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العالقة بين التحفظ المحاسبي وكفاءة االستثمار
 مزبان دمحم فرهان.م.م

 جامعة تكريت/كمية االدارة واالقتصاد

: الممخص

تتباين األطر المحاسبية الخاصة بالتحفظ التي ليا أثر عمى كفاءة قرار االستثمار في الشركات
 ويمزم النوع األول من التحفظ مدراء الشركات عمى االعتراف.بين تحفظ مشروط واخر غير مشروط

 ويعد ىذا النوع محددا.بالخسائر االستثمارية (الناشئة نتيجة لممشروع االستثماري) عمى أساس دوري
 ومن جانب.لقرار االستثمار من خبلل العبلقة العكسية ما بين االعتراف بالخسائر وسمعة الشركة

 وبالتالي فان ىذا.اخر فان التحفظ غير المشروط يحجم األرباح المتحققة وخصوصا األرباح المتناقصة

النوع من التحفظ قد يساعد المستثمرين في التغمب عمى معوقات قرار االستثمار في الشركة من خبلل
.التخمص من مخاطر قرار االستثمار

. قرار االستثمار، التحفظ غير المشروط، التحفظ المشروط:الكممات الدالة
The Relationship Between the Accounting Reservation and the Efficiency of
Investment
Abstract :
There are two types of reservations that affect the decision to invest in
companies, namely conditional and unconditional. The first type of
reservation requires corporate managers to recognize investment losses
(arising as a result of an investment project) on a periodic basis. This type is
specific to the investment decision through the inverse relationship between
recognition of losses and reputation of the company.
On the other hand, the unconditional reservation dwarfs the profits
achieved, especially the diminishing profits. Therefore, this type of reservation
may help investors overcome the obstacles to the investment decision in the
company by eliminating the risk of investment decision.
Key words: conditional conservatism, unconditional conservatism,
investment decision.
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المقدمة :
تتعدد التعاريف المحاسبية لسياسة التحفظ (الحيطة والحذر) وفقا لآللية المناسبة التي تفرضيا

سياسة الشركة عمى المحاسبين في وقت االعتراف بالمصاريف ،وكذلك وقت االعتراف باإليرادات،

فغالبا ما ينظر الى المحاسبين عمى انيم أكثر تشاؤما من غيرىم فيما يتعمق بنتيجة النشاط لمشركة.
فعمى سبيل المثال عرف  Basuالتحفظ عمى أنو التوقيت غير المتماثل Asymmetric Timeliness
النعكاس أثر كبل من األنباء السارة وغير السارة في الربح المحاسبي المنشور في القوائم المالية من

حيث انعكاس أثر األنباء غير السارة بصورة أسرع من أثر األنباء السارة ( .)Basu,1997:30-37
وكذلك عرف ) (Beawer & Ryanالتحفظ المحاسبي بأنو االنخفاض المستمر لمقيمة الدفترية لحق

الممكية عن القيمة السوقية من فترة إلى أخرى ،وقد عرف مجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي
 FASBفي اإلطار المفاىيمي رقم ( )2التحفظ المحاسبي بأنو تصرف حذر بشأن ظروف عدم التأكد،
وذلك لضمان أن عدم التأكد والمخاطرة المبلزمة لو في بيئة األعمال تم أخذىا بعين االعتبار .وفي

المقابل فقد عرف مجمس معايير المحاسبة المالية الدولية  IASB 1980التحفظ المحاسبي بأنو درجة

الحيطة والحذر عند ممارسة التقديرات التي نحتاجيا في عمل التقدير المطموب في ظل عدم التأكد،
والتي تتطمب تقدير األصول واألرباح بأكبر مما يجب ،والتأكد من أن الخصوم والمصروفات لم يتم

تقديرىا بأقل مما يجب .ويرجع التأصيل العممي لمبدأ التحفظ المحاسبي الى محاولة اظيار التزامات

أكبر من اإليرادات من خبلل وقت االعتراف بالنفقات وااللتزامات ().)Ruch and Taylor 2011

وىناك تفسيرات مختمفة ليذا المبدأ ،ولكن األكثر شيوعا منيا يمكن التعبير عنيا في المقولة التالية:

تكاليف الشركة ىي واضحة ،والدخل غير مؤكد ،ويجب تضخيم األصول وتقييم المصادر المحتممة

لئليرادات والتقميل من شأنيا .وبالتالي فإن أساس التحفظ المحاسبي يكون من خبلل عدم التعجل
باالعتراف باإليراد ،والتعجل باالعتراف بالمصاريف ،وكذلك عدم رفع قيم األصول وعميو فإن

المحاسبين ووفقا ليذا المبدأ قد يكونوا أقرب الى التشاؤم من التفاؤل ،ويمكن القول بأن أنواع التحفظ
سواء أكان تحفظا مشروطا ام غير مشروطا ،يمكن ان يكونا وجيين لمعممة نفسيا ،وبالتالي فان عممية
التحفظ المحاسبي ال تكتمل اال بوجود وتكامل كبل النوعين مع بعض .وىذا يعني عدم وجود استقبللية

لكل نوع من أنواع التحفظ عن االخر ،وتجدر اإلشارة إلى أن كبل النوعين يؤديان الى تخفيض الربح،

وكذلك القيمة الدفترية لمموجودات .وىذا ما يتفق عميو ).)Beaver and Ryan ,2005: 269
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وتجدر اإلشارة الى ان التحفظ المحاسبي نوعان ىما التحفظ غير المشروط ( Unconditional
 )Conservatismوالذي عادة ما يطمق عمييا التحفظ القبمي والذي يعني ذلك النوع من التحفظ الذي
ينتج عن اختيار طريقة محاسبية معينة قبل بدء العمل وذلك عند معالجة الموجودات والمطموبات،

والتي ينتج عنيا ظيور قيمة دفترية لصافي الموجودات أقل من القيمة السوقية عمى مدار عمر ىذه

الموجودات أو تمك المطموبات( .)Xu and Lu, 2008: 15ومن أمثمة ذلك اختيار طريقة االعتراف
الفوري بدال من الرسممة لمعالجة مصروفات البحوث والتطوير بحيث يتم تحميميا بوصفيا مصروفات

عمى الربح المحاسبي بدال من رسممتيا واظيارىا كأصل في قائمة المركز المالي .اما النوع الثاني

فيطمق عميو التحفظ المشروط ( )conditional Conservatismأو ما يطمق عميو أحيانا التحفظ

البعدي وىو يعني ذلك التحفظ الذي ينتج عن تخفيض القيمة الدفترية لصافي الموجودات حال حدوث
بعض الظروف غير المرغوب فييا مع عدم حدوث العكس ،أي زيادة القيمة الدفترية لصافي

الموجودات حال حدوث بعض الظروف المرغوب فييا ومن أمثمة ىذا النوع من التحفظ إتباع طريقة

التكمفة أو السوق أييم أقل لتقييم المخزون وطريقة معالجة انخفاض قيمة الموجودات طويمة األجل.
وبالرغم من وجود دراسات متعددة في ىذا المجال إال أن ىذه الدراسة من الممكن أن تعد إضافة معرفية

الى البحوث والدراسات المتوفرة وبالتالي المساىمة في معرفة أثر التحفظ المحاسبي عمى قرار

االستثمار في الشركات وخصوصا إذا ما عممنا بأن المشرعين في مجال المعايير المحاسبية قد استثنوا
التحفظ غير المشروط من قيود اإلطار المفاىيمي وىذا من الممكن ان يؤثر وبشكل سمبي عمى قرار

االستثمار في الشركات .ولغرض تحقيق اىداف البحث تم تقسيمو الى اقسام مختمفة ،اذ يتعمق القسم

األول بالمنيجية والقسم الثاني يتعمق باإلطار النظري من خبلل الدراسات المتعمقة بموضوع البحث ،اما

القسم الثالث واألخير فقد خصص لمنتائج والمناقشة.
.1

منهجية البحث :يناقش البحث موضوع التحفظ المحاسبي وما لو من أثر عمى جودة

المعمومات المحاسبية وموثوقيتيا  ،وما ليا من أىمية في تخفيض درجة المخاطرة في القرار االستثماري
لمشركات من خبلل االعتماد عمى مجموعة من البحوث والدراسات المتعمقة بموضوع البحث في بيئة

االعمال األجنبية والشرق أوسطية ،وتم استخدام المنيج الوصفي واالستنباطي بيدف الوصول ليدف
البحث واختبار فرضياتو ،ويهدف البحث إلى دراسة العبلقة بين التحفظ المحاسبي بشكل عام وأنواع
التحفظ المشروط وغير المشروط بشكل خاص مع قرار االستثمار ،وتكمن مشكمة البحث في وجود
عدة دراسات أسيمت في معالجة مشكمة التحفظ وأثرىا عمى المعمومات المحاسبية ولكن ال يوجد اتفاق
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عام عمى اعتبار ان التحفظ المشروط او غير المشروط يمكن ان يساىم في تخفيض مخاطرة اتخاذ

القرار االستثماري وبالتالي تعزيز قدرة الشركة المالية ،ولمبحث أهمية خاصة في كونو يناقش وبشكل
تحميمي مفيوم التحفظ المشروط والتحفظ غير المشروط بيدف بيان أثره عمى قرار االستثمار ،ومن

خبلل الدراسات والبحوث المعروضة في ىذا البحث خمص البحث الختبار فرضية مفادىا ان التحفظ

المحاسبي المشروط لو عبلقة معنوية مع قرار االستثمار كما ان فرضية التحفظ المحاسبي غير
المشروط يتناسب طرديا بعبلقة معنوية مع قرار االستثمار.
.2

اإلطار النظري :لمتحفظ المحاسبي اشكال مختمفة تتمثل بالية االعتراف بالمصاريف

واإليرادات ،تقييم البضاعة عمى أساس الكمفة او السوق اييما اقل ،استخدام معدل استنفاذ لؤلصول
المنتجة (كحقول النفط والكبريت والموارد الطبيعية االخرى) ،المقارنة ما بين األصول غير الممموسة
ذات العمر اإلنتاجي العالي بباقي الموجودات الممموسة ،واالعتراف بالمصروفات المتعمقة بكمفة

الموجودات غير الممموسة المشتراة وغيرىا كثير ( Edwards 1989; Ryan 2006; Ruch and
 .)Taylor, 2011 ;Ito and Nakano, 2014وقد تم تعريف التحفظ المحاسبي بانو عبلقة القيمة
الصافية لؤلصول قياسا بقيمتيا االقتصادية ناتجة من خبلل االعتراف المحاسبي لجانبي القيمة

االقتصادية لمدخل ،حيث أن لمتحفظ جانبان اساسيان ،يتمثل األول باالعتراف بالخسائر قبل وقوعيا

والثاني االعتراف باإليرادات بعد التأكد من استبلميا ) .(Ruch and Taylor 2011وقد درس ( Ito

 )and Nakano, 2014: 59أثر التحفظ المحاسبي عمى سموك االستثمار في الشركات عمى

مجموعة من الشركات اليابانية ،وقد خمصت الدراسة إلى أن التحفظ المشروط يتناسب عكسيا مع قرار
االستثمار عمى العكس تماما في حالة التحفظ غير المشروط .وىنالك عدة دراسات وبحوث تناولت

موضوع التحفظ المحاسبي بشكمو العام وانواعو المختمفة .ولكن لوحظ في اغمب الدراسات المحاسبية أن

العبلقة ما بين التحفظ المحاسبي وقرار االستثمار بقيت محط جدل بقمة الدراسات المتعمقة بيذا

الموضوع ( .)Watts, 2003; Roychowdhury, 2010فقد الحظ ) Watts (2003وجود عبلقة
معنوية ما بين التحفظ المشروط وقرار االستثمار في الشركات .وأثبتت دراسة  (1986) Jensenان

االستثمارات تتناسب طرديا مع تأخير االعتراف بالمصروفات غير المتحققة .ولكن دراسة Watts

( )2003بينت ان التحفظ المشروط قد يحقق فرصا استثمارية أكبر .ومن جانب آخر يرى

 )2010( Roychowdhuryان التحفظ المشروط قد يكون عامبل ميما في عممية اتخاذ قرار
استثماري غير رشيد .ويبرر وجية النظر ىذه في أن المدراء وعند لحظة اتخاذ القرار االستثماري غالبا
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ما يتممكيم ىاجس المخاطرة وكيفية تجنبيا حتى وان كان المشروع يحقق أرباحا في نشاطو االعتيادي.
وبالرغم من مناقشة الباحثين في مجال المحاسبة ومحاولتيم إيجاد العبلقة ما بين التحفظ المشروط

وقرار االستثمار اال انيم لم يعطوا أي دليل ممموس في كيفية حدوث ىذه العبلقة وآلية دراسة وتحييد

المتغيرات األخرى التي قد تكون مؤثرة في ىذا القرار .وتأتي دراسة  )2010( Maلبيان العبلقة ما بين
متغيرات البحث بشكل تطبيقي عمى الشركات العاممة في الواليات المتحدة االمريكية  ،وكانت نتائج
البحث تؤكد عمى ان الشركات التي تعتمد تحفظ مشروط عال في سياستيا المحاسبية غالبا ما تستثمر

اقل في راس المال .وىذا ما يؤكد وبشكل قطعي وجود عبلقة معنوية ما بين التحفظ المحاسبي وقرار

االستثمار .ويرجع الفضل في استخدام التحفظ المشروط الى  )1991( Basu’sو Khan and

 )2009( Wattsوكذلك التحفظ غير المشروط الى  )2000( Beaver and Ryanو DeFond
 )2012( et al.و Louis

et al.

( )2012و  )2014( Ishida and Itoوكانت ابرز

استنتاجاتيم في ىذا المجال بان لمتحفظ المشروط عبلقة عكسية مع سموك قرار االستثمار في الشركات

عمى العكس تماما في حالة التحفظ غير المشروط في وجود عبلقة طردية ما بينو وبين قرار االستثمار
في الشركات ،وبالرغم من ىذا فإن العبلقة ما بين التحفظ من جية وسموك المستثمرين في توجيو قرار

االستثمار تبقى عامبل يكنفو الغموض ويحتاج إلى المزيد من البحث والتقصي لمعرفة ماىي العبلقة ما
بين متغيرات البحث في بيئة اعمال تختمف عن البيئة التي تم اختبار فرضيات البحوث فييا وتطبيق

النماذج التي تم تطبيقيا فييا ،وبالتالي فإن وجود قبول عام أو رفض عام لفرضية معينة وخصوصا ما
يتعمق بالتحفظ بشكل عام وانواعو المشروط وغير المشروط بشكل خاص يعد من القضايا المحاسبية
المعاصرة التي تحتاج الى المزيد من العمل والتطبيق .ويرى ) (Xu and Lu, 2008: 15ان ىنالك

مجموعتان من العوامل والمتغيرات التي من الممكن ان تؤثر عمى التحفظ المحاسبي ،وتتمثل األولى
بالعوامل عمى مستوى السوق مثل األنظمة القانونية التي تتحكم بالنظام المالي لمشركات وكذلك البيئة

المؤسسية ،أما الثانية مثل رغبة مدراء الشركات في تبني سياسة التحفظ .ويرجع التأصيل المنطقي لعد
العبلقة ما بين التحفظ غير المشروط وق اررات االستثمار الى ىذا النوع من التحفظ من خبلل إعطاء

الشركات حي از محاسبيا ميما في عممية االعتراف بالمصروفات واإليرادات (Beaver and Ryan
) 2005وبالتالي فإن ىذا النوع يوفر ضمانة ميمة في حالة االستثمار في مشاريع ذات مخاطرة

أعمى من غيرىا  ،وبالتالي فإن ىذا النوع من التحفظ يمكن مدراء الشركات من دفع المخاطرة باتجاه
اخر مما يعطي الحافز ليم باالستثمار ،ويعد التحفظ المحاسبي بأنواعو المختمفة (المشروط وغير
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المشروط) ام ار ميما في الشركات لما لو من أثر عمى قرار االستثمار من خبلل فحص القوائم المالية
لمشركة من قبل المستثمرين .ومن امثمة التحفظ المحاسبي في الشركات عند توفر إمكانية االختيار بين

بدائل السياسات المحاسبية مثل االعتراف الفوري بمصروفات البحوث والتطوير بدال من رسممتيا،
وتطبيق طريقة الوارد أخي ار يصرف أوال( )LIFOبدال من طريقة الوارد أوال يصرف أوال ( )FIFOعند

حساب تكمفة البضاعة المباعة ،وتطبيق طرق االندثار المعجل بدال من طريقة القسط الثابت عند

حساب اندثار الموجودات الثابتة وكذلك تطبيق قاعدة التكمفة أو السوق أييما أقل عند تقييم الموجودات

المتداولة  .اال انو ومن الثوابت المقبولة محاسبيا ىو عدم وجود تعريف رسمي ليذا المفيوم ،فكل ما

صدر عن الجيات الرسمية ىو فقط ما جاء في ممحق توصية المفاىيم رقم ( )٢الصادرة عن مجمس
معايير المحاسبة المالية  FASBضمن مشروع اإلطار المفاىيمي لممحاسبة المالية  ،من حيث أن

التحفظ المحاسبي ىو وسيمة لمتعامل مع حاالت عدم التأكد والمخاطرة الكامنة في األنشطة التي تقوم
بيا الشركة .ومن جانب اخر فان لممعمومات المحاسبية المفصح عنيا في القوائم المالية أىمية كبيرة في

تخفيض المخاطرة في ق اررات المستثمرين .ووجد اغمب الباحثين ان المكاسب المحاسبية نتيجة لق اررات

المستثمرين تكون أكثر احتمالية في حال كون ان الشركة المفصح عن بياناتيا تعتمد عمى مبدأ التحفظ

(Wang, ( )Ball et al 2003( )Ball et al 2000( )Ball & Shivakumar, 2005

 .)LaFond and Watts, 2008 ( ) Hu et al 2014( )2006وبالرغم من ىذا فبل يوجد
اتفاق عام عمى وجود ىذه العبلقة ما بين مبدأ التحفظ وقرار االستثمار من خبلل جودة المعمومات

وتقميل ضبابية المعمومات المتعمقة باالستثمار (Watts and ( )Holthausen and Watts, 2001
 .)Watts, 2003( )Zimmerman, 1986ولمبدأ التحفظ فوائد تتمثل بعدم المبالغة في تقييم
الموجودات والمطموبات في الشركة وكذلك فإن المعمومات المحاسبية المفصح عنيا في القوائم المالية
لمشركات ليا اتفاق مع المعايير المحاسبية المقبولة قبوال عاما ولمتحفظ المحاسبي فوائد أيضا في

محاولة مواجية أي ظروف غير محسوبة قد تحدث في المستقبل وىذا يعني تخفيض المخاطرة ما أمكن
وبالرغم من ىذا فإن لمتحفظ عيوبا تتمثل في عدم توافق القيم المنشورة في القوائم المالية مع القيم

الحقيقية ليا وبالتالي إمكانية حدوث ارباك في القرار االستثماري في عدم وجود تقييم حقيقي لمموجودات
وظيورىا باقل من قيمتيا الحقيقية (2014

Al-Sakini and Al-( )Iqbal and Qdhah,

) .)Awawdeh, 2015ومن وجية نظر )2002( Ahmedفإن التحفظ المحاسبي يمكن ان يخفف

حدة توتر المساىمين بخصوص سياسة توزيع األرباح من خبلل تخفيض كمفة الديون الخاصة
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بالشركة .وكذلك وجد  )2003( Wattsان التحفظ المحاسبي ميم بالنسبة لمشركات في جودة عرض

التقارير المالية .ووجد أيضا ان التقارير المالية لمشركات تتأثر بالقوانين المالية السائدة في السوق من
خبلل مواكبة مدراء الشركات لتمك القوانين والتعميمات المالية وبالتالي مدى تطبيق التحفظ المحاسبي

( .)Watts, 2003( )Bushman, 2006ولممعمومات المحاسبية مستوى معين من الخصائص التي
يجب توفرىا فييا من اجل ان تمبي حاجات مستخدمييا في عممية اتخاذ الق اررات التشغيمية والتمويمية

واالستثمارية ،ووفقا لمجمس معايير المحاسبة المالية األمريكي ىناك عدة خصائص يجب أن تتوفر في

المعمومات المحاسبية أىميا مبلئمة المعمومات ،تمثيميا الصادق والشفافية .اذ يجب أن تكون

المعمومات مبلئمة ( )Relevanceوتعني ان تكون المعمومات قادرة عمى إحداث فرق في عممية اتخاذ

الق ارر أو ىي التنبؤات المستقبمية أو تعزيز التنبؤات السابقة من خبلل تأثيرىا عمى فيم اىداف الشركة
والق اررات المرتبطة ( .)FASB.SFAC.NO.2وأوضح "ىندركسون" ان المبلئمة يتحقق معناىا المغوي

إذا تفيم من يتمقى المعمومات المعنى المقصود من المعمومات والذي يعد اليدف األساسي لممحاسبة

وتقتضي المبلئمة وجوب أمكانية االعتماد عمى المعمومات بطريقة مفيدة أو ارتباطيا المفيد بالتصرفات

أو النتائج المرغوب في تحقيقيا .ووفقا لوجية نظر زوينة ( )2014لكي تكون المعمومات مبلئمة يجب

ان تكون قادرة عمى التنبؤ ،وان تنتج تمك المعمومات بالتوقيت المناسب .ويضيف عمي ( )2011ان

المعمومات المحاسبية يجب ان تضمن مستوى معين من االعتمادية او ما يصطمح عميو التمثيل

الصادق ( ،)Reliabilityوتكون المعمومات موثوق بيا عندما يجد المستفيد منيا انيا تعكس االحداث
االقتصادية التي تع ُد عنيا بصدق وموضوعية ،وكذلك يجب أن تكون المعمومات ذات مصداقية وقابمة
لمتحقق وان تكون شاممة بيدف ازالة الغموض وغير مضممة ،وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك عدة نماذج
لقياس لمتحفظ المحاسبي في القوائم المالية لمشركات منيا نماذج تركز عمى األرباح وعائدات األسيم

ونموذج يعتمد بشكل آخر عمى القيمة السوقية لحقوق الممكية والنموذج األخير يعتمد عمى
االستحقاقات .ومن خبلل االطبلع عمى المنشورات الخاصة لو ازرة المالية الروسية من جية ومجمس
المعايير االمريكية والعراقية من جية أخرى يبلحظ أن المعايير المحاسبية الروسية تحاول ان تظير
القوائم المالية بصورتيا الحقيقية وال تعير لمفيوم التحفظ المشروط أىمية لكونو يتعارض مع ىذا المبدأ،

في حين أن المعايير المحاسبية االمريكية والعراقية يعمبلن باتجاه متوازي من حيث إعطاء أىمية
لمتحفظ المشروط في البيانات المنشورة في القوائم المالية لمشركات .ولكن وباالستناد إلى التعديبلت التي

حصمت عمى اإلطار المفاىيمي لمعايير المحاسبة الدولية والذي تبعو نفس األثر في معايير المحاسبة
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االمريكية والعراقية لتكون أكثر توافقية مع المعايير المحاسبية الروسية من حيث عدم إلزام الشركات
بالتحفظ المشروط وبالتالي تعطى حرية استخدام سياسة التحفظ الى قناعة إدارة الشركة ورؤيتيا لعرض

بيانات مالية ذات موثوقية عالية .)IAS 2 : par 34 ( ) FASB , SFAC no.8 : BC3.27( .و

من جانب اخر و بالرغم من االتفاق عمى ما سبق فيتم تقييم االنخفاض التكنموجي في قيمة المخزون
عندما تكون القيمة السوقية اقل من كمفة المخزون التاريخية فيتم اعتماد القيمة السوقية بدال من كمفتو

التاريخية ،بمعنى أنو يتم اعتماد سياسة التحفظ المشروط من خبلل تقييم المخزون بالكمفة أو السوق

أييا اقل ()Kimmel et al , 2011 : 295

 .3النتائج والمناقشة  :ىدف البحث الى دراسة العبلقة ما بين التحفظ المحاسبي وقرار االستثمار في
الشركات من خبلل بيان عبلقة التحفظ المحاسبي المشروط والتحفظ المحاسبي غير المشروط ليذا

الغرض ،فالتحفظ المحاسبي المشروط وفقا لمعديد من الدراسات ليس لو أثر كبير عمى قرار االستثمار
بعكس التحفظ المحاسبي غير المشروط .بالرغم من ىذه النتيجة فان موضوع التحفظ المحاسبي

وعبلقتو بقرار االستثمار يبقى نسبيا ووفقا لظروف الشركة وكفاءة سوق االستثمار ،حيث ان سموك

المستثمر واعتماده عمى البيانات المحاسبية لو أثر كبير وقد يكون غير محسوب عمى قرار االستثمار
وىو ما يجب التحقق منو باستخدام بيانات محاسبية لمشركات العراقية بدراسة مكممة ليذه الدراسة .وقد

خمصت بعض الدراسات الى ان التحفظ المحاسبي ىو أقرب لمبدأ الكمفة التاريخية من القيمة العادلة

لمموجودات ( .)Al-Sakini and Al-Awawdeh, 2015وكانت نتيجة بحث ( (Xu and Lu,
 2008أن العوامل الداخمية لمشركة (مثل التحفظ) ليا تأثير أكبر من العوامل الخارجية (كعوامل

السوق)) . (Xu and Lu, 2008: 27ومن جانب اخر خمصت العديد من الدراسات الى ان التحفظ

المحاسبي غير المشروط لو أثر معنوي عمى قرار االستثمار بعكس التحفظ المحاسبي المشروط

( Basu’s, 1997; Beaver and Ryan, 2000; Khan and Watts, 2009; DeFond et
 .)al., 2012; Ishida and Ito, 2014وعميو فان رفض فرضية البحث المتمثمة بوجود عبلقة

معنوية ما بين التحفظ المحاسبي المشروط وقرار االستثمار وقبول فرضية البحث المتمثمة بوجود عبلقة

معنوية ما بين التحفظ غير المشروط وقرار االستثمار.
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