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 :الدراسةملخص 

ً  عال  ه الدراسة استهدفت هذ  مفهالوم تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة القضائية واهميتها وأهدافها فضال

ة وخصائصها وأنواعها وكذلك بيان دور المحاسالبة القضالائية فالح تحسالي  جالودة التقالارير الماليالة جودة التقارير المالي

مالال  خالالًض  وطالال  قتالالار مقتالالرال لرسالال  الحًسالالة بالالي  المحاسالالبة القضالالائية والتقالالارير الماليالالة وسالالد تالال  قختبالالار الفرطالاليي  

الالا للمحاسالالبة  اآلتيالالي ا الوض وجالالود فالالروي جوهريالالة بالالي  جالالودة المحلومالالا  التالالح تحتويهالالا التقالالارير الماليالالة المحالالدة تبق 

القضائية وجودة المحلوما  التح تحتويها التقارير الماليالة دون اسالتادام المحاسالبة القضالائية فالح قعالدادها فالح طالوء 

والفالر  الاالانح تالالادم المحاسالبة القضالالائية قلالى تحسالي  جالالودة المحلومالا  المحاسالال ية  IFRSمحالايير التقالارير الدوليالالة 

 ميزة التنافسية .مما يادم قلى تحقيق ال

وأسفر  نتائج الدراسة التط يقية ع  س وض الفرطي  وأشار  نتائج البحث قلى ظهور الحاجة قلى 

المحاسبة القضائية نتيجة تشحب الحمليا  المالية بي  الشركا  والتطور االستصادي للمشاري  وكذلك 

 الستصاد الحالمح الرسمح.فح ظل ا  IFRSتزايد الحاجة قلى محايير التقارير المالية الدولية 

Abstract 

This study aimed to shed the light on the concept, importance and objectives of 

Forensic Accounting; in addition to the concept, characteristics and types of Financial 

Reporting Quality; as well as the role of Forensic Accounting in improving Financial 

Reporting Quality through setting a proposed framework for charting the relationship 

between Forensic Accounting and Financial Reporting. The following two hypotheses 

have been tested; the first hypothesis: There are significant differences between the 

quality of the information offered in the financial reports prepared according to 

Forensic Accounting and the quality of the information offered in the financial reports 

that were prepared without the use of Forensic Accounting in the light of International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Forensic Accounting improves the quality of 

accounting information and consequently achieves competitive advantage. 

The results of the applied study resulted in the acceptance of the two hypotheses. The 

results also indicated that there is a need for Forensic Accounting due to the 

complexity of financial transactions between companies and the economic 

development of enterprises. In addition, there is a growing need for International 

Financial Reporting Standards (IFRS) in the global digital economy. 
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 مقدمة البحث

الحياه كان البد للمحاسبة أن تواكب  متغيرا بحد التطور الهائل والمستمر الذي أثر على كل  
قلى القرن الواحد والحشري  وم  طم  فروع المحاسبة  امتدهذا التطور الذي حدث فح القرن الحشري  ث  

برز  أهميتها  يثح المحاسبة القضائية كمجاض حديث م  مجاال  المحاسبة هذاالتطور تاض التى
بحد أن تفشت هذه الظاهرة السل ية فح  اإلداري  المالىودورها فح كشف الغش واالحتياض ومحاربة الفساد 

اسبة القضائية وم  خًض المح ,االستصادية النواححثارا  خطيرة على آلها  والتحالمجتم  المصري ماخرا  
يت  تط يق المحرفة فح مجاال  المحاسبة والتمويل والضرائب والمراجحة للقيام بحمليا  التحليل والتحري 

أيه كا ير وم  ذلك المسائل القانونية بهدف التوصل الح سرار س ل تقدي  ر  واختباروالفحص  واالستفسار
ية والتى تمال مصداقية للمحلوما  جودة التقارير المال والتطور الذي حدث ظهر تطور آخر وه

المحاس ية التى تحتويها التقارير المالية ولكى يتحقق ذلك يجب أن تالو التقارير المالية م  التحريف 
والتضليل وأن يت  قعدادها فح طوء مجموعة م  المحايير القانونية والرسابية بما يحقق الهدف م  

فح  على جودة التقارير المالية واثرهاالمحاسبة القضائية على البحث  هذا سلطم  أجل ذلك  قستادامها.
 . طوء محايير التقارير المالية الدولية 

الدولية فح ظل اإلستصاد الحالمح وعولمة أسواي تزايد  الحاجة قلى محايير التقارير المالية وسد 
وسد ة على شبكة اإلنترنت رأس الماض والتطورا  المتًحقة فح تكنولوجيا المحلوما  ونشر التقارير المالي

بتطوير مجموعة موحدة ذا  جودة عالية  (2001المحاسبة الدولية منذ ) عام مجلس محايير  بدأ
ومق ولة دوليا  م  محايير التقارير المالية بإعتبارها أحد طوابط قنتاج محلوما  شفافة وكاملة تحكس 

ة وإعًم السواي المالية م  ناحية أصحاب المصالح م  ناحيحماية الوط  الحقيقح للشركا  بهدف 
المحاسبة  خيث تناوضعلى ال يئة اإلجرائية للبحث الضوء ويشمل البحث جانب نظري سلط . أخرم 

جودة التقارير المالية أما الجانب الحملى فيحتوم على و   IFRSالمالية الدولية القضائية ومحايير التقارير 
دم مساهمة المحاسبة القضائية فح تحسي  جودة ع  مة تحليل خصائص الحينة وتحليل النتائج الااص

 .IFRSفح طوء محايير التقارير المالية الدولية  التقارير المالية
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 القسم األول
 اإلطار المنهجى للبحث

 مشكلة البحث: - 1/1

تحت ر الماالفا  المالية والتًعب فح التقارير المالية م  أخطر التحديا  التى تواجه مهنة  
القضائية وبي   الجها بحل  المحاسبة لوط  آلية فح قتار تنسيقح بي   المهتمي محاسبة مما يستدعى ال

را  سضائية مهنية الستادام المحاسبة القضائية وتطوير مهنة المحاسب امهنة المحاسبة إلصدار سر 
ً  ع  المحاسب  ا قتار ا لدع   بل يشكًن الاارجحأو المراج   القانونحالقضائح الذي ال يحت ر بدي مح 

 مهنة المراجحة.

 :في إطارها المشكلة البحثية على النحو اآلتى  تيطرح البحث الحالى عدة تساؤالتو هذا 

 هل التقارير المالية بصورتها الحاليه تفح بإحتياجا  مستادمى المحلوما  فح ماتلف القطاعا  ؟  – 1

 ؟ ير أساليب قعداد التقارير الماليةفح تطو  يمك  أن تاديه المحاسبه القضائية ماهو الدور الذم -2

 ؟ ح تحسي  جودة المحلوما  المحاس يةتساه  ف هل المحاسبة القضائية -3

 ؟  IFRSما نوع الحًسة بي  المحاسبة القضائية وجودة التقارير المالية م  خًض تط يق  -4

ة القضائية لتحقيق جودة مدم أهمية المحاسب حوضماهو مستوم اإلتفاي فح أراء عينة البحث  – 5
 ؟ IFRSفح طوء محايير التقارير المالية الدولية  التقارير المالية

 ماهى عناصر جودة التقارير المالية م  وجهة نظر عينة البحث ؟ -6

 : أهداف البحث - 1/2

يهدف البحث قلى تسليط الضوء على مفهوم المحاسبة القضائية وأهميتها وأهدافها وأسالي ها 
  ً وأنواعها وكذلك بيان دور المحاسبة القضائية فح ع  مفهوم جودة التقارير المالية وخصائصها فض

تحسي  جودة التقارير المالية م  خًض وط  قتار مقترال لرس  الحًسة بي  المحاسبة القضائية والتقارير 
 ايلى فيماالهداف الرئيسية للبحث يمك  تحديد المالية وم  هنا 

 وآلياتها وس ل قستادامها لتطوير أداء التقارير المالية . ود بالمحاسبة القضائية تحديد المقص – 1
 IFRSتحديد المقصود بمحايير التقارير المالية الدولية  – 2

 .تحديد مفاهي  التقارير المالية والمشكً  التى تواجهها وس ل تطويرها  – 3
 .IFRSرير المالية تحديد الحًسة بي  المحاسبة القضائية وجودة التقا -4
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 فروض البحث :  -1/3

 الفرو  اآلتيه ا عدم صحة  اوصحة يسحى الباحث قلى قختبار 

  : الفرض األول 

االتى تحتويتوجد فروي جوهريه بي  جودة المحلوما   للمحاسبة  ها التقارير المالية المحدة تبق 
ستادام المحاسبة القضائية فى قعدادها دون قالقضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية 

 . IFRSفح طوء محايير التقارير المالية الدولية 

 الفرض الثانى :

قلى تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية مما يادم قلى تحقيق المزايا  القضائيةتادم المحاسبة 
 . التنافسية 

 : منهج البحث  -1/4

البحوث إلستقرائح م  خًض مناسشة وسراءة قعتمد الباحث فح الجانب النظري على المنهج ا
أما والدراسا  الحلمية فح مجاض المحاسبة القضائية وكذلك قستادامها فح تطوير أداء التقارير المالية .

فح الدراسة الحملية فت  قستادام المنهج التحليلح لساليب المحاسبة القضائية ودورها فح تطوير أداء 
لوب اإلستقصاء حيث ت  اإلعتماد على قستمارة قست يان لجم  ال يانا  التقارير المالية م  خًض قس

 الدراسا  السابقة والجانب النظري .الولية التى ت  قعدادها فح طوء 

 حدود البحث :  -1/5

للمحاسبة القضائية قال بالقدر الذم يادم أهداف الدراسة م   الرئيسيهالاصائص  يتناوض البحثل  
الكار أهمية فح مجاض الدراسة ومساهمتها الفحالة فح  باعتبارهاالرئيسية  التركيز على الاصائص

 .تحسي  جودة التقارير المالية المر الذم م  شأنه يساه  فح توفير الوست عند قعداد التقارير 

 نتيجة البحثم   2011عام  استبحادم  2018حتى  2010م   سوف تقتصر الفترة الزمنيه -
 . البحثم  الممك  أن تاثر على  التحلألحداث السياسية 

يقتصر البحث على تناوض أثر المحاسبة القضائية على جودة التقارير المالية م  خًض المحايير  -
 بصفة عامة. الماليةر يدون التحر  لمشكً  اعداد التقار   IFRSالدولية 
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 خطة البحث : -1/6

 يتناول الباحث موضوع البحث من خالل النقاط األتية :

 مفاهي  المحاسبة القضائية  أوالا :

 . IFRSمحايير قعداد التقارير المالية  ثانياا :

 التقارير المالية وآفاي التطوير.  ثالثاا :

 التقارير المالية  عدادتطوير أساليب ق فى دور المحاسبة القضائية  :رابعاا 

 ) قختبارا  الفرو  ( الدراسة الميدانية خامساا :

  بحث والنتائج والتوصيا  .خًصة ال سادساا:

 :  الدراسات السابقة - 1/7

دراسة مدم تأثير التحوض قلى محايير التقارير وتهدف إلى : ( 2012الزمر  -1)دراسة  - 1/7/1
الدولية على بحض المقاييس المحاس ية والتى تحكس جودة التقارير المالية م  خًض دراسة تط يقية على 

حوض محايير توسد توصلت الدراسة قلى أن واستخلصت النتائج األتية : ية . قحدم شركا  التأمي  السحود
التقارير الدولية أدم قلى قنافا  مستويا  قدارة الرباال وزيادة مستوم التحفظ المحاس ح ومستويا  عدم 

 تماثل المحلوما  . 

وما  المحاس ية دراسة القيمة المًئمة للمحل وتهدف إلى :2012( االورفة لى  -2)دراسة  -1/7/2
شركة فح سوي أبو  56م  خًض دراسة ميدانية على  ليهفح ظل تط يق محايير التقارير المالية الدو 

زيادة القيمة المًئمة للمحلوما  المحاس ية فح ظل  واستخلصت النتائج األتية :ظ ى لألوراي المالية . 
ال والحوائد كما يرتبط ربح السه  حيث توجد عًسة موجبة محنوية بي  الربا IFRSتط يق محايير 

 والقيمة الدفترية بحًسة موجبة محنوية بسحر السه  .
قختبار أثر التحوض قلى محايير التقارير المالية  وتهدف إلى : 2013( مليجى  -3)دراسة  -1/7/3

لى الدولية على جودة المحلوما  المحاس ية وقيمة الشركا  المسجلة م  جهه وتحليل قنحكاسا  ذلك ع
وجود تأثير قيجابى على  واستخلصت النتائج األتية :سرارا  المستامري  فح بيئة العماض السحودية . 

جودة المحلوما  المحاس ية فح تافيض المستحقا  الكلية ووجود تأثير قيجابح لهذه المحايير على قيمة 
على سرارا  المستامري  حيث الشركا  المسجلة وتوصلت قلى أن محايير التقارير المالية الدولية تاثر 

 الداء المالى للشركة.   تحطى له  قشارة قيجابية للمستامر عل

بيان مفاهي  وإجراءا  ومجاال  تط يق  وتهدف إلى:  ( 2017مبارك  -4)دراسة ميدانية  -1/7/4
محاسبة إستادام الو أثر تط يق المحايير الدولية على جودة المحلوما  المحاس ية و المحاسبة القضائية 
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أصبحت المحاسبة القضائية  واستخلصت النتائج التالية :.القضائية فح تطوير وكفاءة التقارير المالية 
تتمت  التقارير التى تحد وفقا  للمحاسبة القضائية بنتائج أدي م  و  التنافسية ال يئةلها أهمية نتيجة زيادة 

 .التقارير التى التستادم فيها المحاسبة القضائية 

وط  مفاهي  وأساليب المحاسبة القضائية  وتهدف إلى : ( 2017صفوان  -5) دراسة - 1/7/5
 المالية . التقاررومفهوم التقارير المالية وأشكالها وأنواعها وأثر المحاسبة القضائية على تحسي  جودة 

 واستخلصت النتائج األتية :

المنشأة بس ب خلق نوع م  الردع بي  تزايد أهمية المحاسبة القضائية وأثرها على تحسي  الداء فح  -1
 اإلدارة وأصحاب المصالح .

 تاثر المحاسبة القضائية تأثير قيجابح فح جودة التقارير المالية . -2

تسليط الضوء على مفاهي  المحاسبة القضائية  وتهدف إلى : ( 2018 كاظم -6) دراسة  -1/7/6
مالية والاصائص والنواع ودور المحاسبة القضائية وأهميتها وأهدافها وأسالي ها ومفهوم جودة التقارير ال

تزايد الطلب على خدما  المحاسبة  واستخلصت النتائج األتية : فح تحسي  جودة التقارير المالية .
القضائية فح الوست الحاطر بس ب وجود مشاكل بي  اإلدارة وأصحاب المصالح مماقستدعى رف  

القضائية يحس  جودة التقارير المالية نتيجة المحلوما  الماليه  تط يق المحاسبةكماان الدعاوم القضائية 
 اهر والحداث المحيطة .و تمال بصدي الظ

تحليل مستوم جودة المحلوما  المحاس ية وتحليل وتهدف إلى :  ( 2018احمد  -7دراسة  ) -1/7/7
وراي المالية نماذج قياس مستوم جودة المحلوما  المحاس ية وتحليل نماذج قياس كفاءة سوي ال

المحلوما   ا واستخلصت النتائج األتية. IFRSوقياس جودة المحلوما  المحاس ية فح طوء 
المحاس ية التى تحد وفقا  لمحايير التقارير الدولية تتمت  بااصية التمايل الصادي بصورة أعلى م  

لمحاس ية التى تحد وفقا  تتمت  المحلوما  ا كماالتقارير التى تحد وفقا  لمحايير المحاسبة المصرية 
 للمحايير الدولية بااصية الرسابة أعلى م  التى تحد وفقا  للمحايير المصرية 

وتناولت محايير المحاسبة الدولية والحوامل النظامية (  2007ابو الخير  – 8دراسة )  -1/7/8
على جودة  ان هناك ادلة واطحة واستالصت النتائج االتيةكمحددا  لجودة التقارير المالية 

وتحت ر اعلى منها للشركا  التى  1981( لسنة 159انون )التقارير المالية للشركا  الااطحة للق
 . 1991( لسنة 203تاض  للقانون )

م  خًض  اس جودة التقارير الماليةيوتناولت ق ( Beest , etul , 2009 -9دراسة )  -1/7/9
الاصائص النوعية للمحلوما   تفحلًض وط  مقياس شامل لتقيي  جودة التقارالمالية م  خ

ق محايير يأثر فقط بمدم تط تالى ان جودة التقارير المالية ال ت واستالصت النتائج االتية
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ي  النهائى لجودة يتتأثر بمجموعة م  الحوامل االخرم التى تحك  عملية التقانما المحاسبة و 
 يئة التط يق ب –ت يحة الصناعة  –التقارير المالية منها حج  الشركة 

 وبتحليل الدراسات السابقة توصل الباحث الى: 

  . المحاسبة القضائية كحنصر هام نتيجة زيادة ال يئة التنافسية ورظه -1

التقارير التى ب مقارنةتتمت  التقارير المالية التى تحد تبقا  للمحاسبة القضائية بنتائج دقيقة  -2
ى تحد وفقا  لمحايير التقارير المالية الدولية تتمت  المحلوما  المحاس ية التحيث  التستادمها

المر الذم يتطلب بااصية التمايل الصادي بصورة أعلى م  محايير المحاسبة المصرية 
 .تطوير وتحديل محايير المحاسبة المصرية 

على المحاسبة القضائية نتيجة وجود مشاكل بي  اإلدارة وأصحاب المصالح مما تزايد الطلب   -3
الدعاوم القضائية ويكون الحل الوحيد فح حل هذه المشكلة هى اللجوء للمحاسبة أدم قلى رف  

 البحث . اهميةوم  هنا تظهر مالقضائية 

 القسم الثانى
 المحاسبة القضائية

المحاسبة القضائية كاحد فروع المحاسبة الحدياة فح  تاديهيستطي  أحد أن ينكر الدور الذم ال 
ارم وحاال  التًعب فح القوائ  المالية مما أبرز أهمية المحاسب كشف حاال  الفساد المالح واإلد

   .القضائح لما يتوفر به م  خصائص ومهارا  سادرة على القيام بمهمة الفحص لتقدي  الدع  واإلستشارة

 : أة المحاسبة القضائية نش -2/1
 

 ( سنيفون ) قضية مايرخير بحد ظهور سضية عرفت بإس  1817نشأ  المحاسبة القضائية عام 
مالى بمحكمة كندية وت  اإلستحانه با را  محاس ية لحل النزاع فح الجوانب المالية تتحلق بحدوث نزاع 

 االسكتلندية نشر أوض قعًن فح الصحف فح مدينة غًسكو 1824وفح عام  (2006:السيسى -9)
ظهر  فح أمريكا  1900فح عام فح نشاط قحتيالح  للتحقيقمحاس ي  حيث كانت هناك دعوة للحكام وال

وإنجلترا بحد قعتماد طريبة الدخل مما أوجد الحاجة للمحاسبة القضائية بس ب التهرب م  دف  طري ية 
 الدخل لدم المحاسب القضائح . 

 

 تطور المحاسبة القضائية :  -2/2

)المحاسبة القضائية مكانها في  مقاال  بحنواننشر محاسب أمريكى فح نيويورك  1946فح عام 
المحاسبة وشهادة الا رة  –صدر كتاب بحنوان المحاسبة القضائية  1982فح عام و  (اد اليومإقتص

 . 1997تأسس المجلس المريكى للمحاس ي  القضائيي  فح مارس و
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دورا  متاصصة فح مجاض المحاسبة القضائية جامحة وكلية أمريكية تقدم  16هناك حاليا  مااليقل ع  
. 

 : ائية مفهوم المحاسبة القض -2/3

 هناك العديد من التعرفات للمحاسبة القضائية يمكن استعراض اهمها على النحو التالى :           

المحاس ية فح المشاكل م على تط يق المفاهي  والساليب تحرف المحاسبة القضائية بأنها تنطو  -
 القانونية

-  2- Alon kaly , 2014)) 

بحد م  الرسام فح التحامل م  الواس  مما يتطلب تحرف بأنها ليست محاسبة فحسب بل تتطل  ل
التحليل الحلمى والمتحمق للكشف ع  المشاكل الكامنه فح العماض التجارية والمالية وهى تستحي  

 & Anna -3 كما  عادلة التحقيق لتكون حاطرة فح المحاك  لحس  النزاعا  بصورة ومهارا بالقانون 

Sahlstrom , 2009))  هى خدمة محاس ية ومهنية تنظر قلى د الدراسا  بأنها كما عرفها اح
حاربة الفساد فح الشركا  وتت  مفح القوائ  المالية و  الغشاء الرسام حتى تساعد على كشف ماور 

المراجحة م  خًض شاص أو فريق عمل ماهل علميا  وعمليا  يستادم مهارا  متاصصة ومتكاملة فح 
هى فرع م  فروع وكذبلك عرفها كاتب اخر بأنها  (2011 المنوفى -10)المحاسبة والمراجحة 

المحاسبة الذم يشتمل على تقدي  خدما  الدع  القضائح والتحقيق المحاس ح للدوائر القضائية والشركا  
والوحدا  الحكومية لمن  وكشف الجرائ  اإلستصادية ذا  البحاد المحاس ية م  خًض منظومة الا را  

 ية تادمحيث أن المحاسبة القضائ .( 2016 بسيونى -11)مراجحة والقانون فح مجاال  المحاسبة وال
 علح شكل شهادة او استشارة  الى الحصوض

  4- Anwers,et al,2013) )  وعرفت على انها تكامل او اتحاد مهارا  التقصى والمحاسبة
زعا  بصفة نهائية . كما لحس  المناسشا  او المنا التحليل الذي سيشكل االساس لحل اووالتدسيق للقيام ب

عرفت بأنها مهنة تجم  بي  الا رة المالية ومهارا  التحريا  والحمل داخل قتار سانونى والذم يوفر ادلة 
 قية القوائ  المالية.الضبط الغش والتأكد م  مصد

 :  يتضح للباحث أنمما سبق 

ي  الا را  والمهارا  فح تجم  ب مهنهو فرع م  فروع المحاسبة الحدياه :  هيالمحاسبة القضائية 
تقدم الدع  للجها  القضائية والشركا  و (  يوتر مالك –القانون –اإلحصاء  –مجاال  ) المحاسبه 

تقوم ض والتًعب والماالفا  المالية و والوحدا  اإلستصادية لكشف الجرائ  اإلستصادية وحاال  اإلحتيا
اسبة وكذلك تقوم بتقدي  الادما  القانونية م  بتط يق المبادئ والنظريا  المحاس ية وجمي  فروع المح
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تستطي  م  خًض المحاسبة القضائية تقدي  و خًض التقارير المهنية التى يقدمها المحاسب القضائح 
 تقارير دورية حوض نشاط الشركة .

 
 أسباب نشوء المحاسبة القضائية : 2/4

من  كفرعئية واالهتمام بها هناك مجموعة من االسباب التى أدت الى نشوء المحاسبة القضا
 (  2011راضي ,  -12فروع المحاسبة ولعل اهم هذه االسباب هي : ) 

اال انه ما زاض موجودا  الفسادى االليا  والمداخل لمحاربة بالرغ  م  ت ن استشراء الفساد والغش : -1
با  التى ومتغلغً وطاربا بجذوره فى الكاير م  النظ  وربما يرج  ذلك الى ان هناك بحض الحق

ومكافحته وعًجه واحدم هذه الحقبا  عدم توافر خدما  مهنة الفحص  تشايصهتقف امام 
م يربط النظام الذ وحيث يحت ر الفحص القانونى الجسر القانونى بشقيها التقصح والدع  القانونى

 محلوما  مالية ومحاس ية لًغرا  القانونية وتوفير مارجاته و القانونى المحاس ى بالنظام 
ظهر  الحاجة الى المحاسبة القضائية كمجاض محاس ى جديد يحمل على تضيق  فجوة التوقعات : -2

وهو االمر الذم انحكس على جهود المنظما  المهنية وتوصيا   المراجحةفى  التوسحا فجوة 
 مجلس الرسابة

 (5- Bagaeva,A,.(2008)   حسابا  الشركة المقيدة فى ال ورصة  مراجحىعلى اعماض
ة م  ورة دورية منتظمة او بصورة مفاجئطرورة تط يق المحاسبة القضائية سواء بص فىيكية االمر 

 حي  الخر .

  وبالرغ  م  المسالية الملقاه عليهالحسابا  على اكتشاف الغش  لمراج ر التقليدم و عدم سدره الد -3

أم الفنى فى مدم الر  ابداءلقد تطور  مسئولية المراج  فى الوست الحالى ول  تحد مقصورة فقط على 
 صدي وعدالة القوائ  المالية .  

 : أهمية المحاسبة القضائية  2/5

تزايد اإلهتمام بالمحاسبة بحد حدوث اإلنهيارا  اإلستصادية للحديد م  الماسسا  اإلستصادية 
وم القضائية ذا  الصبغة المالية أمام االقضائية لمن  اإلحتياض والتًعب مما أدم قلى زيادة الدع

لمحاك  واآلن ل  تحد خدما  المحاسبة القضائية مقتصرة على الجها  القضائية بل أصبحت تستادم ا
اهميتها م  الحوامل اآلتية فح جها  عديده مال ال نوك وشركا  التأمي  وتستمد المحاسبة القضائية 

ئص قحدم المجاال  المهمة التى تل ى قحتياجا  المستق ل وتحديد الاصا.  (2013 زلط -13)
تمال تكامل بي  المحاسبة والقانون للحمل محا   كما انها والمهارا  المطلوبة فح المحاسب القضائح

تطي  م  سيو  أكار بالدعوم القضائية ممايجحل المحاسب القضائح على مستوم رفي  لتحقيق قرتباط 
 خًلها تقدي  تقارير يظهر منها التقديرا  والفرو  
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 ة :أهداف المحاسبة القضائي 2/6

الادما  التى تقدمها المحاسبة القضائية أصبحت مطلوبة م  س ل جمي  التراف سواء الفراد 
أو الماسسا  أو منظما  العماض بغر  جم  الدلة لا و  القضية ويمك  قجمالى الهداف فح 

 (2010 ,سالم  -14)
 التى تساعد على قرتكاب الغش تحديد النشطة غير القانونية  – 1
 .هنيا  محايدا  فح الدعوم القضائية   الدلة الكافية وتقدي  تقرير يتضم  رأيا  فنيا  متجمي –2
سضائيي  متاصصي  تتوافر لديه  المحرفة المتكاملة بالمحاسبة والمراجحة حتى  محاس يي توفير  -3

على قسرار أما خ راء , مستشاري  يسهمون فح تأييد الدعاوم القضائية ومساعدة القضاء فاحصي  يكونوا 
 . الحق وتحقيق الحدالة 

 .وفاعلية وظيفة المراجحة الاارجية وزيادة كفاءة  واالحتياضحماية الماض الحام م  الغش  -4
 .كشف عمليا  اإلحتياض والتهرب الضري ح والممارسا  اإلجرامية التى ترتكب  -5
 .الدعوم القضائية  جم  الدلة الكافية وتقدي  تقرير فنى محايد للمساعدة فح الحك  فح – 6
 .تمك  المحاسبة القضائية م  تقدي  محلوما  محاس ية لألتراف حاض حدوثها  7

يري الباحث أن أهداف المحاسبة القضائية تعبر عن امتالك المحاسبين القضائيين للخبرات  -
حتيال الكافية في مجال المحاسبة والمراجعة والمعرفة القانونية والتحري وحماية المال العام من اإل

 وكشف عمليات التهرب الضريبي وزيادة الثقة في القوائم المالية .

 الخدمات التى توفرها المحاسبة القضائية : – 7/ 2

 فى نوعيين رئيسيين من الخدمات هما :القضائية  المراجعة تقدمهاتتمثل الخدمات التى 

  ( Invetrtigation Services)أوال : خدمات التقصى : 

المتحلقة بحمليا  التقاطى الفحلية او المحتملة الغير دما  كل خدما  الفحص القانونى وتشمل تلك الا
لمستادمة فى خدما  ال على اداء التحليً  والتقصيا  , والتى سد تستادم المهارا  نفسها ت, وتشم

 الدع  القانونى باستاناء عدم استادمها فى عمً  التقاطى .

 (Litigation Support) ثانيا : خدمات الدعم القانونى :

تلك الادما  تحترف   ( AICPA,2005)اوطحت دراسة مجم  المحاس يي  القانونيي  االمريكى 
بدور الفاحص القانونى كشاهد خ ير او مستشار وتتضم  توفير مساعدة فى االجراءا  التشرعية او 

وصوض لحل المنازعا  بي  ماتلف ق بغر  اليالقانونية المحتملة او المحلقة او الفحلية امام ساطى التحق
 زاع .ناتراف ال
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 مهارات المحاسبة القضائية  : 2/8

المحرفة والا رة  يتطلب فإن كل مجاض, للمحاسبة القضائية مجاال  متحددة  نظرا  لن 
ت يحة القضايا  ىور دع  الدعاوم القضائية اعتمادا  عللة للتط يق مباشرة فى محالمحاس ية القاب

والتكاليف  اإلدارة على ماتلفة , فقد يحتاج المحاسب القضائى الى استادام مفاهي  المحاسبةال وأبحادها
طروريا لممارسة  أساساالمهارا  المتنوعة توفر  كما أنلمالية او الحكومية , او مفاهي  المحاسبة ا
لا را  فإن م  ينارط فى هذا المجاض البد ان يكون له م  المهارا  والذا المحاسبة القضائية 

,  لألمورللقيام بهذا الحمل على أكمل وجه , وم  ذلك ان يكون ذا نظره ثاقبة  ياهلهوالمحارف ما 
 الحًسة بينهما . وإيجادببحضها البحض  والدلةربط الحقائق والقرائ  و  والتقصح التحري وسدرته على 

 :مقومات المحاسبة القضائية  -2/9

 (2001) شكر, ا عدة عوامل منهاالمحاسبة القضائية على تشمل مقوما  

ا ت دأ عملية نجاال المحاسبة القضائية على عامل التحلي  الكاديمح سواء  المؤهل العلمى -2/9/1
الخرم ذا  الصلة مال  التاصصا كان ذلك فح جانب المحاسبة أو فح جانب القانون وغيرها م  

حتياض وذلك التحقق م  حدوث عملية اإلللمحاسبة القضائية هى الساسية  المهنةعل  النفس حيث أن 
جدد بل يجب على لتسهيل عمل القاطح حيث أنه ليس م  المناسب تحيي  محاس ي  سضائيي  

بحة كل االمحاسب القضائح المحرفة الكافية بالقواني  والتشريحا  ومتابحة التطورا  التى تحدث ومت
 .د يماهو جد

جل تأهيل جيل م  الا راء المحاس ي  لمساعدته  فح ا تأتى أهمية التدريب م  أ التدريب -2/9/2
حسب المحايير الدولية فح قعداد تقدي  التقارير الفنية قلى هيئا  التحكي  بصورة تتوافق م  أدلة اإلثبا  

الحسابا  داخليا وخارجيا  س ل ان يصبح  مراجحىلذلك م  الفضل توافر الا رة فح التقارير المحاس ية 
 . سضائحمحاسب 

ا القدرة على تحديد عملية اإلحتياض يمال الحد الدنى م   المهارات والقدرات والمعرفة -2/9/3
أن يتفه  المحاسب القضائح  المحلوما  الولية وتوافر الا رة الكافية لمدم توافر أدلة اإلثبا  والبد

 اإلجراءا   اتااذس ل  ليلالد يحةت 

 المحاسبة القضائية : خصائص -2/10

 (2001 ابو بكر, -15)خصائص المحاسبة القضائية تتمال فح  يمك  بيان

 

 التحلي  والتدريب  -1
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 .المًئمة التحلي  والتطوير المستمر فح التاصصا   -2

 الا رة المتنوعة فح المحاسبة والقانون . -3

 . واالتصاضالمهارا   -4

 الا رة الحلمية والحملية فح مجاض العماض التجارية . -5

 . والمرونة  الفردية المهارا -6

 القسم الثالث
 الدوليةمعايير إعداد التقارير المالية 

International Financial Reporting standards ( IFRS ) 

  : مقدمة  -3/1

وعولمة  الحالمحاإلستصاد فح ظل  IFRSالمالية الدولية تزايد  الحاجة قلى محايير التقارير 
ًحقة فح تكنولوجيا المحلوما  ونشر التقارير المالية على شبكة النت السوي لرأس الماض والتطورا  المت

بتطوير مجموعة موحدة ذا  جودة عالية  2001وسد بدأ مجلس محايير المحاسبة الدولية منذ عام 
المالية لنها أحد طوابط قنتاج محلوما  وكاملة تحكس الوط  م  محايير التقارير ومق ولة دوليا 

م  أهمية دف حماية أصحاب المصالح م  ناحية والسواي المالية م  ناحية أخري للشركة به ىالحقيق
سياسة التوافق م  هذه المحايير  2012الحديد م  الدوض فح نهاية عام  انتهجتة التقارير المالية الدولي

تشريحا  بإلزام  2002الوروبح عام  االتحاد رتجاهله وأصد ال يمك وأصبح تنفيذها أمر طروري 
بدء  م  أوض يناير  IFRSعلى أساس الوروبح بإعداد القوائ  المالية  االتحادشركا  المسجلة فح دوض ال

كذلك أوصت المنظمة  2014بدء  م   IFRSبتط يق  استراحافح أمريكا  (SEC) وسدمت 2005
 لحة الحامة ية م  أجل المصيق محايير التقارير المالية الدولبتط IOSOCالمالية  الورايالدولية للجان 

(6-Bruce,et al , 2014)   وفح المملكة الحربية السحودية فقد حدد  الهيئة السحودية للمحاس ي
ية المالية الدولقلى محايير التقارير  التدريجحم  أجل التحوض  2017سنوا  تنتهى  5القانوني  فترة 

لنتائج لتحسي  جودة المحلوما  لتهيئة ال يئة لحملية التحوض قلى المحايير الدولية بما يحقق أفضل ا
وهى حزمة م    IFRS.  محايير التقارير المالية الدولية او ما يرمز لها اختصارا  ب المحاس ية 

بها لتطوير المحايير المحاس ية  وجحءالمحايير المحاس ية سدمها مجلس محايير المحاسبة الدولية وفسرها 
فى  الحالمح الماضولتساعد المساهمي  فى سوي رأس  ولتصبح ذا  جودة عالية سابلة للفه  والتط يق

 اتااذ القرارا  االستصادية .
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standards  IFRS ) 

ة يالراتها صالادرة عال  مجلالس محالايير المحاسالبة الدولية وتفساليهى عبارة ع  مجموعة م  المحالايير المحاسال 
ر المحاسالال ية الدوليالالة تالالنص علالالى كيفيالالة االبالالًع عالال  انالالواع محينالالة مالال  المحالالامً  ييمجموعالالة مالال  المحالالا .

واالحالالداث االخالالرم فالالى ال يانالالا  الماليالالة . تالال  اصالالالدار المحالالايير الدوليالالة للتقالالارير الماليالالة مالال  س الالل مجلالالالس 
الالذم يحالدد بشالكل    International Accounting Standards Board (IASB) محالايير المحاسالبة الدوليالة 

ته  واالبًع عنها وسد تال  تأساليس المحالايير الدوليالة اواطح كيف يجب على المحاس ي  الحفاظ على حساب
العداد التقارير المالية م  اجل الحصوض على لغة محاس ية مشتركة بحيث يالت  فهال  االعمالاض والحسالابا  

حالايير الدوليالة العالداد التقالارير الماليالة فالى يتمال الهدف مال  المو م  شركة الى اخرم وم  بلد الى اخر .
االفالراد و تاليح ذلالك للشالركا  والمسالتامري  يالحفاظ على االستقرار والشفافية المالية فى جمي  انحاء الحال  و 

ة مناسبة بحيث يمك  رؤية الوط  المالى للشركة التى يرغ ون فالى االسالتامار فيهالا مال  ياتااذ سرارا  مال
 ر الدولية .يالمحدة حسب المحايخًض تقاريرها المالية 

 معايير التقارير المالية الدولية : إقرارأسباب    – 3/3

الحولمة االستصادية وبالتالح نمو  وانتشارلية الحالمية وتطورها بشكل ك ير الما السواينمو 
تغيرا  النقد الدولية ل أنظمةتحر  المباشر و  الدولحجانب االستامار  التجارة الدولية وتحريرها الح

تضا  سوه بحض الشركا  متحددة الجنسيا  وتحاظمها حتى أصبحت تض  ماتلف بقاع و  ملموسة
اتباع ة و فر  السيطرة على الشركا  التابحاو  اإلسليميةسواء كان ذلك انتشار الفروع والمكاتب  الر 
 الاصاصة فى محظ  دوض الحال  . أسلوب

 : لمحاسبية وقيمة الشركة على جودة المعلومات ا IFRSأثر تطبيق  – 3/4

تس  بها المحلوما  المحاس ية التى يجب أن تمحايير التقارير المالية الدورية الاصائص حدد  
 IASBحتى يكون لها دورا  فح ترشيد سرارا  مستادميها كما أصدر مجلس محايير المحاسبة الدولية 

( IFRS13)والمعيار  نيف والقياس (الدوا  المالية ) التصبحنوان  (IFRS9) 9كل م  المعيار رس  
الكار المحلوما   بحنوان قياس القيمة الحادلة اللذان أكدا على قستادام القيمة الحادلة بهدف توفير 

شركة فح  (892)م  خًض تحليل التقارير المالية لحينه م   مًئمة للمستامري  كما أشار  دراسة
لتحوض لهذه المحايير يادي قلى تحسي  جودة التقارير قلى أن ا الوربح االتحاددولة م  دوض  (15)

المًئمة للمحلوما  المحاس ية م  خًض دورها فح الحد م  ممارسا  قدارة القيمة  وارتفاعالمالية 
 Chen,et -7ذلك دراسة   أداء الشركا  وسد فسر م  الرباال كما أنها ترتبط بحًسة قرتباط محنوية 

al, 2010))  المحايير المحلية أن جودة محايير التقارير المالية الدولية أعلى م  جودة قلى  التى أشار
قلى أن  (chin & Aucley 2013 -8مماينحكس زيادة جودة المحلوما  المحاس ية وأشار  دراسة )

ية يجحل المحلوما  المحاس ية أكار فائدة للمستامري   يق محايير التقارير المالية الدولاإللتزام بتط 
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حقيقة أداء  تح يرا  التن ا والتقيي  كما أن الرباال المحلنه فح ظل تط يق هذه المحايير تكون أكار  لغرا 
قال أنه هناك ة ى محايير التقارير المالية الدولياآلثار اإليجابية المرتبطة بالتحوض قل م  تحدد,الشركا  

قلى تحدد chridtopher. (2013 )-9)بحض التحديا  تواجه هذا التحوض حيث أشار  دراسة 
قحتياجا  المستفيدي  الداخلي  والاارجيي  للشركا  م  المحلوما  مما يجحل م  الصحوبة على 

 Clare -10وسد أشار  دراسة ) باحتياجاته  الوفاءالمحاس ية محايير المجموعة واحدة م  

wang.(2014 )  اللمانية المسجلة ع  تريق دراسة ميدانية لحينه م  الشركا(Dax30 )  قلى
تقلبا  الرباال باإلطافة لوجود تحديا  بحدم توافر التأهيل عدم وجود قرشادا  كافيه للتنفيذ وزيادة 

الفنية  باالختًفا قلى الصحوبا  المتحلقة لتط يق تلك المحايير باإلطافة للمحاس ي   الكافيةوالمحرفة 
قلى تحس   cohen,and T.Lys.(2008) -11أشار  دراسة )كما  والتسويا  وتكلفة التحوض.

وت  قياس ( IFRSلألوراي المالية بحد تحولها قلى )  آتيناالداء المالح للشركا  المسجلة فح بورصة 
هذا الداء م  خًض بحض المقاييس المحاس ية الساسية مال الربحية والسيولة وأث تت أن محايير 

ويرف  م  كفاءة التقرير المالح وتحسي  شفافية  التقارير المالية الدولية تساه  فح تحسي  جودة المحاسبة
الشركة كما يتضح أن المحلوما   واستمراريةمستوم الداء المحاس ح  ارتفاعالمحلوما  ويادم قلى 

 للمقارنةيتوافر فيها سدر ك ير م  المًئمة والاقة والقابلية  (IFRS )المحاس ية الناتجة ع  محايير
لقوائ  المالية على تقيي  أداء الشركة والتن ا بالتدفقا  النقدية المستق لية وتساه  فح دع  سدرة مستادمى ا

. 

المحاسبية لمعايير التقارير المالية الدولية على جودة المعلومات  االنعكاسات -3/5
 :المحاسبية 

جودة المحلوما   فح تحقيقالمساهمة  (IASB)حاوض مجلس محايير المحاسبة الدولية 
  -به م  خًض اإلجراءا  اآلتيه ا  يةسدرتها التفسير  المحاس ية وزيادة

بحض التحديً  تضمنت التى  2010فح س تم ر  (8) رس أصدر المجلس سائمة المفاهي   -3/5/1
القرارا  وسد  لمتاذيعلى الاصائص النوعية للمحلوما  المالية بحيث تكون أكار نفحا  وفائدة 

  -جاء  الاصائص فح مجموعتي  هما ا

 تشتمل على خاصتح المًئمة والتمايل الصادي . -ائص الساسية االاص -أ

خصائص وه  القابلية  4وهى تشتمل على  -الاصائص المفرزة للاصائص الساسية ا -ب
 الوست المناسب . –القابلية للفه   –القابلية للتحقق  –للمقارنة 

 بحنوان قياس القيمة الحادلة (13) أصدر المجلس المعيار الدولح إلعداد التقارير المالية رس  -3/5/2
 استهدفسماال بالتط يق المبكر وسد م  ال ( 2013) يناير على أن يط ق  (2011)مايو 
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هذا المعيار تافيض التحقيد وتحسي  التناسق فح تط يق قياسا  القيمة الحادلة وتحسي  
 . الشفافية م  خًض تحزيز اإلفصاال ع  قياسا  القيمة الحادلة وتحسي  الشفافية

بحنوان الدوا  المالية للتصنيف والقياس بحض المتطلبا  التى  (9)تضم  المعيار رس   -3/5/3
بالمعيار الدولح رس  ساهمت فح تبسيط قجراءا  المحاسبة ع  الدوا  المالية مقارنه 

(IFRS 39 )  المالية لألدوا  بهدف تحسي  سدرة المستادمي  على فه  قعداد التقارير
ًض تقليل عدد فئا  التصنيف وتط يق منهج قنافا  قيمة واحدة تحل محل المالية م  خ

 (39) فح المعيار الدولى رس القيمة الماتلفة ذا  فئا  التصنيف المتحددة  مناهج قنافا 
ساه  فح تحقيق درجة أعلى م   ( IFRS 9)باإلطافة قلى أن التحديً  الواردة فح معيار 

مما  (IFRS 39)بدرجة أكار م  المعيار  للمقارنةسابليتها المًئمة وموثوقية المحلوما  و 
 يادم قلى تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية 

يري الباحث أن إستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي يعزز من  مما سبق -
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ويوفر قياس أكثر واقعية ومالئمة لألرباح ويخلق نوعا ا 

 .من الشفافية ويزرع الثقة لدى مستخدمى التقارير المالية

 القسم الرابع
 التقارير المالية وآفاق التطوير

 مقدمه: 4/1

المالية أحد الحناصر الرئيسية لمارجا  النظام المحاس ح وكذلك فح  رتمال التقاري -1
اإلدارية والتنفيذية القرار كالمستويا   اتااذفح  ومتباينةمتحددة نفس الوست هى مدخً  نماذج 

حدا  اإلدارية ذا  الطاب  الحام والمنظما  و الماتلفة والمستامري  وجها  الوساتة المالية وال
أو الدولح  اإلسليمحتوم المحلى أو المهنية سواء كانت هذه التراف تمارس نشاتها على المس

حد حافزا  لنمو أسواي مصلحة قن قعداد التقارير المالية عالية الجودة ت ذيوال يافى ع  كل 
التقارير  الكيان فحالماض وم  أهمها أسواي الوراي المالية حيث يفتر  أن ينحكس قستصاد 

فح الماطح كان هناك توجه عام لدم الممارسي  لتشكيل  (2009 ابو حمام -16)المالية 
تامري  محلوما  محاس ية لفترة أسل م  سنه وكانت التقارير المالية تحت ر مصدر هام للمس

بحض أنواع التقارير المالية  واسهمهاوكان يطلب م  شركا  المساهمة أن تقوم بحفظ  والدائني 
.المالية  السوايفح  اسهمهام  الشركا  المدرج  االتفاقيةقلى سوي الوراي المالية كجزء م  
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على تلك القوائ  ذا   استنادا الى ذلك يستطي  متاذ القرارا  معايير جودة التقارير المالية : – 4/2
الجودة الحالية كأحد اه  المقوما  التااذ القرار الذم يجب ان يتوفر فيها عناصر المًئمة والوستية 

 وسابلية المحلوما  للمقارنة مما تتاذ هذه الجودة عده محايير رئيسية منهاا

  المحايير فى الدوض لتطوير محايير تسحى الحديد م  الماسسا  القانونية للحديد م المعايير القانونية : -4/2/1
يقوم  تنظيمحلجودة التقارير المالية ولتحقيق االلتزام بها م  خًض التشريحا  والقواني  م  اجل توفير هيكل 

 . الكافح باإلفصاالبضبط الجوانب م  المتطلبا  القانونية التى توط  للشركا  

التى يتركز  اإلداريةبانه احد مكونا  الحملية  ينظر الح عنصر الرسابة المعايير الرقابية : -4/2/2
يادم الى وجود رسابه فحالة يحدد عمل  نجاال هذا الحنصر النوالمستامري   اإلدارةعليها كل م  مجلس 

 سواعد الحوكمة ذا  الحًسة فى  والترافالمساهمي   وأيضاوالمالية  اإلداريةاللجان للمراجحة 

 مكونات التقارير المالية: -4/3

 (2014 & اخالص, محمود -17تتمثل مكونات التقارير المالية في اآلتى: )        

وهالى القالالوائ  التالالى تحالالد بصالورة دوريالالة وتماالالل الحالد الدنالالى مالال  المحلومالالا   اقوووائم ماليووة أساسووية -4/3/1
 المحاس ية التى يمك  أن تحقق أهداف المحاسبة المالية وهىا 

     سائمة المركز المالح. -1

 دخل.سائمة ال  -2

    سائمة التدفقا  النقدية. -3

 سائمة التغير فح حق الملكية. -4

 المتجمحة. اإليضاحا  -5
  قوائم مالية ثانوية: -4/3/2

 وهى سوائ  قطافية يت  قعدادها بصورة تطوعية أو بناء على توصيا  م  الجمعيا  المهنية وهىا
 سائمة ل يان تفاصيل بحض عناصر المركز المالى. -1
 فة.سائمة القيمة المضا -2
 .لألسحارسائمة مالية محدلة بالتغير فح المستوم الحام  -3

ا لمتطلبات مجلس معايير المحاسبة يحتوى على:   ويري البعض أن التقرير المالى وفقا

 تقرير مجلس اإلدارة. -1
 المًحظا  واإليضاحا  المتممة للقوائ  المالية . -2
 تقرير مراسب الحسابا . -3

 مفهوم جودة التقارير المالية: -4/4
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للشالركة  االستصالاديدلة حوض الداء عرفت بأنها مدم تقدي  التقارير المالية لمحلوما  حقيقية وعا
الالا بأنهالالا مالالا تتمتالال  بالاله المحلومالالا  المحاسالال ية مالال  مصالالداقية ومالالا تحققالاله مالال  منفحالالة للمسالالتادمي  و  عرفالالت أيض 

مصالداقية ومالا تحتوياله ويري البحض انها المقدار الذي تتمت  بها المحلوما  مال   وأنها تالو م  التحريفا 
مالالال  منفحالالالة للمسالالالتادمي  وإنهالالالا تالالالالو مالالال  التحريفالالالا  وإنهالالالا تالالال  قعالالالدادها فالالالح طالالالوء مجموعالالالة مالالال  المحالالالايير 

الا بأنهالا هالى مالا تتصالف عد علالى تحقيالق الهالدف مال  اسالتادامها و القانونية والرسابية والمهنية تسا عرفالت أيض 
قية وما تحققه م  منفحة للمسالتادمي  وأنهالا المحلوما  المحاس ية التى تتضمنها التقارير المالية م  مصدا

 (2008ابو الخير -18)وفق ا لمجموعة م  المحايير  أعدادهات  
 

  أهمية جودة التقارير المالية: -4/5

ك التقارير تدع  المحلوما  الواردة بتل (2009الخيال  -19تتمثل أهمية جودة التقارير المالية في )
لية الجودة تتس  باكتماض المحتوم والشفافية بهدف تافيض عدم محلوما  عاحيث يساعد التقرير ع  

بحك  موسحها الوصوض لكافة المحلوما  التى  اإلدارةتستطي   القرارحلوما  بي  اإلدارة ومتاذ تماثل الم
الحصوض على احتياجه  م  المحلوما  مما  الاارجحااذ سراراتها ويسهل للمستادم تحتاجها الت

تساه  فح و   كاليف الوكالة بي  أصحاب المصالح الداخلية والاارجية بالمنشأةيساعده  على تافيض ت
المال  االستامار والتاصيصالتأكد بمااتر وعوائد  خفض تكلفة رأس الماض ع  تريق تافيض عدم

زيادة حاجة الشركا  كفاءة رأس الماض و  للموارد ع  تريق توطيح تلك الفرص التى تساه  فح زيادة
التمويل ع  تريق أسواي الماض وبورصة السه  والسندا  فاإليضاال بحد شرط أساسح  المساهمة الى

لتأسيس أسواي الماض مما يكسب اإلفصاال فح التقارير المالية مصداقية لدم المستادمي  والمساهمي  
نها فجوة التقارير المالية ستاثر قيجابي ا على ثقة المستفيدي  مما يزيد م  قيمة وجودة المحلوما  و م

 قيجابياتاثر سراراته  االستصادية و  اتااذية فح على ما تتضمنه م  محلوما  مال اعتماده وسيادم قلى 
على سرارا  المستامري  المتحلقة بفتح استامار جديد فح مجاال  االستامار الماتلفة وفح االسترا  

 وفح توزي  موارده  المتاحة مما يادم الح زيادة الكفاءة الحامة للسوي.

 التى تواجه إعداد التقارير المالية: المشكالت -4/6

مال  القالوائ  الماليالة بتقالارير دوريالة  المسالتفردي الهدف الرئيسح م  قعداد التقارير الماليالة هالى أن يالت  
 أيتكون الفترة مقيدة نس ي ا لالذلك فالإن  امن أهمهاوحدياة ورغ  المزايا السابقة فإنها ال تالو م  المشكً  

المصالرفا  السالنوية علالى فتالرا  تشالكل عقبالا  ك يالرة  ك يالر وتحمياللقدير يكون لها أثالر سالل ح الت أخطاء فح
صالالحوبة تط يالالق م الالدأ مقابلالالة ميالالل الضالالريبة أمالالر فالالح غايالالة الصالالحوبة و أمالالام محالالد التقالالارير نظالالر ا لن عمليالالة تح

وجالود  الط يحة الموسمية حيث توجد فح بحض الشركا  الصناعية ممالا يالادم قلالىا  و بالمصروف اإليرادا 
 والمصروفا . اإليرادا تقلبا  كايرة فح 

 القسم الخامس



 255 

 تطوير فى دور المحاسبة القضائية 

 أساليب إعداد التقارير المالية

 المحاسبة القضائية ومالئمة المعلومات المحاسبية:  – 5/1

كشف الغش والتًعب  فىهى خدمة محاس ية ومهنية تنظر قلى ما وراء الرسام حتى تساه   
القوائ  المالية محل النزاع ومحاربة أساليب الفساد المالى وهو الحل  الذي يتحامل م  تط يق المحرفة فح 

فح مجاال  المحاسبة والتمويل والضرائب والمراجحة والتحليل المالى والتحري واالستفسار وفحص 
دي الذي م  خًله واختيار المسائل فح القانون الجنائح وفلسفة التشري  فح محاولة الوصوض قلى الص

والمحايد وتط يق المحرفة المتاصص ومهارا  التحقق  والفنحيتمك  المحاسب م  تقدي  رأيه الا ير 
التى يمتلكها المحاسب القانونى فح جم  وتحليل وتقيي  المسألة بشكل واطح وتفسير وتوصيل النتائج 

ابو  -18) لقضائية التنفيذية اآلخري لجها  االتى يصل قليها قلى المحكمة والى مجلس اإلدارة وجمي  ا
فح بيانا  القوائ   واالحتياضويري الباحث أن المحاسبة القضائية تحد م  عمليا  الغش   (2008الخير

المالية والتقارير المالية مما يادم الح زيادة الاقة فح التقارير المالية لمجموعة المتحاملي  والمستامري  
تساعده  فح اتااذ القرار المًئ . فح بيئة العماض التى تتس  بالتغيير ب يانا  القوائ  المالية حتى 

دف  الشركة باالهتمام بتحسي  جودة التقارير المالية  السوايالمستمر وكذلك المنافسة الشديدة فح 
الخيال  -19)القرار التااذذا  الحًسا  المتشابكة  الترافند عليه جمي  تباعتبارها االساس الذي تس

هنا فإن المحاسبة القضائية تحت ر أداه طغط على قدارة الشركة م  أجل تحسي  جودة  وم  .(2009
المحلوما  فح التقارير المالية السنوية مما أدم قلى تزايد الطلب على خدما  المحاسبة القضائية فح 

دعوم فح  الوست الحاطر بس ب وجود مشاكل حقيقية بي  اإلدارة وأصحاب المصالح التى تستدعى رف 
نوعان هما غش الموظف وغش اإلدارة وم  أه  واجبا   واالحتياضالمحاك  الماتصة حيث يحت ر الغش 

 المحاسبة القضائية الحد م  ذلك.

 :دور المحاسبة القضائية فى توثيق المعلومات المحاسبية  -5/2

ً  مقار   الغش  بمراجححنة سد يظهر المحاس ون القانونيون فح مسرال الجريمة فح وست متأخر سلي
قال أن مساهمته  الرئيسية تتمال فح ترجمة المحامً  المالية المحقدة وال يانا  الرسمية الى مصطلحا  

حيث قذا ذهب الغش قلح المحكمة فأن القاطح  طروري وهذا يحت ر  الحادييمك  أن يفهمها الشاص 
ل  تكون فح مجاض  ضائيي القالمرتبطة بالمحاس ي   الا رةسيكون شاص عادم حيث أن مجاال  

ا تشمل مجاال  عديدة منها التحقق الجنائح والمقابً  وكتابة  المحاسبة والمراجحة فقط بل قنها أيض 
الى كونه   باإلطافةممتازة  اتصاضالتقرير لذلك يجب على المحاسب القضائح أن تتوافر فيه مهارا  

 اإللكترونيةلمواجهة الجريمة  الساليبة أه  مهني  فح السلوك والتصرف كما تحت ر المحاسبة القضائي
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 2014لطفى ,  -20) لحدم وجود المجرم فح مسرال الجريمة وكذلك يحمل المجرم تحت حماية القانون 
) 

قن المحاسب القضائح يوجه موارد متحددة للحصوض على دليل قثبا  مالى باإلطافة قلى تفسير 
تحت ر موطوعية دة أصحاب المصلحة فح فهمها و ساعوعر  ذلك الدليل بطريقة محينة م  شأنها م

ه سصوم للوفاء بتلك الغرا  م  خًض كشف الغش واالحتياض ستقًض المحاسب القضائح لها أهميوا
 ية على درجة عالية فح بيانا  القوائ  المالية للكشف عنها لمستادميها حتى تكون المحلوما  المحاس

 (2014الكبيسى ,  – 21)م  الموثوقية 

يري الباحث أن المحاسبة القضائية توفر درجة عالية م  الاقة لدم مستادمى المحلوما  و 
تسحى المحاسبة ض فح بيانا  المحلوما  المحاس ية و المحاس ية لما تقوم به م  كشف الغش واالحتيا
فح  قلى الحد م  اإلحتياض والغش الذي يظهر IFRSالقضائية م  خًض محايير قعداد التقارير المالية 

كما أن م  أهمية المحاسبة القضائية ام شركا  وهمية أو موظفي  وهميي  م  خًض قستاد الشركا 
أنها آلية هامة لحل مشكلة عولمة الشركا  لن مجلس اإلدارة المحايد هو الذي يستطي  مراقبة الموردي  

التحاون بي  المحاسبة يحت ر ارة المستقل سلت حاال  االحتياض و وكلما زاد  مهام وسلطا  مجلس االد
 (2005حماد , -22) .لى عملية قعداد التقارير المالية القضائية ولجان المراجحة قجراء ا هام ا للرسابة ع

 لتالعب فى التقارير المالية :ا وأساليبالمحاسبة القضائية  5/3

اإلدارة  االيهوذلك بهدف تحقيق مناف  وأهداف تسحى  الحسابا تتحدد أشكاض وأنواع التًعب فى 
المستادمة م  س ل  الساليبوذلك باستادام الحديد فى االساليب التى تحقق تلك الهداف , وتتحدد هذه 

ادة مصداقية وطبط التقارير المالية م  خًض تقليل الساليب ي, وتحمل المحاسبة القضائية فى ز  اإلدارة
 ا التية

ية محددة لتحقيق أهداف مرغوبة منها المحاسبة النفعية وهى اختيار وتط يق أساليب محاس  -1
أرباال عالية , سواء كانت الممارسا  المحاس ية المتبحة مستندة الى المبادئ المحاس ية  تحقيق

الساليب وتحدد  م ال , والمحاسبة القضائية تحمل على اكتشاف هذا النوع  امالمتحارف عليها 
 .المسئولي  

او  اإلدارةف الوصوض الى هدف محدد مس ق م  س ل قدارة الدخل وهى التًعب فى الدخل بهد  -2
 فيه م  س ل محلل مالى او ليكون مسارا  محددة للحمل. متنبأ 

الحًسة بي  المحاسبة القضائية وأساليب التًعب فى التقارير المالية  أنيتضح للباحث مما س ق 
التحرم ع  اساليب المحاسبة ان هذه الحًسة تردية كلما زاد  دورة المحاسبة القضائية م  اكتشاف و 

كانت مستنده الى مبادئ محاس ية او ال م  خًض تحديد  سواءالتى تهدف الى تحقيق اهداف محدده 
هذه االساليب والمسالي  المباشري  عنها والمتضرري  م  هذه االساليب البحث ع  الدليل الذم يدينه  

 االساليب.واصدار احكام سضائية كل هذه االجراءا  تحمل على هذه 



 257 

 اجراءات المحاسبة القضائية وتحليل التقارير المالية للتثبت من مصداقيتها : 5/4

تحمل المحاسبة القضائية فى س يل الحصوض على الدليل القضائى للحك  على مصداقية التقارير 
ضائية عند المالية ع  تريق فحص التقارير المالية الرب  سنوية , والسنوية , تتضم  تقرير المراجحة الق

 (2004مطر , -23) فحص وتحليل التقارير المالية االتى ا

فحص كافة التقارير التى يقدمها المراج  المراجحة و فحص مًحظا  المراج  باصوص نتائج 
اس ية ومحايير النظر فى أم تغييرا  ملموسة بشأن المبادئ المحى فيما يتحلق بالتقارير المالية و الاارج

فى النشاط , وسًمه فر  االستمرارية  االستمرارالتأكد فى سدرة المنشأة على و  لمراجحة المستادمةا
التقصى ع  ام مدفوعا  , وذلك م  خًض التحقيق المالى و  المستادم فى اعداد التقارير المالية

التأكد م  االلتزام التام بالممارسا  او التزاما  مالية محتملة و  االصوضي  يمشكوك فيها او ام تق
نتائج المالية التى تظهرها التقارير المحاس ية لالفحص المنتظ  ل  عمليا  الشركة  و ينية السليمة لجمانو الق

مراعاة مة المحلوما  التى تنشر داخليَا و يرادا  المتبحة لسًكفاية اال  التأكد مم لإلدارة و التى تقد
 بشأن قدارة الشركة. تحفظا  الهامة للمراجحة الاارجيةال

م  مصداقية التقارير  التا تعلى تحمل المحاسبة القضائية  يستالص الباحث أن س قمما 
 وتحليلهاالمالية م  خًض الحمل فى الحصوض على الدليل القضائى ع  تريق فحص التقارير المالية 

المراجحة للتأكد م  االلتزام التام بالممارسا  القانونية  مًحظا ومراجحة مًحظا  المراج  ونتائج 
 المبادئ المجاسبة لجمي  عمليا  الشركة.و 

 المحاسبة القضائية مقومات مصداقية التقارير المالية : 5/5

مصداقية التقارير المالية الهدف الرئسى الذم تسحى لتحقيقه , لك  هناك مجموعة م  تحت ر 
 ى , ويستند لها وتوفير محلوما  النظام المحاسيالحوامل لتى تاثر فى عملية قنتاج المحلوما  وتوص

النظام المحاس ى فى أساس وظائفه فى مجموعة م  الدوا  واإلجراءا  المستادمي  فى النظام لتحقيق 
أهدافه وتتضم  هذه المقوما  فى مجموعة م  المحايير التى تدع  مصداقية التقارير المالة م  خًض 

 (2001امي  وعقل ,  -24) اآلتى

لماسسا  فى الدوض لتطوير محايير لجودة التقارير ام  تسحى الحديد معايير قانونية :  -1
م  خًض س  تشريحا  وسواني  واطحة ومنظمة لحمل هذه  بها االلتزام المالية وتحقيق

 .الماسسا 

الحملية اإلدارية التى يركز  لى عنصر الرسابة بانه أحد مكونا ينظر قمعايير رقابية :  -2
وسف نجاال هذا الحنصر على رسابة فحالة والمستامري  , ويتعليها كل م  مجلس اإلدارة 

تحدد دور كل م  لجان المراجحة وأجهزة الرسابة المالية واإلدارية م  تنظي  المحالجة 
 الحالية.
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تهت  الهيئا  والمجالس المهنية المحاس ية بإعداد محايير المحاسبة ة : يمعايير مهن -3
 .والمراجحة لضبط أداء الحملية المحاس ية 

ادم قلى تطوير مفهوم المحاسبة القضائية مما ينحكس تان تتوفر محايير  معايير فنية : -4
بدوره على مصداقية التقارير المالية ويزيد ثقة المستامري  وأصحاب المصالح بالشركة 

 ويادم الى زيادة االستامار.

يتضح للباحث م  الحًسة بي  المحاسبة القضائية ومقوما  مصداقية التقارير المالية ان 
حاسبة القضائية تحمل على دع  مقوما  وخصائص ومقاييس مصداقية التقارير المالية م  الم

كانت سانونية او رسابية او محايير مهنية ومحايير فنية م  خًض  اءخًض محرفة تلك المقوما  سو 
ى تنسيقها ودعمها واالسترشاد بها فى الحك  م  خًض التقارير المالية والتى تحت ر الدليل القضائ

 فى الحك  م  خًض مقارنة هذه التقارير بالمقوما  والقواني  المطلوبة 

 السادسالقسم 
 الدراسة الميدانية

 مقدمة  6/1
تهدف الدراسة الميدانية قلى دراسة آراء عينة م  الكاديميي  والمسئولي  ع  الشئون المالية واإلدارية 

المحاسبة القضائية حوض دور " EGX100لمالية والقانونية فح الشركا  المسجلة فح بورصة الوراي ا
، ولتحقيق IFRS"كأداة لضبط وتطوير أداء التقارير المالية في ضوء معايير إعداد التقارير المالية 

ذلك يقدم الباحث عرطا  لمجتم  وعينة الدراسة، وأسلوب جم  ال يانا ، وتوصيف وتحليل ال يانا ، 
 راسة والتوصيا  المناسبة الم نية على تلك النتائج.وانتهاء  بالنتائج المستالصة م  الد

 

 

 

 

 

 

 مجتمع وعينة الدراسة 6/2
 يشتمل مجتم  الدراسة ما يلحا
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المسئولي  ع  الشئون المالية واإلدارية والقانونية فح الشركا  المسجلة فح بورصة الوراي المالية  -
EGX100. (  2019-2014ع  الفترة م ) 

والجيزة وه  اساتذة كليا  التجارة فح جامحة القاهرة وعي  شمس  القاهرة الكاديميي  فح محافظتح -
وه  اساتذة كلية التجارة جامحة تنطا والمحاهد الااصة والغربية  وحلوان والمحاهد الااصة 

 لًستفادة بالا رة الحلمية والكاديمية فح مجاض الدراسة.

الدراسة، وسد استادمت فح تحديد حج  الحينة فردا  م  مجتم   384وسد سام الباحث بسحب عينة بلغت 
 الصيغة التاليةا 

 

 
 احيث

 P لنها تحطح أك ر عدد للحينة. %50ا نسبة الظاهرة فح المجتم  ويمك  اعتبارها 

  :q (1 – .) نسبة الظاهرة فح المجتم 

 :Z  1,96وهح تساوي  %95الدرجة المعيارية المقابلة لمحامل الاقة. 

D5مسموال به فح حدود ا نسبة الاطأ ال%.  

n .ا  حج  الحينة 

 وبالتط يق فح الصيغة السابقة يكون حج  الحينة المناسبا

 
 موجرافية لحينة الدراسةاوفيما يلح الاصائص الدي

 الخصائس الديموجرافية لعينة الدراسة 6/3
، ت يحة الوظيفة، تشتمل الاصائص الديموجرافية لحينة البحث على النوع، سنوا  الا رة، الماهل الحلمح

 وفيما يلح تلك الاصائص لحينة البحثا

 (ا الاصائص الديموجرافية لحينة البحث 1 جدوض )

 نسبة % عدد بيان الخصائص الديموجرافية

 68,5 263 ذكر النوع
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 م  الجدوض أن ايتضح 

 الاصائص الديموجرافية لحينة البحث وفقا  لما ورد م  سوائ  االستقصاء،  تتمال فيما ما يلحا

نما ، بي68,5مال الذكور ما يزيد على ثلاح الحينة حيث كانت النسبة توزيع عينة البحث بحسب النوع: 
 .، وبذلك شملت عينة البحث كً الجنسي %31,5تمال اإلناث بنسبة 

تنوعت سنوا  خ رة عينة البحث، كما تمالت بنسب توزيع عينة البحث بحسب الخبرات السابقة: 
ً  هح الفئة " ، يلح ذلك %26,6سنة فأكار" حيث تمالت بنسبة  15متقاربة، فكانت أكار الفئا  تماي

قلى  10، بينما تمالت الفئتان " م  %26,3سنوا " حيث تمالت بنسبة  10م   قلى أسل 5الفئة "م  
على التوالح، وبأخذ مراكز الفئا   %22,4، %24,7سنوا " بنسب  5سنة"، و "أسل م   15أسل م  

سنة، وبذلك تحت ر خ رة  9,4سنة، بانحراف معياري  12,9بلغ المتوسط الحسابح لا رة عينة البحث 
 سبة.عينة البحث منا

كانت غال ية عينة البحث أي ما يقارب نصف الحينة م  توزيع عينة البحث بحسب المؤهل العلمي: 
، يلح ذلك الحاصلي  على دبلوم دراسا  %49,7الحاصلي  على ماهً  جامعية، حيث بلغت النسبة 

 31,5 121 أنثى

 الخبرات السابقة

 22,4 86 سنوات 5أقل من 

 26,3 101 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 24,7 95 سنة 15ى أقل من إل 10من 

 26,6 102 سنة فأكثر 15

   سنة 12,9الوسط الحسابي = 

   سنة 9,4االنحراف المعياري =  

 المؤهل العلمي

 49,7 191 مؤهل جامعي

 26,8 103 دبلوم دراسات عليا

 13,8 53 ماجستر

 9,6 37 دكتوراه

 طبيعة الوظيفة

 21,4 82 إدارة عليا

 39,8 153 إدارة وسطى

 38,8 149 وظيفة تنفيذية

 100 384 يوووووووواإلجمال
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، %23,4، بينما تمال الحاصلون على الماجستير والدكتوراه بنسبة %26,8عليا حيث بلغت نس ته  
 .وبذلك يكون التأهيل الحلمح لحينة البحث مناسبا  

، %38,8، واإلدارة التنفيذية %39,8مالت وظائف اإلدارة الوسطى توزيع عينة البحث طبيعة الوظيفة: 
 .م  قجمالح عينة البحث %21,4بينما مالت اإلدارة الحليا نسبة 

 فروض الدراسة 6/4
 الفرو  التالية بغر  اختبارهاا لتحقيق هدف الدراسة سام الباحث بصياغة

توجد فروي جوهريه بي  جودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية المحدة تبق ا  الفرض األول:
للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية دون استادام المحاسبة القضائية فى 

 .IFRSية الدولية قعدادها فح طوء محايير التقارير المال

تادي المحاسبة القضائية قلى تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية مما يادي قلى   الفرض الثاني:
 تحقيق الميزة التنافسية.

 مصادر وأسلوب جمع البيانات 6/5
استادم الباحث استمارة االست يان كمصدر رئيسح لجم  المحلوما  المتحلقة بموطوع الدراسة، حيث 

دور المحاسبة القضائية كآلية لضبط وتطوير أداء التقارير المالية في ة قلى اختبار "هدفت الدراس
"، وسد اشتملت االستمارة على بيانا  ديموجرافية )الجنس، IFRSضوء معايير إعداد التقارير المالية 

 يلحاالماهل الحلمح، الا را  السابقة، ت يحة الوظيفة( لحينة الدراسة، وأربحة محاور بحاية كما 

 المحور الوضا المحاسبة القضائية م  حيث المفهوم والسلوب والهداف.

 .IFRSالمحور الاانحا محايير قعداد التقارير المالية 

 محاسبة القضائية فح تحسي  أداء التقارير المالية.لالمحور الاالثا دور محايير ا

 رابحا ا دور المحاسبة القضائية فح تحقيق الميزة التنافسية.

سد ت  قعطاء رس  لكل استمارة است يان ليسهل الرجوع قليها عند الحاجة، كما ت  ترميز العبارا  برموز و 
ترمز قلى المحور الوض العبارة الولح،  X1_1تشتمل على رس  المحور ورس  العبارة داخل المحور مال 

Y_11 ًستجابا  المقاسة بمقياس المحور الراب  العبارة الحادية عشرة،...، الخ. كما قعطاء أوزان ل
 ليكر  الاماسح كما يلحا
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 ( أوزان اإلجابة على أسئلة االست يان 2 جدوض )
 

 موافق تماماا  موافق محايد غير موافق غير موافق تماماا  االستجابة
 5 4 3 2 1 الفئات

مدى متوسط 
 5-4,20 4,19-3,40 3,39-2,60 2,59-1,80 1,79-1 االستجابات 

 راسةمتغيرات الد 6/6
 يمك  تحديد المتغيرا  التالية فح طوء فرو  الدراسةا

 

 

 

 

 

 

 

 ( متغيرا  الدراسة والحًسة بينها1شكل )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 6/7
، SPSSالختبار فرطيا  الدراسة ت  قجراء التحليل اإلحصائح لل يانا  باستادام ال رامج اإلحصائية 

AMOS إلحصائية التاليةاوسد ت  استادام الساليب ا 

  اختبار درجة المصداقية والثبات للبياناتReliability 

وذلك باستادام  Split-Halfت  استادام اختبار المصداقية المحروف باستادام محامل التجزئة النصفية 
فح حالة تساوي محامً  ثبا   Spearman-Brownمحامل س يرمان وبراون للتجزئة النصفية 

فح  Guttmann Split-Half  coefficient، ومحامل جتمان للتجزئة النصفية وتباينا  الجزأي 
 Cronbach'sحالة عدم تساوي ثبا  وتباينا  الجزئي ، وكذلك ت  استادام محامل ألفا كرونباخ 

Coefficient Alpha  وتفسر بأنها محامل الابا  الداخلح بي  اإلستجابا ، وتتراوال قيمة ألفا بي ،
فأكار، أما قذا كانت أسل  %60ولذا فإن القيمة المق ولة قحصائيا  لهذا المحامل هح  الصفر والواحد،

  .فتحت ر المصداقية طعيفة

 المتغير التابع

Dependent 

(Y) زة تحقيق المي

 التنافسية

 الوسيطمتغير ال

Meditator 

(M)  تحسين جودة

 المعلومات المحاسبية

 (X)  المحاسبة

 القضائية

 المستقلمتغير ال

Independent 
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  اختبار التناسق الداخليInternal Consistency 

يقاس التنتاسق الداخلح لعبارا  استمارة االست يان بمحامل االرتباط بي  كل عبارة م  عبارا   
المحور الذي تنتمح قليه تلك العبارة، فإذا كان االرتباط موجبا  ومحنويا  دض ذلك على  االستمارة، والبحد أو

 التناسق الداخلح بي  العبارا  والمحاور التح تنتمح قليها.

  اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسةDescriptive Statistics 

 تشتمل اإلحصاءا  الوصفية على ما يلحا

 Measures of Central Tendencyمقاييس النزعة المركزية 

نتمك  بواسطة مقاييس النزعة المركزية قياس النقطة التح تتمحور حولها كافة القي ، أي أنها تتجه نحو 
، والوسط الحسابح Meanقيمة محينة فح المركز أوتقترب منه، وسد ت  استادام الوسط الحسابح 

 النس ح.

 Dispersionمقاييس التشتت 

مدم انتشار ال يانا  اإلحصائية بشكل كمح، أي مدم ابتحادها ع  المركز، وسد  وت ي  مقاييس التشتت
كمقياس للداللة على مقدار تشتت   Standard Deviationت  استادام االنحراف المعياري 

االستجابا  ع  وسطها الحسابح، قذا أنه كلما كانت قي  االنحراف المعياري ك يرة نس يا  دض ذلك على 
 Coefficient of  ع  الوسط الحسابح، كما ت  استادام محامل االختًف تشتت اإلجابا

Variation .لقياس مدم االختًفا  بي  أفراد الحينة 

 Frequencies and Percentالتكرارات والنسب المئوية 

وذلك لتوصيف ال يانا  الديموجرافية النوعية بحساب التكرارا  والنسب المئوية لكل فئة م  فئا  تلك 
 ال يانا .

  تحليل االرتباط البسيطCorrelation 

وذلك ع  تريق محامل االرتباط الاطح ل يرسون، وم  خًض هذه الحًسة سوف يت  تحديد درجة 
 .بي  متغيرا  الدراسةواتجاه وداللة عًسا  االرتباط البسيط، 

 

  أسلوب االنحدار البسيطSimple Regression 

ث تكون الحًسة بي  متغير تاب  ومتغير مستقل، وينتج عنه محادلة وذلك الختبار فرو  الدراسة، حي
قحصائية خطية يمك  استادامها لتفسير الحًسة بي  المتغيرا  أو تقدير قيمة المتغير التاب  عند محرفة 

 قي  المتغير  المستقلة. 

 وم  أه  الساليب المستادمة فح تحليل االنحدار ما يلحا
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  2معامل التحديدR:  هو مرب  محامل االرتباط المتحدد وي ي  نسبة التغيرا  فح المتغير التاب  والتح
 تقوم بتفسيرها وشرحها المتغيرا  المستقلة.

  اختبار(F test):   هو أحد أساليب تحليل التبايAnalysis of Variance (ANOVA) 
، .Sigوية المحسوب ويات ر محنوية نموذج االنحدار ككل، ونحتمد فح الحك  على مستوم المحن

 أمك  س وض محنوية النموذج. 0,05فإذا كان أسل م  أو يساوي 

  اختبار(T test):   وذلك الختبار محنوية المحلما  المقدرة )أي ثابت االنحدار، ومحلما
فإذا كان أسل م  أو يساوي  .Sigونحتمد فح الحك  على مستوم المحنوية المحسوب  االنحدار(

 وية المحال  المقدرة.أمك  س وض محن 0,05

 ت للعينات المترابطة اتبار اخPaired Samples T-test :  ويستادم للمقارنة بي  مجموعتي
م  الدرجا  لحينة واحدة، فح حالة البحث يستادم للمقارنة بي  جودة المحلوما  التى تحتويها 

تحتويها التقارير المالية دون التقارير المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى 
 .استادام المحاسبة القضائية

  التوكيدي  العامليالتحليلConfirmatory Factor Analysis CFA:   وذلك للتأكد م
أن العبارا  تقيس محاور الدراسة، ويستادم الختبار تمايل العبارا  للمحاور س ل تحليل المسار 

Path Analysis. 

  أسلوب تحليل المسارPath Analysis 

 Meditatorفح حالة وجود متغيرا  وسيطة  Path Analysisيستادم أسلوب تحليل المسار 

variables   أي مستقلة وتابحة فح آن واحد، حيث يقس  تأثير المتغيرا  المستقلة فح المتغير التاب
المتغيرا   حيث تساه  Indirect Effectوتأثيرا  غير مباشرة  Direct Effectقلى تأثيرا  مباشرة 

 الوسيطة فح تفسير تلك الحًسا .

 مقياس صدق وثبات المحتوى لمتغيرات الدراسة 6/8
تتضم  مقاييس صدي وثبا  المحتوم لمتغيرا  الدراسة صدي االست يان م  حيث صدي المقياس 

(، وكذلك اختبارا  الابا  باستادام محامل التجزئة Internal consistency)االتساي الداخلح 
-Spearmanوذلك باستادام محادلة س يرمان وبراون النصفية المتساوية  Split-Halfصفية الن

Brown ومحادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ،Guttmann Split-Half coefficient 
  :، وفيما يلح نتائج تلك االختبارا Cronbach's Alphaوكذلك محامل ألفا كرونباخ 

 Internal Validityاالتساق الداخلي: 

يقصد باالتساي الداخلح مدم اتساي كل عبارة م  عبارا  االست يان م  السااض الذي تنتمح قليه تلك  
العبارة، وسد سام الباحث بحساب االتساي الداخلح الستمارة االست يان وذلك م  خًض حساب محامل 
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ط الحام للمحور الذي تنتمح قليه تلك االرتباط بي  كل عبارة م  عبارا  استمارة االست يان، والمتوس
 العبارة، وفيما يلح نتائج االتساي الداخلحا

 المحور األول: المحاسبة القضائية من خالل المفهوم واألسلوب واألهداف

محامل االرتباط بي  عبارا  )المحاسبة القضائية م  خًض المفهوم  (4رس  ) يوطح الجدوض التالح
 سط الحام للمحوراوالسلوب والهداف( والمتو 

 ( االتساي الداخلح لعبارا  المحور الوض 3 جدوض )
 معامالت االرتباط اراتووووالعب

X1_01  القضائية تقديم تقارير دورية يظهر من خاللها التقديرات  تستطيع من خالل المحاسبة
 .والفروض

0,552** 

X1_02  لألطراف ذات العالقة حال  المعلومات المحاسبية تمكن المحاسبة القضائية من تقديم
 **0,523 .حدوثها

 X1_03 حول المالحظات عن قائمتى المركز المالي  تساعد المحاسبة القضائية من تقديم تقارير
 **0,467 .والدخل

 X1_04 0,493 .تقديم تقارير دورية حول نشاط الشركة تعاون المحاسبة القضائية اإلدارة على** 
 X1_05 0,608 تقرير المراجع بطريقة سليمة أم ال ضائية هل تم إعدادتوضح المحاسبة الق** 
X1_06  على األحداث اإليجابية والسلبية عند  تساعد المحاسبة القضائية على تسليط الضوء

 .مناقشة التقرير
0,532** 

 X1_07 تقارير دورية على أثر أحداث السوق على  تساعد المحاسبة القضائية على تقديم
 المنشأة.

643,0** 

X1_08  0,677 .التأكيد على قابلية فهم البيانات المالية تساعد المحاسبة القضائية من القدرة على** 
X1_09  ا بها المبادئ المحاسبية  تساعد المحاسبة القضائية على تقديم تقارير سنوية موضحا

 **0,690 .المطبقة

 X1_10 0,544 .خاللها المخاطر والتحديات توضح من تمكن المحاسبة القضائية من تقديم تقارير** 
 (0,01)**( ارتباط محنوي عند مستوم محنوية ) 

وأن كافة  0,690، 0,467أن محامً  االرتباط الم ينة سد تراوحت بي   (3رس  ) يوطح الجدوض
وبذلك تحت ر تلك العبارا  متسقة داخليا، وأن المحور  α=0.01العبار  دالة عند مستوم محنوية 

 ما وط  لقياسه.صادي ل

 IFRSالمحور الثاني: معايير إعداد التقارير المالية 

( والمتوسط IFRSيوطح الجدوض التالح محامل االرتباط بي  عبارا  )محايير قعداد التقارير المالية 
 الحام للمحورا

 ( االتساي الداخلح لعبارا  المحور الاانح 4جدوض )
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 معامالت االرتباط العبارات

X2_01   التقارير المالية كس أثر التحول إلي معاييرينع IFRS  على جودة المعلومات المحاسبية
 وكذلك على قرارات المستثمرين في بيئة األعمال المصرية.البورصة  وقيمة الشركات المسجلة في

0,481** 

 X2_02 الدولية استهداف مجلس معايير المحاسبة المالية IASB  من إصدار المعايير الدولية
لتعكس األداء االقتصادي والمركز المالي وشفافية المعلومات  عداد التقارير المالية لتحسين جودةإل

 الحقيقى للشركة.
0,699** 

 :تتعدد نماذج قياس جودة المعلومات المحاسبية تشتمل على
 X2_03A 0,346 مدخل جوردة الربح** 
X2_03B  0,644 مدخل جودة االستحقاقات** 
X2_03C  0,530 وقيت االعتراف بالربح والخسارةمدخل ت** 

 :على جودة المعلومات المحاسبية IFRSمن أهم االنعكاسات المحاسبية لمعايير اعداد التقارير المالية 
 X2_04A .0,351 تعديل خصائص المعلومات النوعية** 
X2_04B  230,4 بعنوان قياس القيمة العادلة. إصدار معيار إعداد التقارير المالية** 
 X2_04C  ساهمت في تبسيط اإلجراءات المحاسبية  من المتطلبات التي 9تضمين المعيار رقم

 **0,403 واألدوات المالية.

X2_05  تساهم معايير IFRS التقارير المالية حيث تعكس حقيقة الواقع  في تحسين جودة
 **0,705 األسهم. االقتصادي للشركات وتوفر معلومات لحملة

X2_06  المحاسبية والتي كانت تستخدم بواسطة اإلدارة للتالعب  بيق مجال االختبار بين البدائلتط
 **0,366 .للمساعدة في الحد من سلوك اإلدارة االنتهازى  IFRS واالحتيال ويعتبر أحد أهداف 

 (0,01)**( ارتباط محنوي عند مستوم محنوية ) 

وأن كافة  0,705، 0,346ة سد تراوحت بي  أن محامً  االرتباط الم ين (4رس  ) يوطح الجدوض
وبذلك تحت ر تلك العبارا  متسقة داخليا، وأن المحور  α=0.01العبار  دالة عند مستوم محنوية 

 صادي لما وط  لقياسه.

 

 المحور الثالث: دور المحاسبة القضائية في تحسين أداء التقارير المالية

بي  عبارا  )دور المحاسبة القضائية فح تحسي  أداء  محامل االرتباط (5رس  ) يوطح الجدوض التالح
 التقارير المالية( والمتوسط الحام للمحورا

 ( االتساي الداخلح لعبارا  المحور الاالث5جدوض )
 معامالت االرتباط العبارات

 M_01معايير إعداد التقارير المالية تسعى المحاسبة القضائية من خالل     IFRS   للحد من
 **0,513 .وهمية أو موظفين وهميين واالحتيال واستخدام شركات االختالس
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 معامالت االرتباط العبارات

M_02 هما غش الموظف وغش اإلدارة أو ما يسمى  يعتبر الغش واالحتيال بصورة عامة نوعان
 **0,582 .وتعتبر المحاسبة القضائية مناسبة للحد من ذلكباالختالس بواسطة اإلدارة 

M_03 لمواجهة الجريمة اإللكترونية حيث ال يوجد مجرم  لةتعتبر المحاسبة القضائية وسيلة فعا
 **0,520 .حيث يعمل المجرم من أماكن بعيدة تحت مظلة القانون مادى في مسرح الجريمة 

M_04 مشكلة عولمة الشركات في الشركات الحديثة  تعتبر المحاسبة القضائية آلية هامة لحل
ألن هناك تعارض في اقبة الموردين قدرة على مر  حيث يعتبر مجلس اإلدارة المستقل أكثر

 .المصالح وكلما زاد استقالل مجلس اإلداراة انخفض حدوث االحتيال المحاسبي
0,584** 

 M_05وخبره لجان المراجعة هدفاا لتحقيق مراقبة فعالة  يعتبر التكامل بين المحاسبة القضائية
 **0,544 ة بالشركة.والتصرفات المحاسبية الخاصالمالية  على عملية إعداد التقارير

 M_06 هاماا في تحقيق متطلبات قانون  يمكن للمحاسبة القضائية أن يكون لها دوراا sox 

إذا كانت لجنة المراجعة غير موجودة أو غير والذي ينص على االفصاح الرسمى من قبل الشركة 
 فعالة أو ال تتآلف مع المديرين المستقلين.

0,467** 

 M_07اعداد التقارير المالية في عالج ما يسمى  ضائية من خالل معاييرتساعد المحاسبة الق
حيث تشير الفجوة إلى الفرق بين ما يتصوره والمستثمرين  بفجوة التوقعات بين المراجعيين

 .مستخدموا القوائم المالية وبين مهنة المراجعة
0,586** 

M_08 لمالية على عاتق ادارة إعداد التقارير ا تقع المسئولية الرئيسية على جودة وسالمة
في جميع انحاء العالم بشكل تضع المسئولية ليست على  المنظمة وكل جهات التشريع والمعايير

 اإلدارة.
0,460** 

 (0,01)**( ارتباط محنوي عند مستوم محنوية ) 

وأن كافة  0,586، 0,460أن محامً  االرتباط الم ينة سد تراوحت بي   (5رس  ) يوطح الجدوض
وبذلك تحت ر تلك العبارا  متسقة داخليا، وأن المحور  α=0.01ر  دالة عند مستوم محنوية العبا

 صادي لما وط  لقياسه.

 المحور الرابع: دور المحاسبة القضائية في تحقيق المبزة التنافسية

ة محامل االرتباط بي  عبارا  )دور المحاسبة القضائية فح تحقيق الميز  (6رس  ) يوطح الجدوض التالح
 التنافسة( والمتوسط الحام للمحورا

 ( االتساي الداخلح لعبارا  المحور الراب 6جدوض )
 معامالت االرتباط العبارات

Y_01  0,606 .القضائي وحل النزاعات بين اإلدارة وأصحاب المصالح تسعى المحاسبة القضائية إلى الدعم** 
 Y_02 0,628 .التالعب في القوائم الماليةحاالت  تسعى المحاسبة القضائية إلى القضاء على** 
 Y_03 0,658 .تماثل المعلومات تسعى المحاسبة القضائية إلى انخفاض عدم** 
 Y_04 0,439 .الغش مما يؤدي إلى جودة المنتج تسعى المحاسبة القضائية إلى تخفيض حاالت** 
 Y_05 0,534 .ممارسات إدارة األرباح تسعى المحاسبة القضائية إلى الحد من** 
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 Y_06  0,586 .التحفظ المحاسبي تسعى المحاسبة القضائية إلى زيادة مستوى** 
 Y_07 0,583 االحتيال ومنع الفساد. تسعى المحاسبة القضائية إلى اكتشاف** 
 Y_08 0,663 .األموال تسعى المحاسبة القضائية إلى مراقبة غسيل** 
 Y_09 0,671 القوائم المالية تسعى المحاسبة القضائية تحقيق مصداقية** 

Y_10   0,571 ورغبات العمالء المتنوعة والمتغيرة. تساعد المحاسبة القضائية على دراسة شكاوى** 
 Y_11 المخاطر التي تحد من قدرتها على استدامة الميزة  تساعد المحاسبة القضائية على مواجهة

 **0,470 التنافسية.

 (0,01ة ))**( ارتباط محنوي عند مستوم محنوي

وأن كافة  0,671، 0,439أن محامً  االرتباط الم ينة سد تراوحت بي  ( 6رس  ) يوطح الجدوض
وبذلك تحت ر تلك العبارا  متسقة داخليا، وأن المحور  α=0.01العبار  دالة عند مستوم محنوية 

 صادي لما وط  لقياسه.

 Reliabilityمقاييس الثبات: 

 ابا  بطريقة التجزئة النصفية، وتريقة ألفا كرونباخ لمحاور الدراسةايوطح الجدوض التالح مقاييس ال

 لمحاور الدارسة Reliability( مقاييس الابا  7جدوض )

عدد  محاور الدراسة
 العبارات

 طريقة ألفا كرونباخ طريقة التجزئة النصفية

معامل سبيرمان 
 )*(معامل الصدق معامل الثبات معامل جوتمان وبراون 

 0,877 0,770 0,671 0,673 10 ة القضائية من خالل المفهوم واألسلوب واألهدافالمحاسب

 IFRS 10 0,664 0,653 0,668 0,817معايير إعداد التقارير المالية 

 0,796 0,634 0,695 0,700 8 دور المحاسبة القضائية في تحسين أداء التقارير المالية

 0,892 0,796 0,864 0,868 11 تنافسيةدور المحاسبة القضائية في تحقيق الميزة ال

 Structure Validity)*( محامل الصدي هو الجذر التربيحح لمحامل الابا ، ويقصد به الصدي ال نائح  

، ومحامل جتمان سد تراوال 0,868، 0,664أن محامل س يرمان وبراون سد تراوال بي   (7رس  ) يتضح م  الجدوض
والذي  0,796، 0,634سد تراوال بي  Cronbach Alfa لفا كرونباخ ، كما أن محامل أ0,864، 0,653بي  

، مما يدض على ثبا  استجابا  عينة 0,892، 0,796انحكس بدوره على محامل الصدي حيث تراوال بي  
 البحث، وإمكانية تحمي  نتائج الدراسة على مجتم  الدراسة.

 اإلحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة 6/9
نا  الدراسة م  حيث الصًحية والابا  والصدي، ت  قجراء اإلحصاء الوصفح لتلك بحد أن ت  اختبار بيا

ال يانا ، ونهدف م  ذلك قلى توصيف تلك المتغيرا  م  حيث النزعة المركزية )الوسط الحسابح، والوسط 
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تلك الحسابح النس ح(، والتشتت )االنحراف المعياري، ومحامل االختًف( بهدف تحديد الهمية النس ية ل
 المتغيرا  وترتي ها حسب تلك الهمية م  وجهة نظر عينة البحث، وفيما يلح نتائج توصيف المتغيرا ا

  المحور األول: المحاسبة القضائية من خالل المفهوم واألسلوب واألهداف

للتأكد م  قداراك عينة البحث للمحاسبة القضائية م  خًض المفهوم والسلوب والهداف، ت  توصيف 
 االستجابا  م  حيث النزعة المركزية والتشتت، وجاء  النتائج كما يلحا تلك

( اإلحصاء الوصفح الستجابا  عينة البحث حوض المحاسبة القضائية م  خًض المفهوم 8جدوض )
 والسلوب والهداف

وسط  المتغيرات
 حسابي

وسط 
حسابي 
 نسبي %

انحراف 
 معياري 

معامل 
االختالف 

% 

نسبة 
االتفاق 

% 
 ترتيب

X1_01  تقارير دورية يظهر من خاللها التقديرات  تستطيع من خالل المحاسبة القضائية تقديم
 10 62,8 37,2 1,36 72,8 3,64 .والفروض

 X1_02 المعلومات المحاسبية لألطراف ذات العالقة حال  تمكن المحاسبة القضائية من تقديم
 7 66,5 33,5 1,28 76,2 3,81 .حدوثها

X1_03   حول المالحظات عن قائمتى المركز المالي  المحاسبة القضائية من تقديم تقاريرتساعد
 8 66,1 33,9 1,27 74,6 3,73 .والدخل

 X1_04 6 68,2 31,8 1,22 76,8 3,84 .تقديم تقارير دورية حول نشاط الشركة تعاون المحاسبة القضائية اإلدارة على 
 X1_05 2 70,1 29,9 1,19 79,8 3,99 تقرير المراجع بطريقة سليمة أم ال توضح المحاسبة القضائية هل تم إعداد 
X1_06  على األحداث اإليجابية والسلبية  تساعد المحاسبة القضائية على تسليط الضوء

 .عند مناقشة التقرير
3,69 73,8 1,32 35,8 64,2 9 

X1_07  3 69,8 30,2 1,19 78,8 3,94 السوق على المنشأةتقارير دورية على أثر أحداث  تساعد المحاسبة القضائية على تقديم 
 X1_08 التأكيد على قابلية فهم البيانات  تساعد المحاسبة القضائية من القدرة على

 5 68,7 31,3 1,22 77,8 3,89 .المالية

 X1_09 ا بها المبادئ المحاسبية  تساعد المحاسبة القضائية على تقديم تقارير سنوية موضحا
 4 68,6 31,4 1,23 78,2 3,91 .المطبقة

X1_10  توضح من خاللها المخاطر  تمكن المحاسبة القضائية من تقديم تقارير
 .والتحديات

4,02 80,4 1,18 29,4 70,6 1 

 X1 )81,5 18,5 0,71 76,9 3,85 المحاسبة القضائية )المتوسط العام  

قضائية م  خًض "المفهوم والسلوب أن استجابا  عينة البحث حوض المحاسبة ال ( 8رس  ) يوطح الجدوض
، %81,5، وبنسبة اتفاي %76,9، وبمتوسط نس ح 3,85والهداف" اتجهت نحو الموافقة، بمتوسط استجابا  

 .مما يدض على أن درجة الموافقة "موافق"

جة مما يدض على أن در  3,64، 4,02واتجهت كافة العبارا  نحو الموافقة حيث تراوال متوسط االستجابا  بي  
توطح  تمك  المحاسبة القضائية م  تقدي  تقارير الموافقة "موافق" على كافة العبارا ، و جاء فح الترتيب الوض "

" وفح الترتيب الخير "تستطي  م  خًض المحاسبة القضائية تقدي  تقارير دورية م  خًلها المااتر والتحديا 
 يظهر م  خًلها التقديرا  والفرو ".
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 قلى اإلدارك الجيد لحينة البحث م  خًض المفهوم والسلوب والهداف.نالص م  ذلك 

 IFRSالمحور الثاني: معايير إعداد التقارير المالية 

، ت  توصيف تلك االستجابا  م  IFRSلمحرفة مدم موافقة عينة البحث حوض محايير قعداد التقارير المالية 
 ا يلحاحيث النزعة المركزية والتشتت، وجاء  النتائج كم

 ( اإلحصاء الوصفح الستجابا  عينة البحث حوض محايير قعداد التقارير المالية9جدوض )

 المتغيرات
وسط 
 حسابي

وسط 
حسابي 
 نسبي %

انحراف 
 معياري 

معامل 
 االختالف %

نسبة 
 االتفاق %

درجة 
 ترتيب الموافقة

X2_01   التقارير المالية ينعكس أثر التحول إلي معايير IFRS  على
وكذلك البورصة  المعلومات المحاسبية وقيمة الشركات المسجلة في جودة

 على قرارات المستثمرين في بيئة األعمال المصرية.

  موافق 63,7 36,3 1,33 73,5 3,67

 X2_02 الدولية استهداف مجلس معايير المحاسبة المالية IASB  من
وشفافية  دةإصدار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لتحسين جو 

 لتعكس األداء االقتصادي والمركز المالي الحقيقى للشركة.المعلومات 
  موافق 65,8 34,2 1,27 74,5 3,73

 :تتعدد نماذج قياس جودة المعلومات المحاسبية تشتمل على

 X2_03A 3 موافق 60,2 39,8 1,41 70,8 3,54 مدخل جودة الربح 
 X2_03B 2 موافق 65,5 34,5 1,30 75,3 3,77 مدخل جودة االستحقاقات 
 X2_03C 1 موافق 67,5 32,5 1,23 75,6 3,78 مدخل توقيت االعتراف بالربح والخسارة 

 على جودة المعلومات المحاسبية IFRSمن أهم االنعكاسات المحاسبية لمعايير اعداد التقارير المالية 
 X2_04A .3 محايد 54,5 45,5 1,47 64,6 3,23 تعديل خصائص المعلومات النوعية 

 X2_04B  إصدار معيار إعداد التقارير المالية بعنوان قياس القيمة
 العادلة.

 2 محايد 57,8 42,2 1,42 67,1 3,36

X2_04C   من المتطلبات التي ساهمت في تبسيط  9تضمين المعيار رقم
 واألدوات المالية. اإلجراءات المحاسبية

 1 موافق 66,6 33,4 1,27 76,3 3,81

 X2_05 تساهم معايير IFRS   في تحسين جودة التقارير المالية حيث
 االقتصادى للشركات وتوفر معلومات لحملة األسهم. تعكس حقيقة الواقع

  موافق 66,1 33,9 1,27 74,6 3,73

 X2_06  تطبيق مجال االختبار بين البدائل المحاسبية والتى كانت
 ويعتبر أحد أهداف  للتالعب واالحتيال تستخدم بواسطة االدارة

IFRS .للمساعدة في الحد من سلوك اإلدارة االنتهازى 

  موافق 73,4 26,6 1,08 80,9 4,05

 X2 )موافق 82,1 17,9 0,66 73,6 3,68 المعايير المالية )المتوسط العام  

حام على المستوم ال IFRSموافقة عينة البحث على أهمية المحايير المالية  ( 9رس  ) يظهر الجدوض
مما يدض على أن درجة الموافقة  0,66بانحراف معياري سدره  3,68حيث بلغ متوسط االستجابا  

"موافق"، حيث وافقت عينة البحث على أثرها فح تحسي  المحلوما  المحاس ية وقيمة الشركا  فح 
للشركة،  ال ورصة، ودورها فح تحقيق الشفافية، وانحكاس الداء االستصادي والمركز المالح الحقيقح

 والحد م  سلوك اإلدارة االنتهازي.
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ووافقت عينة البحث على نماذج قياس جودة المحلوما  المحاس ية، حيث جاء فح الترتيب الوضا مدخل 
توسيت االعتراف بالربح والاسارة، كما جاء فح الترتيب الاانحا مدخل جودة االستحقاسا ، وفح الترتيب 

على التوالح، مما يدض  3,54، 3,77، 3,78لغ متوسط االستجابا  الاالثا مدخل جودة الربح، حيث ب
 على أن درجة الموافقة "موافق".

 على جودة المحلوما  المحاس ية هحا " IFRSكما جاء  أه  االنحكاسا  لمحايير التقارير المالية 
ا  المالية"، والدو  م  المتطلبا  التح ساهمت فح تبسيط اإلجراءا  المحاس ية 9تضمي  المعيار رس  

تحديل خصائص  "، ث  "يلح ذلك "قصدار معيار قعداد التقارير المالية بحنوان قياس القيمة الحادلة
 ".المحلوما  النوعية

 المحور الثالث: دور المحاسبة القضائية في تحسين أداء التقارير المالية

تقارير المالية، ت  توصيف لتوصيف آراء عينة البحث حوض دور المحاسبة القضائية فح تحسي  أداء ال
 تلك االستجابا  م  حيث النزعة المركزية والتشتت، وجاء  النتائج كما يلحا

( اإلحصاء الوصفح الستجابا  عينة البحث حوض دور المحاسبة القضائية فح تحسي  أداء 10جدوض )
 التقارير المالية

 

وسط  المتغيرات
 حسابي

وسط 
حسابي 
 نسبي %

انحراف 
 معياري 

معامل 
االختالف 

% 

نسبة 
االتفاق 

% 

درجة 
 الموافقة

 ترتيب

 M_01معايير إعداد التقارير  تسعى المحاسبة القضائية من خالل
 للحد من االختالس واالحتيال واستخدام شركات  IFRS    المالية

 .وهمية أو موظفين وهميين

 6 موافق 62,8 37,2 1,35 72,4 3,62

M_02 هما غش  مة نوعانيعتبر الغش واالحتيال بصورة عا
الموظف وغش اإلدارة أو ما يسمى باالختالس بواسطة اإلدارة 

 .وتعتبر المحاسبة القضائية مناسبة للحد من ذلك
 7 موافق 62,3 37,7 1,34 71,0 3,55

M_03 لمواجهة  تعتبر المحاسبة القضائية وسيلة فعالة
الجريمة اإللكترونية حيث ال يوجد مجرم مادى في مسرح 

حيث يعمل المجرم من أماكن بعيدة تحت مظلة  الجريمة
 .القانون 

 8 محايد 57,3 42,7 1,43 67,2 3,36

M_04 مشكلة  تعتبر المحاسبة القضائية آلية هامة لحل
عولمة الشركات في الشركات الحديثة حيث يعتبر مجلس 

ألن هناك قدرة على مراقبة الموردين  اإلدارة المستقل أكثر
ما زاد استقالل مجلس اإلدار تعارض في المصالح وكل

 .انخفض حدوث االحتيال المحاسبي

 3 موافق 72,8 27,2 1,11 81,2 4,06

 M_054 موافق 67,2 32,8 1,25 76,0 3,80وخبره لجان  يعتبر التكامل بين المحاسبة القضائية 
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وسط  المتغيرات
 حسابي

وسط 
حسابي 
 نسبي %

انحراف 
 معياري 

معامل 
االختالف 

% 

نسبة 
االتفاق 

% 

درجة 
 الموافقة

 ترتيب

المراجعة هدفاا لتحقيق مراقبة فعالة على عملية إعداد 
 والتصرفات المحاسبية الخاصة بالشركة.المالية  التقارير

 M_06 هاماا في  يمكن للمحاسبة القضائية أن يكون لها دوراا
والذي ينص على االفصاح  sox تحقيق متطلبات قانون 

إذا كانت لجنة المراجعة غير موجودة الرسمى من قبل الشركة 
 أو غير فعالة أو ال تتآلف مع المديرين المستقلين.

افق مو  79,3 20,7 0,89 85,6 4,28
 1 تماماا 

 M_07إعداد  تساعد المحاسبة القضائية من خالل معايير
التقارير المالية في عالج ما يسمى بفجوة التوقعات بين 

حيث تشير الفجوة إلى الفرق بين ما والمستثمرين  المراجعيين
 .يتصوره مستخدموا القوائم المالية وبين مهنة المراجعة

 5 موافق 61,2 38,8 1,41 72,6 3,63

M_08 إعداد  تقع المسئولية الرئيسية على جودة وسالمة
التقارير المالية على عاتق إدارة المنظمة وكل جهات التشريع 

في جميع أنحاء العالم بشكل تضع المسئولية ليست  والمعايير
 على اإلدارة.

 2 موافق 77,4 22,6 0,95 83,8 4,19

M  موافق 82,9 17,1 0,65 76,2 3,81 (تحسين أداء التقارير المالية )المتوسط العام  

أهمية دور المحاسبة القضائية فح تحسي  أداء التقارير المالية، وسد جاء هذا  ( 10رس  ) يظهر الجدوض
 الدور مرتبا وفق الهمية م  وجهة نظر عينة البحث كما يلحا

كانت لجنة قذا  االفصاال الرسمى م  س ل الشركة والذي ينص على SOX تحقيق متطلبا  سانون  -
 .موجودة أو غير فحالة أو ال تتآلف م  المديري  المستقلي  المراجحة غير

المنظمة وكل  تق  المسئولية الرئيسية على جودة وسًمة قعداد التقارير المالية على عاتق قدارة -
 .بشكل تض  المسئولية ليست على اإلدارة فح جمي  أنحاء الحال  جها  التشري  والمحايير

 .وهمية أو موظفي  وهميي  االختًس واالحتياض واستادام شركا الحد م   -
 يحت ر الغش واالحتياض بصورة عامة نوعان هما غش الموظف وغش اإلدارة أو ما يسمى -

 .للحد م  ذلك وتحت ر المحاسبة القضائية مناسبة باالختًس بواسطة اإلدارة
 مجرم مادم فح مسرال الجريمة يوجدتحت ر وسيلة فحالة لمواجهة الجريمة اإللكترونية حيث ال  -

 .تحت مظلة القانون  حيث يحمل المجرم م  أماك  بحيدة

 دور المحاسبة القضائية في تحقيق الميزة التنافسية
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لتوصيف آراء عينة البحث حوض دور المحاسبة القضائية فح تحقيق الميزة التنافسية، ت  توصيف تلك 
 تت، وجاء  النتائج كما يلحااالستجابا  م  حيث النزعة المركزية والتش

( اإلحصاء الوصفح الستجابا  عينة البحث حوض دور المحاسبة القضائية فح تحقيق الميزة 11جدوض )
 التنافسية

وسط  المتغيرات
 حسابي

وسط 
حسابي 
 نسبي %

انحراف 
 معياري 

معامل 
االختالف 

% 

نسبة 
االتفاق 

% 

درجة 
 ترتيب الموافقة

 Y_01 وحل  ة إلى الدعم القضائيتسعى المحاسبة القضائي
موافق  79,0 21,0 0,89 84,8 4,24 .النزاعات بين اإلدارة وأصحاب المصالح

 1 تماماا 

 Y_02 حاالت  تسعى المحاسبة القضائية إلى القضاء على
موافق  75,9 24,1 1,02 84,2 4,21 .التالعب في القوائم المالية

 2 تماماا 

Y_03  تماثل  خفاض عدمتسعى المحاسبة القضائية إلى ان
 .المعلومات

 5 موافق 74,9 25,1 1,03 82,4 4,12

 Y_04 الغش  تسعى المحاسبة القضائية إلى تخفيض حاالت
 8 موافق 68,2 31,8 1,22 76,8 3,84 .مما يؤدي إلى جودة المنتج

 Y_05 ممارسات  تسعى المحاسبة القضائية إلى الحد من
 11 موافق 63,7 36,3 1,33 73,4 3,67 .إدارة األرباح

 Y_06  التحفظ  تسعى المحاسبة القضائية إلى زيادة مستوى
 .المحاسبي

 7 موافق 73,7 26,3 1,07 81,4 4,07

 Y_07 االحتيال ومنع  تسعى المحاسبة القضائية إلى اكتشاف
 3 موافق 76,2 23,8 0,99 82,8 4,14 الفساد

Y_08 4 موافق 73,7 26,3 1,09 82,8 4,14 .األموال تسعى المحاسبة القضائية إلى مراقبة غسيل 
Y_09  القوائم  تسعى المحاسبة القضائية تحقيق مصداقية

 6 موافق 74,5 25,5 1,05 82,0 4,10 المالية

 Y_10  تساعد المحاسبة القضائية على دراسة شكاوى 

 10 موافق 66,7 33,3 1,26 76,0 3,80 ورغبات العمالء المتنوعة والمتغيرة

 Y_11 المخاطر  لمحاسبة القضائية على مواجهةتساعد ا
 التي تحد من قدرتها على استدامة الميزة التنافسية

 9 موافق 67,7 32,3 1,23 76,0 3,80

Y  )موافق 84,1 15,9 0,64 80,2 4,01 تحقيق الميزة التنافسية )المتوسط العام  

ائية فح تحسي  الميزة موافقة عينة البحث على دور المحاسبة القض (11رس  ) يتضح م  الجدوض
مما   0,64بانحراف معياري سدرة  4,01التنافسية على المستوم الحام حيث بلغ متوسط االستجابا  

وحل النزاعا  بي   الدع  القضائحيدض على أن درجة الموافقة "موافق"، وذلك بالدرجة الولح ع  تريق )
( حيث بلغت درجة الموافقة القوائ  الماليةحاال  التًعب فح  القضاء على، و اإلدارة وأصحاب المصالح

"موافق جدا "، يلح ذلك دور المحاسبة القضائية فح )اكتشاف االحتياض ومن  الفساد، ومراقبة غسيل 
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المواض، وانافا  عدم تماثل المحلوما ، وتحقيق مصداقية القوائ  المالية، زيادة مستوم التحفظ 
قلى جودة المنتج، مواجهة المااتر التح تحد م  سدرتها المحاس ح، وتافيض حاال  الغش مما يادي 

على استدامة الميزة التنافسية، دراسة شكاوم ورغبا  الحمًء المتنوعة والمتغيرة، الحد م  ممارسا  
مما يدض على أن درجة الموافقة  3,67، 4,14قدارة الرباال( حيث تراوال متوسط االستجابا  بي  

 "موافق".
 

 وضاختبار الفر  6/10
توجد فروي جوهريه بي  جودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية المحدة اختبار الفرض األول: 

تبق ا للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية دون قستادام المحاسبة 
 .IFRSالقضائية فى قعدادها فح طوء محايير التقارير المالية الدولية 

حيث  Paired samples T testتبار ذلك الفر  ت  استادام اختبار   للحينا  المترابطة والخ
 يت  اختبار الفر  الحدمح والفر  ال ديل كالتالحا

ال توجد فروي ذا  داللة قحصائية بي  توجد فروي جوهريه بي  جودة المحلوما   :H0الفرض العدمي 
للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير  التى تحتويها التقارير المالية المحدة تبق ا

 .IFRSالمالية دون قستادام المحاسبة القضائية فى قعدادها فح طوء محايير التقارير المالية الدولية 

توجد فروي ذا  داللة قحصائية بي  توجد فروي جوهريه بي  جودة المحلوما   :H1الفرض البديل 
ر المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير التى تحتويها التقاري

 .IFRSالمالية دون قستادام المحاسبة القضائية فى قعدادها فح طوء محايير التقارير المالية الدولية 

ل م  أس .Sigوتكون ساعدة الحك  بناء  على مستوم المحنوية المحسوب، فإذا كان مستوم المحنوية 
 فإننا نستطي  رفض الفر  الحدمح، ونق ل الفر  ال ديل. 0,05

 يوطح  الجدوض التالح نتائج ذلك االختبارا

 

 

الختبار وجود فروي جوهريه بي  جودة المحلوما  التى تحتويها التقارير   T( نتائج اختبار 12جدوض )
حتويها التقارير المالية دون قستادام المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى ت

 المحاسبة القضائية.

جودة المعلومات التى تحتويها 
ا  التقارير المالية المعدة طبقا

 للمحاسبة القضائية

جودة المعلومات التى تحتويها التقارير 
درجات  Tاختبار  المالية دون إستخدام المحاسبة القضائية

 dfالحرية 
مستوى المعنوية 

Sig. 
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وسط المت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

    االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

3,85 0,712 3,68 0,659 5,612 383 0,000 

، ولذلك فإننا 0,01بمستوم محنوية أسل م   T  =5,612أن فيمة  (12رس  ) يت ي  لنا م  الجدوض
ة المحلوما  التى تحتويها نرفض الفر  الحدمح، ونق ل الفر  ال ديل بوجود فروي جوهريه بي  جود

التقارير المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضائية وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية دون 
قستادام المحاسبة القضائية، وكانت هذه الفروي االختًفا  لصالح جودة المحلوما  التى تحتويها 

، بينما بلغ متوسط 3,85ئية حيث بلغ متوسط االستجابا  التقارير المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضا
 .3,68االستجابا  لجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية دون قستادام المحاسبة القضائية 

 نالص م  ذلك قلى س وض الفر  الوض والذي تمت صياغته فح صورة اإلثبا  )أي الفر  ال ديل(

لمحاسبة القضائية قلى تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية مما يادي تادي ا  اختبار الفرض الثاني:
 قلى تحقيق الميزة التنافسية.

والختبار ذلك الفر  ت  استادام أسلوب االرتباط واالنحدار البسيط الختبار أثر المحاسبة القضائية 
تنافسية، وجاء  على جودة المحلوما  المحاس ية، وجودة المحلوما  المحاس ية على تحقيق الميزة ال

 النتائج التاليةا
( نتائج االنحدار البسيط الختبار أثر المحاسبة القضائية على جودة المحلوما  المحاس ية، وأثر 13جدوض )

 جودة المحلوما  المحاس ية على تحقيق الميزة التنافسية
 "المحاسبة القضائية" X1المتغير المستقل 

 محاسبية""جودة المعلومات ال  Mالمتغير التابع 

 معامل االرتباط
R 

القدرة 
 التفسيرية

2R 

 اختبار معنوية المعلمات المقدرة اختبار معنوية النموذج

F 
 المحسوبة

Sig. 
 المعنوية

 T قيمة المعامل
 المحسوبة

Sig. 

 المعنوية

0,510)**( 0,260 134,3 0,000 
α 2,013 12,77 0,000 

β 0,467 11,59 0,00 

 "جودة المعلومات المحاسبية" Mالمتغير المستقل 
 "تحقيق الميزة التنافسية"  Mالمتغير التابع 

0,643)**( 0,414 269,8 0,000 
α 1,607 10,83 0,000 

β 0,631 16,43 0,000 

 0,01)**( محنوي عند مستوم محنوية 
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 ما يلحا( 3رس  )يتضح م  الجدوض 

 اسيبةأثر المحاسبة القضائية على جودة المعلومات المح

، وجودة 1Xأظهر  نتائج االرتباط وجود عًسة تردية ذا  داللة محنوية بي  المحاسبة القضائية  -
مما يحنح محنوية  0,000بمستوم محنوية  R =0,510، حيث بلغت قيمة Mالمحلوما  المحاس ية 

 .0,01الحًسة عند مستوم محنوية 

 االنحدار بالشكل التالحابحد تقدير محال  نموذج االنحدار يمك  صياغة محادلة   -

M =2.013+0.467*X1 + ε 

 حيثا
M  جودة المحلوما  المحاس ية 

1X المحاسبة القضائية 
ε  الاطأ الحشوائح 

( والتح تشير قلى سوة أو درجة التأثير، أي أن الزيادة فح تط يق "المحاسبة 0,467)  βو يتضح م  قيمة 
 درجة. 0,467لمحلوما  المحاس ية بال القضائية" بدرجة واحدة يتبحه زيادة فح جودة ا

 اختبار معنوية النموذج
بمستوم محنوية  F  =134,3والذي ياتص باختبار محنوية النموذج أن قيمة  Fيتضح م  اختبار 

 .0,01، مما ياكد محنوية الحًسة عند مستوم محنوية 0,000

 اختبار معنوية المعلمات المقدرة
 لاابت االنحدار  Tوية المحلما  المقدرة أن قيمة والذي ياتص بمحن Tيتضح م  اختبار 

بمستوم  11,59"المحاسبة القضائية" سد بلغ  1Xلمحامل المتغير  T، وأن قيمة 0,000بمستوم محنوية  12,77
 مما ياكد محنوية المحلما  المقدرة. 0,000محنوية 

 القدرة التفسيرية للنموذج
"المحاسبة القضائية" يشرال حوالح  1Xالمتغير المستقل مما يدض على أن  R square  =0,26بلغت قيمة 

 (2رس  ) "جودة المحلوما  المحاس ية"، والشكل التالح Mم  التغيرا  التح تحدث فح المتغير التاب   26%
 يوطح جودة توفيق خط االنحدار للحًسة بي  المتغير المستقل والمتغير التاب ا
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 "جودة المحلوما  المحاس ية" Mاسبة القضائية"، "المح 1X( شكل االنتشار بي  2شكل )

 أثر جودة المعلومات المحاسبية على تحقيق الميزة التنافسية

، وتحقيق Mأظهر  نتائج االرتباط وجود عًسة تردية ذا  داللة محنوية بي  جودة المحلوما  المحاس ية  -
مما يحنح محنوية الحًسة عند  0,000بمستوم محنوية  R =0,643، حيث بلغت قيمة Yالميزة التنافسية 
 .0,01مستوم محنوية 

 بحد تقدير محال  نموذج االنحدار يمك  صياغة محادلة االنحدار بالشكل التالحا  -

Y =1.607+631*M + ε 

 حيثا
Y تحقيق الميزة التنافسية 
M  جودة المحلوما  المحاس ية 
ε  الاطأ الحشوائح 

لى سوة أو درجة التأثير، أي أن الزيادة فح "جودة المحلوما  ( والتح تشير ق0,631)  βو يتضح م  قيمة 
 درجة. 0,631المحاس ية" بدرجة واحدة يتبحها زيادة فح تحقيق الميزة التنافسية بال 

 اختبار معنوية النموذج
، مما 0,000بمستوم محنوية  F  =269,8والذي ياتص باختبار محنوية النموذج أن قيمة  Fيتضح م  اختبار 

 .0,01حنوية الحًسة عند مستوم محنوية ياكد م

 اختبار معنوية المعلمات المقدرة
 لاابت االنحدار  Tوالذي ياتص بمحنوية المحلما  المقدرة أن قيمة  Tيتضح م  اختبار 

 16,43"جودة المحلوما  المحاس ية" سد بلغ  Mلمحامل المتغير  T، وأن قيمة 0,000بمستوم محنوية  10,83
 مما ياكد محنوية المحلما  المقدرة. 0,000بمستوم محنوية 
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 القدرة التفسيرية للنموذج
"جالودة المحلومالا  المحاسال ية" يشالرال  Mممالا يالدض علالى أن المتغيالر المسالتقل  R square  =0,414بلغالت قيمالة 

"تحقيالالق الميالالزة التنافسالالية"، والشالالكل التالالالح يوطالالح  Yمالال  التغيالالرا  التالالح تحالالدث فالالح المتغيالالر التالالاب   %41,4حالوالح 
 جودة توفيق خط االنحدار للحًسة بي  المتغير المستقل والمتغير التاب ا

 

 

 ( القدرة التفسرية للنموذج3شكل رس  )

 مما س ق نالص قلى س وض الفر  الاانح للباحث.

 أسلوب تحليل المسار

 Meditatorالسلوب المناسب لدراسة الحًسا  التشابكية بي  المتغيرا  فح حالة وجود متغير وسيط 

Variable  هو تحليل المسارPath Analysis وس ل قجراء تحليل المسار يت  استادام التحليل ،
 الحاملح التوكيدي، وفيما يلح نتائج ذلك التحليلا  

 التحليل العاملي التوكيدي
 Confirmatory Factorت  استادام التحليل الحاملح التوكيدي  Path analysisوس ل استادام تحليل المسار 

Analysis (CFA) .وذلك للتأكد م  أن العبارا  التح ورد  بقائمة االستقصاء تقيس فحليا  محاور البحث 

 المتغيرات المستقلة
تشتمل المتغيرا  المستقلة على المحاور )المراجحة القضائية، المحايير الدولية( وللتأكد م  أن العبارا  تقيس 

 م التحليل الحاملح التوكيدي، وجاء  النتائج كما يلحافحليا  تلك المتغيرا  الكامنة، ت  استادا

 المراجعة القضائية

 يوطح الشكل التالح نتائج التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  المحاسبة القضائيةا
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 ( التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  المحاسبة القضائية4شكل )

 عبارة عشرة عبارا  لكل  )المراجحة القضائية( يتضم    X1الكام  تغيربالم الااص القياس نموذج أن( 4رس  ) الشكل  م  ويتضح

 الحاملح التحليل نتائج (14رس  ) الجدوض التالح وطحللمتغير الكام  ، وي (e11) ، وخطأ بناء(e1, e2, …,e10)قياس  خطأ

 التوكيدي للمحاسبة القضائيةا

  ضائيةالتوكيدي للمحاسبة الق الحاملح التحليل ( نتائج14جدوض )
  المتغيرات 

Estimate 

 القيمة المقدرة
S.E. 

 الخطأ المعياري 
C.R. 

 القيمة الحرجة
P 

 مستوى المعنوية

X1_01 <--- X1 1.000    

X1_02 <--- X1 1.526 .554 2.754 .006 

X1_03 <--- X1 .994 .424 2.345 .019 

X1_04 <--- X1 .838 .383 2.184 .029 

X1_05 <--- X1 1.234 .469 2.629 .009 

X1_06 <--- X1 1.601 .579 2.764 .006 

X1_07 <--- X1 2.093 .699 2.993 .003 

X1_08 <--- X1 5.471 1.702 3.215 .001 

X1_09 <--- X1 5.589 1.739 3.214 .001 

X1_10 <--- X1 2.004 .673 2.975 .003 

مما يدض على  0,001مستوم محنوية  محنوية كافة العبارا  عند (14رس  ) يتضح م  الجدوض السابق
 هذه العبارا  تتشب  فحليا  على محاور المحاسبة القضائية. أن

 المعايير الدولية

 يوطح الشكل التالح نتائج التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  المحاسبة القضائيةا
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 ( التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  المحايير الدولية6شكل رس  )

  )المحايير الدولية( يتضم    X2الكام  بالمتغير الااص القياس نموذج أن (5رس  ) الشكل م  ويتضح
للمتغير الكام ،  (e11) ، وخطأ بناء(e1, e2, …,e10)قياس  خطأ عبارة عشرة عبارا  لكل

 التوكيدي للمحايير الدوليةا الحاملح التحليل نتائج (5رس  ) الجدوض التالح وطحوي

 لعبارا  المحايير الدولية التوكيدي الحاملح التحليل (ا نتائج15جدوض )

 المتغيرات
Estimate 

 القيمة المقدرة
S.E. 

 الخطأ المعياري 
C.R. 

 P القيمة الحرجة

X2_01 <--- X2 1.000    

X2_02 <--- X2 4.341 .993 4.372 *** 

X2_03A <--- X2 .905 .319 2.835 .005 

X2_03B <--- X2 1.629 .429 3.800 *** 

X2_03C <--- X2 1.142 .334 3.421 *** 

X2_04A <--- X2 .180 .062 2.903 .004 

X2_04B <--- X2 .446 .168 2.665 .008 

X2_04C <--- X2 .677 .270 2.507 .012 

X2_05 <--- X2 4.341 .994 4.369 *** 

X2_06 <--- X2 .625 .235 2.661 .008 

 0.001)***( أسل م  

مما يدض على  0,001محنوية كافة العبارا  عند مستوم محنوية  (15رس  ) ض السابقيتضح م  الجدو 
 هذه العبارا  تتشب  فحليا  على محور المحايير الدولية. أن

 المتغير الوسيط )جودة المعلومات المحاسبية(



 281 

المحاس ية"،  وذلك للتأكد م  أن عبارا  المحور الوسيط تقيس فحليا  متغيرا  كامنا  هو "جودة الملوما  
 وجاء  النتائج كما يلحا

 
 ( التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  جودة المحلوما  المحاس ية6شكل رس  )

)جودة المحلوما  المحاس ية(  الكام  بالمتغير الااص القياس نموذج أن (5رس  ) الشكل م  ويتضح
للمتغير  (e9) ، وخطأ بناء(e1, e2, …,e8)قياس  خطأ عبارة لكل ثمانية عبارا  عبارا  يتضم 

 التوكيدي لجودة المحلوما  المحاس يةا الحاملح التحليل نتائج (16رس  ) الجدوض التالح وطحالكام   وي

 لجودة المحلوما  المحاس ية  التوكيدي الحاملح التحليل (ا نتائج16جدوض )

 المتغيرات
Estimate 

 القيمة المقدرة
S.E. 

 الخطأ المعياري 
C.R. 

لحرجةالقيمة ا  
P 

ةمستوى المعنوي  
M_01 <--- X2 1.000    

M_02 <--- X2 1.471 .344 4.282 *** 

M_03 <--- X2 1.120 .302 3.714 *** 

M_04 <--- X2 1.594 .348 4.578 *** 

M_05 <--- X2 1.083 .277 3.907 *** 

M_06 <--- X2 .927 .220 4.208 *** 

M_07 <--- X2 1.654 .378 4.370 *** 

M_08 <--- X2 .976 .233 4.184 *** 

 0.001)***( أسل م   

مما يدض على  0,001محنوية كافة العبارا  عند مستوم محنوية  (16رس  ) يتضح م  الجدوض السابق
 هذه العبارا  تتشب  فحليا  على محور "جودة المحلوما  المحاس ية". أن

 

 المتغير التابع )تحقيق الميزة التنافسية(

أكد م  أن عبارا  المحور الوض تقيس فحليا  متغيرا  كامنا  هو "تحقيق الميزة التنافسية"،  وجاء  وذلك للت
 النتائج كما يلحا
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 ( التحليل الحاملح التوكيدي لعبارا  المتغير التاب 7شكل رس  )

 ( يتضم )تحقيق الميزة التنافسية الكام  بالمتغير الااص القياس نموذج أن( 7رس  )الشكل  م  ويتضح

للمتغير الكام    (e12) ، وخطأ بناء(e1, e2, …,e11)قياس  خطأ عبارة لكل عشرة عبارا  عبارا 
 لتحقيق الميزة التنافسية  الحاملح التحليل نتائج (17رس  ) الجدوض التالح وطحوي

 التوكيدي لتحقيق الميزة التنافسية الحاملح التحليل (ا نتائج17جدوض )
 المتغيرات

Estimate 

 القيمة المقدرة
S.E. 

 الخطأ المعياري 
C.R. 

 القيمة الحرجة
P 

 مستوى المعنوية

Y_01 <--- Y 1.000    

Y_02 <--- Y 3.119 .491 6.349 *** 

X1_03 <--- Y 1.063 .279 3.810 *** 

Y_04 <--- Y 1.217 .286 4.258 *** 

Y_05 <--- Y 1.196 .300 3.990 *** 

Y_06 <--- Y 1.480 .291 5.077 *** 

Y_07 <--- Y 1.091 .241 4.534 *** 

Y_08 <--- Y 3.498 .550 6.356 *** 

Y_09 <--- Y 1.603 .302 5.313 *** 

Y_10 <--- Y 1.154 .286 4.030 *** 

Y_11 <--- Y .682 .246 2.771 .006 

 0.001)***( أسل م  

مما يدض على  0,001توم محنوية محنوية كافة العبارا  عند مس (17رس  ) يتضح م  الجدوض السابق
 هذه العبارا  تتشب  فحليا  على محور "تحقيق الميزة التنافسية". أن



 283 

 Path analysisتحليل المسار 

حيث  Path Analysisبحد التأكد م  محنوية العبارا  وقياسها لألبحاد، ت  استادام تحليل المسار 
"المحاسبة  X1حيث يتُاثر بالمتغيرا  المستقلة  Mيوجد متغير وسيط وهو "جودة المحلوما  المحاس ية" 

"تحقيق الميزة التنافسية". وهذا  Y"المحايير الدولية"، كما أنه ياثر فح نفس الوست على  X2القضائية"، 
 المسار يمك  وصفه أو تمايله فح الشكل التالحا

 
  متغيرا  مستقلة

  متغير وسيط

  متغير تاب 

 حد الاطأ
 

( شكل المسار لتأثير المحاسبة القضائية على تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية مما يادي قلى تحقيق الميزة 8شكل رس  )
 التنافسية.

 ما يلحا (8رس  ) يتضح م  شكل المسار

المتغير الوسيط )جودة المحلوما  المحاس ية( له تأثير مباشر على المتغير التاب  )تحقيق الميزة  -
 التنافسية(.

  المستقلة )المحاسبة القضائية، والمحايير الدولية( لها تأثير مباشر على المتغير الوسيط المتغيرا -
 )جودة المحلوما  المحاس ية(، ولها تأثير غير مباشر على المتغير التاب  )تحقيق الميزة التنافسية(. 

لى تحسي  جودة والجدوض التالح يوطح اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتأثير المحاسبة القضائية ع
 المحلوما  المحاس ية مما يادي قلى تحقيق الميزة التنافسية
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(ا اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتأثير المحاسبة القضائية على تحسي  جودة المحلوما  18جدوض )
 المحاس ية مما يادي قلى تحقيق الميزة التنافسية.

 المتغيرات التابعة 
 
 
 

 المتغيرات المستقلة

 تحقيق الميزة التنافسية معلومات المحاسبيةجودة ال

التأثير 
 المباشر
Direct 
Effect 

التأثير غير 
 المباشر

Indirect 
Effect 

التأثير 
 الكلي

Total 
Effect 

التأثير 
 المباشر
Direct 
Effect 

التأثير غير 
 المباشر

Indirect 
Effect 

التأثير 
 الكلي

Total 
Effect 

 0,370 0,172 0,198 0,375 0 0,375 المحاسبة القضائية
 0,214 0,071 0,143 0,155 0 0,175 المعايير الدولية

 0,460 0 0,460    جودة المعلومات المحاسبية

 بحد دراسة التأثيرا  المباشرة وغير المباشرة ما يلحا (18رس  ) يتضح م  الجدوض
غير "جودة المحلوما  المحاس ية" كانت أسوم التأثيرا  الكلية على "تحقيق الميزة التنافسية" هو المت -

، ث  0,370، يلح ذلك المتغير "المحاسبة القضائية" حيث بلغ التأثير 0,460حيث بلغ التأثير 
 .0,214"المحايير الدولية" حيث بلغ التأثير 

"المحاسبة القضائية"  متغيركانت أسوم التأثيرا  المباشرة على "جودة المحلوما  المحاس ية" هو  -
 .0,175"المحايير الدولية" حيث بلغ التأثير  متغير، يلح ذلك 0,357لتأثير حيث بلغ ا

كانت أسوم التأثيرا  غير المباشرة على "تحقيق الميزة التنافسية" هو المتغير "المحاسبة القضائية"  -
 ع ر المساري  التاليي  ا 0,172حيث بلغ التأثير 

محاس يةجودة المحلوما  ال المحاسبة القضائية              0,375 
 0,460  تحقيق الميزة التنافسية  جودة المحلواما  المحاس ية

 .0,172=  0,460×  0,375فيكون التأثير غير المباشر = 

 ع ر المساري  التاليي ا  0,071"المحايير الدولية" حيث بلغ التأثير  متغريلح ذلك   -

 0,175   يةجودة المحلوما  المحاس المحايير الدولية              
 0,460  تحقيق الميزة التنافسية جودة المحلوما  المحاس ية

 .0,071=  0,460× 0,175فيكون التأثير غير المباشر = 
 وبتقدير محامً  النموذج جاء  النتائج كما يلحا
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ا (ا تقدير المحلما  لتأثير المحاسبة القضائية على تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية مم19جدوض )
 يادي قلى تحقيق الميزة التنافسية

 المتغيرات
Estimate 

 القيمة المقدرة
S.E. 

 الخطأ المعياري 
C.R. 

 القيمة الحرجة
P 

ةمستوى المعنوي  R square 

Intercept   1.798 .174 10.318 *** 

0.275 M <--- X1 .375 .052 7.202 *** 

M <--- X2 .155 .056 2.753 .006 

Intercept   .971 .161 6.025 *** 

0.496 
Y <--- X2 .143 .046 3.090 .002 

Y <--- X1 .198 .045 4.361 *** 

Y <--- M .460 .042 11.009 *** 

 .0,001)***( مستوم محنوية أسل م  

 يتضح يمك  صياغة نموذج المحادال  كما يلحا (19رس  ) م  الجدوض
M = 0.241+0.248*X1 +0.148*X2 +0.178*X3 +0.357*X4 +ε 
R square =0.653 
Y = 0.174+0.583*M +0.093*X1 +0.091*X2 +0.068*X3 +0.124*X4 +ε 
R square =0.859 

"المقوما   X4"المقوما  االجتماعية"،  X3"المقوما  االستصادية"،  X2"المراجحة ال يئية"،  X1حيث 
 الاطأ الحشوائح. ε"تحقيق التنمية المستدامة"،  Yال يئية"، 

مما ياكد محنويتها عند مستوم  19,149، 2,719 تت محنوية النموذج حيث تراوحت القيمة الحرجة بي  وسد ث
 .%85,9، وللنموذج الاانح %65,3، كما كانت القدرة التفسيرية للنموذج الوض 0,01محنوية 

 معايير مطابقة النموذج
تحليل المسار باستادام   لنموذج  Goodness of Fitسام الباحث بإجراء اختبار جودة توفيق 
 كما يلحا ( 20رس  ) ماشرا  جودة التوفيق الموطحة بالجدوض

 ( نتائج اختبارا  جودة التوفيق لنموذج المحادال  الهيكلية20جدوض )

 القيمة المؤشر رمز المؤشر
CMIN/df Chi Square 3,436 مربع كاي 

GFI Goodness of Fit Index 0,957 مؤشر حسن المطابقة 
CFI Comparative Fit Index  0,929 مؤشر المطابقة المقارن 
TLI Tuker-Lewis Index 0,961 مؤشر توكر لويس 
NFI Normal Fit Index  0,881 مؤشر المطابقة المعياري 

RMSEA 
Root mean square error of 
approximation 

الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ 
 0,04 التقريبي
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، كما بلغت 5وهح أسل م  القيمة  Chi square  =3,436أن قيمة  (20) رس  يتضح م  الجدوض
فيما عدا  - 0,90، كما زاد  باسح الماشرا  ع  0,08، وهح أسل م  RMSEA  =0,04قيمة 

 مما يدض على المطابقة الجيدة لل يانا . 0,881فقد بلغت قيمته  - NFIماشر المطابقة المعياري 
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 ابعالسالقسم 

 خووالصة البحوووث والنتوووائج والتوووووصيات

 أوالا: خالصة البحث:

تزايد  الحاجة الى محايير اعداد التقارير المالية فى ظل الستصاد الحالمى وعولمة اسواي راس  
الماض وظهور ما يسمى باالستصاد الرسمى وتحد المحاسبة القضائية احدم اآلليا  التى تساعد وتقدم 

ا  والوحدا  االستصادية والجها  القضائية لكشف الجرائ  االستصادية وحاال  االحتياض الدع  للشرك
 والتًعب والماالفا  المالية.

ولحل أه  أسباب ظهور المحاسبة القضائية تتمال فى انتشار الفساد والغش ومشكلة فجوة  
فا  رغ  حج  المسئولي  التوسحا  باالطافة الى عدم سدرة الدور التقليدم للمراج  فى كشف التحري

 الملقاه عليه.

ينبغى عند االعتماد على المحاسبة القضائية طرورة امتًك المحاس ي  الا را  الكافية فى  
المجاال  المحاس ية االستصادية ، القانونية وذلك حتى يتحقق حماية الماض الحام وزيادة الاقة فح 

 .الماليةالمحلوما  التى تحتويها القوائ  

 ا: نتائج البحث:ثانيا 

ظهر  الحاجة الى المحاسبة القضائية كنتيجة لتشحب الحمليا  المالية بي  الشركا  والتطور  -1
االستصادم المتسارع وتحدد الوظائف المحلية وما صاح ها م  ظهور لبحض حاال  الفساد المالى 

 واالدارم والحاجة الى دع  مستويا  الداء لدم االفراد الحاملي .

( فى ظل االستصاد الحالمى الرسمى iFRSيد  الحاجة الى اعداد محايير التقارير المالية الدولية )تزا -2
بتطوير مجموعة موحدة ذا  جودة عالية  2001حيث بدأ مجلس محايير المحاسبة الدولية منذ عام 

 .الماليةومق ولة دولي ا م  محايير اعداد التقارير 

االستصادم فى الشركة احدم  االداءمحلوما  حقيقية وعادلة حوض يحت ر تقارير مالية تحتوم على  -3
سما  جودة التقارير المالية حيث يحت ر م  أه  خصائص جودة التقارير المالية الشفافية والوطوال 

 باالطافة الى متطلبا  المحاسبة القضائية عند اعدادها.

 نتائج الدراسة التط يقيةا  -4
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 ى النتائج اآلتية:اسفرت الدراسة التطبيقية عل

أ. توجد فروي جوهرية بي  جودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية المحدة تبق ا للمحاسبة القضائية 
وجودة المحلوما  التى تحتويها التقارير المالية دون استادام المحاسبة القضائية حيث ت ي  أن قيمة 

 . 01,0بمستوم محنوية أسل م   5,612" " 

المحاسبة القضائية الى تحسي  جودة المحلوما  المحاس ية وانحكس ذلك على تحقيق الميزة  ب. تادم
التنافسية حيث أظهر  النتائج وجود عًسة ارتباط تردية ذا  داللة محنوية بي  المحاسبة القضائية 

"1x( وجودة المحلوما  المحاس ية  "M( حيث بلغ قيمة محامل االرتباط )R )51, 0  بمستوم
والمحادلة التالية توطح تلك  01,0مما يحنى محنوية الحًسة عند مستوم محنوية  0 ,000  نويةمح

 الحًسة.

 

M =2.013+0.467*X1 + ε 

         جودة المحلوما  المحاس ية  Mحيث            

                 E  الاطأ الحشوائى 

                        1X  المحاسبة القضائية 

ر  نتائج االرتباط وجود عًسة قرتباط تردم ذا  داللة محنوية بي  جودة المحلوما  المحاس ية أظه -ج
(M( وتحقيق الميزة التنافسية )y( حيث بلغت قيمة )R )643,  مما يحنى  000,0بمستوم محنوية

 المحادلة التالية توطح ذلك  ,01محنوية الحًسة عند مستوم محنوية 

Y =1.607+631*M + ε 

 جودة المحلوما  المحاس ية      M      حيث

    Y     تحقيق الميزة التنافسية 

   E   الاطأ الحشوائح 

ت ي  أن المتغير الوسيط جودة المحلوما  المحاس ية له  path analysis رباستادام تحليل المسا -هال
ستقلة " المحاسبة القضائية" تأثير  مباشر على المتغير التاب  تحقيق الميزة التنافسية اما المتغيرا  الم

لها تأثير غير مباشر على المتغير التاب  تحقيق الميزة  ifRSومحايير اعداد التقارير المالية 
 التنافسية.
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 ثالثاا: التوصيات:

 فى ضوء مشكلة البحث وأهدافه والنتائج التى تم التوصل اليها يوصي الباحث بما يلى:

ي  التأهيل الكافى فح المحاسبة القضائية لمواجهة اعداد دورا  متاصصة لتأهيل المحاس  .أ
المستجدا  م  اجراء تحقيقا  م  شأنها توطيح االسباب الحقيقية وراء انافا  جودة 

 التقارير المالية .

نشر الوعى تجاه اهمية المحاسبة القضائية واسالي ها الماتلفة بي  اوساط االتراف ذا   .ب
 الحًسة.

لمحاسبة القضائية طم  المقررا  التدريسية فى الجامحا  والمحاهد ج. الحمل على ادخاض مادة ا
  الحليا المنوط بها تدريس المراجحة بصفة عامة.
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