المؤكدة وطبيعة 129الفقرة رقم )

حساسية هذه التقديرات للطرق واالفتراضات التي استخدمت  االفتراضات التي اعتمدت عليها، ومدي
 IASB,2014, IAS في تحديد قيمتها، وتفسير اي تغييرات تمت على االفتراضات المستخدمة.

No.1,).) 



 .....ة في الحد من غموضدور التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبي                حممد يوسف عبد الرحيم د/

 

373 

 

 

 

 

 المعلومات المستقبلية للتقديرات البعد الثالث: التوسع في اإلفصاح عن -3
معلومات التقديرات المستقبلية باالهتمام لم يحظى البعد الخاص بالتوسع في اإلفصاح عن 

ئات الكافي سواء على المستوي المهني أو األكاديمي، واقتصر االهتمام بهذا البعد على بعض الهي
تناوله  ( والتي يمكنFMA) المهنية والتي كان من أهمها ما قدمته هيئة األسواق المالية بنيوزيلندا

 على النحو التالي:
ر تؤكد فيه على ضرورة التوسع في اإلفصاح عن المخاط 2018 في يوليو أصدرت الهيئة تقريراً 

لمجاالت احددت و المستقبلية المحتملة المرتبطة بالتقديرات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية الحالية، 
ا التي يجب التوسع في اإلفصاح عنها والتي تتمثل في االفتراضات المستقبلية التي تستند اليه

، تاليةات والمخاطر المحتملة والتي تنطوي على تعديل جوهري في قيم التقديرات في السنة الالتقدير 
 ((FMA, 2018ومدي حساسية التقديرات الواردة للتغيير واسباب تلك الحساسية.

 كما اشارت الهيئة لبعض بنود التقديرات المحاسبية والتي تتطلب مزيد من التوسع في اإلفصاح
مرتبطة ات الهذه البنود في االلتزامات المحتملة المرتبطة بنتائج التقاضي، التقدير  والشفافية، وتتمثل

 (FMA, 2018)بإيرادات العقود طويلة األجل، والتقديرات المرتبطة بأي خسائر تعاقدية متوقعة. 

 لومات التقديرات المحاسبيةتحديد مستوي اإلفصاح عن مع 2-5-2
 لمساعدة المحاسبية الضرورية للمعلومات األساسي المصدر هو المحاسبي يعتبر اإلفصاح

 ة منبمجموع المحاسبية المعلومات تتصف أن البد وبالتالي المناسبة، القرارات التخاذ المستفيدين
 المعلومات مصداقية أن إلى اإلشارة تجدر وهنا جودتها، درجة خاللها من تحدد التي الخصائص

 من إعدادها في بديلة محاسبية سياسات علي اعتمادها مدى علي كبيرة بدرجة المحاسبية تتوقف
 المالية. االيضاحات المتممة للقوائم ضمن السياسات عن تلك اإلفصاح ومدي عدمه،

يحتاج األمر أن يتم  المحاسبية في المعلومات والمصداقية الدقة أن لكي تحقق ولذي يري الباحث
 Akins, 2015- Filip et)– 2018غنيمي ، اإلفصاح عن تلك المعلومات على مستويين هما:

al, 2015) 
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 الوقائي اإلفصاح مستوي  -1
 ينالمستثمرين الحالي وخاصة بالمنشأة، العالقة ذات لألطراف الحماية تحقيق إلي يهدف الذي

ت المحاسبية المتعلقة بالتقديرا المعلومات عرض طرق  وتبسيط توضيح خالل من وذلك والمرتقبين،
 .لماليةا بالقوائم المرفقة الهامشية المالحظات إلي باإلضافة بالقوائم المالية، الواردةالمحاسبي 

 اإلعالمي مستوي اإلفصاح -2
 عمل التقديرات في المستخدمة المحاسبية والسياسات الطرق  تعدد ظل في أنه لوحظ حيث
بل  فية،كا بدرجة المستفيدين لخدمة كافية المالية القوائم في الواردة المعلومات تعد لم المحاسبية
 المحاسبي واإلفصاح للعرض وضوحاً  أكثر أخرى  وسائل الستخدام ملحة حاجة هناك أصبحت

ت عن التقديرا معبرة صورة المستخدمين وتعطي المنشورة، المحاسبية في المعلومات الثقة لتعزيز
  :يلي فيما ت المحاسبيةاإلعالمي فيما يتعلق بالتقديرا وتتمثل أهم مظاهر اإلفصاح المحاسبية،

 .بالتقديرات المحاسبي الواردة بالقوائم المالية يتعلق فيما اإلدارة تحليالت -
 المتعلقة المحاسبي القياس وسياسات طرق  في التباين لتوضيح الملحقة التنبؤات قائمة -

  المحاسبي.  بالتقديرات

 عن معلومات التقديرات المحاسبية التنظيم المحاسبي لإلفصاح 2-5-3
 يتضح من العرض السابق ألبعاد ومستويات التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية أن

في  هناك اهتمام ملحوظ سواء على المستوي المهني والتنظيمي أو على المستوي األكاديمي بالتوسع
س فية وتقليل مستوي الغموض واللباإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاسبية بغرض زيادة الشفا

تلك ردة بالمحيط بمعلومات التقارير المالية، وخاصة فيما يتعلق بمعلومات التقديرات المحاسبية الوا
مات التقارير. أال أنه لم يتم اإلشارة بشكل واضح وصريح لتنظيم عملية التوسع االفصاح عن معلو 

 التقديرات المحاسبية بالتقارير المالية.
وء عدم وجود تنظيم واضح ومحدد لعملية التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات وفي ض

 لوماتالمحاسبية بالتقارير المالية، يقترح الباحث أن يتم تنظيم عملية التوسع في اإلفصاح عن مع
 ماناولهالتقديرات المحاسبية بالتقارير المالية علي أن تتضمن نوعين من التوسع في اإلفصاح يمكن ت

 Kanakriyah, 2016) -  (Elliott. et al, 2016 علي النحو التالي:
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 عن معلومات التقديرات المحاسبية اللزامياالتوسع في اإلفصاح  -1
في ضوء ما تم عرضة فيما يتعلق بأبعاد التوسع في اإلفصاح يتضح تعددت الجهود المبذولة 

المحاسبي بشكل الزامي عن معلومات  على المستوي المهني والتنظيمي بشأن التوسع في اإلفصاح
شأن، ذا الهالتقديرات المحاسبية الحالية، وبالرغم من تعدد وأهمية ما قدمته هذه الجهود المبذولة في 

أال أنه لم تقدم إطار واضح ومحدد المعالم للتوسع في اإلفصاح بشكل الزامي عن معلومات 
  التقديرات المحاسبية.

تم يلذلك يري الباحث ضرورة التوسع في االفصاح االلزامي عن التقديرات المحاسبية، على ان  
ت يضاحااإلفصاح بشكل منظم عن معلومات السابقة والحالية والمستقبلية للتقديرات المحاسبية في اإل

 المتممة للقوائم المالية بحيث تتضمن هذه المعلومات المفصح عنها البنود التالية:
تقدير ضعت للخيد بنود القوائم المالية المتأثرة بعمليات التقدير المحاسبي، وأهمية البنود التي تحد -

 المحاسبي وأثرها على الوضع المالية للشركة.
 السياسات المستخدمة في عملية التقدير المحاسبي ومدي التغيير فيها من سنة ألخري. -
 للسنة وات السابقة ومقارنها بالقيم المقدرةقيمة البنود التي خضعت للتقدير المحاسبي في السن -

 الحالية.
البنود وطبيعة االفتراضات التي استخدمت في  اإلفصاح عن التقديرات غير المؤكدة لبعض -

التقدير، ومدي حساسية التقديرات المحاسبية للطرق واالفتراضات التي استخدمت في تحديد 
 قيمتها. 

 ية.ية ذات المخاطر الجوهرية في نهاية الفترة المالالبيانات التفصيلية للتقديرات المحاسب -
ة، كما يري الباحث أنه عند التوسع في اإلفصاح اإللزامي عن معلومات التقديرات المحاسبي     

فة اإلضايجب أن تتوافر االليات الكافية التي ُتمكن من مراجعة هذه التقديرات والتحقق من صحتها، ب
 قة.إلمكانية مقارنتها بسنوات ساب

 عن معلومات التقديرات المحاسبية ح االختياري التوسع في اإلفصا -2
بالرغم من الدور الهام والفعال للتوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية بشكل الزامي عن 
طريق اإلفصاح عن معلومات تلك التقديرات باإليضاحات المتممة للقوائم المالية، أال أنه يجب أال 

بية نغفل الدور المكمل والمدعم لذلك وهو التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاس
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بالشكل الطوعي أو االختياري وخاصة في ظل وجود قيود تحد من سلطة اإلدارة في عملية التوسع 
 في اإلفصاح اإللزامي والتي تتمثل في امكانية مراجعة المعلومات والتحقق من صحتها.

وفي ضوء ذلك يري الباحث ضرورة التوسع في االفصاح االختياري عن التقديرات المحاسبية، 
عة لمتوق)المحتملة أو ا تم اإلفصاح بشكل منظم عن المعلومات السابقة والحالية والمستقبليةعلى ان ي

ات الحدوث( للتقديرات المحاسبية في مناقشات وتحليالت مجلس اإلدارة، بحيث تتضمن هذه المعلوم
 المفصح عنها البنود التالية:

 في قيم التقديرات في السنةالتقديرات والمخاطر المحتملة والتي تنطوي على تعديل جوهري  -
 التالية.

 المنهجية التي تعتمد عليها هذا التقديرات وحاالت عدم التأكد المحيطة بالتقدير. -
تبطة االفتراضات المستقبلية التي تستند اليها التقديرات المحاسبية والمخاطر المحتملة المر  -

 بالتقديرات المحاسبية الحالية.
ات لتقدير ان البنود الخاضعة للتقدير والتغيرات التي مرت بها هذه مناقشات وتحليالت االدارة بشأ  -

 خالل الثالث سنوات السابقة.
عند  التقديرات المحاسبية الجوهرية ضمن مناقشات وتحليالت اإلدارة بشكل أكثر تفصياًل وخاصة -

 ارتفاع مخاطر وحاالت عدم التأكد المحيطة بعملية التقدير.
التوسع في اإلفصاح االختياري عن التقديرات المحاسبية، يجب  كما يري الباحث أنه عند    

 العرض بشكل شامل ومفصل لكافة المعلومات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية، على أن تكون هذه
 المعلومات مكملة لإلفصاحات الواردة بشأن التقديرات المحاسبية في االيضاحات المتممة وليس

 نافسية القيود المفروضة علي اإلدارة وهي الحفاظ علي الموقف التتكرارًا لها، وذلك في ظل مراعا
 للشركة والتكلفة والعائد الناتج من التوسع في اإلفصاح االختياري.
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 الدراسة الميدانية-3
 منهجية الدراسة الميدانية 3-1

رات تهدف الدراسة الميدانية إلى محاولة التحقق من أثر التوسع في اإلفصاح المحاسبي عن التقدي    
حقق اء التالمحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية، ولتحقيق أهداف الدراسة الميدانية واجر 

 االختباري يمكن تناول ذلك على النحو اآلتي:

 فروض الدراسة 3-1-1
ى يمكن صياغة عدة تساؤالت قابلة لإلجابة في ضوء اإلثبات أو النفي، وتعتمد هذه األسئلة عل     

الكشف الميداني بشأن أثر التوسع في اإلفصاح المحاسبي عن التقديرات المحاسبية في الحد غموض 
 التقارير المالية، ويتم صياغة فروض الدراسة على النحو اآلتي:

 الفرض األول: -
قة يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات الساب األول علي "ينص الفرض 

 ة".للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصري
 الفرض الثاني: -

ية الحالينص الفرض الثاني علي "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات 
 ة".للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصري

 الفرض الثالث: -
لية ينص الفرض الثالث علي "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقب

 ة".ركات المقيدة بالبورصة المصريللتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للش
 الفرض الرابع: -

 ينص الفرض الرابع على "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة
قيدة المالية للشركات الم والحالية والمستقبلية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير

 بالبورصة المصرية".
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 عينة الدراسة 3-1-2
وي اقتصر الباحث في تحديد مجتمع الدراسة علي الفئات أو األطراف التي تهتم بتحسين جودة المحت   

ات الث فئثالمعلوماتي للتقارير المالية وتقليل مستوي الغموض بها، ويمكن تقسيم تلك الفئات المهتمة إلى 
 تتضمن:
 ية.الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصر  -1
 المحللين الماليين بمكاتب وشركات السمسرة. -2
 المراجعين الخارجيين من أصحاب مكاتب المراجعة. -3
مثل توفي ظل صعوبة القيام بمسح شامل لمجتمع الدراسة سوف يحاول الباحث القيام باختيار عينة       

ط حجم مجتمع الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية في اختيار مفردات العينة في ظل ضواب
 العينة.

 قائمة االستقصاء 3-1-3
 تصميم قائمة االستقصاء: -

نت ئمة االستقصاء وفقًا للفروض الثالثة التي تضمنتها هذه الدراسة، حيث تضمتم تصميم قا     
 قائمةالقائمة ثالث مجموعات من األسئلة الختبار الفروض الثالثة السابق تحديدها، كما اشتملت ال

 غير موافق (،3) (، محايد4) (، موافق5تمامًا) موافق وهي: )ليكرت( على خمس نقاط أساسية بمقياس
 (.1غير موافق نهائيًا )(، 2)

 توزيع قائمة االستقصاء: -
ية )فئات( وتم االعتماد علي أسلوب العينة العشوائ حيث أن مجتمع الدراسة مقسم إلى طبقات     

ل الطبقية، وبالتالي تم تقسيم عينة الدراسة إلي طبقات )فئات(، ويوضح الباحث من خالل الجدو 
سة، الدرا الدراسة علي الفئات المختلفة التي يتكون منها مجتمعالتالي التوزيع النسبي إلجمالي عينة 

ية المرفوضة غير المستوف وكذلك قوائم االستقصاء الموزعة والقوائم المستلمة )سواء الصحيحة أو
 للشروط( وذلك علي النحو اآلتي:
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 القوائم الموزعة والمستلمة الصالحة للتحليل االحصائي :1جدول 

 القوائم من الدراسةالفئات المستهدفة 
 الموزعة

 القوائم
 المستلمة

 القوائم الصالحة

 النسبة العدد

   83%   50  50       60    الباحثين من أعضاء هيئة التدريس  (1)

 74%   37 44    50    المراجعين الخارجيين  (2)

 72% 29 36    40    المحللين الماليين (3)

 77%   116 130   150   اإلجمالي            

 تحليل نتائج االستقصاء واختبار فروض الدراسة: 3-1-4
 أواًل: االحصاء الوصفي:

غيرات يحاول الباحث من خالل هذا الجزء من الدراسة توصيف اراء مفردات عينة الدراسة بشأن المت      
 والمحاور المختلفة التي تشملها الدراسة وذلك على النحو التالي:

مات لمعلو اراء مفردات عينة الدراسة بشأن أثر التوسع في اإلفصاح عن ا بالنسبة للمحور األول: -أ
 السابقة للتقديرات المحاسبية:

 ةتحليل اآلراء يشان التوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابق :2جدول             
 

 الفئات
 المحللين المراجعين الباحثين

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 إلفصاح عن المعلوماتافي التوسع 
 0.533 4.821 0.403 4.422 0.433 4.481 السابقة للتقديرات المحاسبية 

 4.447 قيمة كروسكال 

p-Value 0.067 
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 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
(، ولفئة المراجعين 4.481لفئة الباحثين )ظهرت المتوسطات الحسابية لدرجات الموافقة  -

(، باإلضافة النخفاض قيمة االنحراف المعياري للفئات 4.821(، ولفئة المحللين )4.422)
يما عينة فالثالثة مما يدل على ارتفاع درجات الموافقة وكذلك ارتفاع درجة االتفاق بين مفردات ال

ت تقديرافي اإلفصاح عن المعلومات السابقة لل يتعلق بالفئات الثالثة بشأن الدور الفعال للتوسع
 المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية.

 0.05نوهو أكبر م P-Value (0.067) ( وبمستوي معنوية4.447كما ظهرت قيمة كروسكال) -
لتوسع لعدم وجود اختالف دال احصائيًا بين آراء فئات الدراسة بشأن الدور الفعال مما يدل علي 

رير في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقا
 المالية،

ح عن بالنسبة للمحور الثاني: اراء مفردات عينة الدراسة بشأن أثر التوسع في اإلفصا -ب
 المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبية:

 فصاح عن المعلومات الحاليةتحليل اآلراء يشان التوسع في اإل :3جدول 
 

 الفئات
 المحللين المراجعين الباحثين

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

التوسع في اإلفصاح عن المعلومات 
 السابقة للتقديرات المحاسبية

4.420 0.465 4.473 0.424 4.520 0.475 

 4.960 قيمة كروسكال 
p-Value 0.074   

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
(، 4.473المراجعين ) ولفئة (،4.420) الحسابية لدرجات الموافقة لفئة الباحثين ظهرت المتوسطات -

(، باإلضافة النخفاض قيمة االنحراف المعياري للفئات الثالثة مما يدل 4.520ولفئة المحللين )
على ارتفاع درجات الموافقة وكذلك ارتفاع درجة االتفاق بين مفردات العينة فيما يتعلق بالفئات 
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لية للتقديرات المحاسبية في الثالثة بشأن الدور الفعال للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحا
 الحد من غموض معلومات التقارير المالية.

ر من ( وهو أكب0.074) P-Value( وبمستوي معنوية 4.960كما ظهرت قيمة كروسكال) -
فعال عدم وجود اختالف دال احصائيًا بين آراء فئات الدراسة بشأن الدور المما يدل علي  0.05

ت الحالية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلوماللتوسع في اإلفصاح عن المعلومات 
 التقارير المالية.

 حور الثالث: اراء مفردات عينة الدراسة بشأن أثر التوسع في اإلفصاح عنبالنسبة للم -جـ
 المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية:

 تحليل اآلراء يشان التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية  4:جدول
 

 الفئات
 المحللين المراجعين الباحثين

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 التوسع إلفصاح عن المعلومات
 السابقة للتقديرات المحاسبية

4.470 0.443 4.451 0.413 4.770 0.543 

 5.122 قيمة كروسكال 
p-Value 0.071 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
(، 4.451المراجعين ) ولفئة (،4.470) الموافقة لفئة الباحثين المتوسطات الحسابية لدرجات ظهرت -

يدل  الثالثة مما باإلضافة النخفاض قيمة االنحراف المعياري للفئات (،4.770ولفئة المحللين )
 الفئاتبعلى ارتفاع درجات الموافقة وكذلك ارتفاع درجة االتفاق بين مفردات العينة فيما يتعلق 
 حاسبيةالثالثة بشأن الدور الفعال للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرات الم

 في الحد من غموض معلومات التقارير المالية.
( وهو أكبر من 0.071) P-Value( وبمستوي معنوية 5.122ل )كما ظهرت قيمة كروسكا -

عدم وجود اختالف دال احصائيًا بين آراء فئات الدراسة بشأن الدور الفعال مما يدل على  0.05
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للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض 
 معلومات التقارير المالية.

 نتائج اختبار الفروض :ثانياً 
يحاول الباحث من خالل هذا الجزء من الدراسة التحقق االختباري من مدي صحة الفروض التي   

 تشملها الدراسة وذلك على النحو التالي:
 الفرض األول:

ينص الفرض األول علي "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات      
ة لمحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصالسابقة للتقديرات ا

 المصرية".
 البسيط والذيويمكن التحقق االختباري من صحة هذا الفرض باستخدام تحليل االنحدار الخطي 

بية لمحاسيحدد نوع العالقة ومدي تأثيرها بين التوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات ا
 والحد من غموض معلومات التقارير المالية، ويمكن توضيح نتائج هذا التحليل من خالل الجدول

 التالي اآلتي: 
 ولنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرض األ  :5جدول 

 T P-Valueقيمة  B النموذج
 معامل التحديد

2R 

  0.000 6.504 9.447 ثابت النموذج
 0.012 8.237 0.730- المعلومات السابقة  عن دور التوسع في اإلفصاح 0.253

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
اإلفصاح عن التوسع في ظهرت إشارة معامل االنحدار سالبة مما يعني وجود عالقة عكسية بين  -

وهذا ما يشير الي   المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية وغموض معلومات التقارير المالية،
غموض  في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية يخفض من مستوي أن التوسع 

عن  معلومات التقارير المالية، وجاء مستوي المعنوية المناظر لدور التوسع في اإلفصاح
ليؤكد وجود تأثير دال إحصائيًا  0.05( وهو أقل من 0.012بـ ) P-Valueالمعلومات السابقة  
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للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات 
 .التقارير المالية

 كما ظهرت قيمة معامل االنحدار -

2R (253.0 لتوضح أن ) عن المعلومات التوسع في اإلفصاح
( من االنخفاض في مستوي غموض معلومات 25,3يفسر نسبة ) السابقة للتقديرات المحاسبية

 التقارير المالية والنسبة الباقية ترجع لعوامل أخري بخالف هذا المتغير.
 بناء علية تكون نتيجة اختبار الفرض اإلحصائي األول هي: -

 احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلوماتقبول الفرض البديل القائل "يوجد تأثير دال  
 السابقة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة

 بالبورصة المصرية".
 الفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني علي "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات   
ة الحالية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورص

 المصرية".
 البسيط والذيويمكن التحقق االختباري من صحة هذا الفرض باستخدام تحليل االنحدار الخطي 

بية لمحاسيحدد نوع العالقة ومدي تأثيرها بين التوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحالية للتقديرات ا
 والحد من غموض معلومات التقارير المالية، ويمكن توضيح نتائج هذا التحليل من خالل الجدول

 التالي اآلتي: 
 ثانينتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرض ال :6جدول 

 T P-Valueقيمة  B النموذج
 معامل التحديد

2R 

 0.000 6.324 7.284 ثابت النموذج
0.126 

 0.018 10.291 0.684 - المعلومات الحالية  عن دور التوسع في اإلفصاح
 يتضح من الجدول السابق ما يلي:



 .....ة في الحد من غموضدور التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبي                حممد يوسف عبد الرحيم د/

 

384 

 

 

 

 

 اإلفصاح عنالتوسع في ظهرت إشارة معامل االنحدار سالبة مما يعني وجود عالقة عكسية بين  -
 ر الي وهذا ما يشي المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبية وغموض معلومات التقارير المالية،

غموض  في اإلفصاح عن المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبية يخفض من مستوي أن التوسع 
المالية، وجاء مستوي المعنوية المناظر لدور التوسع في اإلفصاح عن  معلومات التقارير

ر دال إحصائيًا ليؤكد وجود تأثي 0.05 ( وهو أقل من0.018بـ ) P-Valueالمعلومات الحالية 
ت للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلوما

 .التقارير المالية
التوسع في اإلفصاح عن المعلومات ( لتوضح أن 0,126) 2R قيمة معامل االنحداركما ظهرت  -

( من االنخفاض في مستوي غموض معلومات 12,6يفسر نسبة ) الحالية للتقديرات المحاسبية
 التقارير المالية والنسبة الباقية ترجع لعوامل أخري بخالف هذا المتغير.

 حصائي الثاني هي:بناء علية تكون نتيجة اختبار الفرض اإل -
الحالية  قبول الفرض البديل القائل "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات    

ة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورص
 المصرية".

 الفرض الثالث
ينص الفرض الثالث علي "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات      

ورصة المستقبلية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات المقيدة بالب
 المصرية".

 ط والذيالبسيويمكن التحقق االختباري من صحة هذا الفرض باستخدام تحليل االنحدار الخطي 
ت يحدد نوع العالقة ومدي تأثيرها بين التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرا
الل المحاسبية والحد من غموض معلومات التقارير المالية، ويمكن توضيح نتائج هذا التحليل من خ

 الجدول التالي اآلتي: 
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 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للفرض الثالث 7:جدول 

قيمة  B النموذج
T 

P-Value 
 معامل التحديد

2R 

  0.000 6.324 7.284 ثابت النموذج
 0.016 7.548 0.544 - دور التوسع في اإلفصاح المعلومات المستقبلية 0.412

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:
التوسع في اإلفصاح ظهرت إشارة معامل االنحدار سالبة مما يعني وجود عالقة عكسية بين  -

ا موهذا  عن المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية وغموض معلومات التقارير المالية،
 في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية  للتقديرات المحاسبية يخفضيشير الي  أن التوسع 

ي فغموض معلومات التقارير المالية، وجاء مستوي المعنوية المناظر لدور التوسع  من مستوي 
ليؤكد وجود  0.05( وهو أقل من 0.016بـ ) P-Valueاإلفصاح عن المعلومات المستقبلية  

في  للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبيةتأثير دال إحصائيًا 
 .ات التقارير الماليةالحد من غموض معلوم

التوسع في اإلفصاح عن ( لتوضح أن 412.0)2Rكما ظهرت قيمة معامل االنحدار  -
من االنخفاض في مستوي  ( 41.2يفسر نسبة ) المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية

 .غموض معلومات التقارير المالية والنسبة الباقية ترجع لعوامل أخري بخالف هذا المتغير
 علية تكون نتيجة اختبار الفرض اإلحصائي الثالث هي: بناء -
لية مستقبقبول الفرض البديل القائل "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات ال 

ة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورص
 المصرية"

 الفرض الرابع:
ة الفرض الرابع على " يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقينص 

 مقيدةوالحالية والمستقبلية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض التقارير المالية للشركات ال
 بالبورصة المصرية".
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 Stepwise لتدريجيتحليل االنحدار اويمكن التحقق االختباري من صحة هذا الفرض باستخدام 
Regression  والذي يربط بين التوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة والحالية والمستقبلية

 أي من متغيراتللتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية، ويحدد 
ات المستقبلية( األكثر المستقلة للتوسع في اإلفصاح )معلومات السابقة، المعلومات الحالية، المعلوم

تأثيرًا في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات، ويمكن توضيح نتائج هذا التحليل من 
 خالل الجدول التالي اآلتي: 

 نتائج تحليل االنحدار التدريجي المتعدد للفرض الرابع :8جدول             

 المتغيرات الداخلة في النموذج
 معامل التحديد

R2 
 معامل االنحدار

B 

 Fاختبار  Tاختبار 

 قيمة
T 

 معنوية
sig 

 قيمة
F 

 معنوية
sig 

 النموذج األول
 )أ( معلومات التقديرات المستقبلية.

0.412 - 0.544 8.237 0.012 108.18 0.000 

 النموذج الثاني
 )أ( معلومات التقديرات المستقبلية
 )ب( معلومات التقديرات السابقة

0.632 
-  0.509 
-  0.467 

10.401 
10.754 

0.014 
0.016 

150.66 0.000 

 :وتشير نتائج الجدول السابق إلى اآلتي 
ت % مما يعني وجود عالقة معنوية ذا1 المحسوبة للنموذجين عند مستوي معنوية Tارتفاع قيمة  -

داللة إحصائية بين التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاسبية وبين الحد من 
ل % يد1 المحسوبة عند مستوي معنوية Fغموض معلومات التقارير المالية، كما أن ارتفاع قيمة 

 على ثبات صالحية النموذجين السابقين.
 السالبة تدل على العالقة العكسية بين التوسع في اإلفصاح عن Bارإشارات معامالت االنحد -

 معلومات التقديرات المحاسبية وبين الحد من غموض معلومات التقارير المالية.
 ة، ويمكن تحديد أي من متغيرات التوسع في اإلفصاح عن معلومات التقديرات المحاسبية )السابق

مقيدة ات الالحد من غموض معلومات التقارير المالية للشرك الحالية، المستقبلية( األكثر تأثيرًا في
 بالبورصة المصرية من خالل عرض النموذجين السابقين علي النحو اآلتي:
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 لمعلومات المستقبلية في النموذج(النموذج األول: )إدخال متغير ا -
، (0.412يتضح من بيانات النموذج األول في الجدول السابق أن قيمة معامل التحديد  تبلغ )

فسر  مما يعني أن التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية المحاسبي ي
ر %( من التغير في مستوي غموض معلومات التقارير المالية، كما أن إشارة معامل االنحدا41.2)

ية  للتقديرات المحاسبالسالبة تدل علي أن زيادة التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية 
صة المحاسبي يؤدي الي الحد من مستوي غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبور 

المصرية، كما بلغ مستوي المعنوية المناظر للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية 
وسع في اإلفصاح عن للتيؤكد علي وجود تأثير دال إحصائيًا  ( مما0.05( وهو أقل من )0.012)

 .المعلومات المستقبلية للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية
 وذج(النم سابقة والحالية معًا فيالنموذج الثاني: )إدخال متغير المعلومات المستقبلية وال  -

(، 0.632ديد  تبلغ )يتضح من بيانات النموذج الثاني في الجدول السابق أن قيمة معامل التح    
فسر مما يعني أن التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية والسابقة للتقديرات المحاسبية ي

ر %( من التغير في مستوي غموض معلومات التقارير المالية، كما أن إشارة معامل االنحدا63.2)
ت لية والسابقة للتقديراالسالبة تدل علي أن زيادة التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقب

قيدة المحاسبية  المحاسبي يؤدي الي الحد من مستوي غموض معلومات التقارير المالية للشركات الم
بالبورصة المصرية، كما بلغ مستوي المعنوية المناظر للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات 

فصاح للتوسع في اإلصائيًا يؤكد علي وجود تأثير دال إح ( مما0.05المستقبلية والسابقة أقل من )
ر عن المعلومات المستقبلية والسابقة للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقاري

 . المالية
لي يتضح من النموذج الثاني، أن التوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية باإلضافة ا     

(، 0.632( إلي )0.412ادة معامل التحديد من )المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية أدي الي زي
الي  (أدواوهذا ما يعني أن دخول المتغيرين في النموذج الثاني )وهما المعلومات المستقبلية والسابقة

 مما يدل علي أن دخول المتغير الخاص (،63.2الي  41.2) زيادة القدرة التفسيرية للنموذج من
ي لية فبالتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة باإلضافة للمتغير األول وهو المعلومات المستقب

وهو  %22 النموذج الثاني أدي الي زيادة األثر في الحد من غموض معلومات التقارير المالية بنسبة
 (.63.2 – 41.2 )الفرق بين 
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توي ويتضح من التحليل الخاص بالنموذج الثاني، أن المتغير األكثر تأثيرًا في الحد من مس     
غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية هو متغير التوسع في 

%( من التطوير والتحسين في جودة 41.2اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية حيث يفسر نسبة )
%( 22بة )توي المعلوماتي للتقارير المالية بالمقارنة بمتغير المعلومات السابقة والذي يفسر نسالمح

 فقط. 
كما يتضح من النموذج الثاني، أنه عند إدخال متغير التوسع في اإلفصاح عن المعلومات      

 تغيرهذا الم الحالية في النموذج الثاني قد تم استبعاده، وهذا ما يدل على ضعف مساهمة أو تأثير
لية )في حالة دخوله مع المتغيرات األخرى في النموذج( في الحد من غموض معلومات التقارير الما

 للشركات المقيدة بالبورصة. 
دار ويري الباحث أن خروج متغير التوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحالية من نموذج االنح     

بي لمحاساية الخاصة بالفترة المحاسبية لعمليات التقدير المتعدد يرجع إلى أن معظم المعلومات الحال
ن صاح عتكون الشركات ملزمة باإلفصاح عنها وفقًا لمعايير المحاسبة، وبالتالي فأن التوسع في اإلف

و من أ المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبية لن يكون لها تأثيرًا إضافيًا أو ذا جدوى في الحد
 علومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة. تخفيض مستوي الغموض بم

 بناء علية تكون نتيجة اختبار الفرض اإلحصائي الرابع هي: -
بقة السا قبول الفرض البديل القائل "يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات    

قيدة ت الموالمستقبلية معًا للتقديرات المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركا
 بالبورصة المصرية".
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 لنتائج والتوصيات والدراسات المستقبليةا -4
 نتائج الدراسة 4-1

 توصلت الدراسة لعدة نتائج على مستوي الدراسة النظرية والتطبيقية، يتمثل أهمها فيما يلي:
 توصلت الدراسة للنتائج التالية: علي مستوي الدراسة النظرية: -أ

جة اع در أدي االعتماد المتزايد علي التقديرات المحاسبية في التقارير المالية باإلضافة الي ارتف -
ا ن أهمهوعدم التأكد المحيطة بعمليات التقدير الي العديد من التحديات اإلضافية والتي مالتعقيد 

ا، دة بهازياد مستوي الغموض بالتقارير المالية وانخفاض الثقة في جودة ومصداقية المعلومات الوار 
 ينوخاصة في ظل مرونة المعايير المحاسبية وازدياد الحرية المتاحة لإلدارة في االختيار  ب

وتوجه  الية،والممارسات البديلة المتعددة في معالجة بنود التقديرات المحاسبية الواردة بالقوائم الم
ها مما تحويلاإلدارة نحو استغالل البدائل المتاحة في السياسات المحاسبية إلظهار التقارير المالية و 

 يجب أن تكون عليه إلي ما ترغب أن تظهره اإلدارة بهذه التقارير.
ا استقر الفكر المحاسبي على أن توصف التقارير المالية بالغموض في حالة أن تتضمن معلوماته -

عدم الكفاية والمالئم وعدم الوضوح والشافية ووجود تحريفات بها، كما أنه يوجد نوعين من 
تعمد الغموض بالتقارير المالية هما الغموض المتعمد والمقصود من قبل اإلدارة والغموض غير الم

وغير المقصود والخارج عن تدخل اإلدارة، كما أنه يوجد ثالث مخاطر تترتب على غموض 
دارة إستوي التقارير المالية هي زيادة مشاكل الوكالة وانتشار ظاهرة عدم تماثل المعلومات وارتفاع م

 االرباح.
رات ت التقدييمكن الحد من غموض التقارير المالية بالتوسع في اإلفصاح عن ثالثة ابعاد لمعلوما -

ظيم تم تنالمحاسبية هما المعلومات السابقة والمعلومات الحالية والمعلومات المستقبلية، بشرط أن ي
عملية التوسع في اإلفصاح عن هذه المعلومات بشكلين هما التوسع في اإلفصاح اإللزامي من 

ت ن خالل تحليالخالل االيضاحات المتممة للقوائم المالية، والتوسع في اإلفصاح االختياري م
 ومناقشات مجلس االدارة.

 توصلت الدراسة للنتائج التالية: على مستوي الدراسة التطبيقية: -ب
يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة للتقديرات المحاسبية في  -

 الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
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ة في يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحالية للتقديرات المحاسبي -
 الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ي سبية فيوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية للتقديرات المحا -
 موض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية"الحد من غ

ات لتقدير يوجد تأثير دال احصائيًا للتوسع في اإلفصاح عن المعلومات السابقة والمستقبلية معًا ل -
 ية.المحاسبية في الحد من غموض معلومات التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصر 

في  حاسبيةفي اإلفصاح عن المعلومات المستقبلية والسابقة معًا للتقديرات الم يزداد تأثير التوسع -
تأثير الحد من غموض التقارير المالية، حيث تحتل المعلومات المستقبلية المرتبة األولي في ال

 ويليها في التأثير المعلومات السابقة.
 ت المحاسبية في الحد منينخفض تأثير التوسع في اإلفصاح عن المعلومات الحالية للتقديرا -

ة غموض التقارير المالية حال دخولها في نموذج االنحدار المتعدد مع المعلومات المستقبلي
ت تقديراوالسابقة. وهذا ما يمكن تبريره بأن إلزام المعايير المحاسبية باإلفصاح عن معلومات ال

 خلق تأثير إضافي.الحالية يجعل التوسع في اإلفصاح عن نفس المعلومات مره أخري ال ي

 توصيات الدراسة 4-2
 في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث، بما يلي:

سبية إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بتوسيع نطاق اإلفصاح عن التقديرات المحا -
التحريف الجوهرية وما يحيط بها من مخاطر مستقبلية، كوسيلة للحد من ممارسة عمليات 

 والتالعب في عمليا ت التقدير المحاسبي.
إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية خطابات تعقيب للشركات عن نقاط الضعف الجوهرية  -

كامل اح الالمحيطة بالتقديرات المحاسبية، مشيرًا فيها الي ضرورة الرد بمعالجة هذه النقاط واإلفص
 عن الغموض المحيط بها.

ان ين لجمة للرقابة المالية بوضع دليل لقواعد السلوك االخالقي بالشركات، وتكو قيام الهيئة العا -
ت عقوبامستقلة لمراقبة مستوي التزام الشركات بالدليل االخالقي، واستخدام سياسة المكافئات وال

 وفقًا لمدي االلتزام.
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دوري  تحديثها بشكلقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير قواعد بيانات عن الشركات يتم  -
 تتضمن تصنيف الشركات من حيث مدي االلتزام بالدليل االخالقي، ومدي االلتزام بالتوسع في

 .ء بهااإلفصاح عن التقديرات الجوهرية، ومدي االلتزام بالرد على خطابات التعقيب وتنفيذ ما جا

 الدراسات المستقبلية 4-3
ن مت التي تم التوصل إليها يقدم الباحث مجموعة في ضوء هذه الدراسة والنتائج التي توصل     

 المقترحات البحثية المستقبلية تتمثل فيما يلي:
إجراء دراسة تستهدف بيان أثر التوسع في اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية على قرارات  -

 االستثمار في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
م لقوائتقديرات المحاسبية ومستوي الغش والتالعب في اإجراء دراسة تستهدف دراسة العالقة بين ال -

 المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
كات جودة التقديرات المحاسبية علي جودة القوائم المالية للشر  إجراء دراسة تستهدف دراسة أثر -

 المقيدة بالبورصة المصرية.
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 مراجع ال
 أواًل: المراجع باللغة العربية

، "مدي مساهمة دقة التقديرات المحاسبية في تحسين 2015أحمد رجب عبد الملك، أسامة محمد، 
سوق بجودة التقارير المالية: دراسة ميدانية على عينة من الشركات المساهمة العامة المدرجة 

لعدد ا، 7د الخرطوم لألوراق المالية"، االكاديمية االمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجل
 .130-117، ص 23

ير ، "أثر اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية على جودة التقار 2017أحمد، عادل أحمد عباس، يناير 
درية، إلسكنالمالية: دراسة تطبيقية "، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة ا

 .24-1المجلد الرابع والخمسون، العدد األول، ص
"، ،"أثر االختالف في التقديرات المحاسبية على داللة القوائم المالية1999يوسف، أحمد، محمود 

 .230-183المجلة العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، العدد العاشر، ص
المالية  ، "التقديرات المحاسبية وأثرها على التعبير الصادق للتقارير2017أسامة، أحمد جمال هاللي، 

 لبورصة المصرية: دراسة تطبيقية"، مجلة كلية التجارة، جامعة سوهاج،المنشورة با
 في والتالعب الغش في مساهمتها ومدى اإلبداعية المحاسبة "،2013 محمود، حلمي عزة ،يشلب

 ةالمالي البحوث مجلة ،" منه الحد في والشفافية اإلفصاح ودور المنشورة البيانات المالية
 .137 – 97 ص: .ص مصر، ،  8 العدد للمالية، والضرائب، الجمعية المصرية والضريبية،

، "إطار مقترح لتطوير مناهج تسين مستوي دقة التقديرات 2013صالح، حسن علي سالمة، 
ي، ية"، مجلة الفكر المحاسبدراسة ميدان -المحاسبية وانعكاس ذلك على موثوقية القوائم المالية

 كلية التجارة، جامعة عين شمس.
 ثبح ، " المالي التقرير جودة علي المحاسبية التناقضات ،" تأثير 2014محمد  وائل الوهاب، عبد

 سبينالمحا جمعية والتحديات، الواقع  والمراجعة للمحاسبة الرابع الدولي المهني المؤتمر :في
-1 ص.ص ، الكويت ، م 4/12/2014 إلي 3/12 من الفترة خالل والمراجعين بالكويت،

36. 
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، "مدي اسهام دقة التقديرات المحاسبية في تحسين 2016من، أحمد رجب، أسامه محمد، عبد الرح
، 7ا، مجلد ولوجيجودة التقارير المالية: دراسة ميدانية"، االكاديمية العربية االمريكية للعلوم والتكن

 .23العدد 
 ودة التقارير، "إطار مقترح لقياس أثر التقديرات المحاسبية على ج2016عيسى، محمد علي حمد، 

ين المالية الفترية )دراسة تطبيقية("، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة ع
 شمس.

سبية التقديرات المحا المتوافقة في مواجهة  "دور المعايير المحاسبية ،2018 سامي محمد أحمد، غنيمي،
ية والمراجعة، قسم المحاسبة، كلوالمحاسبة اإلبداعية في منظمات األعمال"، مجلة المحاسبة 

 التجارة، جامعة بني سويف، العدد األول، يونيو.
ت ، "العوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة للتقديرا2017ليلى، محروس العقيلي، 

كلية  المحاسبية بالتطبيق على شركات المساهمة المصرية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية،
 .220-181، جامعة اإلسكندرية، المجلد الرابع والخمسون، العدد األول، صالتجارة

عض بتعديل ب 2019لعام  69، الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 2019معايير المحاسبة المصرية، 
ع يير المحاسبة المصرية، الطبعة األولي، القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطاباأحكام مع
 األميرية.

 2019ة لسن 69، قرار وزير االستثمار والتعاون الدولي رقم 2019ستثمار والتعاون الدولي، وزارة اال
ة لسن 110بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير االستثمار رقم 

 .640-1تابع )أ(، ص 81، الوقائع المصرية، العدد 2015
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