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التتحفظ الكلمات المفتاحية:   
المحاستتتتتتتتتبي، حو متتتتتتتتتة 
الشتتتر اع،  متتتر الشتتتر ة، 
ح تتتتتتم الشتتتتتتر ة،  ستتتتتتبة 

 المديو ية، بورصة  مان

 الملخص  

حجم   الشر اع،  حو مة  الشر ة،  في؛  مر  المتمثلة  العوامل  تأثير  مدى  معرفة  إلى  الدارسة  تهدف 
إ داد  المحاسبي   د  التحفظ  مستوى  الشر ة(  لى  )ربحية  الشر ة  حصة  المديو ية،  الشر ة،  سبة 

األهداف فقد تم استخدام مدخل القيمة  التقارير المالية للشر اع المدرجة في بورصة ) مان(، ولتحقيق هذه  
الس وية   التقارير  بيا اع  باال تماد  لى  وذلك  المحاسبي،  للتحفظ  السوقية  مقياس  القيمة  إلى  الدفترية 
بقياس   الدراسة  قامع  الشر اع،  ما  حو مة  لقياس  األرد ية  مؤشر  المالية  األوراق  هيئة  الصادرة  ن 

إجمالي   قسمة  خالل  من  المديو ية  بأخذ  سبة  الشر ة  حجم  وقياس  األصول،  إجمالي  االلتزاماع  لى 
الدخل  لى  دد  صافي  قسمة  خالل  من  الشر ة  ربحية  وقياس  األصول،  لمجموع  الطبيعي  للوغاريتم 
الم شورة وفق موقع  الس وية  بالتقارير  الموجودة  المتغيراع  قيم  البيا اع واستخراج  األسهم، وقد تم جمع 

شر ة، للفترة الممتدة    30رد ية  لى شب ة اإل تر ع، وت و ع  ي ة الدراسة من  هيئة األوراق المالية األ
( التقارير 2016  -2009من  في  المحاسبي  التحفظ  مستوى  ا خفاض  إلى  الدراسة  أشارع  تائج  حيث   ،)

أثرا   ه اك  أن  وجدع  و ذلك  ) مان(،  بورصة  في  المدرجة  الص ا ية  الشر اع  الصادرة  ن  المالية 
الشر ة، والعائد  لى األسهم(  لى مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، بي ما لم  للعوامل ) مر  

المحاسبي   د  التحفظ  أثر  لى مستوى  الشر ة(  المديو ية، حجم  الشر اع،  سبة  للعوامل )حو مة  ي ن 
      إ داد التقارير المالية للشر اع الص ا ية في ) مان(.

 
 
 

 :المقدم: -1

تقتتدم القتتوائم الماليتتة البيا تتاع والمعلومتتاع المحاستتبية للمستتتخدمين؛  
التختتاذ القتتراراع، ول تتي ت تتون المعلومتتاع المحاستتبية مفيتتدة يجتت  أن يتتتم 
االلتزام بالمعايير والمبادئ المحاستبية   تد اال تتراف والقيتاس، متع األختذ 

ره يستا د بعين اال تبار المحدداع، والتي م ها )التحفظ المحاستبي(، با تبتا
فتتي التقليتتل متتن مشتت لة  تتدم تماثتتل المعلومتتاع بتتين اإلدارة والمستتتثمرين، 
وتقليل من  ملية تقديم اإلدارة لتقديراع مبالغ فيها؛ من أجل تحقيق مصتال  
خاصة لطرف  لى حسا  باقي األطراف، مثل إظهار القوائم المالية بتقيتيم 

تر يتز  لتى تطبيتق مبتدأ مبالغ فيه يختلف  ن الواقع؛ مما زاد من أهميتة ال
الحيطة والحذر )التحفظ المحاسبي(، الذي له دورا  بيرا خاصة فتي أوقتاع 

االقتصاد العالمي بين الحين واآلخر؛ مما أثتر األزماع المالية التي يواجهها  
 لى  ثير من الشر اع لمواجهة الفشل المالي وزيادة أ باء ت اليف الو التة 

تلك الشر اع للتال   أو التتأثير   من مديريالذي أدى بدوره إلى دفع  ثير  
 لى األربتا  الحقيقيتة؛ متن ختالل استتغالل المعلومتاع الخاصتة المتتوفرة 
لديهم  ن الشر اع التي يعملتون فيهتا، وبالتتالي زيتادة مختاطر المعلومتاع 
والو الة؛ لذلك فإن اتبتاع سياستة محاستبة تتستم بتالتحفظ يقلتل متن مختاطر 

 .خاصة في فتراع األزماع الماليةالمعلوماع والو الة، و

يمثل التحفظ المحاسبي أحتد أهتم المبتادئ المحاستبية التتي ظهترع متع 
ظهور  لم المحاسبة، ومازال محل اهتمام في العديد متن الدراستاع؛ وذلتك 
لمتتا لتته متتن تتتأثير  بيتتر فتتي تحديتتد  تتتائج األ متتال والمر تتز المتتالي فتتي 

تتوفير المعلومتاع المحاستبية الشر اع، حيث تلقي  لى المحاس  مسؤولية  
 ن األحداث االقتصتادية والماليتة الجاريتة لمتختذي القتراراع ومستتخدمي 
المعلوماع، إن التحفظ المحاستبي  يقيتي وجتود درجتة  اليتة متن القابليتة 
للتحقق لال تراف باألخبار الجيدة والمتعلقة باإليراداع وخصوصا األربا ، 

ال تتراف باألخبتار الستيئة المتعلقتة ودرجة م خفية من التحقق المطلوبتة ل
 بالمصاريف وااللتزاماع، حيث إن التحفظ من هذه ال احية يتيمن اختيار  

 

السياستتاع المحاستتبية المتشتتددة   تتد اال تتتراف بالم استت  واألربتتا ، ممتتا 
يتت ع س بشتت ل وايتت   لتتى القتتوائم الماليتتة الم شتتورة ومتتا تتيتتم ه متتن 

غة مختلتف القتراراع )صتبري ة، معلوماع محاسبية تعد األستاس فتي صتيا
2018.) 

إن أهميتتة التمستتك بممارستتة التتتحفظ المحاستتبي ازدادع بعتتد ا هيتتار   
الشتتر اع والتقلبتتاع الحاصتتلة فتتي األستتواق الماليتتة؛ ممتتا جعتتل الجمعيتتاع 
المه ية تبحث  ن  يفية حماية أصحا  المصال  في الشر اع، بحيث يخدم 

اع العالقتة، وبالتتالي يتتم إ تداد التحفظ المحاسبي مصلحة هتذه األطتراف ذ
القتتوائم الماليتتة الستت وية بمتتا ال يتتؤثر  لتتى درجتتة اإلفصتتا  والشتتفافية، أي 
استخدام التقديراع األقل تفاؤال خاصتة أن تلتك األحتداث محتملتة الحتدوث، 
وأن التتتحفظ المحاستتبي يظهتتر القتتوائم الماليتتة بالصتتورة التتتي تتمشتتى متتع 

 .مة تختلف  ن قيمتها الحقيقةاألحداث و دم تحميل الشر ة بقي

بحيث إن التحفظ المحاسبي يمثل وسيلة للحد متن قتدرة إدارة الشتر ة   
 لى تب ي أسالي  محاسبية متغيرة، قد ت ون في ذلتك لتحقيتق مصتلحة أحتد 
األطتتراف، وإن استتتخدام التتتحفظ يقلتتل متتن مختتاطر الحتتوافز اال تهازيتتة 

الحاجة إلى التتحفظ المحاستبي للمديرين، ويزيد من مراقبة العقود، وظهرع 
مع ظهور  ظريتة الو التة؛ وذلتك لحتل الخالفتاع التتي تحتدث بتين المتالك 
واإلدارة،   تتد ا فصتتال المل يتتة  تتن اإلدارة، حيتتث تقتتوم اإلدارة بإصتتدار 
تقتتارير أ ثتتر تحفظتتا وذلتتك  تتدليل  لتتى  تتدم تغليتت  مصتتالحهم الشخصتتية 

تحفظ في ال شف  لى متدى وتج   تعريهم للمسؤولية القا و ية، ويساهم ال
 . فاءة األسواق المالية ال اشئة

وتهدف هتذه الدراستة قيتاس مستتوى التتحفظ المحاستبي فتي الشتر اع 
الص ا ية المدرجتة ببورصتة  متان، والتعترف  لتى العالقتة بتين مستتوى 
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التحفظ المحاسبي و مر الشر ة وحو مة الشتر اع وحجتم الشتر ة و ستبة 
 .المديو ية وربحية الشر ة

ت بتتع أهميتتة الدراستتة متتن ختتالل أهميتتة المويتتوع  فستته، التتذي يهتتتم و
بقيتتاس مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي والعوامتتل المتتؤثرة فتتي التقتتارير الماليتتة 
الصادرة  ن الشر اع، حيث إن هيئة األوراق المالية يم تن أن تستتفيد متن 
هذه الدراستة فتي ويتع السياستاع الالزمتة لتد م شتفافية اإلفصتا  المتالي 

قيته، التي تسا د مستتخدمي هتذه القتوائم الماليتة فتي جتودة األربتا  ومصدا
  .المعلن   ها، بحيث ت ون متمثلة لواقع الشر ة

  :الدراسات السابق: -2

ه تتاك مجمو تتة متتن الدراستتاع الستتابقة التتتي اهتمتتع بالجوا تت  ذاع   
 :العالقة بالدراسة ومن بين هذه الدراساع

"التحفظ المحاسةبي ندةد دنةداد التقةارير (  2009دراس: السهلي )    •
هدفع الدراسة إلتى معرفتة مستتوى   المالي: للشركات المساهم: السعودي:"

التحفظ المحاسبي و ذلك معرفة بعض العوامل المؤثرة  ليها، ولتحقيق هتذا 
للتتحفظ المحاستبي  متا تتم   Basu(1997) الهدف فقد تتم استتخدام  متوذج

ا، و تتوع القطتتاع، ومديو يتتة الشتتر ة، استتتخدام ربحيتتة الشتتر ة، وحجمهتت
وتأسيس هيئة سوق المالية  عوامل المؤثرة، وطبقع الدراسة  لى  ي ة متن 

 - 2001( شتتر ة ختتالل فتتترة )72الشتتر اع الستتعودية البتتالغ  تتددها )
(، وتوصتتلع الدراستتة إلتتى ا خفتتاض درجتتة التتتحفظ فتتي الشتتر اع 2005

ن حجتم الشتر ة والتتحفظ السعودية  ما توصلع إلى أ ه ال توجتد  القتة بتي
وأن الشر اع  بيرة الحجم أقل تحفظاً من صغيرة الحجم، وأن المديو يتة ال 
تؤثر في درجة التحفظ وأن الشر اع أصبحع أ ثر تحفظا بعد تأسيس هيئتة 

 . سوق المالية

( " العالق: بين آليةات حوكمة: الشةركات 2011)  دراس: نبد الملك    •
، المسةةةل: بسةةوس ا سةةهو السةةعود "والةةتحفظ المحاسةةبي لةةي الشةةركات 

هتتدفع الدراستتة إلتتى معرفتتة العالقتتة بتتين ةليتتاع الحو متتة وبتتين التتتحفظ 
المحاسبي فتي شتر اع المستاهمة الستعودية، ولتحقيتق هتذا الهتدف فقتد تتم 
استخدام مقياس  سبة القيمة السوقية لصافي األصتول )حقتوق المل يتة( إلتى 

وق المل يتتة( لقيتتاس التتتحفظ  ستتبة القيمتتة الدفتريتتة لصتتافي األصتتول )حقتت
المحاسبي، واستخدمع )حقتوق المستاهمين والشتفافية واإلفصتا  واستتقالل 
مجلس اإلدارة ولج ة المراجعة وأصحا  المصال  األخرى( لمقيتاس ةليتاع 
حو متة الشتر اع، وطبقتع الدراستة  لتتى  ي تة متن  الشتر اع المستتاهمة 

(، وتوصتتلع 2015( شتتر ة ختتالل الفتتترة )25الستتعودية البتتالغ  تتددها )
الدراستتة إلتتى أن الشتتر اع التتتي تقتتوم بتطبيتتق ةليتتاع الحو متتة تميتتل إلتتى 
استخدام سياساع محاستبية متحفظتة وهتذا يع تي وجتود  القتة ارتبتاط بتين 

 .ةلياع حو مة الشر اع والتحفظ المحاسبي

أ( "العوامةةا المةة فر  لةةي درةةة: الةةتحفظ  2012دراسةة: حمةةدان  )   •
" هدفع الدراستة إلتى معرفتة مستتوى تقارير المالي:المحاسبي ندد دنداد ال

التحفظ المحاسبي   د إ داد القوائم الماليتة، باإليتافة إلتى معرفتة العوامتل 
المتتؤثرة فيتته والمتمثلتتة فتتي  شتتاط القطتتاع، وحجتتم الشتتر ة، والمديو يتتة  

لقياس التتحفظ  (Basu,1997) ولتحقيق هذه األهداف فقد تم استخدام  موذج
بقع الدراسة  لى  ي ة من الشر اع األرد يتة البتالغ  تددها المحاسبي، وط

(، وتوصتتلع الدراستتة إلتتى أن 2006-2002( شتتر ة ختتالل الفتتترة )114)
ه اك ا خفايا في مستوى التحفظ المحاسبي و ان قطاع المصتارف األ ثتر 
تحفظتتاً،  متتا توصتتلع إلتتى أن  امتتل الحجتتم لتته أثتتر فتتي مستتتوى التتتحفظ 

لشتتر اع صتتغيرة الحجتتم هتتي أ ثتتر تحفظتتاً متتن المحاستتبي  إذ تبتتين أن ا
الشر اع  بيرة الحجم، بي ما لم ي ن لعامل المديو ية أثر في مستوى التتحفظ 

 .المحاسبي   د إ داد التقارير المالية للشر اع األرد ية

ب( "التحفظ المحاسبي وةود  ا رباح لةي   2012دراس: حمدان )    •
لدراسة إلى قياس مستتوى التتحفظ هدفع ا  سوس البحرين لألوراس المالي:"، 

المحاسبي   د إ داد التقارير المالية للشر اع المدرجة فتي ستوق البحترين 
لألوراق المالية، و ذلك العوامل المؤثرة في مستوى التتحفظ المحاستبي فتي 

 تلتتتك الشتتتر اع، ولتحقيتتتق هتتتذه األهتتتداف فقتتتد تتتتم استتتتخدم  متتتوذج

(1997)Basu ومدخل القيمة الدفترية إلتى القيمتة الستوقية، وقتد توصتلع ،

الدراسة إلى أن الشر اع  بيرة الحجم تتميز تقاريرها المالية بالتحفظ، بي ما 
ال تهتم الشر اع الصغيرة بذلك، وأن  قود الدين تؤثر فتي مستتوى التتحفظ 

يو يتة المحاسبي في التقارير المالية،  ما توصلع إلى أن الشر اع ذاع المد
المرتفعة هي األ ثر تحفظا من األخترى ذاع المديو يتة الم خفيتة، و تذلك 
فإن قطاع الخدماع في سوق البحرين لألوراق المالية يعتبر أ ثر القطا اع 
تحفظاً في تقارير المالية، أما جودة األربا  فلم تجد الدراسة مؤشراع مهمة 

البحترين لتألوراق إحصائية  لى جودة أربا  الشر اع المدرجة فتي ستوق 
 ..المالية، ولم ت ن ه اك  القة بين التحفظ المحاسبي وجودة األربا 

( "قيةا  مسةتوا الةتحفظ المحاسةبي 2013دراس: نبةد المةيةد )    •
هتدفع الدراستة إلتى معرفتة   والعواما الم فر  نليه لي التقارير المالية:"، 

لتقتارير الماليتة قياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة  ليه فتي ا
الس وية، وتمثلع هذه العوامل في حجم الشر ة، ومديو يتة الشتر ة، ومل يتة 
الشتتر ة، و متتر الشتتر ة، ولتحقيتتق هتتذا الهتتدف فقتتد تتتم استتتخدام  متتوذج 

(1997)Basu   لقياس مستتوى التتحفظ المحاستبي، وطبقتع الدراستة  لتى
 ة، ختالل ( شتر141 ي ة من شر اع التتأمين الستعودية والبالغتة  تددها )

(  وتوصتلع الدراستة إلتى ا خفتاض مستتوى التتحفظ 2012-2008الفترة )
المحاسبي في التقتارير الماليتة لشتر اع التتأمين،  متا توصتلع إلتى وجتود 
 القتتة موجبتتة بتتين هتتذا المستتتوى متتن التتتحفظ وحجتتم الشتتر اع ومل يتتة 

 .الشر اع، بي ما  ا ع العالقة   سية مع مديو ية الشر ة و مر الشر ة

( " قيةةا  ممارسةة: الةةتحفظ 2014دراسةة: المشةةهدادي وحميةةد )   •
المحاسةةبي لةةي الشةةركات المسةةاهم: المدرةةة: لةةي سةةوس العةةراس لةةألوراس 

هتتدفع هتتذه الدراستتة إلتتى قيتتاس ممارستتة التتتحفظ المحاستتبي فتتي  الماليةة:"
الشر اع المساهمة المدرجة في ستوق العتراق لتألوراق الماليتة، باستتخدام 

لقياس مستوى التحفظ المحاسبي  لتى  ي تة  تددها    Basu(1997) موذج
( شتتر ة، وقتتد توصتتلع الدراستتة إلتتى أن معظتتم الشتتر اع المستتاهمة 21)

المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليتة تمتارس التتحفظ المحاستبي   تد 
القياس واإلفصا   ن  تتائج ال شتاط والمر تز المتالي وأن ه تاك تباي تا فتي 

القطا اع االقتصادية والتي شتملع المصتارف درجة التحفظ المحاسبي بين  
 .واالستثمار والتأمين والص ا ة والزرا ة والسياحة والف ادق

( "قيةةا  مسةةتوا الةةتحفظ المحاسةةبي لةةي 2014دراسةة: الدةةةار )   •
"، هتدفع الدراستة إلتى القوائو المالي: وأفةر  نلةا القيمة: السةوقي: للسةهو

المالية الصادرة  تن الشتر اع قياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير  
المساهمة العامة المدرجة فتي بورصتة فلستطين، و تذلك بيتان أثتر التتحفظ 
المحاستتبي  لتتى القيمتتة الستتوقية للستتهم، ولتحقيتتق أهتتداف الدراستتة فقتتد تتتم 

  Basu(1997) ، و موذج(Beaver and Ryan, 2000) استخدام  موذج
( شتر ة 31م و ة متن ) لقياس التحفظ المحاسبي، طبقع الدراسة  لى  ي ة

-2005من الشر اع المدرجة بورصة فلسطين ختالل الفتترة الممتتدة متن )
(، وتوصتتلع إلتتى ا خفتتاض مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي فتتي القتتوائم 2012

والتقارير المالية الصادرة  ن الشتر اع الفلستطي ية العامتة المستاهمة،  متا 
األ ثتر تحفظتا،  توصلع الدراسة أن إلى  قطا ي التتأمين والمصتارف همتا

في حين  تان القطتاع االستتثماري هتو األقتل تحفظتا، وأن مستتوى التتحفظ 
 .المحاسبي يؤثر إيجابيا  لى القيمة السوقية للسهم

( "أفةةر هيكةةا الملكيةة: وخجةةائص مةلةة  2014دراسةة: مليةةةا )  •
هتدفع الدراستة إلتى   اإلدار  نلا التحفظ المحاسبي لي التقةارير المالية:"، 

ل من هي تل المل يتة وخصتائج مجلتس اإلدارة  لتى مستتوى اختبار أثر  
التحفظ المحاسبي في التقتارير الماليتة للشتر اع المدرجتة ببورصتة مصتر 

(، ولتحقيق هذا الهدف فقد تتم استتخدام  متوذج 2012   2010خالل الفترة )
القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية وا تمدع الدراسة  لى مؤشراع: المل يتة 

المل يتتة المؤسستتية، ومل يتتة  بتتار المستتتثمرين، المل يتتة العائليتتة،  اإلداريتتة، 
والمل يتتة المشتتتتة لقيتتاس هي تتل المل يتتة، ومؤشتتر)الحجم،  تتدد اجتما تتاع 
مجلس اإلدارة، استقالل مجلس اإلدارة، ازدواجية المدير الت فيتذي(  مؤشتر 

مة لخصائج مجلس اإلدارة، في حين أستخدم  موذج القيمة السوقية إلى القي
الدفترية  مؤشر لقياس مستوى التتحفظ، وليتبط العالقتة فقتد تمتع إيتافة 
متغيراع يابطة متمثلة في )حجتم الشتر ة، حجتم م تت  المراجعتة،  ستبة 
المديو ية، جتودة لج تة المراجعتة،  توع الصت ا ة(، وطبقتع الدراستة  لتى 

( شتر ة، وقتد 100 ي ة من الشر اع المساهمة المصترية والبتالغ  تددها )
لع الدراستتة إلتتى يتتعف مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي فتتي الشتتر اع توصتت
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المدرجة بالبورصة،  ما توصلع إلى تأثير  مط هي ل المل ية وخاصة  متط 
المل ية المؤسسية والمل ية المشتتتة  لتى التتحفظ المحاستبي تتأثيراً مع ويتاً، 
وأييا توصلع إلى وجود تأثير مع وي متن قبتل خصتائج مجلتس اإلدارة 

التحفظ المحاسبي في التقتارير الماليتة،  متا توصتلع الدراستة    لى مستوى
إلى أن ه اك  القة طردية بين  ل متن حجتم الشتر ة و ستبة الرفتع المتالي 
وجودة لجان المراجعة ومستتوي التتحفظ المحاستبي بالتقتارير الماليتة بي متا 
توجد  القة ارتباط طردية ول ن ليسع ذاع داللة مع وية بين  ل من حجتم 

 .المراجعة و وع الص ا ة ومستوى التحفظ المحاسبي  م ت 

( "العالقةة: بةةين الةةتحفظ لةةي السياسةةات 2015دراسةة: أبةةو ةةةراد )   •
المحاسةةبي: والحاكميةة: الم سسةةي: وأفرهمةةا نلةةا ةةةود  اإللجةةاح نةةن 

، هدفع الدراسة إلى معرفة العالقة بتين التتحفظ البيادات المالي: للمجارف"
السياساع المحاسبية والحا مية المؤسسية وأثرهما  لى جتودة المحاسبي في  

اإلفصا   ن البيا اع المالية في بورصة فلسطين، ولتحقيتق هتدف الدراستة 
فقد تم استخدام  سبة القيمة الدفترية إلى القيمتة الستوقية، و ستبة المستتحقاع 

س إلى األربتا  قبتل الب تود غيتر العاديتة والعمليتاع غيتر المستتمرة  مقتايي
للتحفظ، وتتم قيتاس الحا ميتة المؤسستية متن ختالل قيتاس ستبعة مؤشتراع 
وهتتتي: أ ظمتتتة المراجعتتتة، مجلتتتس اإلدارة، اللتتتوائ  والقتتتوا ين الداخليتتتة، 
ومستوى التعلتيم  الم افت ع أل يتاء مجلتس اإلدارة والمتديرين الت فيتذيين، 

  متن المل ية، السياساع المستقبلية،  ما قامع الدراسة بقياس جودة اإلفصتا
ختتالل تعليمتتاع  ظتتام اإلفصتتا  الصتتادرة  تتن بورصتتة فلستتطين، وطبقتتع 
الدراسة  لى  ي تة متن المصتارف الفلستطي ية المحليتة المدرجتة ببورصتة 

( مصتتتارف  7( والبتتتالغ  تتتددها )2014-2008فلستتتطين ختتتالل الفتتتترة )
وتوصتتلع الدراستتة إلتتى وجتتود  القتتة إيجابيتتة بتتين مستتتوى التتتحفظ فتتي 

تطبيقها لقوا تد الحا ميتة،  متا توصتلع إلتى أن مستتوى تقاريرها المالية و
التتحفظ فتي السياستتاع ال يتؤثر  لتتى جتودة اإلفصتا   تتن البيا تاع الماليتتة 
للمصارف المحلية،  ما توصتلع إلتى أن الشتر اع التتي تتطلت  مستتوياع 
إفصا  مرتفعة مع  ظام قا و ي فعال ت ون أ ثر تحفظاً   د إ تداد التقتارير 

 .المالية

( "أفةةر اسةةتقاللي: المةةدق  نلةةا  2016راسةة: الكعبةةي وال ةةائي )د   •
هتتدفع الدراستتة إلتتى معرفتتة أثتتر استتتقاللية  ممارسةة: الةةتحفظ المحاسةةبي"، 

مراجعي الحساباع العاملين في الشر اع وقياس مستوى التتحفظ المحاستبي 
فتتتي القتتتوائم الماليتتتة، ولتحقيتتتق هتتتذا الهتتتدف فقتتتد تتتتم استتتتخدام  متتتوذج 

(1997)Basu  مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي، وتتتم قيتتاس استتتقاللية  لقيتتاس
المدقق باستتخدام استتمارة استقصتاء تتم توزيعهتا  لتى  ي تة متن المتدققين 
العتتاملين فتتي م اتتت  التتتدقيق العراقيتتة، وطبقتتع الدراستتة  لتتى المصتتارف 

(، وتوصتلع الدراستة إلتى 2013  -  2007وشر اع التأمين ختالل الفتترة )
ل استتتقاللية المتتراجعين فتتي م اتتت  وجتتود مستتتوى مقبتتول لتتبعض  وامتت

وشر اع المراجعة العراقية، و ما توصلع إلى مستوى مقبتول للتتحفظ فتي 
 .السياساع المحاسبية وفي شر اع القطاع المالي

( "أفر التحفظ المحاسةبي لةي التقةارير المالية: 2017دراس: نبيد )   •
ةةة: لةةي نةةن القيمةة: السةةوقي: للشةةركات المسةةاهم: العامةة: ا ردديةة: المدر

هتتدفع الدراستتة إلتتى بيتتان أثتتر التتتحفظ المحاستتبي فتتي  بورجةة: نمةةان"، 
الشر اع األرد ية العامة المساهمة، متن ختالل تستليط اليتوء  لتى أهميتة 
التتتحفظ المحاستتبي، وأهميتتة القيمتتة الستتوقية للشتتر اع، وبيتتان أثتتر التتتحفظ 
 المحاستتبي فتتي التقتتارير الماليتتة  لتتى القيمتتة الستتوقية للشتتر اع فتتي جميتتع

( 186القطا تتاع "المتتالي والصتت ا ي والختتدمي"، طبقتتع الدراستتة  لتتى )
(، وتتتم استتتخدام طريقتتة المربعتتاع 2015 -2010شتتر ة، ختتالل الفتتترة )

وتحليتل  (Maltipale Regression) الصغرى وتحليتل اال حتدار المتعتدد
، (SPSS)  ن طريق بر امج التحليل اإلحصائي (Correlation) االرتباط

راسة إلى أن المدخل الذي يستت د إلتى المستتحقاع يم تن أن وقد توصلع الد
يعتبر مقياسا يتالءم مع طبيعة بورصة  مان لقيتاس أثتر التتحفظ المحاستبي 
فيها إذ أظهر أن ه اك أثرا للتحفظ المحاسبي  لى القيمة الستوقية للشتر اع 
المساهمة العامة األرد يتة المدرجتة فتي بورصتة  متان فتي  افتة األستواق 

 .اعوالقا 

( "نالق: تكلفة: الوكالة: والةتحفظ المحاسةبي 2020دراس: محمد )    •
هدفع الدراسة إلى دراستة  بحساسي: االستفمار للتدلقات الدقدي: التشغيلي:"

التتدور المتت ظم ل تتل متتن التتتحفظ المحاستتبي وت لفتتة الو التتة  لتتى حساستتية 

ر االستثمار لإل فاق االستثماري، حيتث طبقتع الدراستة  لتى الشتر اع غيت
شتر ة  تن   120المالية المدرجة بالسوق األوراق المالية المصتري م و ته  

(، ولتحقيتتق هتتذا الهتتدف فقتتد تتتم استتتخدام  متتوذج 2017-1999الفتتترة )
(1997)Basu   لقيتتاس مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي، وتوصتتلع الدراستتة

لوجود تأثير طردي لت لفة الو الة مقاسة بتوزيعتاع األربتا   لتى حساستية 
للتتتدفقاع ال قديتتة التشتتغيلية، وجتتود تتتأثير طتتردي لت لفتتة الو التتة  االستتتثمار

مقاستته بمعتتدل دوران األصتتول  لتتى حساستتية االستتتثمار للتتتدفقاع ال قديتتة 
التشغيلية، وجود تأثير   ستي للتتحفظ المحاستبي  لتى حساستية االستتثمار 

          .للتدفقاع ال قدية التشغيلية

تحفظ المحاسةةبي نلةةا العالقةة: ( "أفةةر الةة2021دراسةة: الدسةةوقي )   •
بين ندو تمافا المعلومات ومسةتو  الدقدية: المحةتفظ بهةا نلةا الشةركات 

هتتدفع الدارستتة إلتتى التعتترف  لتتى دور التتتحفظ   المسةةاهم: المجةةري:"
المحاسبي في العالقة بين  دم تماثتل المعلومتاع ومستتوى ال قديتة المحتتفظ 

قيتتدة بستتوق األوراق بهتتا لمجو تتة متتن الشتتر اع المستتاهمة المصتترية الم
الماليتتة، ولتحقيتتق هتتذا الهتتدف فقتتد تتتم استتتخدام مقياستتين وهمتتا مقيتتاس 
االستحقاقاع اإلجمالية ومقياس االستتحقاقاع غيتر التشتغيلية لقيتاس التتحفظ 
المحاسبي، أما لعدم تماثل المعلوماع فقد تم قياسته متن ختالل  ستبة هتام  

تفظ بهتا متن ختالل  ستبة الطل ،  ما تم قياس مستوي ال قدية المحت-العرج
ال قدية إلى القيمة الدفترية إلجمتالي األصتول، وطبقتع الدراستة  لتى  ي تة 
من الشر اع المساهمة المصرية المقيدة بسوق األوراق الماليتة م و تة متن 

 -2015شر ة ت تمي لعشرة قطا اع اقتصادية غير ماليتة  تن الفتترة )  75
ن التتحفظ المحاستبي المقتاس (، وتوصلع الدراسة إلى ان العالقتة بتي2017

من خالل االستحقاقاع االجمالية له تأثير مع وي موجت   لتى العالقتة بتين 
          . دم تماثل المعلوماع ومستوى ال قدية المحتفظ بها

من الدراساع السابقة باإلم ان حصر العوامل التي تؤثر  لتى مستتوى 
 تتوع القطتتاع،  التتتحفظ المحاستتبي وهتتي: )مل يتتة الشتتر ة، حجتتم الشتتر ة، 

المديو يتتة، تأستتيس هيئتتة األستتواق الماليتتة، لجتتان المراجعتتة، طتتول خدمتتة 
المراجعتتة، تأهيتتل المراجتتع الختتارجي، أتعتتا  المراجتتع، المل يتتة العائليتتة، 
المل ية اإلدارية، تشتتع المل يتة،  متر الشتر ة، المل يتة المؤسستية، مل يتة 

م مجلتتس اإلدارة،  بتتار المستتتثمرين،  تتدد اجتما تتاع مجلتتس اإلدارة، حجتت
استتتقاللية المجلتتس، ازدواجيتتة المتتدير الت فيتتذي، حجتتم م تتت  المراجعتتة، 
حو مة الشر اع، استقاللية المراجعة(، وبهتذا  ستتطيع االستت اد  لتى هتذه 
العوامل وأخذها في الحستبان فتي هتذه الدراستة؛ إال أ ته يم تن دمتج بعتض 

ة الت فيذيتتة والمراجعتتة العوامتتل،  العوامتتل المتعلقتتة بمجلتتس اإلدارة واإلدار
الداخلية والمراجعة الخارجية ولجتان المراجعتة؛ متن ختالل اال تمتاد  لتى 
مستوى تطبيق قوا د حو مة الشر اع المعد من قبتل هيئتة األوراق الماليتة 
ببورصتتة  متتان، والتتذي يويتت  جميتتع القوا تتد التتتي يجتت  االلتتتزام بهتتا 

يتزاع هتذه الدراستة، أمتا والمتعلقة ب لياع ومبتادئ الحو متة، وهتذا أحتد مم
باقي العوامتل فستوف يتتم ا تمادهتا بهتذه الدراستة  حجتم الشتر ة، و ستبة 

 المديو ية، و مر الشر ة، وربحية الشر ة

   :التحفظ المحاسبي -3

 :مفهوو التحفظ المحاسبي 3-1

يُعد التحفظ من يمن القيود التي يجت   لتى الشتر ة أختذها فتي  تين 
القتتوائم الماليتتة، إن ممارستتته تعتبتتر متتن اإلجتتراءاع اال تبتتار   تتد إ تتداد 

المه يتتة التتتي تعطتتي للمحاستتبين حريتتة االختيتتار بتتين السياستتاع والطتترق 
المحاستتبية، حيتتث إن التتتحفظ المحاستتبي يشتتير إلتتى اال تتتراف بالخستتائر 
المتوقعة دون األربتا  المتوقعتة، ويستاهم التتحفظ المحاستبي فتي الحتد متن 

 لتى الشتر ة فتي حالتة اال تتراف باألربتا  غيتر المخاطر التتي قتد تتؤثر  
المحققة؛ وذلك من خالل المعلوماع المستقبلية، بحيث تستخدم معتايير أ ثتر 
صرامة   د اال تراف باألربتا ، بحيتث ال تظهتر األصتول والتدخل بقيمتة 

 .أقل من القيمة الحقيقية

وإن استخدام التتحفظ المحاستبي يستا د فتي تقليتل التدوافع اال تهازيتة   
للمديرين   د إ ال هم  ن  تائج متفائلتة، ويزيتد متن مراقبتة العقتود، ويقلتل 
من ت اليف التقايي، وترتبط الحاجتة إلتى التتحفظ المحاستبي بالحاجتة إلتى 

ن  تن زيادة الموثوقية بالمعلوماع المحاسبية، حيتث إن التتحفظ فتي اإل تال
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ال تائج الجيدة للشر ة سيزيد المعلومتاع المحاستبية ثقتة وقتدرة  لتى الت بتؤ 
أ(، ويطبتتق التتتحفظ المحاستتبي فتتي المواقتتف 2012بالمستتتقبل )حمتتدان، 

الصعبة وليس  قا دة  امة ي بغي تطبيقها بتشدد وتطرف في  تل األحتوال؛ 
ا لقا تدة بل فقط في المواطن التي تتطل  الح م الشخصي للمحاس  واستت اد

معقولة تماما وهي: ابتعد  ن المغاالة في التقييم، مع مالحظتة أ ته   تدما ال 
يوجد شك في طريقة التقييم وأ ها مست دة إلى مبدأ صحي  فال حاجة لتطبيتق 

  .التحفظ المحاسبي أصال

يعتترف التتتحفظ المحاستتبي بأ تته: " ا خفتتاض القيمتتة الدفتريتتة لصتتافي   
(، و تذلك  رفته 10، ج2017لستوقية" ) بيتد،  األصول، بال سبة لقيمتها ا

(  لى أ ه "تج   إظهار األصول بشت ل مبتالغ 4، ج2017)شا ر،  لي،  
فيه ول ن يج  إظهارها بشت ل متتحفظ   تد إ تداد القتوائم الماليتة ويتطلت  
ذلتك إذا  تان ه تاك شتك فتي تقتدير  تل األصتول وااللتزامتاع فيجت  أختذ 

، 2014ن )المشتتهدا ي، حميتتد، المقتتاييس األقتتل تفتتاؤال"، و تترف  تتل متت
( التحفظ المحاسبي بأ ه "ميل محاس  إلى طلت  درجتة أ لتى متن 364ج

التحقتتق لال تتتراف باألخبتتار الجيتتدة مقار تتة باألخبتتار الستتيئة فتتي القتتوائم 
 Financial) الماليتتة"، وقتتد وصتتف مجلتتس معتتايير المحاستتبة الماليتتة

Accounting Standards Board :FASB)ي بأ ته رد التتحفظ المحاستب
فعل حذر لعدم التأ د لمحاولة يمان أن  دم التأ د والمخاطر المالزمة فتي 
أوياع أ شتطة األ متال قتد تتم أختذها فتي اال تبتار  لتى  حتو  تاف )أبتو 

  .(44ج 2015جراد،  

  :تفسيرات التحفظ المحاسبي 3-2

ه اك أربعة تفسيراع للتحفظ المحاستبي وهتي  تاآلتي )شتا ر و لتي،  
2017:) 

     يعتد التفستير التعاقتدي متن مصتادر التتحفظ المهمتة،   التفسير التعاقد
والتي تع ي أن المساهمين والدائ ين يطلبون أن تتستم التقتارير الماليتة تتستم 
بالتحفظ لخفض ت اليف الو التة والحتد متن حتوافر اإلدارة، ويقستم التفستير 

دين التعاقتتدي إلتتى ثالثتتة تفستتيراع: وهتتي تعوييتتاع اإلدارة و قتتود التت
 .والحو مة

تعد  ظرية الو الة  قود ت شأ بين المساهمين واإلدارة   تعويضات اإلدار   -
للحد متن تيتار  المصتال  التتي بتين اإلدارة والمستاهمين؛ فالمتديرون 
يستتعون لتعظتتيم حتتوافزهم والتتتحفظ المحاستتبي يتتؤدي إلتتى اال تتتراف 

 .بالخسائر وذلك يعود إلى تخفيض م افأة اإلدارة
يرا ي الدائ ون   تد اتختاذ قتراراع اإلقتراض متدى قتدرة   الدين نقود   -

الشر ة  لى سداد ديو هم في الوقتع الم است  و ليتة يقتدم التتحفظ فائتدة 
لهم من خالل حماية مصالحهم فهم يميلون للشر اع األ ثر تحفظتا وهتذا 

 .بال تيجة يعود لمصلحة الشر ة من خالل تخفيض ت اليف الدين
ستتاهمين مراقبتتة أداء اإلدارة، ويم تت هم متتن حتتث تيتتمن للم الحوكمةة:  -

اإلدارة  حو أداء أ ثر فا لية وتصحي  مسارها   د تلقي أخبار سيئة فتي 
الوقع الم اس  وبالتالي فالشتر اع التتي تتمتتع بتطبيتق الحو متة ت تون 

 .أ ثر تحفظا

     إن أ مال التقايي بصورة  امة تتدفع بالشتر اع ألن  تفسير المقاضا
فظة؛ وذلك بسب  أن د اوي التقايي يد المراجعين والشر اع ت ون متح

 ا ع ب سبة  بيرة تدفع المراجعين إلتى أن يتعتاملوا متع األربتا  واألصتول 
 .بش ل متحفظ

   ه تتاك  القتتة بتتين يتتريبة التتدخل وإ تتداد التقتتارير  التفسةير الضةةريبي
متن المالية، ل ون الشتر اع التتي تحقتق أرباحتا تحتاول أن ت تون متحفظتة 

خالل تأجيل األربتا  الحاليتة إلتى فتتراع الحقتة للحتد متن قيمتة اليترائ  
الحالية، غير أن تخفيض األربا  يؤدي إلى تخفيض اليريبة المدفو ة وقتد 
ال يص  في مصلحة اإلدارة التي ترغ  في زيادة األربتا  لزيتادة الم افتأة 

 .التي يتحصل  ليها أ ياء اإلدارة

   التفسير األخيتر متن تفستيراع التتحفظ، ويشتير  وهو التفسير التدظيمةي
إلى أن الم ظماع المه ية المحاسبية تحدد أن ت ون البيا اع المعلن   ها فتي 
القوائم المالية أ ثر تحفظا، خصوصا بعد فيائ  ا هيار الشتر اع ال بترى، 

 Securities and Exchange)لتتذلك فقتتد قامتتع هيئتتة األوراق الماليتتة

Commission: SEC)   بإصدار مجمو ة من اللوائ  التي تحظتر تتداول
 األوراق الماليتتة للشتتر اع التتتي تبتتالغ فتتي تقيتتيم أصتتولها، ويعتتد قتتا ون

Sarbanes Oxley Act :SOX))  أحتدث تفستير للتتحفظ المحاستبي؛ إذ
تشير العديد من البحوث إلى أن تقارير الشتر اع بعتد صتدور هتذا القتا ون 

اال تراف بالخسائر المتوقعة بش ل أ بر أصبحع أ ثر تحفظا باإليافة إلى  
 .من الم اس  المتوقعة

 :مزايا وسلبيات التحفظ المحاسبي 3-3

إن التتتحفظ المحاستتبي يم تتن أن يحقتتق اإليجابيتتاع اآلتيتتة )الزهتترة،  
2017): 

أ ه يقلل من مخاطر  دم التأ د ويحتد متن اإلفتراط فتي التفتاؤل متن  -
 .تقييم أصول الشر ة وربحيتهاقبل المديرين والمحاسبين   د  

 .ي تج   ه معلوماع محاسبية تتسم بالمويو ية -

تتتوفر هتتام  أمتتان لحمايتتة المحاستتبين متتن مختتاطر اإلفصتتا   تتن  -
 .معلوماع غير صحيحة

يوفر التحفظ المحاسبي معلومتاع تتصتف بتالجودة متن وجهتة  ظتر  -
 .مستخدمي القوائم المالية

 .الشر ة مخاطر اإلفالسيساهم في تخفيض التمويل ويج     -

حماية الدائ ين من أي توزيع غير مبرر وال داع له ألصول الشتر ة  -
  . توزيعاع األربا 

إن تطبيق التحفظ المحاسبي ال يخلو من مجمو ة من الستلبياع م هتا    
 :(2017)شا ر،  لي،  

يتعارض التحفظ المحاستبي متع خاصتية الصتدق فتي التعبيتر ل و ته  -
الفترة الحالية متن ختالل ستر ة اال تتراف   يؤدي إلى تخفيض دخل

بالمصتتتاريف والخستتتائر وتخفتتتيض قيمتتتة األصتتتول وزيتتتادة قيمتتتة 
 .الخصوم

يم تتن أن يتتؤدي التتتحفظ المحاستتبي إلتتى إظهتتار قتتيم المعلومتتاع  -
المحاسبية بغير قيمتها الحقيقية وبالتالي يم تن أن يتؤدي إلتى تشتويه 

 .المعلوماع المحاسبية للشر ة

التحفظ المحاسبي في ال ثيتر متن األحيتان وذلتك   يستخدم المحاسبون -
لحماية أ فسهم من المساءلة التي من المم ن أن يتعريوا لها بغتض 

 .ال ظر  ن  تائج هذا اإلجراء بال سبة لألطراف األخرى

يم ن أن يؤدي تطبيق التحفظ المحاسبي إلى ارتفاع ت تاليف تطبيقهتا  -
 . ن الم افع التي يتم تحقيقها م ها

 :ايي  التحفظ المحاسبيمق 4-3 

 :)2017من أهم مقاييس التحفظ المحاسبي اآلتي ) بيد،    

 متتوذج يت بتتأ بتراجتتع  ائتتداع األستتهم،  :Basu (1997 متتوذج ) -1
بالمقار ة مع "األخبار الجيدة")العوائتد اإليجابيتة(، فتإن معامتل  وائتد 

سيئة") وائد سلبية(. األسهم تتزايد   دما ت ون لدى الشر اع "أخبار  
بتحليتل اال حتدار لألربتا  المحاستبية  لتى  (Basu, 1997) وقتد قتام

 وائد األسهم، ووجد بأن معامل العائد السلبي أ بر متن معامتل العائتد 
اإليجابي، وهذا يؤ د بأن األخبار السيئة لألربا  المحاستبية تميتل إلتى 

، حيتث إن  وائتد تسجيلها في الوقع الم اس  أ ثر من األ بتاء الستارة
األستهم الستالبة ستوف تت ع س فتتي أربتا  الفتترة  فستها بشت ل  امتتل 
بخالف  وائد األسهم الموجبة، التي ست ع س في الفتترة  فستها بشت ل 

 .غير  امل

 متوذج استتخدام  ستبة القيمتة  :(Beaver & Ryan, 2000)  متوذج -2
الزيادة فتي   الدفترية إلى القيمة السوقية إل داد القوائم المالية، حيث إن

( هتي دليتل 1قيمة السوق إلى القيمة الدفترية لحقوق المل ية أ ثر من )
 لى ممارسة مفهوم التحفظ المحاسبي، أي يشير إلتى مستتوى معقتول 
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من التحفظ المحاسبي في التقرير المتالي، أمتا فتي حالتة  ا تع ال ستبة 
 ( فإن ذلك يع تي أن التغييتراع فتي القيمتة الستوقية لحقتوق1تساوي )

 .المل ية ترجع إلى تغييراع في القيمة الدفترية

 & (Givoly & Hayn, 2000)  متوذج متدخل المستتحقاع: قتدم -3

(Holthausen & Watts, 2001)  التغير في التحفظ المحاسبي فتي
األربا   لى مر التزمن، إذ إن ه تاك اهتمامتا محتدودا بدراستة تتأثير 

خدام مقتتاييس  هي تتل مل يتتة الشتتر اع  لتتى التتتحفظ المحاستتبي باستتت
 مختلفة، مثتل: التتحفظ  لتى أستاس االستتحقاق، أي:  متوذج المتدخل

(Civoly & Hayn 2000)  ،التذي يستت د إلتى المستتحقاع الستالبة
والتتذي يتمثتتل بالتتتدفق ال قتتدي التشتتغيلي متتن قائمتتة التتتدفقاع ال قديتتة، 
مقسوما  لى صتافي الترب  متن قائمتة التدخل، حيتث إ ته إذا ظهترع 

مة سالبة خالل فترة من التزمن فتإن ذلتك يعتود إلتى أن المستحقاع بقي
التدفقاع ال قدية مستمرة، مقار ة باألربا ، وذلك يع ي تطبيق الشتر ة 
لسياسة محاسبية متحفظة  ملع  لى تخفيض األربا  المعل ة من قبتل 
الشر ة حيتث إن بقتاء التتدفقاع ال قديتة مستتمرة ي تون  تيجتة لوجتود 

 .أربا  غير معترف بها

وهتتو مقيتتاس لدرجتتة التتتحفظ المحاستتبي  C-Score :وذج مؤشتتر متت -4
من  (Khan & Watts, 2007) المحددة في س ة واحدة، والذي قدمه

خالل تطوير فريياع التحفظ  لى األربا ، وحجم الشر ة، والرافتع 
المتتالي إذ إن المتغيتتراع الثالثتتة استتتخدمع لقيتتاس مستتتوى التتتحفظ 

ة فتي الميزا يتة العموميتة، حيتث المشروط، و سبة االحتياطياع الخفيت
يعد ارتفاع قيمة هتذا المؤشتر دلتيال  لتى ممارستة التتحفظ المحاستبي 

  .بش ل أ بر من قبل الشر اع

   العواما الم فر  لي التحفظ المحاسبي  5-3

 :ه اك مجمو ة من العوامل التي تؤثر في التحفظ المحاسبي م ها 

االلتزامتتاع المتعلقتتة بالختتدماع االستتتحقاقاع: يم تتن تعريفهتتا بأ هتتا  .أ
 Li) ، وبتين( Gitman,2012, p45) المستلمة التي لم يتم دفعها بعتد

& Lu, 2005 )  أن اتبتاع سياستة التتحفظ ترجتع إلتى محاولتة زيتادة
األربا  المعلن   ها في الفتراع الالحقة للشر اع الخاسرة  ن طريتق 

مستتقبل  لتى ال فقتاع تحميل الب ود التي قد ي ون لها تأثير ستلبي فتي ال
في الفترة الحالية، مما يزيد من تفاقم  تائج الفتترة الحاليتة التجاريتة فتي 

 Big) فترة محاسبية ت تون ال تتائج فيهتا ستيئة، والتتي تعترف ب ظريتة

Bath) وبالتالي لم يصفها بالتحفظ الستليم، بتل متن وجهتة  ظتره أ هتا ،
 .)2017يد،  ) ب  أ ثر ارتباطا بإدارة أربا  الشر اع الخاسرة

الحو مة: يم ن تعريفها بأ هتا أستلو  مت ظم يتمن القتوا ين والقوا تد  .  
التي تم ن اإلدارة من استغالل الموارد المتاحة للشر ة بأستلو  أمثتل، 
متتع الحفتتاظ  لتتى أصتتول الشتتر ة وحقتتوق المستتاهمين، وأصتتحا  

؛ حيث تعد العالقة بين التحفظ (Gitman, 2012, p50) المصال  فيها
ي وحو متتة الشتتر اع  القتتة موجبتتة  ظتتراً إلتتى أن تطبيتتق المحاستتب

الحو متتة فتتي الشتتر اع بمستتتوى  تتال يع تتي تطبيتتق سياستتة التتتحفظ 
 .)2017) بيد،  المحاسبي بمستوى مرتفع تبا اً  

 قود الدين: يعد ا تماد الشر اع  لى التمويل بالديون  سبة إلى تمويل  .ج
المصرف دليال إيجابيتا  لتى حقوق المل ية وللجوء إلى  قود ديون من  

أي أ ته بموجت   (Choi, 2007) زيادة مستوى التحفظ المحاسبي لديها
التحفظ المشروط، يم ن للتتحفظ المحاستبي أن يزيتد متن  فتاءة التعاقتد 

إيافة إلتى أن ال تتائج التجريبيتة ت شتف  (Basu, 1997)  لى الديون
د التديون أن التحفظ المشروط وغير المشروط يتؤدي إلتى تستهيل  قتو

أن الشر اع التتي تطبتق  (Wittenberg-Moerman, 2008) ويرى
مستوى  ال من التحفظ )المشروط( تتمتع بفوارق فتي طلبتاع الشتراء 

 .)2017في أسواق القروض) بيد،  

 فاءة االستثمار:   دما ويشتجع تطبيتق التتحفظ غيتر المشتروط تتزداد  .د
أن يتؤدي ذلتك إلتى   المخاطر المفرطة التي يتحملها المديرون، إذ يم ن

زيادة االستثمار في الشر اع وبالتالي يؤثر سلبا  لى  فتاءة االستتثمار 
 (.2017وحصة المساهمين ) بيد،  

التشريعاع والقوا ين: تعد التشريعاع القا و يتة ذاع  القتة إيجابيتة متع  . ه
التتتحفظ المحاستتبي، إذ إن تطبيتتق سياستتاع محاستتبية خايتتعة لبيئتتة 

اع القا و ية يؤثر  لى مستوى التحفظ المحاسبي ت ظيمية تتقيد بالتشريع
أييا إلى أن البيئة المؤسستية  (Ball, 2003)في تلك الشر اع، ويشير

يم ن أن تؤثر  لى التتحفظ المحاستبي متن ختالل التتأثير  لتى حتوافز 
-أن ال ظتام القتا و ي (Bushman, 2006) وايتعي التقتارير، ويترى

يتة، واالقتصتاد السياستي تخلتق القيائي المحلتي وقتا ون األوراق المال
حتتوافز تتتؤثر  لتتى ستتلوك الشتتر اع الت فيذيتتة والمستتتثمرين والهيئتتاع 
الت ظيميتتة وغيتترهم متتن المشتتار ين فتتي الستتوق، وبالتتتالي تتتؤثر  لتتى 

إلتتى تتتأثير القتتوا ين  (Ball, 2005) التتتحفظ المحاستتبي ويشتتير
ظتام والتشريعاع  لى التتحفظ المحاستبي، إذ يترتبط التتحفظ ب زاهتة ال 

القيائي، وحماية المستثمرين، ودرجة التدخل السياسي فتي االقتصتاد، 
ومصادر تمويل الشر اع ولهذه العوامتل أثتر فتردي أو مشتترك  لتى 

 .)2017) بيد،    التحفظ المحاسبي

مجلس اإلدارة: يم ن أن يعرف بأ ه الهيئة العليتا التتي تتدير الشتر ة،    .و
اقبة ومتابعة ت فيذ األهتداف وتح مها، ويتحمل هذا المجلس مسؤولية مر

المويتتو ة متتن قبتتل الجمعيتتة العامتتة للمستتاهمين، إذ يم تتن تصتت يف 
العوامل التي تؤثر  لى التحفظ إلى مجمو تين، أوالً مجمو ة العوامتل 
 لى مستوى السوق، بمتا فتي ذلتك الت ظم القا و يتة والبيئتة المؤسستية، 

ج للشتر ة  لتى وثا ياً  وامل  لى مستوى الشر ة، مثل: الطل  الخا
 .)2017) بيد،  التقارير المتحفظة  

 ظرية الو الة: الذي يعرف بتعارض المصال  بين التو الء والمتالك،   .ز
إذ يسا د التحفظ المحاسبي أييا في التخفيف من حتدة الم از تاع بتين 
أصحا  الديون والمساهمين حيتث يميتل أصتحا  التديون إلتى إ طتاء 

بية للشتتر ة، حيتتث يستتا د التتتحفظ المزيتتد متتن االهتمتتام للمختتاطر الستتل
المحاسبي في التخفيف من حدة ال زا اع التي تواجهها الو االع، ومتن 
ثم يحسن  فاءة التعاقد  لى الديون بعدة طرق م ها العديد من التعهتداع 
بالدين تست د إلى األرقام المحاسبية، وبالتالي تتطلت  التتحفظ المحاستبي 

من ختالل اال تتراف باألخبتار الغيتر ل ي تعمل بش ل أ ثر فعالية ، إذ  
جيدة بسر ة أ بر، يمثل إشارة إ ذار مب ر فيما يتعلق بستالمة التديون، 
مما يسا د  لى الت بيه حول ا تها اع العقود، وإ طاء حقتوق الستيطرة 

 .)2017) بيد،  إلى أصحا  الديون في الوقع الم اس   

 :نمر الشرك:  6-3

تأثير  لى مستوى التحفظ المحاسبي،  ظترا إن طول  مر الشر ة له    
لزيادة اليغوط  لى الشر ة وذلك بزيتادة األمتوال المتجمعتة لتديها ومبتالغ 
التعويياع المطالبة بسدادها، واألربا  الموز ة  لتى المتالك، وقتد ي تون 
مستوى التحفظ المحاسبي مرتفع في الشر اع قصيرة العمر، وغير مرتفعتا 

 (.2013ر ) بد المجيد،  في الشر اع طويلة العم

 :حوكم: الشركات 7-3 

تعتبر حو مة الشر اع من المفاهيم الحديثة التي ظهترع متع ا فصتال  
المل يتتة  تتن اإلدارة، بستتب   تتدم تماثتتل المعلومتتاع بتتين األطتتراف ذاع 
العالقتتة، وإن اإلدارة لتتديها معلومتتاع يم تتن أن تستتتغلها لتحقيتتق مصتتالحهم 

لت ظيم اإلدارة مراقبتهتا؛ وذلتك للحتد متن   الشخصية، بحيث جاءع الحو مة
التال   واالختالس اللذان يتؤثر  لتى متالك الشتر ة، إن الحو متة الجيتدة 
توفر لإلدارة الحتوافز الم استبة؛ وذلتك للوصتول إلتى األهتداف التتي تحقتق 

 .مصلحة الشر ة واستغالل مواردها ب فاءة

المحاستبي،  تعتبر الحو مة من العوامتل التتي تتؤثر فتي درجتة التتحفظ
فوجود  ظام جيد وملزم للحو مة يع تي المزيتد متن التتدخل واإلشتراف متن 
جا تت  المستتاهمين والجمعيتتاع العموميتتة  لتتى مجلتتس اإلدارة وأجهزتهتتا 
الت فيذية، من أجل الحد من الفساد المتالي واال حتراف اإلداري، و لتى ذلتك 

ذي يحتاول فإن مر ز اهتمام الحو متة هتو ستلوك اإلدارة فتي الشتر ة، والت
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تخفتتتيض مستتتتوى استتتتخدام اإلدارة إلدارة األربتتتا  والبعتتتد  تتتن التتتتحفظ 
المحاسبي، ف لما زادع فعالية ةلياع الحو مة  لمتا زاد الطلت   لتى تطبيتق 

 .(2015مستوى  ال من التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية )أبو جراد،  

ثتل فتي إن أهمية العالقة بين حو مة الشر اع والتتحفظ المحاستبي تتم 
دور  تتل م همتتا والتعاقتتداع التتتي تبرمهتتا الشتتر ة وذلتتك بتتال ظر إلتتى أن 
الشتتر اع تت تتون متتن سلستتلة متتن القتتراراع والتعاقتتداع بمزاولتتة الشتتر ة 
أل شتتطتها، والتتتي يتتتم ابرامهتتا لتخفيتتف مشتتا ل الو التتة والمتعلقتتة بفصتتل 

هتم المل ية والرقابة داخل الشر ة، ومن المم تن أن تقتول بتأن واحتدا متن أ
األمثلة  لى العقود هو  قد بين حملة األسهم والمجمو ة التي تدير الشتر ة 
با تبار أن مجمو ة اإلدارة هم الو الء  ن المالك وحملة األستهم، وقتد تتم 
توظيفهم للعمل  لتى إدارة الشتر ة  يابتة  تن هتؤالء المتالك وفقتا ل ظريتة 

التتحفظ المحاستبي،  الو الة، وتعتبر الحو مة إحدى الوسائل التي تت امل مع
وتيمن تطبيقه  لى العملياع التعاقديتة للشتر ة، و تذلك التقتارير والقتوائم 

 .(2017المالية )العزالي وخليل،  

 :حةو الشرك:8-3 

تتتم تقستتيم الشتتر اع حستت  حجمهتتا إلتتى شتتر اع  بيتترة وشتتر اع  
متوسطة وشر اع صغيرة ب اء  لى حجم أصولها، وقد أشتارع العديتد متن 

ى أن الشتتتر اع  بيتتترة الحجتتتم تتعتتترض إلتتتى ال ثيتتتر متتتن الدراستتتاع إلتتت
اليغوطاع؛ لذلك تلجا تلك الشر اع إلى ممارساع التحفظ المحاسبي، متن 
أجل تج   الت اليف اإليافية مع ا خفاض العوائد، ومن  احيتة أخترى فتأن 
الشتتر اع صتتغيرة الحجتتم تتعتترض لمشتتا ل أ ثتتر متتن التتتي تتعتترض لهتتا 

فتد تقتوم الشتر اع صتغيرة الحجتم بتطبيتق   الشر اع  بيرة الحجتم، ولتذلك
التتتحفظ المحاستتبي لتج تت  ا خفتتاض  وائتتدها وزيتتادة ت اليفهتتا )صتتراوي، 

2019). 

بالرغم من اختالف بعض الشر اع متن  احيتة  برهتا وأصتغرها فتي  
تب تتي سياستتة التتتحفظ المحاستتبي، إال أ هتتا ت تتاد تجمتتع  لهتتا  لتتى أن حجتتم 

التتحفظ المحاستبي، إال أ ته لتيس   الشر ة يعتبتر  تامال متؤثرا فتي مستتوى
العامل الوحيد المؤثر، فالشتر اع ال بيترة تميتل لطلت  المزيتد متن التتحفظ 
للتخفيف من أثر الت اليف السياسية وتحقيق الوفوراع اليتريبية متن ختالل 
تخفيض   صر الرب  في  هاية الدورة، أما الشر اع صغيرة الحجتم فيزيتد 

ي بهتتدف تج تت  خطتتر المقايتتاة بتتال ظر إقبالهتتا لممارستتة التتتحفظ المحاستتب
 (.2018للمشا ل التي قد تواجهها )صبري ة،  

 :دسب المديودي: 9-3 

وتسمي أييا ب س  تحليل المديو ية أو االقتراض، وتتولي هذه ال ست   
إلقاء اليوء  لى قدرة الشر ة  لى سداد ديو ها سواء  ا ع قصيرة األجتل 

 .األصول التي بحوزتهاأو طويلة األجل وذلك من خالل 

أ( باختيتار أثتر مديو يتة الشتر ة ) قتود   2012اهتمع دراسة حمدان )
الدين(  لى مستتوى التتحفظ المحاستبي، حيتث تتم التمييتز بتين  تو ين متن 
الشتر اع ب تاء  لتتى  ستبة الرافعتتة الماليتة أو الرفتع المتتالي وتقتاس بقستتمة 

  :الديون طويلة األجل  لى إجمالي األصول

شتتر اع ذاع مديو يتتة مرتفعتتة متتن وستتيط الرافعتتة الماليتتة للشتتر اع  -
 .جميعها

شتتر اع ذاع مديو يتتة م خفيتتة متتن وستتيط الرافعتتة الماليتتة للشتتر اع  -
 .جميعها

حيث إن الرفع المالي يشير إلى شراء األصول من األموال المقتريتة  
أو من إصتدار أستهم ممتتازة، أي بعبتارة أخترى هتو تمويتل األصتول  تن 

االقتراض،  ما يمثل الرفع المالي مدى استتخدام المؤسستة لمصتادر طريق  
التمويل الخارجية لزيادة حجم األربا ، ود تم الموقتف المتالي الستتثمارها، 
حيث يع تس  ستبة المختاطر ال اجمتة  تن  تدم قتدرة الشتر ة  لتى مقابلتة 

 .االلتزاماع الواقعة  لى  اتقها تجاه هذا الدين، مما يهددها بخطر اإلفالس

ولتتذلك تعتبتتر الشتتر اع ذاع المديو يتتة المرتفعتتة أقتتل تحفظتتا متتن  
الشتتر اع ذاع المديو يتتة الم خفيتتة، إن إ تتداد تقتتارير ماليتتة متحفظتتة هتتو 

مطل   ل من المساهمين والمقريتين، حيتث إن ه تاك طلبتا  لتى التتحفظ 
المحاستتبي فتتي  قتتود اإلقتتراض،  متتا أن التتتحفظ فتتي التقتتارير الماليتتة 

ة اتخاذ قرار م   القرض لته تتأثير  لتى  قتود التدين متن للمقتريين لحظ
  .خالل ت لفة الدين

إن  قود المديو ية تتأثر بمستوى التتحفظ المحاستبي، فالشتر اع التتي  
ترتفع فيهتا  ستبة المديو يتة متن المتوقتع أن تتب تى سياستاع محاستبية غيتر 
 متحفظتتة، وإن الشتتر ة تلجتتأ لممارستتة التتتحفظ المحاستتبي طبقتتا للشتتروط

التواردة فتتي  قتتد القترض، حيتتث إن الجهتتاع المقتريتة تهتتتم بمتتدى قتتدرة 
الشر ة  لتى الوفتاء بالتزاماتهتا وديو هتا وستداد مبتالغ األقستاط فتي مو تد 

 .(2018استحقاقها )صبري ة،  

( قياس مديو ية الشتر ة متن ختالل 2019واظهرع دراسة صراوى ) 
فتتي الشتتر اع احتستتا   ستتبة إجمتتالي االلتزامتتاع إلتتى اجمتتالي األصتتول 

األرد يتتة الصتت ا ية المستتاهمة العامتتة، فمتتن مصتتلحة المقتريتتين أن يتتتم 
استتخدام التتتحفظ فتي القتتوائم الماليتة للشتتر ة المقتريتة، حيتتث يحتتاج  تتل 
مقرض إلى يمان سداد قيمة القترض، ويتمان خدمتة التدين، وذلتك بتدفع 

ى الفوائتد وأقستاط القترض فتي موا يتدها المحتددة، ويحتتاج المقريتون إلت
اليمان بأن قيمة األصول بعد التعاقد  لى القرض لتن يتتم تخفييتها، فتإن 
من مصلحة المقرض أن يتم التعاقد  لى القرض   تدما ت تون األصتول قتد 
تم تقييمها بأقل قيمة وليس بتأ لى قيمتة، حيتث إن التتحفظ المحاستبي يتزداد 
لتتدى الشتتر اع التتتي تعتمتتد فتتي تمويلهتتا  لتتى المصتتارف، وإن التتتحفظ 

محاستتبي يستتا د فتتي إرستتال إشتتاراع تحذيريتتة للمقتريتتين فتتي التوقيتتع ال
 .الم اس    د ا تهاك شروط  قد القرض

( إلى أن  سبة التحفظ المحاسبي تزداد في 2013وتوصل  بد المجيد ) 
شر اع التأمين فتي الممل تة الستعودية متع زيتادة  ستبة المديو يتة فتي هتذه 

أ( إلتى أن  امتل المديو يتة   2012الشر اع، بي ما توصلع دراسة حمدان )
ال يؤثر فتي مستتوى التتحفظ لتدى الشتر اع   تد إ تداد تقاريرهتا الماليتة، 
وأظهتترع الدراستتة أن الشتتر ة ذاع المديو يتتة المرتفعتتة أو ذاع المديو يتتة 

 .الم خفية ال تتميز تقاريرها المالية بالتحفظ

 :ربحي: الشرك: 10-3 

يتة الشتر ة وقتدرتها  لتى يع س معدل العائد  لى األصتول متدى ربح
توليد األربا  وذلك من خالل األموال المستثمرة في األصول بغتض ال ظتر 
 ن طريقة تمويل هذه األصول وهو بذلك يع تس  فتاءة األ شتطة التمويليتة 

أن التحفظ المحاسبي يع تي التتأثر باألربتا   (Basu, 1997) فقط، وأوي 
ى أن المحاسبة تميل إلتى التقريتر السيئة أ ثر من االخبار الجيدة باإليافة إل

 تتن الخستتائر المستتتقبلية  تتوض األربتتا  الجيتتدة فتتي التقتتارير الماليتتة، 
العائتد الستال  مقياستا لألربتا  الستيئة  (Basu, 1997) واستتخدام  متوذج

والعائد الموج  بال سبة لألخبار الجيدة ويتتأثر مؤشتر قيتاس التتحفظ حست  
ا  حساسة بصورة متزام ة متع األخبتار الدراسة بالعائد الس وي ل ون األرب

 (.2018السيئة أ بر من األخبار الجيدة )قزال،  

إن التحفظ المحاسبي يعد أحد جوا   جودة األربا ، وإن األربا  ذاع  
الجتتودة العاليتتة يم تتن الحصتتول  ليهتتا متتن ختتالل تطبيتتق سياستتة التتتحفظ 

لديها المزيتد   المحاسبي، وإن الشر اع التي تستخدم التحفظ المحاسبي ي ون
متن القتدرة  لتى الت بتؤ باألربتا  بشت ل أ بتر متن الشتر اع التتي تستتتخدم 
التحفظ المحاسبي بش ل أقل  ما أن األربا  المعلن   هتا فتي ظتل استتخدام 
التتتحفظ المحاستتبي يم تتن أن تفستتر التغيتتراع فتتي الم استت  الميتتافة لحتتق 

 (.2014المل ية )المشهدا ي، حميد،  

 :المدهةي: -4

ا تمدع الدراسة  لى الم هج ال مي،  تم تتم استتخدام بيا تاع السالستل 
أو بمتتا تستتمى )البيا تتاع الطوليتتة أو  (Panal Date) الزم يتتة المقطعيتتة

 (Time Series) المختلطتة(، وهتي متزيج متن بيا تاع السالستل الزم يتة

، حيث تتم فيهتا جمتع بيا تاع متن (Cross-Sectional) والبيا اع المقطعية
ر المالة للشر اع الص ا ية المساهمة المدرجة في بورصتة ) متان( التقاري

( ست واع، وت تست  ال متاذج أهميتهتا  ظترا 8لمدة فترة زم ية معي ة وهي )
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أل ها تأخذ في اال تبار أثر تغير االختالف بين الوحداع المقطعية  لتى حتد 
فإ ته   سواء، و  دما ت ون المشاهداع المقطعية مقاسة ل فس الفتراع الزم ية

 Balanced Panel) يطلق  لى البيا اع الطولية بأ ها بيا اع طولية متز ة

Date) وفي حالة المشاهداع المقطعية التي  لم تقس لت فس الفتترة الزم يتة ،
 Unbalanced Panel)    دئتذ فإ ته يطلتق  ليهتا البيا تاع غيتر المتز تة

Date  ،2012( )ال جمال.) 

فتتي ثالثتتة أشتت ال رئيستتية هتتي: وتتتأتي  متتاذج البيا تتاع المختلطتتة 
 (.2012؛ ال جمال،  2011)الشوريجي،  

 Pooled Regression Mod-el متتوذج اال حتتدار التجميعتتي ) -1

(PRM ،يعتبتر هتتذا ال متتوذج متتن أبستتط  متتاذج البيا تتاع المختلطتتة :))
حيتتث ت تتون فيتته معتتامالع اال حتتدار المقتتدرة ثابتتتة لجميتتع الفتتتراع 

البعتتد الزم تتي فتتي هتتذا ال تتوع متتن الزم يتتة، بمع تتى ةختتر يهمتتل تتتأثير 
 ال ماذج.

يهتدف  :(Fixed Effects Model( FEM))  موذج التأثيراع الثابتتة -2
استتتخدام  متتوذج التتتتأثيراع الثابتتتة لمعرفتتة ستتلوك  تتل مجمو تتة متتن 
البيا اع المقطعية )ستلوك  تل شتر ة(  لتى حتدة، بجعتل معلمتة الحتد 

اء معتتامالع الثابتتع بتتال موذج تختلتتف متتن شتتر ة إلتتى أختترى متتع بقتت
اال حدار للمتغيتراع المستتقلة الثابتتة ل تل شتر ة، ويرجتع الستب  فتي 
إدخال اآلثار الثابتة للشر ة في ال متوذج إلتى وجتود بعتض المتغيتراع 
غير المالحظة التتي تتؤثر  لتى المتغيتر التتابع وال تتغيتر متع التزمن، 
حيث يفترض  دم حدوث تغير فتي هتذه المتغيتراع  لتى األقتل ختالل 

رة الزم ية للدراسة، وتتمثل اآلثار الثابتتة فتي  افتة العوامتل الثابتتة الفت
غير المالحظة والتي تختلف من شر ة إلى أخترى فتي شتر اع العي تة 
محل الدراسة، ومن ثم فإن ال موذج يع س الفتروق أو االختالفتاع بتين 

 .الشر اع الم و ة للعي ة

(Random Effects Model(REM :) موذج التأثيراع العشتوائية ) -3
يعتبر  موذج التأثيراع العشوائية  موذج مالئم في حالة وجود خلل فتي 

ومتن  أحد الفروض المتذ ورة أ تاله فتي  متوذج التتأثيراع العشتوائية.
خالل ما تقدم حول  ماذج البيا اع المختلطة، يتبين وجتود ثالثتة  متاذج 

ة ول تن ا حدار يم ن تقديرها، وب اء  ليته فتيم ن تقتدير ال متاذج الثالثت
األهتم متن ذلتك هتو تحديتد ال متوذج األ ثتر مالءمتة لبيا تاع الدراستتة، 
واآلتي تويي  لالختباراع التي تم إجراؤها لتحديتد أي  متوذج أفيتل 

 .تم استخدامه في الدراسة

 ( WALD and HAUSMANت بي  اختبار كا من )

 التجميعتيللمفايلة بين  متوذج اال حتدار  (Wald) يتم تطبيق اختبار 

(PRM)  و موذج التتأثيراع الثابتتة  (FEM) حيتث يعبتر مع ويتة مربتع ،
هتو أفيتل مالءمتة  (FEM)  أي لهذا االختبار بأن  موذج التأثيراع الثابتة

وبالتتالي تتتم المقار تة بتين  متوذج  (PRM) من  موذج اال حدار التجميعتي
حيتتث ، (HAUSMAN)التتأثيراع العشتتوائية والثابتتتة  تن طريتتق اختبتتار

يهدف هتذا االختبتار إلتى المفايتلة بتين  متوذج اآلثتار الثابتتة والعشتوائية، 
 من توزيع مربع  أي بدرجاع حريتة مقتدارها (Hausman) وتقتر  دالة

(K) وي ون  موذج التأثيراع العشوائية أفيل مالءمة إذا  ا تع أ بتر متن ،
الثابتتة هتو  %(، أي أ ها مع وية لهذا االختبار يع ي أن  موذج التتأثيراع5)

 ً  .ال موذج األفيل استخداما

وبعد تحديتد أي ال متاذج أفيتل للدراستة فإ ته تتم التحقتق متن شتروط  
طريقة المربعاع الصغرى وهي  دم وجود مش لة االرتباط الذاتي للبواقي، 

، ويتتم إجتراء هتذا االختبتار ((DW (durbin watson) باستتخدام اختبتار
اط التذاتي فتي ال متوذج، حيتث تظهتر للتأ د متن  تدم وجتود مشت لة االرتبت

المش لة إذا  ا ع القيم المتجاورة للمتغيراع مترابطة، مما يؤثر  لى صتحة 
ال موذج، حيث ستيظهر أثتر غيتر حقيقتي للمتغيتراع المستتقلة فتي المتغيتر 
التابع بدرجة  بيرة من جراء ذلك االرتباط، وتتراو  قيمة االختبار متا بتين 

ريبة من الصفر إلى وجود ارتباط موج  قوي، أما (، تشير ال تيجة الق0-4)
فتشتير إلتى وجتود ارتبتاط ستال  قتوي، أمتا ال تيجتة   4ال تيجة القريبتة متن  

( والتتي تشتير إلتى  تدم 2.5-1.5المثلى فت ون قريبة فتي المتدى متا بتين )
وجود ارتباط بتين القتيم المتجتاورة للمتغيتراع، واختبتار التوزيتع الطبيعتي 

 .استخدام الش ل اال تشاريلبواقي ال موذج ب

 :اإلحجاء الوجفي لمتغيرات الدراس: 1-4 

 )1يم ن تويي  متغيراع الدراسة وفق الجدول رقم )

( يتبتين أن متغيتر ) متر الشتر ة( 1متن الجتدول رقتم )  نمر الشرك: 
( س ة ويزيتد 28(  ان هو )2009 ان متوسط أ مار الشر اع خالل س ة )

( وبهتذا ي تون متوستط 2016فتي ست ة )( ست ة  35 مرها إلتى أن أصتب  )
( ستت ة 31األ متتار  بتتر ستت واع الدراستتة للشتتر اع المختتتارة  عي تتة هتتو )

 للشر اع.

 قيو متغيرات الدراس:   (1ةدوا )

عائد السهم   معدل المديونية % حجم الشركة حوكمة الشركات  العمر السنة
 الواحد )دينار(

 التحفظ 

2009 28 91% 80,637,225.600 27.43 0.14 1.10 
2010 29 91% 86,651,497.400 27.56 0.16 1.25 
2011 30 91% 101,370,954.730 28.52 0.25 1.52 
2012 31 92% 99,753,615.730 29.13 0.18 1.54 
2013 32 93% 102,900,123.700 30.57 0.09 1.27 
2014 33 93% 104,247,506.030 31.59 0.12 1.24 
2015 34 96% 105,048,959.430 31.44 0.09 1.53 
2016 35 96% 101,539,536.300 34.01 0.00- 1.64 
 1.39 0.13 30.03 97,768,677.000 %93 31 الوسط 
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الشتتر اع( أن متوستتط :  متتا يبتتين متغيتتر )حو متتة حوكمةة: الشةةركات
( هتو متا 2009تطبيق قوا د الحو مة للشر اع  ي ة الدراسة ختالل ست ة )

%( 96%(، وتزيد  سبة التطبيق لتدى الشتر اع إلتى أن تصتل )91 سبة )
(، وهذا مؤشر جيد للشر اع ب و ها تطبتق قوا تد 2016-2015في س تي )

 .الحو مة بش ل ممتاز

الشتر ة( أن متوستط أصتول   في حين يبين متغير )حجم  حةو الشرك: 
( وازداد 80,637,226( هتو )2009الشر اع  ي ة الدراسة  ان في س ة )

( ثتم ا خفتض 2011،  2010متوسط األصول لهذه الشر اع ختالل ست تي )
( وبعدها بتدأ فتي االرتفتاع ختالل 99,753,616( ليصب  )2012في س ة )
يصتب  ( ل2016(، ثم ا خفض ختالل ست ة )2013،2014،2015الس واع )

(، وبهتتذا  تتان متوستتطة إجمتتالي األصتتول  بتتر الستت واع 101,539,536)
(97,768,677( 

 ما بين متغير ) سبة المديو ية( أن متوستط المديو يتة   دسب: المديودي: 
%( ثتتم ازدادع هتتذه ال ستتبة 27.43(  تتان )2009للشتتر اع ختتالل ستت ة )

 (، ومتتن ثتتم2014، 2010،2011،2012،2013ختتالل الستت واع التاليتتة )
(، وبعدها بدأ بالزيادة فتي 2014(  ن س ة )2015ا خفيع قليالً في س ة )

%(، بمتوستتط حستتابي  بتتر الستت واع 34.01( لتصتتل إلتتى )2016ستت ة )

(30.03 (%. 

 ما تبتين أن متغيتر )ربحيتة الشتر ة( أن  ستبة العائتد   ربحي: الشرك: 
 ( ثتم زاد هتذا العائتد ختالل ست تي0.14( بلغتع )2009للسهم ختالل ست ة )

(  لتتى التتتوالي، ثتتم هتتبط فتتي ستت ة 0.25، 0.16( ليبلتتغ )2011، 2010)
( إلتى أن 2013(، وواصتل الهبتوط فتي ست ة )0.18( ليصل إلتى )2012)

( وبلتتغ 2014(، وبعتتدها بهتتذا فتتي الصتتعود فتتي ستت ة )0.09وصتتل إلتتى )
(، وواصتل الهبتوط 2015( ثم رجع ب فس ال سبة الستابقة فتي ست ة )0.12)

 (.2016( خالل س ة )إلى أن وصل إلى )صفر

أما متغير التابع )التحفظ المحاسبي(: فقد بين أن الشر اع المساهمة ال  
تلتزم بصفة  امة بالتحفظ المحاسبي فتي إ تداد تقاريرهتا الست وية، إذ تبتين 

(، وهتذا 1.10( أن  سبة القيمة الدفترية إلى السوقية  ا تع )2009في س ة )
لقيمتة الستوقية، وهتذا يتدل بصتفة  امتة يع ي أن القيمة الدفترية أ لى متن ا

 لى أن الشر اع غير متحفظة، ثتم زادع  ستبة  تدم تطبيتق التتحفظ  بتر 
(، بمتوسط حسابي  بر فترة 2016( في س ة )1.64الزمن إذ وصلع إلى )

%( وأد ى قيمة  ا تع 1.64(، وأن أ لى قيمة  ا ع ب سبة )1.39الدراسة )
 (.1المخطط رقم )(، ويم ن تويي  ذلك وفق 1.10ب سبة )

وبهذا  توصل إلى أن الشر اع الص ا ية المدرجتة ببورصتة  متان ال 
تطبق سياسة التحفظ المحاستبي فتي إ تداد تقاريرهتا الماليتة، وهتذه ال تيجتة 

( التي تمع في  فس البيئتة، و متا  ا تع هتذه 2012دا مة لدراسة حمدان )
البيئتة الستعودية،  ( التي تمتع فتي2013ال تيجة دا مة لدراسة  بد المجيد )

 ( التي تمع في البيئة الفلسطي ية.2014ودراسة ال جار )

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح )التحفظ المحاسبي( بالشركات نيده الدراس:. 1الشكا )
 

 

 

 :اختبارات الفروض والتحليالت الالزم: لها 2.4 

 : (wald test) اختبار •  

وهتتذا االختبتتار يفايتتل بتتين  متتوذج التتتأثيراع التجميعيتتة و متتوذج  
التأثيراع الثابتتة، حيتث يعتد  متوذج التتأثيراع الثابتتة أفيتل   تدما ت تون 

%(، حيتث إن  تيجتة االختبتتار  ا تع  متا هتتو 5ال تيجتة مع ويتة )أقتل متتن 
 (:4موي  بالجدول رقم )

 wald(  اختبار 2ةدوا )

Wald Test:   

Equation: Untitled  

    
    Test Statistic Value Df Probability 

    
    F-statistic  166.3616 (5, 232)  0.0000 

Chi-square  831.8079  5  0.0000 

    
    Null Hypothesis: C(1)=0, C(2)=0, C(3)=0, C(4)=0, 

C(5)=0 

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(1)  4.011405  1.013754 

C(2) -0.012867  0.003207 
C(3) -3.036479  0.708956 
C(4)  0.102433  0.104088 
C(5) -0.003463  0.002773 

        Restrictions are linear in coefficients. 
  

%(، 5(  الحظ أن  تيجة االختبار  ا تع أقتل متن )2من الجدول رقم )
 وبهذا فإن  موذج التأثيراع الثابتة أفيل.

 ( Hausman Testاختبار ) •

يتم إجراء هذا االختبار للمفايلة بين  موذج التأثيراع الثابتة و متوذج  
التأثيراع العشوائية، حيث ي ون  موذج التأثيراع الثابتة أفيل   دما ت تون 

%(، و تيجتتة االختبتتار  متتا مويتت  5تبتتار مع ويتتة )أقتتل متتن  تيجتتة االخ
 (:3بالجدول رقم )

(، وهذا 0.0016(  الحظ أن  تيجة االختبار  ا ع )3من الجدول رقم )
 ً  .يع ي مع وية ال موذج وبهذا ي ون  موذج التأثيراع الثابتة أفيل استخداما
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 Hausman( اختبار 3ةدوا )

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 19.384519 5 0.0016 

     
     Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     X1 0.044199 -0.002251 0.000201 0.0010 

X2 -0.388458 -0.018858 0.281065 0.4857 

X3 -0.157272 -0.008960 0.069006 0.5724 

X4 -0.001226 0.000469 0.000006 0.4883 

X5 -0.441623 -0.503330 0.000648 0.0153 

     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y1   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/19   Time: 10:50   

Sample: 2009 2016   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 30   

Total panel (unbalanced) observations: 238  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.632512 2.347540 0.695414 0.4876 

X1 0.044199 0.015694 2.816406 0.0053 

     

X2 -0.388458 0.953880 -0.407240 0.6843 

X3 -0.157272 0.320405 -0.490853 0.6241 

X4 -0.001226 0.004378 -0.280120 0.7797 

X5 -0.441623 0.102476 -4.309534 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.759299     Mean dependent var 1.388286 

Adjusted R-squared 0.718985     S.D. dependent var 0.877357 

S.E. of regression 0.465095     Akaike info criterion 1.441901 

Sum squared resid 43.91155     Schwarz criterion 1.952529 

Log likelihood -136.5863     Hannan-Quinn criter. 1.647694 

F-statistic 18.83445     Durbin-Watson stat 1.439576 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 اختبار لرضي: الدراس:    •

الشر ة، حو مه الشر اع، حجتم الشتر ة )األصتول(، ه اك أثر ) مر 
 ستتبة المديو يتتة، حصتتة الشتتر ة )ربحيتتة الشتتر ة((  لتتى مستتتوى تطبيتتق 

 التحفظ المحاسبي

، والتذي (4ويم ن تويي   تائج اختبار هذه الفريية في الجدول رقم )
مع وية ال موذج، حيث تبتين أن للمتغيتراع ) متر الشتر ة، والعائتد   يوي 

 أثر  لى مستوى التحفظ المحاسبي، ألن مستوى المع وية  ان  لى السهم(  

 

%(، في حين تبين  دم وجود أثر لبتاقي العوامتل  لتى مستتوى 5أقل من )
%،  ما تبين 5التحفظ المحاسبي با تبار أن مستوى مع ويتها  ان أ بر من  

( وهي تع ي  دم وجود ارتباط 1.63تساوي )  Durbin-Watsonأن قيمة  
بين (،  ما ت2.5-1.5بين المتغيراع المستقلة ب و ها تقع في المدى المقبول )

أن الش ل اال تشاري قري  من التوزيع الطبيعي وهتو  تاآلتي  متا مويت  
 (:2بالش ل رقم )
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 (  اختبار لرضي: الدراس: 6ةدوا )

Dependent Variable: Y1   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/15/19   Time: 10:52   

Sample: 2009 2016   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 30   

Total panel (unbalanced) observations: 238  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.632512 2.347540 0.695414 0.4876 

 0.0053 2.816406 0.015694 0.044199 عمر الشركة 

 0.6843 0.407240- 0.953880 0.388458- حوكمة الشركات 

 0.6241 0.490853- 0.320405 0.157272- حجم الشركة 

 0.7797 0.280120- 0.004378 0.001226- نسبة المديونية 

 0.0000 4.309534- 0.102476 0.441623- العائد على السهم 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.759299     Mean dependent var 1.388286 

Adjusted R-squared 0.718985     S.D. dependent var 0.877357 

S.E. of regression 0.465095     Akaike info criterion 1.441901 

Sum squared resid 43.91155     Schwarz criterion 1.952529 

Log likelihood -136.5863     Hannan-Quinn criter. 1.647694 

F-statistic 18.83445     Durbin-Watson stat 1.639576 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  اختبار التوزيع ال بيعي2الشكا رقو )

 

 :دتائج الدراس: -5

 :توصلع الدراسة إلى ال تائج التالية

أن الشر اع الصت ا ية المدرجتة ببورصتة  متان بصتفة  امتة تطبتق  -1
إ تداد تقاريرهتا الماليتة، بش ل م خفض سياسة التحفظ المحاستبي   تد  
(، ودراستة ) بتد 2014وهذه ال تيجة تتفق مع  تيجتة دراستة )ال جتار،  

(، ال تتفتق هتذه  تيجتة متع دراستة )المشتهدا ي وحميتد، 2013المجيد،  
2014.) 

ه اك أثر لعمر الشر ة  لى مستوى التحفظ المحاسبي لتدى الشتر اع   -2
 .الص ا ية المدرجة ببورصة  مان

يتتة الشتتر اع  لتتى مستتتوى التتتحفظ المحاستتبي لتتدى ه تتاك أثتتر لربح  -3
  .الشر اع الص ا ية المدرجة ببورصة  مان

ليس ه اك أثر لحو مة الشر اع  لى مستوى التتحفظ المحاستبي لتدى   -4
الشر اع الص ا ية المدرجة ببورصة  مان، وهي  تيجتة ال تتفتق متع 

 (.2015(، ودراسة )أبو جراد،  2011دراسة ) بد الملك،  
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ه اك أثر ل ستبة المديو يتة  لتى مستتوى التتحفظ المحاستبي لتدى ليس    -5
الشر اع الص ا ية المدرجة ببورصة  مان، وهتي  تيجتة موافقتة متع 

 .(  2012 تيجة دراسة )حمدان 

ليس ه تاك أثتر لحجتم الشتر ة  لتى مستتوى التتحفظ المحاستبي لتدى   -6
الشر اع الص ا ية المدرجة ببورصة  مان، وهي  تيجتة ال تتفتق متع 

 .(2013 (، ودراسة ) بد المجيد،   22012 تيجة دراسة )حمدان،  

 :توجيات الدراس: -6

 :ب اء  لى ال تائج التي تم التوصل إليها فيم ن  رض التوصياع اآلتية

تطبيتتق إجتتراءاع رقابيتتة أ ثتتر صتترامة  لتتى الشتتر اع الصتت ا ية   -1
المدرجة في بورصة  مان، وااللتزام بمستوى أ لى للتحفظ المحاستبي 

إ تتداد التقتتارير الماليتتة، وذلتتك ليتتمان الشتتفافية والمصتتداقية فتتي    تتد
 .قوائمها المالية  بر تقيدها بالتحفظ المحاسبي

توصي الدراسة الجهاع المشرفة والم ظمة لعمل هذه الشر اع بتإلزام   -2
الشر اع التي ال تطبق ةلياع وقوا د حو متة الشتر اع بتطبيقهتا   تد 

 لى حقوق المساهمين من التغيراع غيتر  إ داد التقارير المالية، حفاظا
 .المبررة في السياساع المحاسبية والتقديراع المحاسبية

 :المراةع

(، العالقتتة بتتين التتتحفظ فتتي السياستتاع 2015أبتتو جتتراد، رجتت  ستتعيد) -
المحاستتبية والحا ميتتة المؤسستتية وأثرهمتتا  لتتى جتتودة اإلفصتتا   تتن 

المدرجتتة فتتي بورصتتة فلستتطين، البيا تتاع الماليتتة للمصتتارف المحليتتة 
 ()رسالة ماجستير غير م شورة،  لية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة

(، اختبتار ال متوذج فتي  متاذج البيا تاع 2012ةل جمال، ز ريا يحيتى ) -
الطولية الثابتتة والعشتوائية، المجلتة العراقيتة للعلتوم اإلحصتائية، العتدد 

21.  

فظ المحاسبي وجتودة األربتا  فتي : أ(، التح2012حمدان،  الم محمد ) -
ستتوق البحتترين لتتألوراق الماليتتة، مجلتتة دراستتاع الخلتتيج والجزيتترة 

 .144العربية، العدد 

:  (، العوامتتتل المتتتؤثرة فتتتي التتتتحفظ 2012حمتتتدان،  تتتالم محمتتتد ) -
المحاسبي   د إ داد التقارير المالية: دليل من األردن، المجلتة األرد يتة 

 .1 دد ، 8في إدارة األ مال، المجلد  

(، أثر التتحفظ المحاستبي  لتى العالقتة 2021الدسوقي، فاطمة محمود ) -
بين  دم تماثل المعلوماع ومستوى ال قدية المحتفظ بهتا  لتى الشتر اع 
المساهمة المصرية، مجلة  لمية متخصصة ومح متة تصتدر  تن قستم 

، 25المحاسبة والمراجعة، ب ليتة التجتارة، جامعتة  تين شتمس، المجلتد 
 .1العدد

(، ممارستة التتحفظ المحاستبي وتأثيرهتا فتي 2017لزهرة،  رار سليم)ا -
تحسين  فاءة القراراع االستثمارية وتعزيز قيمة الشر ة، مجلتة الغتري 

 .3، العدد  14للعلوم االقتصادية واإلدارية، العراق، المجلد  

(، التحفظ المحاسبي   تد إ تداد التقتارير الماليتة 2009السهلي، محمد ) -
جامعتة -اهمة الستعودية، المجلتة العربيتة للعلتوم اإلداريتةللشر اع المس

 .1، العدد  16ال ويع، ال ويع، المجلد  

(، أثتتر التتتتحفظ 2017شتتا ر، أميتتر صتتاح ؛  لتتى، متتاهر  تتاجي ) -
المحاسبي في شفافية اإلفصا   ن المعلوماع المحاستبية، مجلتة ال توع 

تصتاد، العتدد للعلوم االقتصادية واإلدارية، تصدر  ن  ليتة اإلدارة واالق
25. 

(، أثتر ت  ولوجيتتا المعلومتاع واالتصتتاالع 2011الشتوريجي، مجتتدي ) -
 لى ال مو االقتصادي في الدول العربية"، الملتقى الدولي الخامس حتول 
رأس المال الف ري في م ظماع األ مال العربية فتي ظتل االقتصتادياع 

باإلشتراف   الحديثة،  لية العلوم االقتصتادية والتجاريتة و لتوم التيستير، 

العلمتتي لمخبتتر العولمتتة واقتصتتادياع شتتمال أفريقيتتا جامعتتة حستتيبة بتتن 
 .بو لي بالشلف، الجمهورية الجزائرية

(، أثر استخدام سياستة التتحفظ المحاستبي  لتى 2018صبري ة، شراقة ) -
مالءمة وموثوقية المعلوماع المحاسبية في شر اع التتأمين الجزائريتة: 
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