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تقدير درجة التحفظ المحاسبي للقوائم المالية في الشركات المدرجة في بورصة عمان باستخدام
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المستخلص :

تناوؿ ىذا البحث موضوع التحفع المحاسبي مف خالؿ جممة مف األىداؼ أىميا تحقيق

المساىمة الفكرية والنظرية في موضوع التحفع المحاسبي وأىميتو وانواعو ودوافع استخدامو ومف ثـ
بياف اىـ اإليجابيات والسمبيات الخاصة بيا ,اما في الجانب العممي فييدؼ إلى استخداـ اسموب

التحميل واالختبار االحصائي لغرض التوصل إلى الحقائق العممية التي تقدر درجة التحفع
المحاسبي في القوائـ المالية لمشركات المدرجة في بورصة عماف وامكانية اعتمادىا مستقبالا ,وقد
كانت القوائـ المالية المستخدمة في البحث لمدة ثالث سنوات (مف كانوف الثاني  – 2013ولغاية

نياية كانوف األوؿ  )2015كذلؾ اختار الباحثوف عينة مف واقع المشاىدات السنوية ل ػ ػ ()70
شركة مدرجة في بورصة عماف  .وتوصل البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات أىميا ىي إف

اغمب الشركات المدرجة في بورصة عماف تمارس التحفع المحاسبي عند االفصاح عف نتائج
المركز المالي بمعدؿ ( ,)%32.7واف التحفع المحاسبي كاف مرتفع في قطاع الصناعة اذ بمغ

( )%56.4ويمييا القطاع المالي بنسبة ( . )%37.3واتضح مف البحث إف اغمب الشركات
المدرجة في بورصة عماف تستجيب لألخبار السيئة بمقدار ( )0.608مرة مف درجة استجابتو

لألخبار الجيدة.

الكممات االفتتاحية  :التحفع المحاسبي  ,نموذج . Basu
Estimate the Degree of Accounting Conservatism in the Financial
Statement of Companies Listed on the Amman Stock Exchange Using the
)Basu Model,(Analytical study
Abstract:
This research dealt with the subject of the accounting conservatism
through a number of objectives, the most important of which is to achieve
intellectual and theoretical contribution in the subject of the accounting
conservatism and its importance and types and motives of its use and then
to explain the most important pros and cons of it.
In the practical aspect it aims to use the method of statistical analysis
and testing for the purpose of reaching the scientific facts that the estimate
of the degree of accounting conservatism in the financial statements of
companies listed on the Amman Stock Exchange and the possibility of
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their adoption in the future, the duration of the financial statement period
of three years (January 2013 - until the end of December 2015) .
The researchers selected a sample of (70) companies listed on the
ASE. The results of the study were found to be the most important of
which was that most companies listed on the Amman Stock Exchange
adopted the principle of accounting reservation when disclosing the results
of the financial position at a rate of 32.7%. The accounting reservation was
high in the industrial sector at 56.4% , Followed by the financial sector
(37.3%). The study also showed that most of the companies listed on the
ASE respond to bad news by (0.608) times of their response to good news.
Keywords: Accounting Conservatism  Basu Model
المقدمة :عمى مدػ العقد الماضي ,اصبح التحفع المحاسبي موضوعا نشطا في مجاؿ البحوث
التجريبية في ادبيات االدارة المالية والمحاسبة .وىو احد اقدـ واىـ المبادغ المحاسبية ,وبصفة عامة

فإف المحاسب يميل إلى نزعة التحفع في حالة مواجية عدـ اليقيف في المعامالت االقتصادية مف
خالؿ تقديـ تقارير بقيـ اقل لمموجودات وااليرادات ووضع تقديرات اعمى لقيـ المطموبات

والمصروفات .اف التحفع المحاسبي يضمف عدـ المبالغة في تقدير المصروفات عف طريق

تخفيضيا وزيادة تقدير االيرادات .اذ يبدوا اف مفيوـ التحفع لو ارتباط بمفيوـ التحقق ,حيث اف

التحفع يعني ضمنا عدـ االعتراؼ بالربح قبل تحققو .ينظر المحاسبوف حديثا إلى التحفع تحت
منظور الحذر في االعتراؼ بالمعامالت الخاضعة لشكوؾ اقتصادية حقيقية .اف النظرة الحديثة

لمتحفع المحاسبي ال تسمح بالتالعب المعتمد عند المحاسبيف عف طريق تقميل الدخل او االفراط

في الدخل في فترة اخرػ  ,عندما ال يكوف او يكوف ىناؾ قدر ضئيل مف عدـ اليقيف بالمعامالت
االقتصادية .لذلؾ فإف الخطوة االولى الميمة لفيـ التحفع المحاسبي في التقارير المحاسبية ىو

رصد وتقدير درجة التحفع في التقارير المالية  .وقد تزايدت مطالبات اصحاب المصالح في
الشركات بالتوجو نحو تطبيق ممارسات التحفع المحاسبي وذلؾ لكونو يساىـ في حماية اصحاب

المصالح وال يخفى عمينا اف موضوع التحفع المحاسبي لو اثار الكثير مف الجدؿ مما ترتب عميو
زيادة االىتماـ بو وبكيفية استخدامو ونظ ار ألىميتيا قد جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى آلية عمميا .
ومف ثـ تطبيق ذلؾ عمى مجموعة مف لمشركات المدرجة في بورصة عماف وذلؾ مف اجل مساعدة

االطراؼ ذات العالقة في اتخاذ القرار المناسب بشأنيا ,وبغية اإلحاطة بذلؾ يمكف معالجة
الموضوع وفق المباحث اآلتية :

المبحث األوؿ  :منيجية البحث .المبحث الثاني  :الدراسات السابقة .المبحث الثالث  :االطار
النظرؼ لمبحث .المبحث الرابع  :تقدير درجة التحفع المحاسبي واختبار الفروض المبحث الخامس
 :االستنتاجات والتوصيات .
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المبحث األول /منهجية البحث

أوالً  :مشكلة البحث :يعد موضوع التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية مف المواضيع التي نالت اىتمام ا
كبي ار مف قبل المنظمات المينية والباحثيف اذ ادركت اىمية الدور الذؼ يمعبو التحفع المحاسبي او
كما يسميو االخروف بمبدأ الحيطة والحذر حيث اصبح التحفع المحاسبي في الوقت الحاضر مطمبا

ضروريا مف جانب االط ارؼ المستفيدة مف التقارير المالية لما لو مف مزاياه العديدة .لذلؾ فإف
لمقوائـ المالية دور بالغ وميـ في مساعدة المستثمريف واصحاب المصالح في اتخاذ العديد مف

الق اررات وذلؾ مف خالؿ المعمومات التي تقدـ ليـ.ومف ىنا يمكف صياغة األسئمة البحثية التالية
لمعالجة المشكمة :

 .1ما ىو مستوػ درجة التحفع المحاسبي في الشركات المدرجة في بورصة عماف عند
االفصاح عف نتائج المركز المالي .

 .2ىل ىناؾ تبايف في درجة التحفع المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات المدرجة
في بورصة عماف  .ولماذا تختمف درجة التحفع مف قطاع إلى اخرػ؟

ثانياً  :أهمية البحث  :ينبثق اىمية البحث مف أىمية المشكمة التي يعاني منيا اصحاب المصالح

في اتخاذ الق اررات المقدمة ليـ في القوائـ المالية ودور التحفع المحاسبي في دعـ تمؾ الق اررات
فضالا عف اىمية العوائد عمى االسيـ العادية حيث يسمط الضوء عمى التحفع المحاسبي وتقدير

درجة ىذا التحفع في القوائـ المالية لمشركات المدرجة في بورصة عماف .ومف جانب أخر ترسيخ

المفاىيـ العممية المعاصرة لألدبيات المتعمقة بالموضوع وعرضيا بطريقة واضحة ومتكاممة لغرض
رفد المكتبة العممية بما يعزز أدبيات اإلدارة المالية والمحاسبة واألسواؽ المالية .

ثالثاً  :أهداف البحث :ييدؼ البحث بصفة اساسية إلى تسميط الضوء عمى اىمية تقدير درجة

التحفع المحاسبي لممعمومات التي يتضمنيا القوائـ المالية لمشركات المدرجة في بوصة عماف .ففي

الجانب النظرؼ ييدؼ إلى توضيح متغيرات البحث والمفاىيـ المتعمقة بالتحفع المحاسبي واىميتة
وانواعو ومبررات ودوافع استخدامو ومف ثـ بياف اىـ اإليجابيات والسمبيات الخاصة بيا ,ومف جانب

اخر مراجعة المفاىيـ المتعمقة بالعائد عمى االسيـ وكيفية احتسابيا .اما في الجانب العممي فييدؼ
إلى استخداـ اسموب التحميل واالختبار االحصائي لغرض التوصل إلى الحقائق العممية التي يبيف
تقدير درجة التحفع المحاسبي في القوائـ المالية لمشركات المدرجة في بورصة عماف.
رابعاً  :فرضيات البحث :يسعى البحث إلى اختبار الفرضيتيف اآلتيتيف :

 .1تمارس الشركات المدرجة في بورصة عماف التحفع المحاسبي عند االفصاح عف نتائج
المركز المالي .
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 .3ىناؾ تبايف في درجة التحفع المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات المدرجة في
بورصة عماف .

خامساً  :حدود البحث :

 .1الحدود المكانية  :بورصة عماف .

 .2الحدود الزمانية  :اعتماد البيانات السنوية ألسيـ الشركات عينة البحث مف 2013/1/1
ولغاية  2015/12/31مع االستفادة مف بيانات .2012

سادساً  :عينة البحث:تـ اختيار عينة مف أسيـ الشركات المدرجة في بورصة عماف (سوؽ االوؿ

فقط) خالؿ مدة البحث مف كافة القطاعات االقتصادية (المالي ,الخدمات ,الصناعة) وكما يوضحو

الجدوؿ (. )1

جدوؿ ( )1الشركات عينة البحث
ت

القطاع

عدد الشركة في القطاع

النسبة المئوية %

1

المالي

31

% 44

2

الخدمات

20

% 29

3

الصناعة

19

% 27

المجموع

70

% 100

المصدر  :موقع بورصة عماف (. )www.ase.com.jo

سابعاً  :األساليب اإلحصائية والمالية المستخدمة في البحث :

 -1تقدير درجة التحفع المحاسبي حسب نموذج  : Basuوتـ حسابو وفق المعادلة ( )1وبالصيغة
اآلتية :

⁄
إذ إف :

تمثل ربحية السيـ لمشركة  iفي نياية السنة t

:

تمثل سعر السيـ لمشركة  iفي بداية السنة

:

العوائد السوقية عمى االسيـ

:

ثابت عالقة االنحدار

:

متغير وىمي ثنائي القيمة ,يأخذ قيمة ( )1اذا كانت العوائد سالبة وقيمة ( )0لغير ذلؾ:
معامالت االنحدار لممتغيرات المستقمة
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:

الخطأ العشوائي ,ويمثل المتغيرات العشوائية التي ال يفسرىا النموذج
 -2العائد عمى السيـ  :تـ حسابو وفق المعادلة ( )2وبالصيغة اآلتية :

إذ إف :
العائد المتحقق لمسيـ

سعر السيـ في نياية الفترة (سعر البيع )

سعر السيـ في بداية الفترة (سعر الشراء)
المبحث الثاني /الدراسات السابقة

مقسوـ األرباح

:

:

:
:

اوالً  :الدراسات العربية
 .1دراسة الطائي والكعبي ( )2016بعنواف "اثر استقاللية المدقق عمى ممارسة التحفع

المحاسبي بحث تطبيقي في شركات القطاع المالي المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية" .
والذؼ ييدؼ إلى مناقشة استقاللية كل مف المدقق والتحفع المحاسبي ومف ثـ عرضيا ,وكذلؾ

التأكد مف مدػ استقاللية مدققي الحسابات في الشركات ومكاتب التدقيق ,ومف ثـ قياس مستوػ
التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية لتمؾ الشركات ,وقد خمصت الدراسة إلى جممة مف االستنتاجات

والتي منيا تأثير استقاللية المدقق بحجـ مكتب التدقيق اذ كمما زاد حجـ المكتب زاد معو

استقاللية المدقق وكذلؾ يؤثر في تحسيف مستوػ التحفع المحاسبي وفي نفس الوقت استنتجت
الدراسة اف حجـ الشركات الخاضعة لمتدقيق ال يؤثر في تحسيف مستوػ التحفع المحاسبي في

القوائـ المالية في المصارؼ كما وخمصت الدراسة إلى جممة مف التوصيات والتي منيا ضرورة
التأكيد عمى الييئات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمينة التدقيق عمى الشركات في العراؽ عمى

وجود مستوػ مقبوؿ مف التحفع المحاسبي في البيانات التي تتظميا القوائـ المالية والتي يتـ

تدقيقيا مف قبميا .

 .3دراسة عمي وشاكر ( )2017بعنواف "اثر التحفع المحاسبي في شفافية االفصاح عف

المعمومات المحاسبية دراسة تطبيقية في عينو مف الشركات الصناعية المدرجة في سوؽ العراؽ

لألوراؽ المالية" .والذؼ ييدؼ إلى عرض مفيوـ واىمية وطرؽ قياس كل مف التحفع المحاسبي
واالفصاح عف المعمومات المحاسبية وذلؾ مف خالؿ ايجاد العالقة االحصائية بينيما .وقد تـ

قياس التحفع المحاسبي باستخداـ مقياس القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية لحقوؽ الممكية في
245

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

حيف تـ استخداـ مقياس ) (standard and poors modelلقياس شفافية االفصاح عف

البيانات المحاسبية باالعتماد عمى القوائـ المالية المنشورة لتمؾ الشركات وتوصل البحث إلى

مجموعة مف النتائج والتي منيا وجود عالقو اثر وارتباط قوؼ بيف التحفع المحاسبي واالفصاح
والشفافية لممعمومات المحاسبية والزاـ عدد كبير مف الشركات الصناعية العراقية بتطبيق التحفع

المحاسبي .

 .2دراسة حسف ومحسف ( )2016بعنواف تأثير اليات حوكمة الشركات في ممارسة التحفع

المحاسبي بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية .
والذؼ ييدؼ إلى اختبار عالقة التأثير بيف كل مف اليات الحوكمة والتحفع المحاسبي لعينة مف

المصارؼ المدرجة اسيميا في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية ( لممدة مف  )2013-2008وقد

اظيرت نتائج الدراسة بوجود عالقة تأثير عكسية لكل مف حجـ مجمس االدارة والممكية االدارية
في ممارسات التحفع المحاسبي وعالقة تأثير طردية بيف كل مف نسبة تركز الممكية وتقرير

مراقب الحسابات مع ممارسات التحفع المحاسبي وفق ا لنموذج ( )Basuفظالا عف وجود

مؤشرات في تطبيق اليات الحوكمة مف قبل المصارؼ عينة الدراسة خالؿ مدة البحث ومف اىـ
التوصيات التي خرجت بيا الدراسة ىو زيادة االىتماـ بالتقرير الذؼ يعده مراقبي الحسابات
ألبداء راييـ عف القوائـ المالية لمشركات الخاضعة لمتدقيق واعادة النظر بالفقرات التي تحتوييا

وذلؾ بتخصيص فقرة تتضمف ابالغو عف مدػ التزاـ تمؾ المصارؼ بممارسة مستوػ مقبوؿ

لمتحفع المحاسبي في قوائميا المالية.

 .3دراسة عبدهللا وحسيف ( )2016بعنواف "استعماؿ مفيومي التحفع و االستحقاؽ وانعكاسيما
في تعزيز جودة االبالغ المالي"  .والتي ىدفت إلى تسميط الضوء عمى العالقة بيف كل مف

التحفع المحاسبي وبيف ممارسة االستحقاؽ وذلؾ لكوف اف التحفع المحاسبي اصبح مطمبا"
ضروريا" مف قبل االطراؼ المستفيدة مف القوائـ المالية  .وكاف مف الضرورؼ ايجاد عالقة

متوازنة بيف التحفع المحاسبي واالستحقاؽ المحاسبي لتعزيز جودة االبالغ المالي وقد توصل

البحث إلى مجموعة مف االستنتاجات منيا وجود تأثير معنوؼ بيف التحفع المحاسبي واالستحقاؽ
مما يعبر ىذا التأثير عمى وجود عالقو متوازنة بيف المتغيريف المستقميف والمتغير المعتمد مما

يدؿ عمى وجود ابالغ مالي جيد .

 .4دراسة اقباؿ والقضاة ( )2014بعنواف "اثر االزمات المالية في دعـ سياسة التحفع
المحاسبي دراسة في الشركات المساىمة االردنية"  .وىدفت إلى بياف اثر األزمات المالية عمى
التحفع المحاسبي وبياف التفسيرات العديدة لمتحفع والوقوؼ عمى سمبيات وايجابيات التحفع
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المحاسبي ومعرفة التحديات التي تواجو كل مف المحاسبة بشكل عاـ والمحاسبيف بشكل خاص

خالؿ االزمات التي يمر بيا البالد وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات والتي
منيا زيادة استخداـ مبدأ التحفع المحاسبي مف قبل الشركات المساىمة وذلؾ نظ ار لألزمات
العديدة التي يتعرض ليا البالد والتي تعد وسيمة اساسية لنجاة المحاسبيف .كما اف مف اسباب
تمسؾ الشركات بالتحفع المحاسبي ىو القضاء عمى حاالت الغش والتالعب الذؼ يؤدؼ في

كثير مف االحياف إلى افالس الشركات .وتكمف اىمية التحفع المحاسبي في مواجية حاالت عدـ
التأكد التي قد يواجو الشركة  .كما وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات منيا انتياج

الشركات مبدأ وسياسة التحفع المحاسبي عند اعداد قوائميا المالية.

 .5دراسة عبيد (" )2010دور االستثمار المؤسسي في زيادة درجة التحفع المحاسبي في

القوائـ المالية المنشورة دراسة نظرية وميدانية عمى الشركات المقيدة في السوؽ المالية السعودية"
 .والتي تيدؼ إلى بياف دور االستثمار المؤسسي في اسيـ الشركة في زيادة درجة التحفع
المحاسبي لمقوائـ المالية لتمؾ الشركات اذ تناوؿ الباحث في دراستو دور االستثمار المؤسسي

كألية مف اليات حوكمة الشركات في زيادة درجة التحفع المحاسبي لتمؾ القوائـ وقد توصل

الباحث إلى مجموعة مف االستنتاجات منيا اف زيادة نسبة التحفع المحاسبي في القوائـ المالية
لمشركات ناتج عف زيادة نسبة ممكية مؤسسات االستثمار في اسيـ الشركة اذ توصل الباحث إلى

وجود عالقة معنوية بيف نسبة ممكية مؤسسات االستثمار وبيف درجة التحفع المحاسبي.

 .6دراسة حمداف (" )2012العوامل المؤثرة في درجة التحفع المحاسبي عند اعداد التقارير

المالية" والتي ييدؼ إلى تقييـ مستوػ التحفع المحاسبي والبحث عف العوامل المؤثرة فيو وبياف
مدػ تبايف الشركات المساىمة العامة االردنية في درجة تحفظيا المحاسبي ومدػ مديونيتيا

وطبيعة نشاطيا .وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج منيا وجود تبايف في مستوػ
التحفع المحاسبي عند اعداد التقارير المالية بيف القطاعات االقتصادية اذ احتل قطاع البنوؾ

المرتبة االولى مف حيث التحفع المحاسبي ويميو التأميف ثـ الخدمات اما القطاع الصناعي فقد
احتمت المرتبة االخيرة .

 .7دراسة النجار ( )2014بعنواف "قياس مستوػ التحفع المحاسبي في القوائـ والتقارير المالية

واثره عمى القيمة السوقية لمسيـ دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة المدرجة في

بورصة فمسطيف"  .والتي تيدؼ إلى تحديد مستوػ التحفع المحاسبي في القوائـ المالية وبياف اثره
عمى القيمة السوقية لمسيـ ومف ثـ تقديـ معمومات مفيدة لممستثمريف حوؿ مستويات التحفع
المحاسبي لمقوائـ المالية والتي تساىـ في تقييـ شفافية االفصاح المالي مف قبل الشركات
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المساىمة عينة البحث وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف االستنتاجات منيا اف مستوػ التحفع

المحاسبي لمقوائـ المالية تختمف باختالؼ القطاع االقتصادؼ الذؼ تنتمي لو الشركة .اذ سجل

قطاع البنوؾ والتاميف اعمى مستوػ لمتحفع المحاسبي في حيف سجل القطاع االستثمارؼ ادنى
مستوػ لمتحفع المحاسبي .كما واظيرت الدراسة وجود اثر ايجابي الرتفاع مستوػ التحفع عمى
القيمة السوقية لمسيـ لمشركات عينة الدراسة.

 .8دراسة حمداف ( ) 2014بعنواف "التحفع المحاسبي وجودة االرباح في سوؽ البحريف

لألوراؽ المالية" .والتي تيدؼ إلى قياس مستوػ التحفع المحاسبي لمتقارير المالية لمشركات عينة
البحث كما وتيدؼ إلى عرض العوامل المؤثرة في مستوػ التحفع المحاسبي لتمؾ الشركات وقد
استخدـ البحث منيجيف مختمفيف لقياس مستوػ التحفع المحاسبي والعوامل المؤثرة فيو يتمثل
المنيج األوؿ بنموذج ) )Basuفي حيف يتمثل المنيج الثاني بمدخل القيمة السوقية ومف اىـ

النتائج التي توصمت ليا الدراسة وجود مستوػ مقبوؿ مف التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية
لمشركات عينة البحث فضال" عف اف الشركات كبيرة الحجـ تتميز تقاريرىا المالية بالتحفع اكثر

مف الشركات صغيرة الحجـ .مع اإلشارة اف قطاع الخدمات في سوؽ البحريف ىو اكثر
القطاعات تحفظا" في تقاريرىا المالية اما عف جودة االرباح فمـ تتوصل الدراسة إلى اية عالقة

بيف التحفع المحاسبي وجودة االرباح.

ثانياً  :الدراسات االجنبية :

 -1دراسة ) (Garcia et al.,2011بعنواف "التحفع المحاسبي المشروط وتكمفة راس الماؿ

"والتي ىدفت إلى اختبار مدػ العالقة بيف التحفع المشروط وبيف تكمفة حق الممكية لعينة مف
الشركات االمريكية لمفترات مف  2003-1975مف خالؿ استخداـ اختباريف تمثل االوؿ باختبار
تسعير االصوؿ والتي كاف اليدؼ منيا معرفة فيما اذا كانت الشركات االكثر تحفظا" تحقق

عائدات منخفضة في حيف تمثل االختبار الثاني باختبار التكمفة الضمنية لراس الماؿ والتي كاف
اليدؼ منيا لمعرفة وتحميل العالقة بيف التحفع المشروط وتكمفة حق الممكية وقد اظيرت الدراسة
مجموعة مف النتائج منيا وجود عالقة عكسية بيف التحفع المشروط وتكمفة حق الممكية مرجعو

سبب ذلؾ إلى تبايف التقرير عف الخسائر مقارنة باألرباح والذؼ ادػ بدوره إلى خفض تكمفة حق

الممكية.

 -2دراسة ( )Fan & Zhang, 2012بعنواف "التحفع المحاسبي الكمي وجودة المعمومات" .
وىدؼ البحث الكشف عف المعمومات ذات الجودة العالية ,وتحديد سياسة محاسبية مثمى مف

خالؿ تمكيف الشركة مف السيطرة عمى جودة المعمومات المحاسبية .النموذج الذؼ استخدـ في

248

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

ىذه الدراسة بيف اف النظاـ المحاسبي ال يتأثر فقط بنوعية المعمومات التي تستند عمى النتائج

فعمية ولكف يتأثر بنوعية المعمومات المستندة عمى التوقعات .وىذا ما قد يؤدؼ إلى زيادة مستوػ
التحفع مع تقميل الحيطة والحذر.

 -3دراسة ( )Gigler,F. & T. Hemmer, 2001بعنواف "التحفع وسياسة االفصاح المثمى

والتوقيت االمثل لمتقارير المالية" .ركزت دراستيـ عمى تطوير نظرية لمعالقة بيف التقارير المالية

االساسية واالدارة  ,والدافع مف االفصاح االختيارؼ في الوقت المناسب .توصمت دراستيـ إلى اف

الشركات ذات التحفع المحاسبي االكثر ال يمكنيـ االفصاح االختيارؼ لمتقارير المالية في الوقت
المناسب مف الشركات االقل تحفظا  .لذلؾ فإف الشركات االقل تحفظا تعكس تقاريرىا في الوقت
المناسب  .وبذلؾ تعتمد نظرية الدراسة عمى كيفية التي تتحدد بيا التقارير المالية االلزامية

لمشركات التي تختار تقديـ االفصاح االختيارؼ والوقائي لمتقارير المالية .

 -4دراسة ( )Chen et al.,2007بعنواف "عالقة التحفع في المعايير المحاسبية والحوافز

وادارة االرباح"  .ييدؼ البحث إلى دراسة دور معايير التحفع المحاسبي ومعالجة االختالؿ

الوظيفي الذؼ يسعى إلى اخفاء التالعب باألرباح  .وجد اف الشركات التي تتالعب باألرباح
وتقدميا كمعمومات جيدة في التقارير المحاسبية تيدؼ لمحصوؿ عمى مكاسب خاصة تتعارض
مع الفائدة االجتماعية  .اي ان التحفظ المحاسبي ينعكس ايجابا على صاحب المنشأة كتقرير محفز.

 -5دراسة ) )Lara and Mora, 2004بعنواف "الميزانية العمومية ازاء التحفع عمى المكاسب

في اوروبا ,بحث يستعرض المحاسبة االوربية"  .ييدؼ البحث إلى دراسة مستوػ التحفع
المحاسبي مف خالؿ ثمانية دوؿ اوربية ( المممكة المتحدة  ,المانيا ,فرنسا ,سويسرا ,ىولندا,
ايطاليا ,اسبانيا وبمجيكا) وتقييـ الداللة االحصائية لالختالفات فيما بيف تمؾ الدوؿ .وركز البحث

عمى التحفع في الميزانية العمومية والتحفع عمى المكاسب .كشفت الدراسة عف المشاكل
المحتممة في استخداـ نماذج قياس تحفع الميزانية العمومية واخي ار تناوؿ البحث ما اذا كاف مف

الممكف اف تتأثر ىيكمية البمداف المختمفة بنتائج نسبية لمبحث .اظيرت النتائج اف البمداف قيد

الدراسة تمارس التحفع في كال مف الميزانية العمومية والمكاسب باإلضافة إلى ذلؾ اظيرت
البمداف ممارسة التحفع اكبر في الميزانية العمومية واختالفا غير واضح في التحفع عمى

المكاسب بالرغـ مف انيا تميل إلى اف تكوف اكبر في المممكة المتحدة .واخي ار وجدوا اف ممارسة

التحفع في الميزانية العمومية مرتبطة بانخفاض مستوػ التحفع في المكاسب.

 -6دراسة ( )Zhang & Penman,3333بعنواف "التحفع المحاسبي وجودة االرباح وعائدات
االسيـ" .ناقش البحث الشركات التي تمارس التحفع المحاسبي وكيف يؤثر حجـ االستثمار عمى

جودة االرباح  .ووجدوا اف نمو االستثمار قد يكوف احتياطيات ويقمل مف االرباح اما تخفيض
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االستثمار يحرر تمؾ االحتياطيات ويزيد مف االرباح  .اذا كاف التغيير في االستثمار مؤقت فإف

االرباح الحالية تكوف مؤقتة ايضا او مبالغ بيا وبالتالي فيي ليست مؤش ار جيدا لألرباح  .لذلؾ
فإف ىدؼ الدراسة ىو تطوير نموذج قياس مستقبمية لمتأثير المشترؾ بيف االستثمار والتحفع
المحاسبي .وتوصموا إلى اف قياس التأثير المشترؾ لالستثمار والتحفع المحاسبي وجد فروقات
في العائد التشغيمي عمى صافي موجودات التشغيمية مقارنة مع العائد الحالي عمى صافي

الموجودات التشغيمية  .باإلضافة تتوقع تأثير ىذه القياسات عمى عوائد االسيـ ايضا  ,اذ تبيف

اف المستثمريف ال يستطيعوف ادراؾ اف الجمع بيف التحفع و والتغير في االستثمار قد يطرح
تساؤالا عف جودة تقارير االرباح.

ثالثاً  :موقف البحث الحالي من الدراسات السابقة :يعد ىذا البحث امتدادا استكماالا لألدبيات

االدارة المالية والمحاسبة والتي تناولت موضوع التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية في الشركات

المدرجة في بورصة عماف والعوائد السوقية لالسيـ باستخداـ نموذج  . Basuاذ تميز ىذا البحث
عف الدراسات السابقة في محاولة معرفة درجة التبايف في مستوػ التحفع المحاسبي بيف قطاعات
بورصة عماف ودرجتو لدػ ىذه الشركات ,كذلؾ وينتظر مف البحث اف تقدـ معمومات ميمة

لمستخدمي الق اررات ومنظمي مينة المحاسبة في عماف خاصة ولممستثمريف في العالـ والكشف عف

مدػ التحفع المحاسبي في القوائـ المالية في الشركات بورصة عماف.
المبحث الثالث/االطار النظري للبحث

اوالً  :مفهوم التحفظ المحاسبي  :يعد مفيوـ التحفع المحاسبي مف المفاىيـ التي تثير الجدؿ حتى
يومنا ىذا .ويؤدؼ دو ار ميم ا في الممارسات المحاسبية عمى الرغـ مف االنتقادات الموجية اليو.

وظيرت الحاجة إلى التحفع المحاسبي مع ظيور نظرية الوكالة وذلؾ لحل المشاكل التي

تظير بيف المديريف وحممة االسيـ (.حمداف .)182,2014,ومف ناحية اخرػ فإف ىناؾ مف ينظر

إلى مفيوـ التحفع المحاسبي بأنو ناتج عف حاالت عدـ التأكد والتي عمى اساسيا يتـ االعتماد عمى

ادلة اكثر فيما يتعمق باالعتراؼ باإليرادات او المكاسب وذلؾ مقارنة باألدلة المستخدمة لالعتراؼ
بالمصروفات والخسائر والذؼ بدوره يؤدؼ إلى تأثر كل مف الموجودات وااليرادات باالنخفاض

وتأثر كل مف المطموبات والمصروفات بالزيادة ومف ثـ بالتأثير السالب عمى حقوؽ الممكية(عبد

المجيد . )145,2013,ويرػ ( )Guay & Verrecchia,2007اف التحفع المحاسبي يمثل تطو ار
لمبدأ الحيطة والحذر والذؼ يقضي باألخذ بنظر االعتبار جميع المصاريف والخسائر المتوقع

حدوثيا مع عدـ األخذ بنظر االعتبار كافة االرباح وااليرادات إلى اف يتـ تحقيقيا فعالا .واوضح انو

ال يوجد تعريف محدد ومتفق عميو لحد األف لمتحفع المحاسبي في الفقو المحاسبي  .فقد وردت
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تعاريف عديدة لمتحفع المحاسبي اذ عرؼ بأنو التحقق التفاضمي االزـ لالعتراؼ باألرباح مقابل

الخسائر .أؼ ىو الشكل المتطرؼ لمتحفع التقميدؼ ال تتوقع اؼ ربح ولكف تتوقع
الخسائر(.)Watts,2003وعرفت التحفع المحاسبي المشروط يعتمد عمى االخبار .عمى سبيل
المثاؿ عندما ت تاح االخبار السيئة يتـ تخفيض القيمة الدفترية لمموجودات مع ذلؾ عندما تتوفر

االخبار الجيدة فال يتـ تعديل القيمة الدفترية لمموجودات صعودا (.)Beaver&Ryan,2005

وينظر لمتحفع المحاسبي عمى انو ميل المحاسب إلى االعتراؼ وطمب االخبار الجيدة في القوائـ

المالية والمتحقق منيا بدرجة عالية مقارنتا باألخبار السيئة في القوائـ المالية (.(Basu, 1997.

في حيف عرفو اخروف بأنو رد فعل حذر لعدـ التأكد لمحاولة ضماف اف عدـ التأكد والمخاطر

المالزمة في اوضاع انشطة االعماؿ قد تـ اخذىا عمى نحو كاؼ (العتيبي. )22,2016,

ويعد الت حفع المحاسبي واحدة مف اىـ خصائص المبادغ المحاسبية المقبولة والتي يتـ استخدامو
في العديد مف الدوؿ وذلؾ ألىميتو مف النواحي العديدة منيا امكانية تأثيره عمى العالقة بيف االرباح

الحالية والتدفقات النقدية المستقبمية ويرجع نشوء ىذا التحفع عف حاالت عدـ التأكد التي يواجيا
المحاسب .وبشكل عاـ يمكف القوؿ اف التحفع المحاسبي ال يعتبر فرض مف الفروض المحاسبية

وانما تطبيقو يعد قيدا مف القيود عمى عممية القياس واالفصاح (الكبيسي .)53,2016,قد يستخدـ

مصطمح التحفع المحاسبي لإلشارة إلى االسموب او النيج المالي الذؼ يستخدمو المحاسب لتقميل
كمية المخاطر في المعمومات المحاسبية التي يتـ كشفيا في السجالت المحاسبية وبعبارة اخرػ فإف

التحفع يدور حوؿ عدـ االعتراؼ او القبوؿ باألرباح قبل اف يكوف ىناؾ حق قانوني يمكف التحقق
منو في الصفقة التي تولد االرباح ,اما فيما يتعمق بالنفقات فإنو ينبغي االعتراؼ اوالا بيذه النفقات

قبل اف يتـ التعرؼ عمى الدخل الوارد او االرباح ( . )Fan & Zhang, 2012وىناؾ مف يرػ اف
التحفع المحاسبي يندرج تحت مفيوميف االوؿ يتمثل بالمحددات او القيود المحاسبية المستخدمة
عند تقديـ المعمومات المحاسبية في حاالت عدـ التأكد او عند وجود شؾ في تقدير لممبالغ

المدفوعة او المستممة اذ يتـ االخذ بنظر االعتبار التقدير االقل تفاؤال لممبالغ المستممة واالكثر
تفاؤال لممبمغ المدفوعة .في حيف يتمثل المفيوـ الثاني بسياسة ثابتة تتبعيا الشركة مف خالؿ

استخداـ الطرؽ المحاسبية المتحفظة والمتمثمة باالنخفاض المستمر في صافي قيمة اصوؿ الشركة
مقارنة بالقيمة السوقية وذلؾ لتجنبيا اية مخاطرة يمكف اف تتعرض ليا مستقبال"(المشيداني

وحميد.)364,2014,

ثانياً  :اهمية التحفظ المحاسبي  :في الفترة االخيرة ناؿ موضوع التحفع المحاسبي االىتماـ مف

قبل الباحثيف في األسواؽ المالية العربية  ,اذ اف حجـ االلتزاـ بالمعايير ,وجودة األرباح ,وجودة
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اإلفصاح المالي ,تعد مف المؤشرات الميمة التي يعطي لمتحفع المحاسبي اىتمام ا اكبر .وىو احدػ
خصائص التقارير المالية اذ اف مبدأ التحفع ىو المفيوـ العاـ لالعتراؼ بالمصروفات والمطموبات

في أقرب وقت ممكف  ,بالمقابل تأجيل االعتراؼ باإليرادات والموجودات .كما ويمكف تمخيص

اىمية التحفع المحاسبي بالنقاط االتية (:عمي وشاكرAlsakini and ()5,2017,

)Alwawdeh,2015,232

 -1إف تطبيق التحفع المحاسبي يؤدؼ إلى تحقيق منافع ضريبية لكونو يستند إلى االعتراؼ المبكر

باالخبار السيئة (الخسائر) وتأجيل االعتراؼ باألخبار الجيدة األرباح حتى تحققيا والذؼ بدوره

يؤدؼ إلى تقميل الدخل الخاضع لمضريبة وتأجيمو إلى فترة الحقة.

 -2إ ف تطبيق التحفع المحاسبي يقمل مف عدـ التماثل في البيانات والمعمومات بيف المدراء
والمستثمريف.

 -3إف تطبيق التحفع المحاسبي يؤدؼ إلى تشجيع االدخار الوقائي مف خالؿ االعتراؼ باألخبار
السيئة وبالتالي االحتفاظ باألمواؿ وتجنب توزيعيا والتي يؤدؼ بالنياية إلى زيادة سيولة الشركة

وتعزيز موقفيا المالي.

 -4إف تطبيق التحفع المحاسبي يؤدؼ إلى ابتعاد المحاسبيف عف خطر نشر معمومات قد يتبيف فيما
بعد عدـ صحتيا او بالعكس.

 -5إف تطبيق التحفع المحاسبي يساعد عمى تقميل تكاليف الديوف وزيادة قيمة الموجودات الشركة
النقدية وكذلؾ مساعدة الشركة عمى تجنب الوقوع في المخاطر وخاصة مخاطر االفالس.

 -6إ ف زيادة التحفع المحاسبي في القوائـ المالية يساعد في زيادة تعزيز االفصاح عف المعمومات
المحاسبية في القوائـ المالية وذلؾ نظ ار الف تمؾ المعمومات تكوف معدة وفقا لممبادغ المحاسبية
المتعارؼ عمييا (حسف ومحسف.)10, 2016 ,

ثالثاً  :انواع التحفظ المحاسبي :يعد التحفع المحاسبي ميـ لمباحثيف ,وواضعي المعايير
ومستخدمي المعمومات المالية .لذلؾ فقد اىتمت الدراسات السابقة بالتفريق بيف نوعيف مف التحفع

المحاسبي ىما:

 -1التحفع الشرطي :ويسمى ايضا بالتحفع الالحق او التحفع المعتمد عمى األخبار ونعني بيذا
النوع مف التحفع تخفيض وتقميل القيمة الدفترية لصافي الموجودات في حالة حدوث اخبار سيئة
غير مرغوب بيا وبالتالي عدـ زيادة قيمة ىذه الموجودات عند حدوث اخبار جيدة او مرغوب

فييا(عبد المجيد . )7,2013,وتعد طريقة التكمفة او السوؽ اييما اقل في تقييـ المخزوف
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وتخفيض قيمة الموجودات الممموسة وغير الممموسة لالعتراؼ بالتدىور الحاد في قيمة

الموجودات طويمة االجل .

 -2التحفع غير الشرطي :ويسمى ايضا" بالتحفع االستباقي ويتمثل ىذا النوع مف التحفع بالتحفع
المحاسبي لقائمة الميزانية العمومية ويتـ بشكل مستقل عف العائدات المتوقعة وطبيعة االنباء
المستقبمية اذ انو يعكس اقل قيمة دفترية لصافي الموجودات مطروحا منيا الشيرة وال يتعمق
بالمتغيرات التي تحدث في التدفقات النقدية المستقبمية ومف اىـ االمثمة عمى ىذا النوع ىو االعتراؼ

الفورؼ بمصاريف البحث والتطوير وكمف االعالنات واختيار طريقة االندثار المعجل لمموجودات
الممموسة طويمة االجل بدال" مف طريقة القسط الثابت (عبدهللا وحسيف . )5,2016 ,مثاؿ ذلؾ

تحديد طريقة االعتراؼ الفورؼ بنفقات البحث والتطوير واالعالنات عمى انيا مصروفات يتـ

اظيارىا ضمف قائمة الدخل ومف ثـ فأنو اليمكف فيما بعد اختيار الطريقة االخرػ التي تقضي
برسممتيا كتكمفة واظيارىا ضمف الموجودات في قائمة المركز المالي(عبد المجيد )8,2013,

رابعاً :مبررات ودوافع استخدام التحفظ المحاسبي :ىناؾ العديد مف المبررات والدوافع التي تقع
وراء استخداـ التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية والتي يمكف ادراجيا باالتي:

 -1التعاقد  :يعد ىذا المبرر مف اقدـ المبررات لمتحفع المحاسبي ومفادىا اف الدائنيف والمساىميف
يطالبوف باف تتسـ التقارير المالية بالتحفع لخفض تكاليف الوكالة والحد مف حوافز االدارة (عمي

وشاكر )6,2017,فكما ىو معموـ اف ىناؾ العديد مف االطراؼ الميتمة بالوحدة االقتصادية مف
مساىميف ومقرضيف والتي تسعى إلى ضماف مصالحيا مف خالؿ التحفع المحاسبي اذ يضمف

التحفع المحاسبي لممساىميف استم اررية وجودة االرباح في المستقبل مع توفير ضماف اكبر لمدائنيف
عمى سداد االلتزامات وفي نفس الوقت يضمف الحد مف استغالؿ االدارة لتحقيق مصالح شخصية

عمى حساب كل مف المساىميف والدائنيف(الطائي والكعبي.)9,2016 ,

 -2المقاضاة  :اف اسباب اختالؼ درجات تبني االدارة لمتحفع المحاسبي يبرز في التفاوض وتكاليفو
عمى المدقق واالدارة بحد سواء .واف التفاوت والتبايف فيما بيف الشركات في ممارستيا لمتحفع

المحاسبي يعد مف االسباب المؤدية إلى توقع المقاضاة ومخاطر التقاضي اذ تزيد وترتفع في حالة

المبالغة في تقييـ الموجودات  .واف مخاطر التقاضي تكوف متفاوتة مف بمد ألخر حسب قوة انظمة

التقاضي الموجودة في تمؾ البداف فمثال" في البمداف التي تمتمؾ نظاـ تقاضي جيد يكوف التفاوت

الزمني الستجابة االرباح لألنباء السيئة بسرعة اكبر منو إلى االنباء الجيدة (.الطائي والكعبي,
)9,2016
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 -3الضرائب  :ىناؾ عالقة بيف كل مف ضريبة الدخل واعداد التقارير المالية لكوف الشركات التي
تحقق ارباح ا عالية تسعى إلى اف تكوف متحفظة مف خالؿ تأجيل االرباح الحالية إلى الفترات

الالحقة والحد مف الضرائب الحالية وفي نفس الوقت فإف ىذا التصرؼ الناجـ عف تخفيض االرباح
والمؤدؼ إلى خفض الضريبة تتعارض مع مصمحة االدارة والتي تسعى إلى زيادة المكافأة التي
تحصل عمييا مف زيادة االرباح (عمي وشاكر )8,2017,وفضال" عمى ماسبق فإف القوانييف
الضريبية تساىـ في زيادة او تخفيض التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية اذ يفسر مف وجية نظر

المحاسب باتجاه تخفيف او زيادة الضرائب  .فسيتحقق ذلؾ مع زيادة التحفع المحاسبي او بالعكس
فاذا كانت الرغبة إلى زيادة الضرائب فإف ذلؾ يتحقق مع تخفيض التحفع المحاسبي وبالعكس
ويالحع اف ىذه العالقة العكسية بيف الضرائب والتحفع المحاسبي واضحة مف خالؿ مفيوـ التحفع

المحاسبي والذؼ ينص عمى تعجيل االعتراؼ بالخسائر وتأجيل االعتراؼ باألرباح (عبدهللا وحسيف,
.)2016,6

 -4التنظيـ المحاسبي :اف لتنظيـ االسواؽ المالية والتعامالت اثر عمى طبيعة االفصاح المحاسبي مف
خالؿ متطمبات وتعميمات االفصاح التي تـ اقرارىا مف قبل ىيئات االوراؽ المالية (عبدهللا

وحسيف )2016,6,واف مف االسباب التي ادت إلى زيادة التحفع المحاسبي ىو اساليب التنظيـ

المحاسبي .اذ اف المعايير المحاسبية لو اثر كبير عمى التحفع المحاسبي زيادة ونقصانا" وتعد
التعميمات الخاصة باإلبالغ المالي دافعا" مف دوافع التحفع المحاسبي (الطائي والكعبي,
.)2016,9وعمى ضوء ما تقدـ فإف ىناؾ حجج متعددة تتفق وراء استعماؿ ممارسات التحفع
المحاسبي وتأييده لتقميل حاالت عدـ تماثل المعمومات فالتشاؤـ في قياس وتقميل الموجودات يمكف
اف تعوض تفاؤؿ المديريف وفي الوقت نفسو فإف مخاطرة اظيار الربح بأكثر مف قيمتيا يعد اكثر
تأثي ار عمى التقارير المالية فيما لو تـ اظياره بأقل مف قيمتو الحقيقية .وعميو فإف االثار الناجمة عف

االفالس والخسارة تعد اوسع مخاطرة مف االثار المترتبة عمى المكاسب واف كاف ذلؾ ال يؤدؼ إلى

خمق احتياطيات خفية (حسف ومحسف. )10,2016 ,

خامساً  :ايجابيات وسلبيات التحفظ المحاسبي  :اف التحفع المحاسبي حالو حاؿ باقي المفاىيـ
االخرػ والتي ال يخمو مف السمبيات عمى الرغـ مف االيجابيات التي تتضمنيا تطبيق ىذا المفيوـ
ومف اىـ تمؾ السمبيات (عمي وشاكر : )7,2017 ,

 -1يتعارض مع خاصية الصدؽ في التعبير وذلؾ لكونو يؤدؼ إلى تخفيض دخل الفترة الحالية مف
خالؿ سرعة االعتراؼ بالخسائر والمصاريف وتقميل قيمة الموجودات وزيادة قيمة المطموبات مما

يؤدؼ إلى زيادة دخل الفترة السابقة .
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 -2يمكف اف يؤدؼ إلى اظيار قيـ المعمومات المحاسبية بغير قيمتيا الحقيقية وبالتالي يؤدؼ إلى تشويو
المعمومات المحاسبية لموحدة االقتصادية .

 -3يستخدمو المحاسبوف في كثير مف األحياف لحماية انفسيـ مف المسائمة التي ممكف اف يتعرضوا ليا
بغض النظر عف نتائج ىذا االجراء بالنسبة لألطراؼ االخرػ .

 -4اف تطبيق التحفع المحاسبي يمكف اف يؤدؼ إلى ارتفاع كمفتيا عف المنفعة التي يمكف اف تحققيا

فظال" عما سبق فإف ىناؾ مف يرػ اف مف احد مساوغ التحفع المحاسبي ىو فقداف او تخمي

الشركة عف بعض المموليف المرتقبيف .حيث انو يوحي ليـ مف خالؿ قراءة القوائـ المالية اف
الموجودات وااليرادات مدرجة بقيمة منخفضة واف المطموبات والمصروفات مدرجة بقيمة عالية

ولذلؾ فإف قيـ ىذه الموجودات والمطموبات بالشكل الذؼ ىي عميو قد ال تغرؼ المستثمريف او
تجذبيـ(عبدهللا وحسيف. )431,2016 ,اما عف اىـ المنافع او االيجابيات الخاصة بالتحفع

المحاسبي فيمكف تمخيصيا باالتي (عبدهللا وحسيف)429,2016,

 -1تعد اداة لمواجية التفاؤؿ المفرط لدػ االدارة في تقييـ موجودات المنشأة والتزاماتيا.
 -2إف استخداـ مفيوـ التحفع المحاسبي يمكف اف تنتج مخرجات محاسبية موضوعية.

 -3إ ف استخداـ مفيوـ التحفع المحاسبي يمكف اف يجنب المحاسبيف خطر نشر معمومات محاسبية
يمكف اف يثبت فيما بعد بأنيا غير صحيحة.

 -4يؤمف لمستخدمي القوائـ المالية الحماية مف اية نتائج عكسية.

 -5يؤدؼ زيادة التحفع المحاسبي إلى زيادة درجة اقتراب االرباح المعمف عنيا مف توقعات المحمميف
المالييف والذؼ بدوره يؤدؼ إلى انخفاض االخطاء في تنبؤاتيـ بربح الشركة.

 -6ىناؾ ربط بيف التحفع المحاسبي وجودة االرباح والمستندة إلى استم اررية االرباح في المستقبل

فمثال" اف التحفع عف االعالف عف االرباح باستخداـ بعض الوسائل والطرؽ المحاسبية والتي مف
شأنيا تأجيل االعتراؼ بااليرادات سيؤدؼ إلى منح االستم اررية لألرباح في المستقبل مف خالؿ

توليد التدفقات النقدية لمفترات الألحقة.

سادساً :اهداف التحفظ المحاسبي:اضافة إلى المنافع التي يقدميا التحفع المحاسبي فإف ليا العديد
مف االىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا والتي منيا(عوجة:)227,2017,

 -1زيادة مصداقية وموثوقية القوائـ المالية وزيادة مستوػ المالئمة لممعمومات المحاسبية.
 -2مساعدة الشركات مف خطر التعرض إلى االفالس واالنييار.

 -3السعي إلى تحقيق مطالب المساىميف المقرضيف في اعداد القوائـ المالية المتحفظة.

 -4استخداميا كدرع لتخفيف حاالت عدـ التأكد لمتكينات والتوقعات المتعمقة في اعداد القوائـ المالية.
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 -5تعد اداة مناسبة لمواجية حاالت عدـ التأكد التي يتعرض ليا المحاسب في اعداد القوائـ المالية.

سابعاً  :العائد على االسهم :تمثل االسيـ ممكية الشركة المساىمة وتعد السيـ بمثابة وثيقة ممكية
صاحبو لحصة مشاعة مف اصوؿ الشركة  .ويتمتع صاحب السيـ بمجموعة مف الحقوؽ اىميا
الحصوؿ عمى عائد مف استثمار اموالو .وكذلؾ فإف ليـ نصيبا في اصوليا واف كاف ليس ليـ الحق

في المطالبة بو السيما واف الشركة ماتزاؿ مستمرة في م ازولة اعماليا كذلؾ اف ليـ نصيبا مف ارباح

الشركة (الموزؼ )25,2013,وتعرؼ االسيـ العادية بأنيا عبارة عف حصة في ممكية المنشأة تخوؿ
لصاحبيا الحصوؿ عمى االرباح بعد تسديد االلتزامات تجاه االخريف كذلؾ يحق لو االشتراؾ في

ادارة المنشأة  .وتتسـ االسيـ العادية بخاصيتيف رئيسيتيف األولى تتمثل بمنح المستثمر مقسوـ ارباح

عندما يكوف ىناؾ توزيع لألرباح مف قبل الشركة والثاني يتمثل بإمكانية بيع السيـ لمحصوؿ عمى

ربح في المستقبل عند ارتفاع سعر بيعيا عف سعر شرائو اؼ امكانية تحقيق ارباح مستقبمية كذلؾ

بينو كل مف(عبدالحكيـ وحسف )56-55, 2010,و (دمحم وعدناف . )183,2014,ويعد عائد
السيـ مف احد اشير االدوات المالية المستخدمة في القياس والتقييـ لمكثير مف المجاالت ومنيا

التحفع المحاسبي لمقوائـ المالية .وىناؾ عدة تعاريف لمعائد عمى األسيـ اذ يعرفو البعض بأنو
المبمغ او نسبة االرباح المحققة مف االستثمار او المحفز والمكافئ لكل استثمار يقوـ بو المستثمر
معبر عنو كنسبة العائد والتي مف خالليا يتـ الكشف
ا
ويعبر عف قدرة االصوؿ عمى تحقيق دخل
عف ربحية الشركة في اعماليا خالؿ فترة زمنية معينة (السايح. )7,2014,وىناؾ مف يصف عائد

مؤشر اساسيا لالستثمار باألسيـ العادية مقياسا لترتيبيا والمفاضمة فيما بينيا واف توقيت
ا
السيـ بأنو
ىذا العائد يخضع لسياسة الشركة في التوزيع فضالا عف طبيعة التشريعات في البمد المعني

(شراب ,)6,2006,ويتمثل اليدؼ االساسي لالستثمار بتحقيق عوائد مستقبمية وذلؾ باالستغناء
عف مبمغ مف الماؿ في الوقت الحاضر وتأجيل استيالكو مف قبل المستثمر مف اجل تحقيق عوائد

مستقبمية جيدة .ويتمثل معدؿ العائد الفعمي بمقدار المبمغ الناجـ عف تشغيل االمواؿ باألسيـ العادية
واالحتفاظ بيا مدة زمنية معينو في حيف يتمثل معدؿ العائد المتوقع لمسيـ بمجموع العائد لألسيـ

خالؿ المدة المحتفع بيا مقسوم ا عمى عدد االياـ (الحسني.)58,2011,

المبحث الرابع /تقدير درجة التحفظ المحاسبي واختبار الفروض

يتناوؿ ىذا المبحث اجراء دراسة تحميمية الختبار الفروض التي تبناىا البحث وذلؾ مف
خالؿ االستعانة باألساليب االحصائية لتحديد درجة التحفع المحاسبي في بورصة عماف ,وكذلؾ

بيف القطاعات االقتصادية في ضوء ما توصل اليو االطار النظرؼ لمبحث .
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أوالً  :تقدير درجة التحفظ المحاسبي لبورصة عمان واختبار الفرضية االولى :لغرض اجراء
االختبارات االحصائية تـ استخداـ برنامج التحميل االحصائي  SPSSوالجداوؿ ( )2و( )3و()4
تظير االحصاء الوصفي ونتائج تحميل االنحدار طبقا لنموذج  Basuحيث تـ تقدير درجة التحفع

المحاسبي في بورصة عماف ,ولممدة المبحوثة وكمايمي :

الجدوؿ ( )2االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث في بورصة عماف

Minimum
Maxmum
Mean
Std. Deviation
0.03844
0.14230
0.08175
0.20621
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

N
70

Model
التحفظ المحاسبي

نالحع مف الجدوؿ ( )2اف عدد الشركات بورصة عماف ىو ( )70شركة واف اعمى قيمة

لمتحفع المحاسبي ىي ( )0.14230بينما كانت متوسطة ( )0.08175وانحرافيا (,)0.20621
وأف معامل االختالؼ  C.Vتـ استخراجيا بقسمة االنحراؼ المعيارؼ عمى متوسطة لتساوؼ

( )Brigham&Daves,2004,36) )2.522ما يعني إف كل وحدة مف العائد تتحمل مخاطرة
مقاسو باالنحراؼ المعيارؼ بمقدار ( )2.522وحدة .

DurbinWatson
1.749

الجدوؿ ( )3ممخص نموذج اختبار بورصة عماف
Std. Error
Adjusted
R
R Square
Of
the
R Square
Estimate
0.597
0.357
0.327
0.028322

model
1

الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

تنحصر قيمة ( )Durbin- Watsonبيف ( )0و( ,)4فإذا كانت قيمة ( Durbin-

 )Watsonقريبة مف ( )0فيعني ذلؾ وجود عالقة ارتباط ذاتي موجب ,واذا كانت قيمة
( )Durbin- Watsonقريبة مف ( )4دؿ عمى وجود ارتباط ذاتي سالب ,أما إذا كانت القيمة قريبة
مف ( )2ف دؿ عمى عدـ وجود ارتباط ذاتي ,أما في حالة وجود ارتباط ذاتي فتتـ معالجتو باستخداـ
طريقة التكرار أو المتوسط المتحرؾ الموزوف(عبد الرسوؿ ,)131,2011,ومف الجدوؿ ( )3نالحع

أف القيمة ( )Durbin- Watsonتساوؼ ( )1.749وىو اقرب إلى الرقـ ( )2منو إلى الرقميف ()0

لعينة البحث وعدـ
أو ( )4وىو ما يعني عدـ وجود مشكمة ارتباط ذاتي في قيـ السمسمة الزمنية ّ
الحاجة إلى معالجة ىذه المشكمة إحصائيا مف خالؿ الجدوؿ ( )3يتبيف اف معامل التحديد R2
يساوؼ ( )%35.7اؼ انو مع مراعاة المتغيرات البيئية فإف درجة التحفع المحاسبي يؤثر بنسبة

( )%35.7في مستوػ شفافية االفصاح عف نتائج المركز المالي ,واف قيمة االرتباط  Rبيف
المتغيرات يساوؼ ( )%59.7وىي نسبة ارتباط قوية جدا .
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ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )3ايض ا اف قيمة معامل التحديد المصحح Adjusted R
 Squareتساوؼ ( )%32.7وىي تمثل قدرة المتغيرات المستقمة عمى القوة التفسيرية في قيـ
المتغيرات التابعة ,ويرجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير Std. Error Of the

 Estimateأو لعدـ درج عوامل اخرػ ضمف النموذج  .ما يعني بأف بورصة عماف تمارس التحفع
المحاسبي عند االفصاح عف نتائج المركز المالي وعميو تـ قبوؿ فرضية االولى والتي ينص "
تمارس الشركات المدرجة في بورصة عمان التحفظ المحاسبي عند االفصاح عن نتائج المركز المالي "
الجدول ( )4تحليل تباين  ANOVAومعامالت نموذج االنحدار لبورصة عمان
Sig.

0.000

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.085
0.006
0.107
0.042
-0.012
0.011
0.038
0.091

Standardized
Coefficients
T
Sig.
F
Beta
0.412
-0.166
13.264 0.000 12.193
0.065
0.608
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

model
Constant

يوضح الجدوؿ ( )4تحميل تبايف  ANOVAالختبار معنوية نموذج االنحدار المستخدـ وتبيف أف

قيمة اختبار  Fقد بمغت ( )12.193بمستوػ معنوية ( )0.000وىو اقل مف  %1مما يعني
صالحية االنحدار المستخدـ الختبار التحفع المحاسبي في بورصة عماف .ويتبيف مف خالؿ

الجدوؿ ( )4ايضا معنوية المتغيرات المستقمة حيث اف قيمة اختبار  Tقد بمغت ()13.264
قيمة موجبة قدره
بمستوػ معنوية ( )0.000وىو اقل مف  , %1بينما بمغ ثابت معدؿ االنحدار

( )0.085مما يعني تحقيق عوائد التي يتـ االعتراؼ بيا ضمف ايرادات المدة الحالية والتي تـ
معالجتيا في مدة ماضية عمى انيا ارباح غير محققة .ونالحع مف الجدوؿ ( )4اف معامل استجابة

لألخبار الجيدة

قد بمغ قيمة سالبة قدره ( ,)-0.166بينما معامل استجابة لألخبار السيئة

قد بمغ قيمة موجبة مقداره ( )0.065مما يعني اف درجة االستجابة لألخبار السيئة

درجة استجابة لألخبار الجيدة

مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

 .واف درجة االستجابة لألخبار السيئة
.

أكبر مف

تساوؼ ( )0.608مرة

ثانياً  :تقدير درجة التحفظ المحاسبي لقطاعات بورصة عمان واختبار الفرضية الثانية :
.1

تقدير درجة التحفظ المحاسبي لقطاع المالي :تظير الجداوؿ ( )5و( )6و( )7االحصاء

الوصفي ونتائج تحميل االنحدار طبقا لنموذج  Basuحيث تـ قياس درجة التحفع
المحاسبي في بورصة عماف لقطاع المالي ,ولممدة المبحوثة كالتي :

الجدوؿ ( )5االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث في القطاع المالي لبورصة عماف
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Minimum
Maxmum
Mean
Std. Deviation
0.02200
0.12528
0.08978
0.22485
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

Model
التحفظ المحاسبي

N
31

نالحع مف الجدوؿ ( )5اف عدد الشركات لمقطاع المالي في بورصة عماف ىو ( )31شركة واف

اعمى قيمة لمتحفع المحاسبي ىي ( )0.12528بينما كانت متوسطة ( )0.08978وانحرافيا

( ,)0.22485وأف معامل االختالؼ  C.Vتـ استخراجيا بقسمة االنحراؼ المعيارؼ عمى متوسطة
لتساوؼ ( )2.505ما يعني إف كل وحدة مف العائد تتحمل مخاطرة مقاسو باالنحراؼ المعيارؼ
بمقدار ( )2.505وحدة .

الجدوؿ ( )6ممخص نموذج اختبار القطاع المالي لبورصة عماف

Adjusted R Std. Error Of
DurbinSquare
the Estimate
Watson
0.436
0.373
0.026974
1.664
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

R Square

R

model

0.660

1

مف الجدوؿ ( )6نالحع أف القيمة ( )Durbin- Watsonتساوؼ ( )1.664وىو اقرب

لعينة البحث وعدـ
إلى الرقـ ( )2مما يعني عدـ وجود مشكمة ارتباط ذاتي في قيـ السمسمة الزمنية ّ
الحاجة إلى معالجة ىذه المشكمة إحصائيا .مف الجدوؿ ( )6يتبيف اف معامل التحديد  R2يساوؼ

( )%43.6اؼ انو مع مراعاة المتغيرات البيئية فإف درجة التحفع المحاسبي يؤثر بنسبة ()%43.6
في مستوػ شفافية االفصاح عف نتائج المركز المالي لقطاع المالي في بورصة عماف  ,واف قيمة

االرتباط  Rبيف المتغيرات يساوؼ ( )%66وىي نسبة ارتباط قوية جدا .ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ
( )6ايضا اف قيمة معامل التحديد المصحح تساوؼ ( )%37.3وىي تمثل قدرة المتغيرات المستقمة
عمى القوة التفسيرية في قيـ المتغيرات التابعة ,ويرجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير

أو لعدـ درج عوامل اخرػ ضمف النموذج .

الجدوؿ ( )7تحميل تبايف  ANOVAومعامالت نموذج االنحدار القطاع المالي لبورصة عماف
Sig.

0.001

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.089
0.013
0.245
0.194
0.005
0.018
0.172
0.252

Standardized
Coefficients
t
Sig.
F
Beta
0.515
0.072
7.011 0.000
6.949
0.220
4.056
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS
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يوضح الجدوؿ ( )7تحميل تبايف  ANOVAالختبار معنوية نموذج االنحدار المستخدـ وتبيف أف

قيمة اختبار  Fقد بمغت ( )6.949بمستوػ معنوية ( )0.001وىو اقل مف  %1مما يعني
صالحية االنحدار المستخدـ الختبار التحفع المحاسبي في القطاع المالي لبورصة عماف.ويتبيف

مف خالؿ الجدوؿ ( )7ايضا معنوية المتغيرات المستقل حيث اف قيمة اختبار  Tقد بمغت
قيمة
( )7.011بمستوػ معنوية ( )0.000وىو اقل مف  , %1بينما بمغ ثابت معدؿ االنحدار
موجبة قدره ( )0.089مما يعني تحقيق عوائد التي يتـ االعتراؼ بيا ضمف ايرادات المدة الحالية
والتي تـ معالجتيا في مدة ماضية عمى انيا ارباح غير محققة .ونالحع مف الجدوؿ ( )7اف معامل

استجابة لألخبار الجيدة

السيئة

قد بمغ قيمة موجبة قدره ( ,)0.072بينما معامل استجابة لألخبار

قد بمغ قيمة موجبة مقداره ( )0.22مما يعني اف درجة االستجابة لألخبار السيئة

أكبر مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

 .واف درجة االستجابة لألخبار السيئة

( )4.056مرة مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

تساوؼ

وىذا يعني بأف القطاع المالي تمارس التحفع

المحاسبي عند االفصاح عف نتائج المركز المالي بمقدار ( )4.056مرة .
.2

تقدير درجة التحفظ المحاسبي لقطاع الخدمات :تظير الجداوؿ ( )8و( )9و()10

االحصاء الوصفي ونتائج تحميل االنحدار طبقا لنموذج  Basuحيث تـ قياس درجة التحفع
المحاسبي في بورصة عماف لقطاع الخدمات ,ولممدة المبحوثة كالتي :

الجدوؿ ( )8االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث في القطاع الخدمات لبورصة عماف

Minimum
Maxmum
Mean
Std. Deviation
0.05876
0.11225
0.07361
0.015823
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

Model
التحفظ المحاسبي

N
20

نالحع مف الجدوؿ ( )8اف عدد الشركات بورصة عماف لقطاع الخدمات ىو ( )20شركة واف

اعمى قيمة لمتحفع المحاسبي ىي ( )0.11225بينما كانت متوسطة ( )0.07361وانحرافيا

( ,)0.015823وأف معامل االختالؼ  C.Vتـ استخراجيا بقسمة االنحراؼ المعيارؼ عمى
متوسطة لتساوؼ ( )0.215ما يعني إف كل وحدة مف العائد تتحمل مخاطرة مقاسو باالنحراؼ

المعيارؼ بمقدار ( )0.215وحدة .

الجدوؿ ( )9ممخص نموذج اختبار القطاع الخدمات لبورصة عماف

DurbinWatson
1.723

Adjusted R Std. Error Of
Square
the Estimate
0.360
0.240
0.22979

R Square

الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS
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R

Model

0.600

1
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مف الجدوؿ ( )9نالحع أف القيمة ( )Durbin- Watsonتساوؼ ( )1.723وىو اقرب إلى الرقـ

( )2منو إلى الرقميف ( )0أو ( )4وىو ما يعني عدـ وجود مشكمة ارتباط ذاتي في قيـ السمسمة
لعينة البحث وعدـ الحاجة إلى معالجة ىذه المشكمة إحصائيا .مف الجدوؿ ( )9يتبيف اف
الزمنية ّ
معامل التحديد  R2يساوؼ ( )%36اؼ انو مع مراعاة المتغيرات البيئية فإف درجة التحفع المحاسبي

يؤثر بنسبة ( )%36في مستوػ شفافية االفصاح عف نتائج المركز المالي لقطاع الخدمات في
بورصة عماف  ,واف قيمة االرتباط  Rبيف المتغيرات يساوؼ ( )%60وىي نسبة ارتباط قوية جدا .

ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )9ايض ا اف قيمة معامل التحديد المصححAdjusted R Square
تساوؼ ( )%24وىي تمثل قدرة المتغيرات المستقمة عمى القوة التفسيرية في قيـ المتغيرات التابعة,
ويرجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير  Std. Error Of the Estimateأو لعدـ درج

عوامل اخرػ ضمف النموذج .

الجدوؿ ( )10تحميل تبايف  ANOVAومعامالت نموذج االنحدار القطاع الخدمات لبورصة عماف
Sig.

0.061

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.048
0.016
0.376
0.153
0.013
0.021
-0.427
0.194

Standardized
Coefficients
t
Sig.
F
Beta
1.592
0.257
2.953 0.009
3.003
-1.062
-3.132
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

model
Constant

يوضح الجدوؿ ( )10تحميل تبايف  ANOVAالختبار معنوية نموذج االنحدار المستخدـ وتبيف أف

قيمة اختبار  Fقد بمغت ( )3.003بمستوػ معنوية ( )0.061وىو اقل مف  %10مما يعني

صالحية االنحدار المستخدـ الختبار التحفع المحاسبي في القطاع الخدمات لبورصة عماف.

ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )10ايضا معنوية المتغيرات المستقل حيث اف قيمة اختبار  Tقد بمغت
قيمة
( )2.953بمستوػ معنوية ( )0.009وىو اقل مف  , %1بينما بمغ ثابت معدؿ االنحدار
موجبة قدره ( )0.048مما يعني تحقيق عوائد التي يتـ االعتراؼ بيا ضمف ايرادات المدة الحالية

والتي تـ معالجتيا في مدة ماضية عمى انيا ارباح غير محققة .ونالحع مف الجدوؿ ( )10اف

معامل استجابة لألخبار الجيدة
لألخبار السيئة

السيئة

قد بمغ قيمة موجبة قدره ( ,)0.257بينما معامل استجابة

قد بمغ قيمة سالبة مقداره ( )-1.062مما يعني اف درجة االستجابة لألخبار

أقل مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

 .واف درجة االستجابة لألخبار السيئة

تساوؼ ( )-3.132مرة مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

وىذا يعني بأف القطاع الخدمات ال

تمارس التحفع المحاسبي عند االفصاح عف نتائج المركز المالي .
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.3

تقدير درجة التحفظ المحاسبي لقطاع الصناعة :تظير الجداوؿ ( )11و( )12و()13

االحصاء الوصفي ونتائج تحميل االنحدار طبق ا لنموذج  Basuحيث تـ قياس درجة التحفع
المحاسبي في بورصة عماف لقطاع المالي ,ولممدة المبحوثة كالتي :

الجدوؿ ( )11االحصاء الوصفي لمتغيرات البحث في القطاع الصناعة لبورصة عماف
Minimum
Maxmum
Mean
Std. Deviation
0.03184
0.14848
0.07721
0.032860
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

Model
التحفظ المحاسبي

N
19

نالحع مف الجدوؿ ( )11اف عدد الشركات بورصة عماف لقطاع الصناعة ىو ( )19شركة واف
اعمى قيمة لمتحفع المحاسبي ىي ( )0.14848بينما كانت متوسطة ( )0.07721وانحرافيا

( ,)0.032860وأف معامل االختالؼ  C.Vتـ استخراجيا بقسمة االنحراؼ المعيارؼ عمى
متوسطة لتساوؼ ( )0.426ما يعني إف كل وحدة مف العائد تتحمل مخاطرة مقاسو باالنحراؼ

المعيارؼ بمقدار ( )0.426وحدة .

الجدوؿ ( )12ممخص نموذج اختبار القطاع الصناعة لبورصة عماف

Adjusted R Std. Error Of
DurbinSquare
the Estimate
Watson
0.636
0.564
0.027217
2.816
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

R Square

R

model

0.798

1

مف الجدوؿ ( )12نالحع أف القيمة ( )Durbin- Watsonتساوؼ ( )2.816وىو اقرب إلى الرقـ

( )2منو إلى الرقميف ( )0أو ( )4وىو ما يعني عدـ وجود مشكمة ارتباط ذاتي في قيـ السمسمة
لعينة البحث وعدـ الحاجة إلى معالجة ىذه المشكمة إحصائيا .مف الجدوؿ ( )6يتبيف اف
الزمنية ّ
معامل التحديد  R2يساوؼ ( )%63.6اؼ انو مع مراعاة المتغيرات البيئية فإف درجة التحفع
المحاسبي يؤثر بنسبة ( )%63.6في مستوػ شفافية االفصاح عف نتائج المركز المالي لقطاع

الصناعة في بورصة عماف  ,واف قيمة االرتباط  Rبيف المتغيرات يساوؼ ( )%79.8وىي نسبة

ارتباط قوية جدا .ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )12ايض ا اف قيمة معامل التحديد المصحح
 Adjusted R Squareتساوؼ ( )%56.4وىي تمثل قدرة المتغيرات المستقمة عمى القوة التفسيرية

في قيـ المتغيرات التابعة ,ويرجع باقي النسبة إلى الخطأ العشوائي في التقدير Std. Error Of

 the Estimateأو لعدـ درج عوامل اخرػ ضمف النموذج .

262

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 3 -العدد – 7102 / 33

الجدول ( )13تحليل تباين  ANOVAومعامالت نموذج االنحدار القطاع الصناعة لبورصة عمان
Sig.

0.001

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.066
0.014
0.156
0.054
-0.014
0.021
-0.070
0.136

Standardized
Coefficients
t
Sig.
F
Beta
0.752
-0.167
4.864 0.000
8.746
-0.124
1.743
الجدوؿ  :مف إعداد الباحثوف باالعتماد عمى نتائج برنامج . SPSS

model
Constant

يوضح الجدوؿ ( )13تحميل تبايف  ANOVAالختبار معنوية نموذج االنحدار المستخدـ

وتبيف أف قيمة اختبار  Fقد بمغت ( )8.746بمستوػ معنوية ( )0.001وىو اقل مف  %1مما

يعني صالحية االنحدار المستخدـ الختبار التحفع المحاسبي في القطاع الصناعة لبورصة عماف.

ويتبيف مف خالؿ الجدوؿ ( )13ايض ا معنوية المتغيرات المستقل حيث اف قيمة اختبار  Tقد بمغت
قيمة
( )4.864بمستوػ معنوية ( )0.000وىو اقل مف  , %1بينما بمغ ثابت معدؿ االنحدار
موجبة قدره ( )0.066مما يعني تحقيق عوائد التي يتـ االعتراؼ بيا ضمف ايرادات المدة الحالية

والتي تـ معالجتيا في مدة ماضية عمى انيا ارباح غير محققة .ونالحع مف الجدوؿ ( )13اف

معامل استجابة لألخبار الجيدة

لألخبار السيئة
السيئة

قد بمغ قيمة سالبة قدره ( ,)-0.167بينما معامل استجابة

قد بمغ قيمة سالبة مقداره ( )-0.124مما يعني اف درجة االستجابة لألخبار

أكبر مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

 .واف درجة االستجابة لألخبار السيئة

تساوؼ ( )1.743مرة مف درجة استجابة لألخبار الجيدة

وىذا يعني بأف القطاع الصناعة

تمارس التحفع المحاسبي عند االفصاح عف نتائج المركز المالي  .وعميو تـ قبوؿ الفرضية الثانية

والتي يقوؿ " ىناؾ تبايف في درجة التحفع المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات المدرجة

في بورصة عماف .

المبحث الخامس  /االستنتاجات والتوصيات

أوالً .االستنتاجات :مف االستعراض النظرؼ لمبحث والجانب التطبيقي لو تـ التوصل إلى مجموعة
مف االستنتاجات ,وىي كاآلتي :
 .1أظيرت نتائج االختبارات اإلحصائية عدـ وجود مشكمو ارتباط ذاتي بيف قيـ السالسل الزمنية

ما يعني توفر إمكانية القدرة عمى التوقع لمعدالت عوائد األسيـ في بورصة عماف عمى أساس

معدالت العوائد المتحققة تاريخيا .
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 .2مف خالؿ تطبيق نموذج  Basuاتضح إف اغمب شركات المدرجة في بورصة عماف تمارس
التحفع المحاسبي عند االفصاح عف نتائج المركز المالي بمعدؿ ( ,)%32.7واف التحفع

المحاسبي كانت مرتفعة في قطاع الصناعة مقارن اة بباقي قطاعات بورصة عماف.
 .3اتضح مف البحث إف اغمب الشركات المدرجة في بورصة عماف تستجيب لألخبار السيئة
بمقدار ( )0.608مرة مف درجة استجابة لألخبار الجيدة .

 .4تستجيب شركات القطاع المالي في بورصة عماف لألخبار السيئة بشكل اكبر مف درجة
استجابتو لألخبار الجيدة مقارن اة بباقي قطاعات بورصة عماف وعمى عكس شركات القطاع
الخدمات .

ثانياً .التوصيات :تـ التوصل إلى مجموعة مف التوصيات ,يمكف إدراج ىذه التوصيات باالتي :

 .1األخذ باستنتاجات ىذا البحث ولما تقدمو مف صورة شاممة عف مستويات درجة التحفع
المحاسبي لعينة البحث مف الشركات المدرجة في بورصة عماف .

 .2ضرورة قياـ ادارة السوؽ بورصة عماف بالزاـ الشركات المدرجة اسيميا فيو عمى تطبيق
التحفع المحاسبي بمستوػ مقبوؿ عند اعداد القوائـ المالية ألنيا تعزز مف قدرة تمؾ التقارير
عمى اداء الشركات وكذلؾ تساىـ في ترشيد الجيات ذات العالقة .

 .3ضرورة الزاـ شركات قطاع الخدمات في بورصة عماف بممارسة التحفع المحاسبي وعمييـ
اختيار القيـ االقل مف بيف عدة قيـ محتممة لمموجودات وااليرادات والقيمة االعمى مف بيف عدة

قيـ محتممة لممطموبات والمصروفات .

.4مواصمة البحث في ىذا المجاؿ (التحفع المحاسبي) والتركيز عمى بناء نماذج قياسية اخرػ
لمتحفع المحاسبي بغية التوصل إلى مقايس افضل .
اوال"  :المصادر العربية

 -1اقباؿ ,عمروالقضاة ,مأموف,2014,اثراالزمات المالية في دعـ سياسة التحفع المحاسبي دراسة

في الشركات الصناعية المساىمة االردنية ,مجمة جامعة النجاح لألبحاث-العموـ االنسانية ,مجمد ,28عدد
.4
 -2حسف ,بشرػ عبد الوىاب دمحم ومحسف ,حسيف خميل,2016,تأثير اليات حوكمة الشركات في

ممارسة التحفع المحاسبي بحث تطبيقي في عينة مف المصارؼ المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية
,مجمة العموـ االقتصادية واالدارية  ,جامعة بغداد,العدد ,93مجمد .23

 -3الحسيني ,دعاء نعماف,2011,اثر تطبيق نظاـ التداوؿ االلكتروني عمى عائد ومخاطر االستثمار

باألوراؽ المالية دراسة تطبيقية عمى عينة اسيـ الشركات المسجمة في سوؽ الماؿ السعودؼ لمفترة مف

 2003-2002مجمة تكريت لمعموـ االدارية ,واالقتصادية ,مجمد  ,7العدد .21
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 -4حمداف ,عالـ دمحم,2014,التحفع المحاسبي وجودة االرباح في سوؽ البحريف لألوراؽ المالية ,

مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ,العدد .144

 -5حمداف,عالـ,2012,التحفع المحاسبي وجودة االرباح في سوؽ البحريف لألوراؽ المالية مجمة

دراسات الخميج والجزيرة العربية ,مجمد,38العدد .144

 -6حمداف,عالـ, 2012,العوامل المؤثرة في درجة التحفع المحاسبي عند اعداد التقارير المالية

,المجمة االردنية في ادارة االعماؿ,مجمد,8العدد.1

 -7السايح ,قريدة السايح, 2014,محاولة قياس اثر الرفع المالي عمى عوائد االسيـ دراسة عينة مف

الشركات المدرجة في سوؽ دبي المالي خالؿ الفترة ,2012-2010كمية العموـ االقتصادية والتجارية
وعموـ التسير ,جامعة قاصدؼ مرباح-ورقمة.

 -8شراب ,صباح اسامو عمي,2006,اثر االعالف في توزيعات االرباح عمى اسعار اسيـ الشركات

المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية ,رسالة ماجستير ,الجامعة االسالمية ,غزة.

 -9الطائي ,بشرػ فاضل والكعبي ,جعفر عبدالحسيف حمو,2016 ,اثر استقاللية المدقق عمى

ممارسة التحفع المحاسبي بحث تطبيقي في شركات القطاع المالي المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ

المالية ,مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية  ,جامعة بغداد,مجمد ,22عدد .89

 -10عبد الحكيـ ,ىشاـ طمعت وحسف ,انوار مصطفى,2010,تقييـ االسيـ العادية باستخداـ نموذج

الخصـ (نموذج جوردف)دراسة تطبيقية لعينة مختارة مف الشركات الصناعية المدرجة في سوؽ العراؽ
لألوراؽ المالية ,مجمة االدارة واالقتصاد ,العدد .81

 -11عبد الرسوؿ ,ىند ضياء  , 2011,بناء محفظة األسيـ العادية باستخداـ إستراتيجية اإلدارة

النشطة وتقييميا – دارسة تطبيقية في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية
اإلدارة واالقتصاد  ,جامعة القادسية.

 -12عبد المجيد ,حميدة دمحم,2013,قياس مستوػ التحفع المحاسبي والعوامل المؤثرة عميو في التقارير

المالية لشركات التأميف السعودية ,مجمة المحاسبة والمراجعة.

 -13عبدهللا ,سمماف حسيف وحسيف ,ميسوف داود,2016 ,استعماؿ مفيومي التحفع واالستحقاؽ

وانعكاسيما في تعزيز جودة االبالغ المالي ,مجمة العموـ االقتصادية واالدارية,جامعة بغداد ,العدد

,91مجمد .22

 -14عبيد ,ابراىيـ السيد,2010,دور االستثمار المؤسسي في زيادة درجة التحفع المحاسبي في القوائـ

المالية المنشورة دراسة نظرية وميدانية عمى الشركات المقيدة في السوؽ المالية السعودية ,كمية التجارة,
جامعة طنطا.
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