قياس ممارصت انتحفظ احملاصبي يف انشركاث ادلضاهمت ادلذرجت يف
صىق انعراق نألوراق ادلانيت

أ.د .بشرى نجـ عبد اهلل المشيداني

1

الباحث /أنمار محسف حميد

كمية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد /قسـ المحاسبة

ادلضتخهص

ييدؼ البحث إلى قياس ممارسة التحفظ المحاسبي مف الشركات المسػاىمة المدرجػة يػي سػوؽ العػراؽ

لػووراؽ الماليػػة باسػػتاداـ نمػػو ج  Basuلقيػػاس درجػػة الػتحفظ المحاسػػبي يػػي عينػػة مػػف الشػػركات المسػػاىمة
البػػػالد عػػػددىا  )12شػػػركة ولممػػػدة مػػػف  ، 1022 - 1002وقػػػد توصػػػؿ الباح ػػػاف إلػػػى أف معظػػػـ الشػػػركات
المساىمة المدرجة يي السػوؽ المػ كورة تمػارس الػتحفظ المحاسػبي عنػد القيػاس واإليصػاح عػف نتػالن النشػاط

والمركز المالي وأف ىناؾ تبايف يػي درجػة الػتحفظ المحاسػبي بػيف القطاعػات االقتصػادية والتػي شػممت كػؿ مػف
قطاع المصارؼ واالست مار والتأميف والصناعة والزراعة والسياحة والفنادؽ.

ونظ ارً لف ممارسة التحفظ المحاسبي بالشكؿ السميـ تسيـ يي تعزيز جودة الرباح وكفاءة عقود الػديف

يوصػػي الباح ػػاف بةػػرورة التأكيػػد عمػػى توعيػػة مسػػتادمي القػوالـ الماليػػة بشػػكؿ عػػاـ والمسػػت مريف والمقرةػػيف
بشكؿ ااص بآ ار وانعكاسات الممارسػة السػميمة لمػتحفظ المحاسػبي عمػى قػ ارراتيـ االقتصػادية ويػأتي لػؾ مػف
ا ػ ؿ تك يػػؼ الجيػػود بػػيف الجيػػات ات الع قػػة والمتم مػػة بسػػوؽ الع ػراؽ لػػووراؽ الماليػػة ومجمػػس المعػػايير

والقواعد المحاسبية والرقابية يي العراؽ والمنظمات المينية الاػرى مػف اػ ؿ عقػد عػدد مػف الػدورات والنػدوات
لغرض توةيح أىمية الممارسة السميمة لمتحفظ المحاسبي وقياـ سوؽ العػراؽ لػووراؽ الماليػة بػملزاـ الشػركات
عمى تطبيؽ التحفظ المحاسبي بالشكؿ السميـ وجعمو شرطاً مف شروط اإلدراج يي السػوؽ الماليػة و لػؾ لتعزيػز

إلتزاـ الشركات بػالتحفظ المحاسػبي عنػد القيػاس واإليصػاح عػف نتػالن النشػاط والمركػز المػالي لةػماف مسػتوى

أعمى مف التحفظ وبما يسيـ يي تعزيز جودة اإلب غ المالي يي القوالـ المالية.

ادلصطهحاث انرئيضيت نهبحث /التحفظ المحاسبي  -جودة الرباح  -جودة اإلب غ المالي.
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البحث مستؿ مف رسالة الماجستير .
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مقذمت

تػػؤدي القػػوالـ الماليػػة دو ارً ميمػػاً يػػي تقػػديـ المعمومػػات المفيػػدة إلػػى المسػػت مريف واآلاػػريف مػػف أصػػحاب

المصمحة ومف ـ يقد ازدادت أىمية المعمومات المحاسبية كوسيمة أساسية وأداة يعالة يػي العديػد مػف القػ اررات
االقتصادية التي يتا ىا مستادمي تمؾ المعمومات.

ولكػػي تكػػوف المعمومػػات المحاسػػبية مفيػػدة يأنػػو يجػػب التقريػػر عنيػػا ويػػؽ اإلطػػار النظػػري لممحاسػػبة واإلبػ غ

المػػػالي واإللتػػػزاـ بمفػػػاىيـ اإلعتػػػراؼ والقيػػػاس مػػػ الاػػػ بنظػػػر العنايػػػة المحػػػددات المحاسػػػبية ومنيػػػا الػػػتحفظ

المحاسبي  ،ا ُيعد محدد التحفظ المحاسبي أو ما يطمؽ عميو البعض تسمية الحيطة والح ر مف أىـ المحددات
المحاسػػبية ات التػػأ ير يػػي بيلػػة إعػػداد التقػػارير الماليػػة لػ ا تمقػػى دراسػػة الموةػػوع بأىميػػة تتم ػػؿ يػػي إمكانيػػة

االسػػياـ يػػي الحقػػؿ البح ػػي المحاسػػبي بدراسػػة الػػتحفظ المحاسػػبي يػػي بيلػػة ماتمفػػة مػػف الناحيػػة التنظيميػػة
والتشريعية مقارنة بالبيلات التي سبؽ دراستيا يي البمداف الارى  ،وةرورة تحديد درجة التحفظ المحاسبي يػي

الشركات المساىمة العراقية لمساعدة واةعي المعايير المحاسبية والجيات التنظيميػة الاػرى يػي معريػة طبيعػة
وأسباب ممارسة التحفظ المحاسبي مف تمؾ الشركات  ،ودرجة التغيير يي تمؾ الممارسة م مػرور الوقػت المػر

ال ي يسيـ يي الحكـ عمى جودة اإلب غ يي القوالـ المالية وال ي ينعكس بشػكؿ أو بػآار عمػى مسػتادمي تمػؾ
القوالـ يي اتاا الق اررات االقتصادية الصالبة.

وعميػػو يػػأف المػػر يتطمػػب دراسػػة مػػدى ممارسػػة إدارة الشػػركات المسػػاىمة العراقيػػة لمػػتحفظ المحاسػػبي عنػػد

القياس واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي وما ىي طبيعة تمؾ الممارسة وحجميػا بيػدؼ تعزيػز جػودة

اإلب غ المالي وترشيد الق اررات االقتصادية.

ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث تـ تقسيمو عمى المحاور اآلتية:
أوال  :منيجية البحث ودراسات سابقة

انيا  :التحفظ المحاسبي – مداؿ مفاىيمي

ال ا  :المقاييس المستادمة لقياس درجة التحفظ المحاسبي

رابعا  :قياس درجة التحفظ المحاسبي يي الشركات المساىمة عينة البحث

اامسا  :اإلستنتاجات والتوصيات
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احملىر األول  /منهجيت انبحث ودراصاث صابقت

أوال  :مشكهت انبحث

عمى الرغـ مف اىتماـ أدبيات المحاسبة بدراسة درجػة ممارسػة الػتحفظ المحاسػبي يػي عػدد مػف الػدوؿ  ،إال

أف ى ا المر لـ يحظ محمياً باالىتماـ الكايي عمى الػرغـ مػف أىميػة الموةػوع يػي تعزيػز جػودة اإلبػ غ المػالي
يي البيلة العراقية لما تمتاز بو مف انفتاح مقبؿ عمى العالـ ومحاولة ج ب العديد مف الشركات الجنبية لغػرض
اإلست مار يي العػراؽ المػر الػ ي يتطمػب تػويير معمومػات مفيػدة تسػاعد مسػتادمي القػوالـ الماليػة عمػى اتاػا

الق اررات االقتصادية الرشيدة.

وبناءا عمى لؾ يمكف تمايص مشكمة البحث يي التساؤالت اآلتية -:

 -2ما مدى صحة ممارسة الشركات المساىمة المدرجة يػي سػوؽ العػراؽ لػووراؽ الماليػة الػتحفظ المحاسػبي
عند القياس واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي ؟

 -1ما ىو مستوى التبايف يي درجة التحفظ المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية العراقية ؟

ثانيا  :هذف انبحث

ييدؼ البحث إلى تحقيؽ اآلتي -:

 -2مناقشة مفيوـ التحفظ المحاسبي وعرض وجيات النظر الم يرة لمجدؿ بشأف ى ا المفيوـ ية عػف إبػراز
الدواي وراء الطمب عمى ممارسة التحفظ المحاسبي ودوره يي تعزيز جودة الرباح.

 -1عرض وتحميؿ أىـ المقاييس المستادمة لقياس درجة التحفظ المحاسبي يي القوالـ المالية.

 -9الكشػػػؼ عػػػف مػػػدى صػػػحة ممارسػػػة الػػػتحفظ المحاسػػػبي يػػػي الشػػػركات المسػػػاىمة العراقيػػػة عنػػػد القيػػػاس
واإليصػػاح عػػف نتػػالن النشػػاط والمركػػز المػػالي م ػ بيػػاف مسػػتوى التبػػايف يػػي درجػػة الػػتحفظ المحاسػػبي بػػيف

القطاعات االقتصادية.

ثانثا  :فرضياث انبحث

يستند البحث إلى الفرةيتيف اآلتيتيف :

-2تمارس الشركات المسػاىمة العراقيػة الػتحفظ المحاسػبي عنػد القيػاس واإليصػاح عػف نتػالن النشػاط والمركػز
المالي.

-1ىناؾ تبايف يي مستوى التحفظ المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات المساىمة العراقية.

رابعا  :دراصاث صابقت

 -2دراسة العتيبي واميفة )1021 :
" قياس مستوى التحفظ المحاسبي يي التقارير المالية الصادرة عف الشركات المساىمة العامة السعودية "

ىديت الدراسة إلى قياس مستوى التحفظ المحاسبي يي التقارير المالية الصادرة عف امسيف شركة

مساىمة عامة سعودية مدرجة يي السوؽ المالي السعودي لممدة مف  2004ولغاية  2010باستاداـ نمو ج
 Basuلقياس مستوى التحفظ المحاسبي  ،حيث أشارت نتالن الدراسة إلى أف التقارير المالية الصادرة عف
الشركات عينة البحث لـ تكف تتميز بالتحفظ المحاسبي .
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وعميو امصت الدراسة إلى أف التقارير المالية الصادرة عف ى ه الشركات قد تحمؿ يي طياتيا الك ير
مف المبالغة يي التقديرات المحاسبية وتغميباً لوحداث االقتصادية الجيدة  ،وال ي ينعكس عمى تافيض قدرتيا

يي التنبؤ بالمستقبؿ  ،وقد أوصت الدراسة الجيات السعودية المنظمة لعمؿ السوؽ المالية يرض مزيد مف

القوانيف والتشريعات التي تسيـ يي الرقابة عمى تطبيؽ محدد التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية لما
ل لؾ مف أىمية يي تحسيف مستوى جودة الرباح وزيادة شفايية اإليصاح المالي والشفايية المالية اإلدارية

المر ال ي يزيد مف قدرة المست مريف عمى اتاا ق اررات أك ر عق نية يي ى ه السوؽ الناشلة.
-1دراسة )Basu : 1997

” “ The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings
ىديت

الدراسة

إلى

قياس

درجة

التحفظ

المحاسبي

لمشركات

المريكية

لممدة

مف

 1990 - 1963باستاداـ نمو ج معامؿ إنحدار الرباح عمى العوالد  ،حيث تـ تفسير التحفظ المحاسبي

عمى أنو إستجابة الرباح لوابار السيلة بشكؿ أسرع مف إستجابة الرباح لوابار الجيدة  ،وقد تـ استاداـ

عوالد السيـ السالبة كبديؿ عف الابار السيلة وعوالد السيـ الموجبة كبديؿ عف الابار الجيدة  ،حيث
وجدت الدراسة أف معامؿ إنحدار الرباح عمى العوالد السالبة يعادؿ ستة أةعاؼ معامؿ إنحدار الرباح عمى

العوالد الموجبة وال ي يعكس إستجابة الرباح لوابار السيلة بشكؿ أسرع مف إستجابتيا لوابار الجيدة وال ي

ُيعد مؤش ارً عمى زيادة درجة التحفظ المحاسبي لمشركات عينة الدراسة.
 -9دراسة )Ball & Shivakumar : 2005

” “ Earnings Quality in U.K. Private Firms

ىديت الدراسة إلى قياس درجة التحفظ المحاسبي يي الشركات الااصة والعامة يي المممكة المتحدة لممدة

مف  1999 – 1989باستاداـ كؿ مف نمو ج  Basuوالمستحقات  ،وقد أظيرت نتالن الدراسة بأنو وعمى

الرغـ مف أف الشركات الااصة والعامة تطبقاف نفس المعايير المحاسبية وااةعة لقوانيف الةريبة نفسيا

واف القوالـ المالية لمشركات الااصة ااةعة لمتدقيؽ كما ىي الحاؿ يي الشركات العامة إال أنو لوحظ
إنافاض مستوى اإلعتراؼ بالاسالر االقتصادية بالوقت المناسب التحفظ المحاسبي) يي الشركات الااصة
مقارنة بالشركات العامة وتعكس تمؾ النتالن إنافاض جودة اإلب غ المالي يي الشركات الااصة مقارنة

بالشركات العامة ويعزى لؾ الى عدـ تما ؿ المعمومات يي الشركات الااصة واعتمادىـ عمى المعمومات
الااصة بدال مف القوالـ المالية المتاحة لمجميور عند عممية التعاقد م المقرةيف والمديريف والطراؼ الارى.

 -2دراسة )Hamdan et al : 2011
“ Factors Influencing the Level of Accounting Conservatism in The Financial Statement
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ىديت الدراسة إلى تقييـ دور القطاع العاـ يي تنظيـ المعايير المحاسبية يي الكويت مف ا ؿ دراسة قدرتو
عمى إلزاـ الشركات الكويتية لتقديـ مستوى مقبوؿ مف التحفظ المحاسبي عند إعداد القوالـ المالية  ،كما ىديت
الدراسة إلى بياف أىـ العوامؿ المؤ رة يي درجة التحفظ المحاسبي باستاداـ نمو ج  Basuونسبة القيمة

الديترية إلى الق يمة السوقية لقياس التحفظ المحاسبي لمشركات المدرجة يي سوؽ الكويت لووراؽ المالية

والبالد عددىا  )225شركة لعاـ  ، 2009وقد أظيرت نتالن الدراسة إلى أف القطاع العاـ لتنظيـ المعايير
المحاسبية قد نجح يي إلزاـ الشركات الكويتية عينة الدراسة عمى تقديـ مستوى مقبوؿ مف التحفظ المحاسبي.

كما أظيرت النتالن أف القوالـ المالية الصادرة عف الشركات صغيرة الحجـ كانت أك ر تحفظاً مقارنة

بالشركات كبيرة الحجـ ية عف أف لعقود الديف تأ ير يي القوالـ المالية المتحفظة يالشركات ات المديونية

المرتفعة ىي القؿ تحفظاً يي تقاريرىا المالية بينما أظير القطاع المالي مستوى عالي مف التحفظ المحاسبي

مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية.

خامضا  :مىقف انبحث احلايل من انذراصاث انضابقت

أف ما يميز البحث الحالي مف الدراسات السابقة ىو قياس ممارسة التحفظ المحاسبي يي بيلة العماؿ

المحمية مف الشركات المساىمة المدرجة يي سوؽ العراؽ لووراؽ المالية ية عف بياف التبايف يي مستوى
التحفظ المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية المحمية.

احملىر انثاني /انتحفظ احملاصبي – مذخم مفاهيمي

أوال  :مفهىو انتحفظ احملاصبي

ُيعػػد الػػتحفظ المحاسػػبي احػػد المحػػددات أو القيػػود المحاسػػبية ةػػمف المسػػتوى ال الػػث ل طػػار المفػػاىيمي
لممحاسػػػبة الماليػػػة مفػػػاىيـ االعتػػػراؼ والقيػػػاس) إلػػػى جانػػػب المحػػػددات الاػػػرى الىميػػػة النسػػػبية  ،التكمفػػػة

والمنفعػػػة ،ممارسػػػات الصػػػناعة)  ،إ يجػػػب الاػػػ بيػػػ ه المحػػػددات عنػػػد تقػػػديـ المعمومػػػات المحاسػػػبية ات

الاصالص النوعية التي تجعميا مفيدة )Kieso et al , 2010 , 46

وتم ؿ ى ه المحددات مفاىيـ تستادـ إلعطاء تفسير أو تبرير لماػروج عػف المبػادئ المحاسػبية المقبولػة

قبوال عاما  )GAAPبحدود تتطمبيا طبيعة حالة القياس أو التوصيؿ أو تتطمبيا بيلة المحاسػبة  ،يالمعمومػات
التي تكػوف تكػاليؼ إنتاجيػا عاليػة ومنفعتيػا قميمػة لػيس مػف الةػرورة اإليصػاح عنيػا  ،أو عنػدما يكػوف سػعر
الاػػزيف يػػي السػػوؽ اقػػؿ مػػف التكمفػػة يصػػبح مػػف الةػػروري وويقػػا لمحػػدد الػػتحفظ الاػػروج عػػف مبػػدأ الكمفػػة

التارياية واالعتراؼ باسالر انافاض قيمة الازيف العيساوي .)77 ، 1009 ،
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وقد أشار مجمس معايير المحاسبة المالية المريكي  )FASBإلى التحفظ المحاسبي ةػمف قالمػة مفػاىيـ
المحاسبة المالية  )1عمى انو "رد يعؿ ح ر لعدـ التأكد لمحاولة ةػماف إف عػدـ التأكػد والماػاطر الكامنػة يػي

ظروؼ العماؿ قد أا ت بنظر العناية وعمى نحو كاؼ  ،ومػف ػـ إ ا كػاف ا نػيف مػف القػيـ المقػدرة التػي سػيتـ

است ميا أو ديعيا يي المستقبؿ مف المحتمؿ حدو يما بالتساوي  ،يأف التحفظ يفرض استاداـ التقديرات القؿ
تفاؤال  ،أما إ ا كانت تمؾ القيـ ليس مف المحتمؿ حدو يما بالتساوي  ،يػأف الػتحفظ لػيس بالةػرورة أف يفػرض
استاداـ القيمة الك ر تشاؤما مف الاػرى  ،يػالتحفظ لػـ يعػد يتطمػب تأجيػؿ االعتػراؼ بالػداؿ يػي الوقػت الػ ي

تتوير ييو الدلة الكايية عمى وجوده أو يبرر اإلعتراؼ بالاسالر قبؿ وجود أدلة كايية عمى تحمميا " FASB

.), 1980 , SFAC No.2 , par.95

إلػػػى جانػػػب مػػػا سػػػبؽ قػػػدـ الكتػػػاب والبػػػاح يف العديػػػد مػػػف التعػػػاريؼ لمػػػتحفظ المحاسػػػبي  ،حيػػػث عػػػرؼ

 )Belkaouiالتحفظ المحاسبي بشكؿ عاـ عمى انو اإلب غ عف القػيـ الػدنيا لوصػوؿ واإليػرادات والقػيـ العميػا

ل لتزامات والمصاريؼ .)Belkaoui , 2000 , 179

يي حيف عريو  )Penman and Zhangمف وجية نظر قالمة المركػز المػالي عمػى انػو ااتيػار الطرالػؽ

المحاسػػػػػػػػػبية والتقػػػػػػػػػديرات التػػػػػػػػػي تبقػػػػػػػػػي القيمػػػػػػػػػة الديتريػػػػػػػػػة لصػػػػػػػػػايي الصػػػػػػػػػوؿ منافةػػػػػػػػػة نسػػػػػػػػػبيا
.)Huang et al , 2011, 5

ومف وجية نظر قالمػة الػداؿ يسػر  )Basuالػتحفظ المحاسػبي عمػى انػو " ميػؿ المحاسػب إلػى طمػب

درجة أعمػى مػف التحقػؽ ل عتػراؼ بالابػار الجيػدة مقارنػة بالابػار السػيلة يػي القػوالـ الماليػة" وبموجػب ىػ ا
التفسير ياف الرباح تتأ ر بالابار السيلة بشكؿ أسرع مف االستجابة لوابار الجيدة .)Basu , 1997 , 4

ويػرى الباح ػاف أف الػتحفظ المحاسػبي ينطػوي عمػى مفيػوميف يم ػؿ الوؿ أحػد المحػددات أو القيػود المحاسػبية
التي يتـ استاداميا عند تقديـ المعمومات المحاسبية المفيدة يي حاالت عدـ التأكد المحيطة ببيلػة العمػاؿ أو
عنػد وجػػود شػػؾ حػوؿ تقػػدير المبػػالد المسػػتممة أو المديوعػة بحيػػث يػػتـ ااتيػػار التقػدير القػػؿ تفػػاءال لممسػػتممة

والك ر تفاؤال لممديوعة  ،أما المفيوـ ال اني يأنو يم ؿ سياسة ابتة تتبعيا الشركة مف ا ؿ اسػتاداـ الطػرؽ

المحاسػػبية المتحفظػػة والتػػي تػػؤدي إلػػى اإل نافػػاض المسػػتمر يػػي صػػايي قيمػػة أصػػوؿ الشػػركة مقارنػػة بالقيمػػة
السوقية لتجنب أي مااطر يمكف أف تتعرض ليا الشركة يي المستقبؿ.

ثانيا  :أنىاع انتحفظ احملاصبي

أف المفيػوـ العػاـ لمػػتحفظ المحاسػبي تػـ تقسػػيمو مػؤا ار إلػى مفيػػوميف يػرعييف ىمػا الػػتحفظ غيػر المشػػروط

والتحفظ المشروط .)Gassen et al , 2006 , 6

 -2التحفظ غير المشروط

ويقصد بػو انافػاض القيمػة الديتريػة لصػايي الصػوؿ عػف القيمػة السػوقية نتيجػة تبنػي تطبيقػات محاسػبية

محددة مسبقا ،حيث يميؿ المحاسبيف إلى طمب درجة أعمى مف التحقؽ يي إنشػاء الصػوؿ مقارنػة بااللت ازمػات
 ، )Jarva , 2010 , 20يػي حػيف يعريػو  )Fredrikssonبأنػو الػتحفظ الػ ي ينشػأ مػف تطبيػؽ المبػادئ

المحاسػػػبية المقبولػػػة قبػػػوال عامػػػا  )GAAPالتػػػي تػػػؤدي إلػػػى تافػػػيض الربػػػاح بشػػػكؿ مسػػػتقؿ عػػػف الابػػػار
االقتصػػػادية الحاليػػػة ,5

2008

,

 )Fredrikssonأي دوف الاػػػ بنظػػػر االعتبػػػار المعمومػػػات أو

الحداث .)Blunck and Rego , 2007 , 5
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وينطوي عمى التحفظ غير المشروط التزاـ الشركة من البداية االعتراؼ بالقيـ الديترية لصايي الصػوؿ
وبقيمة اقؿ مف القيمة السوقية المتوقعة عمى مدار عمر ى ه الصوؿ  ، )Ryan , 2006 , 4ولي ا السبب

يسػميو الػبعض بػتحفظ الميزانيػة  ، )Molenaar , 2009 , 2ومػف الم مػة عمػى الػتحفظ غيػر المشػروط
االعتػػػػراؼ الفػػػػوري لنفقػػػػات البحػػػػث والتطػػػػوير لوصػػػػوؿ غيػػػػر الممموسػػػػة المكونػػػػة دااميػػػػا واالنػػػػد ار المعجػػػػؿ
اند ار الممتمكات واآلالت والمعدات ال ي يكوف معجؿ بصورة أك ر مف االند ار االقتصػادي ) ومحاسػبة الكمفػة

التارياية لممشاري

ات صايي القيمة الحالية االيجابية .)Hille , 2011 , 9

 -1التحفظ المشروط

وىو التحفظ ال ي ينتن عنو تافػيض القػيـ الديتريػة لصػايي الصػوؿ يػي حػاؿ حػدوث بعػض الظػروؼ غيػر

المرغوب يييا م عدـ حدوث العكس أي زيادة القيمة الديترية لصايي الصوؿ يي حاؿ حدوث بعض الظروؼ
المرغوب يييا والسموؾ الاير يم ؿ سموؾ متحفظ وعمػى سػبيؿ الم ػاؿ قاعػدة الكمفػة أو السػوؽ أييمػا اقػؿ يػي
المحاسػػبة عػػف الماػػزوف والمحاسػػبة عػػف انافػػاض قيمػػة الصػػوؿ طويمػػة الجػػؿ الممموسػػة وغيػػر الممموسػػة
.)Beaver and Ryan , 2005 , 269 )Impairment

وبموجب ى ا المفيوـ لمتحفظ المحاسبي يتـ االعتراؼ بالابار السػيلة بشػكؿ يػوري مقارنػة بالابػار الجيػدة

والػ ي يطمػؽ عميػو أيةػا بػتحفظ الربػاح .)Molenaar , 2009 , 2

ويػرى الباح ػاف أف مفيػوـ الػتحفظ

غير المشروط ينسجـ م المفيوـ ال اني لمتحفظ المحاسبي ال ي قدمو الباحث يي الفقػرة الولػى والػ ي يعكػس
سياسة ابتة تتبعيا الشركة يي معالجة صايي أصوليا من بداية اقتناء تمؾ الصوؿ أو أنشاء االلتزامات بينما

يم ػػؿ الػػتحفظ المشػػروط وسػػيمة لمواجيػػة حػػاالت عػػدـ التأكػػد يػػي ظػػؿ ظػػروؼ وحػػاالت معينػػة والتػػي تتطمػػب مػػف

المحاسػب االحتيػاط واالبتعػػاد عػف المغػاالة يػػي تقػدير صػايي الػػداؿ أو صػايي الصػوؿ والحػ ر مػف أي اسػػالر
مستقبمية واالستعداد ليا يي حاؿ حدو يا وىو ما ينسجـ م المفيوـ الوؿ ال ي قده الباحث يي الفقػرة الولػى

بعد التحفظ المحاسبي احد المحددات المحاسبية يي تقديـ المعمومات المحاسبية المفيدة.
َ
ويرى كؿ مف  )Beaver and Ryanباف نوعي التحفظ أع ه ليما العديد مف الغراض اتيا منيػا جػ ب
المست مريف والتقميؿ مف تقاةي الشركات وتقميؿ الةرالب وتكػاليؼ التنظػيـ وتمكػيف المحاسػبة والمنظمػيف مػف

الحد مف عدـ االستقرار االقتصادي وتجنب الزمات .)Beaver and Ryan , 2005 , 270

أف كػػؿ مػف مفيػػومي الػػتحفظ أعػ ه يػػؤدي إلػػى انافػػاض يػػي قػػيـ الصػػوؿ لكنيمػػا ياتمفػػاف يػػي القػػدرة عمػػى

توصيؿ المعمومات الجديدة مػف اػ ؿ القػوالـ الماليػة  ،يػاالعتراؼ بالاسػالر يوريػا تحفػظ مشػروط) يػؤدي إلػى
انافاض مشروط بنوع الابار  ،ويي المقابؿ تطبيؽ طرؽ محاسبية متحفظة تحفظ غيػر مشػروط) يػؤدي إلػى
االنافاض مػف اػ ؿ التاصػيص المنػتظـ لمكمفػة عمػى مػدار العمػر اإلنتػاجي لوصػؿ دوف أف يعكػس معمومػات

جديدة عف التغيرات يي قيـ الصوؿ .)Zhang , 2008 , 6

ويػػرى  )Basuأف الفػػرؽ الرليسػػي بػػيف نػػوعي الػػتحفظ أعػ ه ىػػو أف الػػتحفظ غيػػر المشػػروط يسػػتادـ يقػػط

المعمومات المعروية يي بداية حياه الصػؿ بينمػا الػتحفظ المشػروط يسػتادـ ويكشػؼ عػف المعمومػات التػي يػتـ
است ميا يي الفترات ال حقة .)Basu , 2005 , 313

وعميػػو يػػرى الباح ػػاف وبػػالرغـ مػػف المنػػاي التػػي يقػػدميا ك ػ النػػوعيف مػػف الػػتحفظ المحاسػػبي إال إف ميػػؿ

البػػاح يف يتجػػو نحػػو تفةػػيؿ الػػتحفظ المشػػروط بسػػبب أف الػػتحفظ غيػػر المشػػروط يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تقػػديـ
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معمومات متحيزة ال تنسػجـ مػ الاصػالص النوعيػة لممعمومػات المحاسػبية وال يؤاػ بنظػر االعتبػار المعمومػات
الجديدة الابار) التي يتـ است ميا الحقا وانما يستادـ المعمومات المعروية يي بداية اقتناء الصؿ.

ثانثا  :مربراث اصتخذاو انتحفظ احملاصبي
 -2التعاقد

ُيعد التحفظ المحاسبي مفيد يي تقييد السموؾ االنتيػازي لممػديريف عنػد إعػداد التقػارير الماليػة وازالػة التحيػز
اإلداري كوف إف تطبيؽ التحفظ بشكؿ متناسؽ أو ابت مف يترة لارى سوؼ يؤدي إلى إزالة تحيز اإلدارة نحػو

اإلب غ عف الرباح الموجبة يقط ية عف زيادة قيمة الشركة مف ا ؿ تقييػد المػديوعات االنتيازيػة مػف قبػؿ
المديريف لنفسيـ ولوطراؼ الارى  ،إ سيتـ توزيػ الزيػادة يػي القيمػة بػيف جميػ الطػراؼ وبالتػالي تحقيػؽ

الرياىية لمجمي

. )Hämäläinen ,2011 , 51 – 52

ويعد التحفظ المحاسبي جزء مف اآلليات الفعالة يي تنظػيـ الشػركة وعقودىػا مػ ماتمػؼ الطػ ارؼ الاػرى ،
ُ
وبموجب ى ا التفسير يأف استاداـ الػتحفظ المحاسػبي يعنػي ةػمنيا التصػدي لمماػاطر الا قيػة التػي تتسػبب
بيا الطراؼ يي الشركة التي يكوف لدييا مكايلات غير متما مػة ومعمومػات غيػر متما مػة ومسػؤوليات محػدودة

وآيػاؽ زمنيػة محػدودة  ، )Hijmering , 2012 , 14إ أف مػف الصػعوبة اسػترداد المػديوعات لممػديريف

والمساىميف بشكؿ عاـ وبالتػالي يػأف المسػاىميف يطمبػوف الػتحفظ يػي الربػاح لتقييػد المػديوعات المبنيػة عمػى
أساس الرباح إلى المديريف م أعطػاء حيػازة محػدودة لوشػااص الػ يف لػدييـ دايػ لتةػايـ أو المبالغػة يػي

الربػػاح الحاليػػة  ،وبشػػكؿ مشػػابو يػػأف أصػػحاب الػػديف يطمبػػوف الػػتحفظ يػػي الربػػاح لتقييػػد مػػديوعات مقسػػوـ

الرباح عمى المساىميف .)Pae et al , 2005 , 7

 -1التقاةي

احػد السػػباب التػػي تجعػػؿ اإلدارة تسػػتادـ الػػتحفظ المحاسػبي ىػػو لتافػػيض احتمػػاؿ التعػػرض إلػػى التقاةػػي،

حيػػث إف تقميػػؿ الصػػوؿ مػػف المحتمػػؿ أف يقػػود إلػػى تقميػػؿ يػػرص التعػػرض إلػػى التقاةػػي مقارنػػة ييمػػا لػػو تػػـ

المبالغة يػي قػيـ الصػوؿ وبالتػالي يػأف اإلدارة ليػا دايػ ل بػ غ عػف الربػاح والصػوؿ بشػكؿ مػتحفظ  ،ومػف

جانب آار يأف لمراقبي الحسابات داي أيةا يي تدقيؽ الشركة بشكؿ متحفظ عمى أساس انو إ ا كانت القػوالـ
الماليػػػػة غيػػػػر المتحفظػػػػة تقػػػػود إلػػػػى التقاةػػػػي يػػػػأف مراقػػػػب الحسػػػػابات سػػػػوؼ يواجػػػػو نتػػػػالن سػػػػمبية أيةػػػػا
 ، )Berendsen , 2011 , 23كما يرى  )Heijdenأف سبب التقاةي يعود إلى قياـ الشػركة بالمبالغػة

يػػي أصػػوليا ونتػػالن أعماليػػا واف السػػوؽ يكشػػؼ ى ػ ه المغػػاالة المػػر الػ ي يػػؤدي إلػػى ىبػػوط القيمػػة السػػوقية
لمشركة مما يسبب ةرر مالي لممساىميف وبالتالي تعرةيا لمتقاةي  ،بينما يي حاؿ تافيض الصوؿ ونتػالن

العماؿ يأف الشركة يي الحقيقة سيكوف ليا قيمة سوقية اكبػر وبالتػالي يػأف المسػاىميف لػف يتةػرروا مباشػرة
ونتيجة ل لؾ يأف المبالغة يي صايي الصوؿ تػؤدي إلػى التعػرض لاطػر التقاةػي بدرجػة كبيػرة Heijden ,

.)2011 , 15
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 -9الةريبة
تقػػدـ الة ػرالب داي ػ لمشػػركات ليتناسػػب الػػداؿ المحاسػػبي المعمػػف عنػػو م ػ الةػػريبة  ،يطالمػػا أف الشػػركة

مربحة ومبمد يالدة القرض قػد تػـ تغطيتػو يػاف الشػركة لػدييا داػؿ ااةػ لمةػريبة وبالتػالي يػاف الع قػة بػيف
اإلب غ والداؿ الااة لمةريبة يقػدـ حػايز لتأجيػؿ الػداؿ مػف اجػؿ تافػيض مبمػد الةػريبة  ،وبشػكؿ مشػابو

لمتقاةػي يػاف ىػ ا الػداي يقػود إلػى تافػيض الربػاح أو صػايي الصػوؿ ، )Hijmering , 2012 , 16
بمعنػػى أف االعتػراؼ غيػػر المتما ػػؿ لوربػػاح والاسػػالر ىػػو مفيػػد كونػػو يقمػػؿ الػػداؿ الااةػ لمةػػريبة وبالتػػالي
تقميػؿ مبمػد الةػريبة المترتػب عمػى الشػركة  ،والػ ي يػنعكس عمػى زيػادة قيمػة الشػركة wendt , 2010 ,

.)21

 -2التنظيـ المحاسبي
قد تسبب الاسالر الناجمة عف المبالغة يي الربح المحاسبي أو صايي الصوؿ أ ار سمبية عمى المجتم ،

ونظػ ار لكػػوف واةػعي المعػػايير والمنظمػػيف يتحممػوف مسػػؤولية سياسػػية عػف نتيجػػة تطبيػػؽ تمػؾ المعػػايير يػػأنيـ
سوؼ يةعوف معايير محاسبية متحفظة لتجنب الةرار التي قد تمحؽ بسمعتيـ المينية  ،ولػ لؾ يػاف الػتحفظ

المحاسبي يستادـ مف قبؿ واةعي المعػايير والمنظمػيف كوسػيمة لمحػد مػف تعػرض سػمعتيـ لمةػرر مػف اػ ؿ
المبالغة يي قيمة الشركة أو الداؿ بسبب تطبيؽ المعايير المحاسبية .)Wendt , 2010 , 21

ويقدـ واةعي المعايير والمنظميف داي لقياـ الشركة يي اإلب غ عف القوالـ المالية بشكؿ متحفظ مف اػ ؿ

وة تنظيـ متحفظ  ،ويشير  )Wattsيي ى ا السياؽ إلى " أف الاسػالر الناجمػة عػف المبالغػة يػي الصػوؿ
والداؿ تأا بنظر االعتبار يي العممية السياسية بشكؿ أك ر اىتماما مف المكاسػب المةػحى بيػا الناتجػة عػف

تافيض الداؿ أو الصوؿ المقومة بأقؿ مف قيمتيا "  ، )Hijmering , 2012 , 16ول لؾ يػأف المنظمػيف
المحاسبيف يطالبوف بالتحفظ المحاسبي لنيـ يتحمموف تكاليؼ سياسية عندما يعاني المسػت مريف مػف اسػالر

بسبب المغاالة المتعمدة يي صايي الصوؿ .)Pae et al , 2005 , 7
رابعا  :دور انتحفظ احملاصبي يف تعزيز جىدة األرباح

يشػير  )Dechow et alأف الربػاح ات الجػودة العاليػة تقػدـ مزيػد مػف المعمومػات حػوؿ الداء المػالي

الجيػػػػػػػػػػد لمشػػػػػػػػػػركة والتػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػوف م لمػػػػػػػػػػة لمتاػػػػػػػػػػ ي القػػػػػػػػػػرار عنػػػػػػػػػػد اتاػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػ اررات معينػػػػػػػػػػة
 ، )Tan , 2012 , 3وعميو يػرى كػؿ مػف  )Ewert and Wagenhoferبػأف جػودة الربػاح تُعػد واحػدة
مف أىـ اصالص اإلب غ المالي التي تعمؿ عمى تعزيز كفػاءة أسػواؽ رأس المػاؿ  ،يالمسػت مريف اآلاػريف مػف
أصحاب المصػمحة ميتمػيف بالمعمومػات المحاسػبية عاليػة الجػودة وليػ ا السػبب يػأف واةػعي المعػايير يسػعوف

جاىديف لتطوير المعايير المحاسبية التي تعمؿ عمى تحسيف جودة الرباح
.)2010 , 2

Ewert and Wagenhofer ,
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وتجدر اإلشارة إلى أف الق اررات التي تبنى عمى معمومات الرباح تاتمؼ تبعا الات ؼ مستادمي القوالـ
الماليػػة  ،يبينمػػا ينظػػر المسػػت مريف الحػػالييف إلػػى الربػػاح كمقيػػاس لداء المػػديريف وتحديػػد مكايلػػاتيـ  ،يػػأف

المقرةيف يعتمدوف عمى الرباح التاا القػ اررات االلتمانيػة  ،أمػا المسػت مريف المػرتقبيف يػأنيـ يعتمػدوف عمػى
الرباح لتقييـ است ماراتيـ مف ا ؿ ما تحتويو الربػاح الحاليػة مػف قػدرة تنبؤيػة باسػتمرار الربػاح يػي الفتػرات

القادمة حمداف .(122 ، 1021 ،

ونظ ار لما جاء يي أع ه يأف مفيوـ جودة الربػاح قػد تػـ تناولػو بمعػاف عػدة تبعػا الاػت ؼ مسػتادمي

القػوالـ الماليػػة واليػػدؼ مػػف ىػ ا االسػػتاداـ وتبعػػا الاػػت ؼ وجيػػة نظػػرىـ ييمػػا تحتويػػو الربػػاح مػػف اصػػالص

تجعميا تتميػز بػالجودة  ،ويػي ىػ ا السػياؽ يشػير  )2010 :2 )Ewert and Wagenhoferإلػى أف ىػ ا
مفيوـ جودة الرباح يعد مفيوما غامةا عمى الرغـ مف المحاوالت لتػويير السػاس النظػري لػو وجعمػو مفيومػا
أك ر دقة  ،حيث ظيرت العديد مف الدراسات التي قدمت مقاييس بديمة لتعكس جودة الرباح.

حيػث عػرؼ  )Bellovary et alجػودة الربػاح عمػى أنيػا قػدرة الربػاح المعمػف عنيػا يػي التعبيػر عػف

الداء الحقيقي لمشركة والتنبؤ بالرباح المستقبمية  ،حيث أف جودة الرباح تتم ؿ يي استمرارية الربػاح وعػدـ

ت ب بيا .)Bellovary et al , 2005 , 32

ويشػير كػؿ مػف  )2004 : 5 )Dechow and Schrandإلػى أف الربػاح ومػف وجيػة نظػر المحممػيف

المالييف تكوف ات جودة عالية أ ا عكست الداء التشغيمي الحالي لمشركة كمػا أنيػا تم ػؿ مؤشػ ار جيػدا لػوداء
التشغيمي المستقبمي وتقدـ مقياسا جيدا عف قيمة الشركة كما أف الرباح تكوف ات جودة عالية عندما تعكس

الرباح السنوية بدقة القيمة الجوىرية لمشركة والتي يشار إلييا بالرباح الدالمية  ،ويشير  )Bernsteinيػي

ى ا الصدد إلى أف جودة الرباح قد ظيرت نتيجة الحاجة لتويير أساس لممقارنػة بػيف أربػاح الشػركات والحاجػة

إلى اإلعتراؼ بم ؿ ى ه االات يات يي جودة أرباح الشركات لغراض التقييـ ، )Hermanns , 2006 , 3

وعميو يرى كؿ مف  )2005 : 2 )Kirshenheiter and Melumadأف الرباح ات الجودة العاليػة ىػي
الرباح التي تقدـ معمومات أك ر يالدة واقرب إلى قيمة الشركة يي المدى الطويؿ.

كمػا يشػير  )Penmanيػي نفػػس السػياؽ بػاف الربػػاح الحاليػة تم ػؿ مػػدا لمتنبػؤ بالربػاح المسػػتقبمية

ول لؾ يأف الرباح الحالية تمتاز بالجودة العالية إ ا أعطت مؤش ار جيدا عف الرباح المستقبمية Penman ,

.)2003 , 81
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وعميػػػو يتةػػػح ممػػػا سػػػبؽ ااػػػت ؼ البػػػاح يف يػػػي أعطػػػاء تعريػػػؼ موحػػػد ودقيػػػؽ لمفيػػػوـ جػػػودة الربػػػاح
والاصالص المرتبطة بيا  ،حيػث يشػير  )Hermannsيػي ىػ ا السػياؽ إلػى أف جػودة الربػاح مفيػوـ واسػ

النطاؽ ويشمؿ محددات ماتمفة ليا تأ يرىا الااص يي جودة الرباح وعميو يأنو يجب الا بيا بنظر االعتبار

عند تحديد ىػ ا المفيػوـ  ، )Hermanns , 2006 , 6إال انػو مػف جانػب أاػر يتبػيف اتفػاؽ البػاح يف عمػى
أىمية جودة الرباح حيث تم ؿ مؤشر ميـ لقيمة الشركة وتقييـ االست مارات.

ونظ ار لىمية جودة الرباح يي اتاا الق اررات المالية واالست مارية وغيرىا مػف القػ اررات الاػرى المتعمقػة

بتقييـ أداء المديريف والوةػ المػالي لمشػركة مػف قبػؿ المسػاىميف واسػتاداميا كمؤشػر عمػى توزيعػات الربػاح

يػػأف اإلدارة تسػػعى إلػػى التػػأ ير يػػي جػػودة الربػػاح مػػف ا ػ ؿ ممارسػػة إدارة الربػػاح  ،ويػػي ى ػ ا الصػػدد يشػػير
حمداف)  (122 ، 1021أف االعتماد عمى رقـ الربح وحدة دوف الا بنظر االعتبػار مػا قػد يػؤ ر عميػو مػف

عوامػػؿ تػػؤدي إلػػى تافػػيض مسػػتوى جػػودة الربػػاح كممارسػػة إدارة الربػػاح يػػؤدي إلػػى اتاػػا ق ػ اررات ال تتسػػـ

بالعق نية لتركيزىا عمى كمية الرباح دوف التركيز عمى جودتيا.

حيث يشير كؿ مف  )Ball and Shivakumarأف الرباح تكوف ات جودة عاليػة إ ا كانػت أرباحػا

متحفظػػة محاسػػبيا بينمػػا تػػنافض جػػودة الربػػاح إ ا مػػا تػػـ ممارسػػة إدارة الربػػاح باتجػػاه المبالغػػة يػػي الربػػاح
المعمف عنيا .)Lo , 2008 , 351

والسبب يي لػؾ وعمػى حػد تعبيػر  )Ball and Shivakumarأف القػوالـ الماليػة عػادة تعتمػد عمػى

قواعد اإلعتراؼ باإليرادات مف ا ؿ االعتماد عمى متطمبات أو معػايير أدنػى لمتحقػؽ حػوؿ المعمومػات المتعمقػة
بمنافاض التديقات النقدية المسػتقبمية المتوقعػة أي الاسػالر االقتصػادية) مقارنػة مػ زيػادة التػديقات النقديػة

المستقبمية أي المكاسب االقتصادية)  ،والسبب الرليسي يي عدـ تما ؿ اإلعتراؼ المحاسػبي ىػو أف المػديريف

لدييـ دواي غير متما مة يي الكشؼ عف معمومػاتيـ الااصػة بمػا ال يػؤ ر عمػى مصػالحيـ الشاصػية) وعميػو
يأف توقيت اإلعتراؼ غير المتما ؿ التحفظ المحاسبي) ىػو صػفة ىامػة مػف صػفات جػودة الربػاح كونػو يجعػؿ

القػػػوالـ الماليػػػة أك ػػػر يالػػػدة يػػػي مجػػػاالت عديػػػدة منيػػػا حوكمػػػة الشػػػركات واتفاقيػػػات الػػػديف

and

Ball

 ، )Shivakumar , 2005 , 5ويػي نفػس السػياؽ يشػير كػؿ مػف  )Wagenhofer and Duckerبػأف
التحفظ المحاسبي يرتبط بالجودة العالية لوربػاح و لػؾ لنػو يقػود إلػى اإلعتػراؼ الزمنػي لممعمومػات عمػى القػؿ

ييما يتعمؽ بالرقاـ غير المفةمة الفت وي .(22 ، 1021 ،

كمػا يشػير  )2011 : 1386 )Kazemi et alإلػى أف الػتحفظ المحاسػبي ُيعػد احػد جوانػب جػودة
الرباح واف الرباح ات الجػودة العاليػة يمكػف الحصػوؿ عمييػا مػف اػ ؿ تطبيػؽ سياسػة الػتحفظ المحاسػبي ،

ومػػف ا ػ ؿ ااتبػػار الع قػػة بػػيف اصػػالص جػػودة الربػػاح االسػػتمرارية والقابميػػة عمػػى التنبػػؤ وم لمػػة القيمػػة
والتوقيػت المناسػب) والػتحفظ المحاسػبي  ،يقػد وجػد  )2011 : 1394-1395 )Kazemi et alوجػود
ع قة ايجابية بيف الػتحفظ المحاسػبي وكػؿ مػف اسػتمرارية الربػاح والقابميػة عمػى التنبػؤ وم لمػة القيمػة وىػ ا

يشػػير إلػػى أف المػػديريف يعممػػوف عمػػى زيػػادة الربػػاح مػػف ا ػ ؿ اسػػتاداـ الػػتحفظ المحاسػػبي ية ػ عػػف أف
الشركات التي تستادـ الػتحفظ المحاسػبي يكػوف لػدييا المزيػد مػف القػدرة عمػى التنبػؤ بالربػاح بشػكؿ اكبػر مػف

الشػػركات التػػي تسػػتادـ الػػتحفظ المحاسػػبي بشػػكؿ اقػػؿ كمػػا أف الربػػاح المعمػػف عنيػػا يػػي ظػػؿ اسػػتاداـ الػػتحفظ
المحاسبي يمكف أف تفسر التغيرات يي المكاسب المةاية لحؽ الممكية .
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وعميو يػأف الشػركات التػي تسػتادـ الػتحفظ المحاسػبي بشػكؿ اكبػر يػؤدي إلػى زيػادة جػودة الربػاح لػدييا
وى ا ما يعزز أىمية التحفظ المحاسبي يػي منػ المػديريف مػف ممارسػة السػموؾ االنتيػازي والتفػاؤؿ المبػالد بػو

ال ػ ي يػػنعكس سػػمبا عمػػى جػػودة الربػػاح كمػػا يػػؤدي ممارسػػة الػػتحفظ المحاسػػبي إلػػى اإلب ػ غ عػػف أربػػاح أك ػػر

مو وقية  ،إال انو لـ يجد الباح يف ع قة بيف التحفظ المحاسبي والتوقيت المناسب.

كما يشير كؿ مف  )Shuto and Takadaإلى أف التحفظ المحاسبي مفيد لمحػد مػف احتمػاالت قيػاـ

المديريف بب ؿ الجيود لممبالغة يي صايي الصوؿ والرباح لتوزيعيا لنفسػيـ بػدال مػف بػ ؿ الجيػود يػي القيػاـ

بمشاري

ات صايي قيمة حالية موجبة  ،حيث أف المديريف يي حاؿ عدـ ممارسػة الػتحفظ المحاسػبي يكونػوف

قادريف عمى الحصوؿ عمى مكايآت كبيرة مف ا ؿ تويير تقديرات منحازة تصاعديا لمتديقات النقدية المسػتقبمية
مما يامؽ اسػالر راكػدة ويقمػؿ مػف قيمػة الشػركة  ،كمػا أف المػديريف مػف المحتمػؿ أف يكػوف ليػـ دايػ لتأجيػؿ

التامػػي عػػف مشػػاري

ات صػػايي قيمػػة حاليػػة سػػالبة يػػي حالػػة كػػوف أف تمػػؾ المشػػاري تقػػدـ ليػػـ أربػػاح حاليػػة

ومناي ايجابية ااصة بيـ  ،ول لؾ ونظ ار لكوف التحفظ المحاسػبي يػؤدي إلػى اإلعتػراؼ الفػوري بالاسػالر يأنػو
يقدـ لممساىميف إشارة لمسالمة المديريف عف السباب الكامنة وراء تمؾ الاسالر  ،وامكانية إجراء التحقيؽ مػ

المديريف يمكف اف يحث المديريف عمى اتاا الق اررات المتم مة بالتامي عف تمػؾ المشػاري يػي الوقػت المناسػب
.)Shuto and Takada , 2010 , 2-3

ويػي نفػس السػياؽ يشػػير  )2007 : 8-9 )Blunck and Regoأف الػتحفظ المحاسػبي يفيػػد

المسػػاىميف مػػف اػ ؿ مسػػاعدتيـ يػػي مراقبػػة المػػديريف بشػػكؿ أك ػػر كفػػاءة وتحفيػػزىـ عمػػى تحقيػػؽ أقصػػى قػػدر
ممكف مف قيمة الشركة  ،يالمديريف يكونوف و نظػرة قصػيرة الجػؿ مقارنػة بالمسػاىميف والسػبب يػي لػؾ أف
مكايآت المديريف ترتبط بأداء الشركة قصير الجؿ ومف جانب أار ونظ ار لكوف المديريف معرةيف لاطورة ترؾ
العمؿ يأف العديد منيـ عمى استعداد لمتةحية بقيمة الشركة طويمة الجؿ يي مقابؿ الداء الحالي  ،ومف اجػؿ

التصدي لي ا االتجاه يأف المساىميف يطمبوف التحفظ المحاسبي.

ويي ى ا السػياؽ توصػمت دراسػة كػؿ مػف  )Ahmed and Buellman , 2010إلػى أف الشػركات

الك ػػر تحفظػػا يترتػػب عميػػو زيػػادة التػػديقات المسػػتقبمية وىػػامش المسػػاىمة وانافػػاض حجػػـ المصػػاريؼ التػػي

تتحمميا تمؾ الشركات مستقب مقارنة بالشركات القؿ تحفظا.

وعميو يرى الباح اف أف ممارسة التحفظ المحاسبي بالشكؿ السميـ مف ا ؿ ااتيار التقديرات التي يمكف

التحقػػؽ منيػػا بدرجػػة عاليػػة واإلعت ػراؼ بالابػػار السػػيلة واإليصػػاح عنيػػا بػػالقوالـ الماليػػة يػػي الوقػػت المناسػػب

ويرض متطمبات أك ر صرامة ل عتراؼ بالابار الجيدة يأف مف شأنو أف يساىـ يي تعزيز جودة الربػاح ومػف
ـ تعزيز جودة اإلب غ المالي واظيار المركز المالي بالشكؿ الحقيقي وال ي بػدوره سػينعكس بشػكؿ ايجػابي يػي

ترشيد الق اررات االقتصادية التي يتا ىا المست مريف.
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احملىر انثانث/ادلقاييش ادلضتخذمت نقياس درجت انتحفظ احملاصبي

يمكف تقسيـ المقاييس المستادمة لقياس مػدى ممارسػة الػتحفظ المحاسػبي عنػد أعػداد القػوالـ الماليػة إلػى
ة مدااؿ وكما يأتي:

أوال  :مقاييس التحفظ المحاسبي عمى ويؽ مداؿ قالمة الػداؿ ومػف أبرزىػا مقيػاس  Basuاالسػتجابة غيػر
المتما مة) إ يسر ) )Basuالتحفظ المحاسبي كنتيجػة لتػأ ر الربػاح بالابػار السػيلة بشػكؿ أسػرع مػف التػأ ر
بالابار الجيدة  ،ويشير مصطمح الابار إلى وصؼ معمومات جديدة أي إشارات) عف قيمة الشػركة وأرباحيػا
 ،وبعبارة أارى يمنيا تم ؿ الصدمات غير المتوقعػة يػي قيمػة الشػركة  ،إ لػو كانػت الصػدمات متوقعػة يانػو ال

يمكف َعدىا معمومات جديدة وبالتالي ال يمكف َعدىا " أابار" .)Wang et al , 2009 , 8

ويشير التفسير أع ه لمتحفظ المحاسبي إلى ميؿ المحاسب لطمب درجة أعمى مف التحقؽ ل عتراؼ

بالابار الجيدة مقارنة بالابار السيلة يي القوالـ المالية وبالتالي ياف الرباح تنعكس يي الابار السيلة
بشكؿ أسرع مف الابار الجيدة  ،وعمى سبيؿ الم اؿ أف يتـ االعتراؼ بالاسالر غير المتحققة عادة بشكؿ

مبكر مقارنة بالمكاسب غير المتحققة  ،ى ا التفاوت أو عدـ التما ؿ يي االعتراؼ بالابار يقود إلى اات يات

يي التوقيت واستمرارية الرباح بيف يترات الابار السيلة ويترات الابار الجيدة.

ويرى أبو الاير) أف النمو ج ال ي قدمو  )Basuقالـ عمى أساس أف السوؽ أسرع مف النظاـ

المحاسبي يي عكس الابار الجيدة والسيلة  ،حيث يتسمـ السوؽ معمومات عديدة مف مصادر ماتمفة

يستطي بموجبيا قياس أ ر ى ه المعمومات يي صايي أصوؿ الشركة وأنو يستجيب يو ارً لي ه المعمومات

ويعكسيا يي السعار قبؿ الحصوؿ عمى القوالـ المالية لمشركة  ،كما أف السوؽ يدرؾ أيةاً طبيعة النظاـ

المحاسبي وقدرتو عمى التمييز بيف الرباح والاسالر وعدـ تما ؿ المعالجة المحاسبية ليما ومف ـ يستجيب

السوؽ بصورة أكبر لوابار السيلة التي تنطوي عمى اسالر يي الوقت ال ي يكوف رد يعمو تجاه الابار

الجيدة التي تنطوي عمى أرباح بصورة أقؿ نسبيا  ،ية عف لؾ يمف تصور  )Basuوصؿ إلى أف تقرير

وبناء عميو
الرباح يصؿ إلى السوؽ بعد أف يكوف السوؽ قد استجاب لوابار الجيدة أو السيلة قبؿ لؾ
ً
ايترض ) )Basuأف السوؽ يسبؽ أو يقود الرباح المحاسبية أبو الاير .)22 – 22 ، 1007 ،

ونظ ار لكوف أف أسعار السيـ تعكس جمي المعمومات المتاحة لمجميور ليس يقط المعمومات الموجودة يي

القوالـ المالية  ،ياف التغيرات يي سعر السيـ مف الممكف أف تستادـ لتحديد مدى توير معمومات جديدة ،

حيث توق ) ) Basuأف يجد ارتباط قوي لورباح م العوالد السالبة مقارنة بالعوالد الموجبة نتيجة لعدـ
التما ؿ يي االعتراؼ بالاسالر والمكاسب .)Hoek , 2010 , 14

وقد عبر  )Basuعف ى ا التصور يي شكؿ إحصالي وكاالتي  :أبو الاير )22 ، 1007 ،

 -2العالد السوقي ىو المتغير المستقؿ.

 -1الرباح المحاسبية ىي المتغير التاب .
 -9العوالػػد السػػالبة عػػف الفتػػرة تعنػػي أف السػػوؽ اسػػتمـ أابػػا ارً سػػيلة وتعامػػؿ معيػػا بشػػكؿ يػػوري قبػػؿ تقريػػر
الرباح ،أما العوالد الموجبة يتعني أف الابار التي استمميا السوؽ ا ؿ الفترة ىي أابار جيدة.
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 -2يصؿ  )Basuيي النمو ج بيف الابار الجيدة والابار السيلة

مستادماً إشارة العالد السوقي) مف

ا ؿ متغير نالي بقيمة  )2عندما يكوف العالد سالب أو قيمة صفر) عندما يكوف العالد غير سالب وكما

يمي :

Xit / Pit-1 = a0 + 1DRit +0Rit + 1(Rit * DRit) + Eit
حيث اف :
 = Xitربحية كؿ سيـ لمشركة  iيي السنة المالية t
 = Pit-1سعر السيـ لمشركة  iيي بداية السنة المالية t
 = Ritالعالد السوقي لمشركة  iيي السنة المالية t

 = DRitمتغير وىمي يساوي  )2يي حالة  Ritأصغر مف الصفر ويساوي صفر) إ ا  Ritأكبر أو يساوي
الصفر 0)Basu , 1997 , 13-14

ويفػرز النمػػو ج أعػ ه معامػػؿ انحػػدار  )لمػربح المحاسػػبي عمػػى كػؿ مػػف العوالػػد الموجبػة والعوالػػد السػػالبة

وأ بت  )Basuأف معامؿ انحػدار الػربح عمػى العوالػد السػالبة الابػار السػيلة) يعػادؿ امسػة أةػعاؼ معامػؿ
وعػد عػدـ تما ػؿ معامػؿ اسػتجابة الربػاح لمعوالػد بم ابػة
انحدار الربح عمى العوالد الموجبة الابار الجيػدة) َ ،
مقياساً لمتحفظ المحاسبي أبو الاير .)22، 1007 ،

ثانيا  :مقاييس التحفظ المحاسبي عمى ويؽ مداؿ قالمة الميزانية ومنيا :

 -2مقياس نسبة القيمة الديترية إلى القيمة السوقية )BTM The Book To Market Ratio

يعتمػػد ىػ ا المقيػػاس عمػػى دراسػػة الع قػػة بػػيف القيمػػة الديتريػػة لحقػػوؽ الممكيػػة وقيمتيػػا السػػوقية  ،يالقيمػػة

الولػػى تنػػتن عػػف تطبيػػؽ السياسػػات والمبػػادئ المحاسػػبية  ،يػػي حػػيف تم ػػؿ القيمػػة ال انيػػة السػػعار السػػوقية
الممحوظة يي السوؽ  ،ونظ ار لكوف التحفظ المحاسبي يؤدي إلى تافيض قيـ الصوؿ ومف ـ القيمػة الديتريػة

لحقوؽ الممكية بينما القيمة السوقية ويي ظؿ يرةية السػوؽ الكفػوء غيػر متػأ رة بسياسػات الػتحفظ المحاسػبي

ول لؾ يأف ابسط مقياس استادـ يي الدراسات المحاسبية التطبيقية ىػو نسػبة القيمػة الديتريػة لحقػوؽ الممكيػة
إلى قيمتيا السوقية يوسؼ  ، (127 ، 1021 ،حيث ظيرت العديد مف الدراسات التي اعتمدت ى ا المقيػاس
ابتػداء مػف دراسػة  )Feltham and Ohlson 1995حيػث يسػتند ىػ ا المقيػاس عمػى تعريػؼ الػتحفظ مػف
ً
وجيػػػة نظػػػر قالمػػػة الميزانيػػػة واعتمػػػادا عمػػػى الع قػػػة بػػػيف القيمػػػة السػػػوقية والقيمػػػة الديتريػػػة لحػػػؽ الممكيػػػة
. )Kowalczyk , 2009 , 22

يم ا كاف الفرؽ كبير بيف اال نيف بمعنى أف القيمة الديترية منافةة والقيمة السػوقية عاليػة يػاف لػؾ

يشير إلى درجة عالية مػف الػتحفظ المحاسػبي  ،وكممػا كػاف الفػرؽ كبيػر بػيف اال نػيف المتم ػؿ بانافػاض نسػبة

القيمػة الديتريػة إلػى القيمػة السػوقية يانػو يػدؿ عمػى أف الشػركة أك ػر تحفظػا بمعنػى أف الػتحفظ يحػدث عنػػدما
تكػػوف النسػػبة اقػػؿ مػػف واحػػد) ويمكػػف اسػػتاداـ ىػ ا المقيػػاس لمقارنػػة درجػػة الػػتحفظ المحاسػػبي بػػيف الشػػركات
.)Hille , 2011 , 10
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 -1مؤشر التحفظ C-Score
قػدـ كػؿ مػف  )Penman and Zhang , 2002مقيػاس أاػر لمػتحفظ المحاسػبي أطمػؽ عميػو مؤشػر

الػػتحفظ المحاسػػبي الػ ي يقػػيس تػػأ ير الػػتحفظ المحاسػػبي يػػي قالمػػة الميزانيػػة مػػف ا ػ ؿ مسػػتوى االحتياطيػػات

التقديريػػة  )Estimated Reservesالتػػي تػػـ إنشػػاليا عػػف طريػػؽ الػػتحفظ المحاسػػبي نسػػبة إلػػى صػػايي
الصوؿ التشغيمية :)Net operating assets

Cit = ERit / NOAit
حيث أف :

 = ERitاالحتياطيػػات الافيػػة التقديريػػة التػػي تػػـ إنشػػاليا مػػف الػػتحفظ المحاسػػبي لمشػػركة  )iيػػي تػػاريئ قالمػػة
الميزانية )t

 = NOAitصػايي الصػوؿ التشػغيمية لمشػركة  (iيػي تػاريئ قالمػة الميزانيػة  )tمعبػر عنيػا بالقيمػة الديتريػة
لوصوؿ التشغيمية مطروح منيا االلتزامات التشغيمية باست ناء الصوؿ وااللتزامات المالية نظػ ار لف تمػؾ البنػود
يتـ تقييميا يي قالمة الميزانية بالقيمة السػوقية ولػ لؾ يػأف الػتحفظ المحاسػبي ال يػؤ ر يػي ىػ ه البنػود الماليػة
كونػػو يػػؤ ر يػػي كػػؿ مػػف الصػػوؿ وااللتزامػػات التشػػغيمية وعميػػو يػػتـ طػػرح االلتزامػػات التش ػغيمية مػػف الصػػوؿ

التشغيمية الحتساب صايي االست مارات يي العمميات التشغيمية.

ثانثا  :مقاييس التحفظ المحاسبي عمى ويؽ مداؿ المستحقات

 -2مقياس )Ball and Shivakumar , 2005
قػػػدـ كػػػؿ مػػػػف Shivakumar

and

 )Ballمقيػػػاس عػػػػدـ تما ػػػؿ المسػػػػتحقات لمتػػػديقات النقديػػػػة

 )AACF )Asymmetric Accrual to Cash-Flowلقياس التحفظ المحاسبي يي القوالـ المالية لتمؾ

الشركات مف ا ؿ استاداـ االنحدار القالـ عمى المستحقات والتديقات النقدية.

وتقوـ يكرة النمو ج عمى أسػاس أف الع قػة بػيف المسػتحقات والتػديقات النقديػة الموجبػة ىػي ع قػة سػالبة

بينما الع قػة بػيف المسػتحقات والتػديقات النقديػة السػالبة ىػي ع قػة موجبػة والسػبب يػي لػؾ ىػو عػدـ تما ػؿ
المعالجة المحاسبية لماسالر والمكاسب االقتصادية التحفظ المحاسػبي)  ،يالاسػالر االقتصػادية يػتـ االعتػراؼ

بيا يوريا كاسػالر مسػتحقة غيػر متحققػة  ،بينمػا المكاسػب االقتصػادية يػتـ االعتػراؼ بيػا يقػط عنػدما تتحقػؽ
وبالتالي يانو يتـ المحاسبة عمييا عمى أساس نقدي  ،يفي حاؿ أف الشركة استممت معمومات جديدة تتم ؿ يي

انافاض التديقات النقدية الحالية الناتجة عف اسػتاداـ الصػؿ يػاف لػؾ يػؤدي إلػى انافػاض التػديقات النقديػة

الحالية المرتبطة بالصؿ وانافاض القيمة الحالية لمتديقات النقدية المستقبمية .
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ى ا االنافاض يي القيمة الحالية ُيعد مستحؽ كعنصر مف عناصر الداؿ المحاسبي يي الفترة الحاليػة
 )Impairmentكما انو يم ؿ مصدر لمع قة االيجابية بيف المستحقات والتديقات النقدية بمعنى عندما تكػوف

التػػديقات النقديػػة سػػالبة يػػاف المسػػتحقات تػػرتبط بشػػكؿ كبيػػر مػ التػػديقات النقديػػة بسػػبب أف المسػػتحقات تأاػ

بنظػػر االعتبػػار الاسػػالر االقتصػػادية المتوقعػػة  ،والاتبػػار تمػػؾ الع قػػة بػػيف المسػػتحقات والتػػديقات النقديػػة قػػدـ

الباح اف معادلة االنحدار التالية -:

ACCit = ß0 + ß1DCFOit + ß2CFOit + ß3DCFOit CFOit + Eit

حيث أف :

 =ACCitالمستحقات مف العمميات التشغيمية  ،والتي تقاس مف ا ؿ :

التغير يي المازوف  +التغير يي المػدينوف  +التغيػر يػي الصػوؿ المتداولػة الاػرى – التغيػر يػي الػدالنوف –
التغير يي االلتزامات الارى – االند ار

 =CFOitالتديقات النقدية مف العمميات التشغيمية لمفترة t

 = DCFOitمتغير نالي يأا قيمة صفر) إ ا كانت التديقات النقدية مف العمميات التشغيمية اكبر أو تساوي
الصفر ويأا قيمة واحد) إ ا كانت التديقات النقدية اصغر مف الصفر

يي ى ا النمو ج ياف معامؿ  ß2يتوق أف يكوف ا إشارة سالبة كبيرة وال ي يعكس الع قة السالبة المتوقعػة

بػػيف المسػػتحقات والتػػديقات النقديػػة بينمػػا يتوق ػ أف يكػػوف المعامػػؿ  ß3ا إشػػارة موجبػػة كبيػػرة يػػي ظػػؿ وجػػود
التحفظ المحاسبي وال ي يظير ارتبػاط ايجػابي بػيف التػديقات النقديػة والمسػتحقات يػي يتػرات الابػار السػيلة ،

ويشػػير  )Wangأف نقػػاط القػػوة والةػػعؼ يػي ىػ ا المقيػػاس لػػـ يػػتـ البحػػث بيػػا مػػف قبػػؿ الدبيػػات المحاسػػبية
المتعمقػة بػالتحفظ المحاسػػبي ويرجػ

لػؾ إلػػى حقيقػة أف ىػ ا المقيػاس جديػد نسػػبيا ولػـ يػتـ التحقػػؽ مػف مػػدى

صحة النتالن التي يقدميا ى ا المقياس .)Wang , 2009 , 45

 -1نمو ج )Givoly and Hayn

قدـ كؿ مف  )Givoly and Hayn , 2000مقيػاس لمػتحفظ المحاسػبي قػالـ عمػى أسػاس إشػارة ومقػدار

المسػػتحقات المتراكمػػة ا ػ ؿ يتػػرة مػػف الػػزمف  ،حيػػث يشػػير الباح ػػاف إلػػى انػػو يػػي المػػدى الطويػػؿ يػػاف المبمػػد
المتراكـ لصايي الداؿ قبؿ االند ار واإلطفاء سوؼ يغطي التديقات النقدية مف العمميات التشػغيمية والفػرؽ بػيف
صايي الداؿ والتديؽ النقدي التشغيمي يم ؿ المستحقات  ،ىػ ه المسػتحقات المتراكمػة مػف الممكػف اسػتاداميا

كمقيػاس لمػتحفظ المحاسػبي  )Hoek , 2010 , 18ويمكػف لفتػرة طويمػة مػف المسػتحقات السػالبة أف تم ػؿ
إشارة عمى التحفظ المحاسػبي حيػث غالبػا مػا تترتػب تمػؾ المسػتحقات بسػبب سػرعة تسػجيؿ المصػاريؼ مقارنػة

بتسجيؿ الرباح والتي تؤدي إلى انافاض صايي الداؿ .)Hille , 2011 , 11

ولتوةػػيح ييمػػا إ ا كانػػت إجمػػالي المسػػتحقات السػػالبة ىػػي بسػػبب الػػتحفظ المحاسػػبي يقػػد َميػػز كػػؿ مػػػف
 )Givoly and Haynبيف نوعيف مف المستحقات ىي المستحقات مف العمميات التشغيمية والمستحقات مػف

العمميػات غيػر التشػغيمية  )Hoek , 2010 , 18وتتكػوف المسػتحقات التشػغيمية مػف النشػطة الساسػية

لمشركة وتأا المعادلة التالية)Kowalczyk , 2009 , 22-23 :
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إجمالي المستحقات قبؿ االند ار) = صايي الداؿ  +االند ار) – التديقات النقدية مف النشطة التشغيمية
المسػػػتحقات التشػػػغيمية = التغيػػػر يػػػي حسػػػاب المػػػدينوف  +التغيػػػر يػػػي الماػػػزوف  +التغيػػػر يػػػي المصػػػاريؼ

المديوعة مقدما – التغير يي حساب الدالنوف – التغير يي الةرالب المستحقة

المستحقات مف النشطة غير التشغيمية = إجمالي المستحقات – المستحقات مف النشطة التشغيمية

وتشمؿ المستحقات مف النشطة غير التشغيمية أساسا مف الاسالر والديوف المعدومة واعػادة الييكمػة وا ػر

التغيرات يي التقديرات والمكاسب والاسالر مف بي الصوؿ ومصاريؼ انافاض قيمة االصوؿ.

وبالتػػالي عنػػدما تكػػوف المسػػتحقات مػػف النشػػطة غيػػر التشػػغيمية سػػالبة يمنيػػا تشػػير إلػػى وجػػود الػػتحفظ

المحاسػبي وكممػا زادت المسػتحقات السػالبة بمػرور الوقػت كممػا زاد الػتحفظ المحاسػبي

.)19

Hoek , 2010 ,

ويشير  )Wangأف المقياس أعػ ه يمكػف اسػتادامو لتحديػد الػتحفظ المحاسػبي يػي شػركة معينػة واف قػوة

المقياس تكمف يي سيولة تطبيقػو وال يتطمػب الك يػر مػف البيانػات يةػ عػف لػؾ يانػو غيػر قػالـ عمػى أسػاس
السػوؽ وبالتػالي يمكػف تطبيقػو عمػى الشػركات غيػر المدرجػة يػي سػوؽ الوراؽ الماليػة Wang , 2009 ,

.)50

احملىر انرابع /قياس درجت انتحفظ احملاصبي يف انشركاث ادلضاهمت عينت انبحث

1

يتناوؿ المحور قياس مدى ممارسة التحفظ المحاسبي يي الشركات المساىمة عينة البحث عند القياس

واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي  ،ية عف قياس مستوى التبايف يي درجة التحفظ المحاسبي

بيف القطاعات االقتصادية ات الصمة و لؾ مف ا ؿ استاداـ نمو ج  )Basu : 1997ولوسباب التالية:

 -2إف التغيرات يي الوة االقتصادي ال تػؤ ر يػي مقيػاس  )Basuوحسػب رأي الباح ػاف يػي قيػاس الػتحفظ
المحاسبي كوف أف التغير ال ي يط أر عمى أسعار السيـ العوالد) نتيجة لمتغيرات يي الوة االقتصادي يقابمػو
التغير يي الرباح المتحققة كع قة ايجابية بيف اال نيف عمػى عكػس مقيػاس نسػبة القيمػة الديتريػة إلػى القيمػة

السوقية  ،حيث أف التغيرات يي الوة االقتصادي ال تؤ ر يي القيمة الديتريػة لصػايي الصػوؿ باسػت ناء بنػود
معينة ويي حاالت ااصة منيا االنافاض الجوىري يي قيمة الصوؿ.

 -1يػػرى كػػؿ مػػف  )Roychowdhury and Wattsأف مقيػػاس ) )Basuىػػو أيةػػؿ مقيػػاس لمػػتحفظ
المحاسبي بسبب انو ال يتأ ر بالتغيرات يي القدرة التنايسية عمى العكس مف مقياس نسبة القيمػة الديتريػة إلػى
القيمة السوقية .)Kowalczyk , 2009 , 25

2

نظ ارً لف قياس التحفظ المحاسبي مبني عمى أسعار عوالد السيـ يقد تـ إاتيار الشركات المساىمة المدرجة يي سوؽ العراؽ

لووراؽ المالية لتكوف مجتم البحث  ،وعميو تتحدد الحدود المكانية بماتيار عينة مف الشركات المدرجة يي سوؽ العراؽ لووراؽ
المالية  ،أما الحدود الزمانية يقد ُحددت لممدة مف  1002ولغاية . 1022
حيث بمغت الشركات المساىمة المدرجة يي السوؽ  )72شركة حتى نياية  ، 1022تـ استبعاد  )10شركة منيا بسبب عدـ
إدراجيا أو تداوؿ أسيميا يي السوؽ ا ؿ مدة البحث الممتدة مف  1002ولغاية  ، 1022وب لؾ يتكوف مجتم البحث مف )22

شركة  ،تـ ااتيار  )12شركة منيا عينة لمبحث  ،ولممزيد مف التفاصيؿ راج الممحؽ .)2
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 -9يػػرى أبػػو الايػػر) أف نمػػو ج  )Basuيظػػؿ المقيػػاس اليةػػؿ يػػي قيػػاس الػػتحفظ المحاسػػبي عػػف يتػػرة
محاسبية واحدة كوف أف نسبة القيمػة الديتريػة إلػى القيمػة السػوقية تعكػس الػتحفظ المحاسػبي عػف يتػرة نشػاط

شركة بالكامؿ  ،ومػف جانػب أاػر يػمف الػتحفظ المحاسػبي ويقػاً لنمػو ج  Basuال يمكنػو قيػاس الػتحفظ لشػركة
واحدة لنو يعتمد عمى التقدير اإلحصالي لمعام ت اإلنحدار ال عمى ع قة مباشرة بيف القيمة الديترية والقيمة

السوقية  ،وبالتالي ال يمكػف لي باحػث أف يسػتادـ النمػو ج يػي تحميػؿ مكونػات الػتحفظ المحاسػبي يػي شػركة
محددة بعكس الحاؿ بالنسبة لمقياس نسبة القيمة الديترية إلى القيمة السوقية  ،وعمى حػد تعبيػر أبػو الايػر)

يمف االنتقادات الموجية لنمو ج  )Basuلـ تقمؿ مف قبوؿ الباح يف المتزايد لمنمو ج لسباب عديدة أىػـ ىػ ه
السػػباب أف الاصػػالص اإلحصػػالية لمنمػػو ج إ ا كانػػت متحيػػزة يػػمف ى ػ ه المشػػكمة توجػػو لكػػؿ نمػػا ج اإلاتبػػار
السوقي التي تعتمػد عمػى العوالػد والربػاح وبالتػالي يػمف ىػ ا االنتقػاد ال يوجػو إلػى ىػ ا النمػو ج بالتحديػد أبػو

الاير .)27 ، 1007 ،

 -2يشير  )Wangيي إحصالية لعدد الدراسات المتعمقػة بػالتحفظ المحاسػبي ولغايػة عػاـ  1003أف أجمػالي
اسػتادـ يييػا مقيػاس  )Basuأي مػا يعػادؿ
تمؾ الدراسات قػد بمػد مػا يعػادؿ  )59دراسػة منيػا  )92دراسػة ُ
 )%20مػػف أجمػػالي تمػػؾ الدراسػػات وبالتػػالي يانػػو ُيعػػد المقيػػاس الك ػػر قبػوال لمػػتحفظ المحاسػػبي  ،كمػػا يشػػير
 )Wangأيةا إلى أف جمي الدراسات التي تناولت التحفظ المحاسبي كمقارنة مف منظور دولي قد استادمت

مقيػػاس  )Basuدوف اسػػت ناء والتػػي تناولػػت يييػػا إاتبػػار تػػأ ير مجموعػػة مػػف العوامػػؿ القانونيػػة والسياسػػية
والتنظيميػػة عمػػى درجػػة الػػتحفظ المحاسػػبي  ،وأاي ػ ار يػػرى  )Wangأف مقيػػاس  )Basuقػػد تػػـ تطبيقػػو عمػػى
نطاؽ واس ومن ما يقارب تس سنوات كاف المقياس الوحيد لمتحفظ المحاسبي واف العديػد مػف الدراسػات التػي
استادمت المقياس قد أسفرت عف نتالن تنسجـ م توقعات الباح يف النظرية مما زاد مف قػتيـ بػو لػيس يقػط

مف الناحية النظرية وانما يي المقياس نفسو .)Wang , 2009 , 41-42

وبنػػاءا عمػػى لػػؾ يػػأف الباح ػاف اعتمػػدا نمػػو ج  )Basuيػػي إاتبػػار يرةػػيات البحػػث بشػػأف قيػػاس مػػدى

ممارسػػة الشػػركات عينػػة البحػػث لمػػتحفظ المحاسػػبي عنػػد القيػػاس واإليصػػاح عػػف نتػػالن النشػػاط والمركػػز المػػالي

ولوسباب الواردة يي أع ه.

وقد تـ صياغة نمو ج  Basuويقا لمعادلة اإلنحدار اآلتية :

Xit / Pit-1 = a0 + β1 Rit + β 2 DRit + β 3(Rit × DRit) + Eit
حيث أف :

 = Xitربحية السيـ يي نياية المدة وال ي تـ الحصوؿ عميو مف ا ؿ تقسيـ الرباح المعمف عنيا يي نياية
المدة عمى عدد السيـ.2

 = Pit-1سعر السيـ يي بداية المدة والمتم ؿ بسعر اإليتتاح.
 = Xit / Pit-1ربحية السيـ يي نياية المدة عمى سعر السيـ يي بداية المدة.

2

تم ؿ عدد السيـ رأس ماؿ الشركة المديوع يي نياية المدة  ،حيث نص قانوف الشركات رقـ  12لسنة  2332المعدؿ المادة

/13أوال) منو " يقسـ رأس الماؿ يي الشركة المساىمة والمحدودة إلى أسيـ اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابمة لمتجزلة " كما

نصت المادة  90مف القانوف إلى أف " القيمة االسمية لمسيـ ىي دينار واحد".
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ويتم ؿ الغرض الساس مف عممية تقسيـ ربحية السيـ يي نياية المدة عمى سعر السيـ يي بداية المدة

يي ت يي أ ر إات ؼ سعر السيـ الراج إلات ؼ القيمة االسمية لكؿ سيـ ، 2ونظ ار لكوف القيمة االسمية

لكؿ سيـ مف أسيـ الشركات المساىمة يعادؿ واحد دينار ولجمي الشركات المساىمة المدرجة يي سوؽ

العراؽ لووراؽ المالية يأف الباحث اعتمد عمى ربحية السيـ  )EPSكمتغير لمتطبيؽ .

 = Ritالعالد السوقي لمسيـ  ،وال ي تـ إستا ارجو مف ا ؿ الفرؽ بيف سعر السيـ يي نياية المدة وسعر
السيـ يي بداية الفترة.1

 = DRمتغير نالي وىمي) يأا قيمة واحد) إ ا كانت إشارة العالد سالبة ويأا قيمة صفر) إ ا كانت
إشارة العالد موجبة.

وبموجب النمو ج أع ه يأف  )β1تقيس إستجابة الرباح لمعوالد الموجبة بينما  )β 3تقيس إستجابة

الرباح لمعوالد السالبة  ،أما  )β 2يمنيا تقيس درجة التحفظ المحاسبي بغض النظر عف طبيعة الابار
سواء كانت سالبة أـ موجبة  ،وويقا ل لؾ يأف قياس التحفظ المحاسبي يتـ مف ا ؿ مقارنة معامؿ اإلستجابة

لوابار السيلة  )β 3م معامؿ اإلستجابة لوابار الجيدة  ، )β1حيث يفترض أف يكوف معامؿ إنحدار
الرباح عمى العوالد السالبة أعمى مف معامؿ إنحدار الرباح عمى العوالد الموجبة وى ا بدوره يؤدي إلى أف

يكوف معامؿ التحديد  )R – squaredأعمى ييما يتعمؽ بالعالد السالب وال ي يم ؿ الابار السيلة اسالر
متوقعة) مقارنة بالعالد الموجب وال ي يم ؿ الابار الجيدة المكاسب المتوقعة).

وييما يمي عرض لنتالن تطبيؽ نمو ج  Basuعمى الشركات المساىمة عينة البحث وااتبار الفرةيات :
 -2عرض وتفسير النتالن اإلحصالية إلاتبار يرةية البحث الولى

ييدؼ ى ا الجزء مف المحور إلى إاتبار يرةية البحث الولى المتم مػة بمػدى ممارسػة الشػركات المسػاىمة

العراقية لمتحفظ المحاسبي عند القياس واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي باسػتاداـ نمػو ج ، Basu

ويوةح الجدوؿ  )2يي أدناه اإلحصاء الوصفي لمتغيرات النمو ج :

1

لمزيد مف التفاصيؿ راج  :أبو الاير  ،مد ر طو  ،المنظور المعاصر لمتحفظ المحاسبي بالتطبيؽ عمى الشركات المتداولة يي

سوؽ السيـ المصرية  ،كمية التجارة  ،جامعة طنطا . 1007 ،

2

لمزيد مف التف اصيؿ راج  :الصعيدي  ،إسماعيؿ جميؿ  ،العوامؿ المؤ رة عمى معدؿ عالد السيـ السوقي  :دراسة تطبيقية عمى

الشركات المدرجة يي سوؽ يمسطيف لووراؽ المالية  ،رسالة ماجستير  ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية  ،جامعة الزىر  ،غزة ،
. 1022

وقد تـ االعتماد عمى سعر إغ ؽ السيـ يي  21/92لمشركات التي تنتيي مدتيا المالية يي  ، 21/92يي حيف تـ اعتماد سعر

إغ ؽ السيـ يي  9/92لمشركات التي تنتيي مدتيا المالية يي  ، 9/92بينما تـ االعتماد عمى سعر ايتتاح السيـ يي 2/2

لمشركات التي تنتيي مدتيا المالية يي  ، 21/92يي حيف تـ اعتماد سعر ايتتاح السيـ يي  2/2يي السنة السابقة لمشركات التي
تنتيي مدتيا المالية يي . 9/92
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قياس ممارسة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة المدرجة
في سوق العراق لألوراق المالية
الجدوؿ )2
اإلحصاء الوصفي لمتغي ارت النمو ج
السنة
2007
2008
2009
2010
2011
عمى مستوى

سنوات اإلاتبار

المتغيرات

الوسط الحسابي

أصغر قيمة

أكبر قيمة

ربحية السيـ EPS

-0.1338

-1.3648

0.3109

العالد عمى السيـ R

0.1310

-9.0000

8.0000

ربحية السيـ EPS

-0.0018

-0.5912

1.1220

العالد عمى السيـ R

-0.5095

-9.8000

1.2000

ربحية السيـ EPS

0.0467

-0.5756

0.5578

العالد عمى السيـ R

1.2233

-0.9000

16.5000

ربحية السيـ EPS

-0.0044

-1.1268

0.4368

العالد عمى السيـ R

0.5790

-1.3500

6.7500

ربحية السيـ EPS

0.1894

-0.2140

0.9699

العالد عمى السيـ R

0.1505

-7.5000

13.1000

ربحية السيـ EPS

0.0192

-1.3648

1.1220

العالد عمى السيـ R

0.3149

-9.8000

16.5000

ويتبيف مف الجدوؿ  )2يي أع ه التوايؽ بيف المتغيػريف ربحيػة السػيـ والعالػد عمػى السػيـ اػ ؿ السػنوات

 )1022 ، 1003 ، 1007وعػػػػدـ التوايػػػػؽ اػػػػ ؿ السػػػػنوات  )1020 ، 1002ممػػػػا يعكػػػػس عػػػػدـ تما ػػػػؿ

استجابة الرباح لمعوالد عمى مدى سنوات اإلاتبػار  ،يةػ عػف تنػوع الابػار المسػتممة بػيف أابػار سػيلة مػف
ا ؿ إشارة العالد السالبة وأابار جيدة مف ا ؿ إشارة العالد الموجبة.

ويوةح الجدوؿ  )1يي أدناه نتالن تطبيؽ نمو ج  )Basuعمى الشركات المساىمة عينة البحث.
جدوؿ )1

نتالن تطبيؽ نمو ج  Basuعمى الشركات المساىمة عينة البحث
المعام ت

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

ao

0.059

1.244

1Rit

-0.014

0.940

β2DRit

-0.006

0.075

0.077

**2.777

3 Rit X DRit

** داؿ عند مستوى داللة )0.01

R2

0.079

قيمة  Fإلاتبار
النمو ج

2.904
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قياس ممارسة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة المدرجة
في سوق العراق لألوراق المالية
ويتبيف مف ا ؿ قيمة  Fالمحسوبة والبالغة  )2.904بأنيا اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى
داللة  )0.05ودرجة حرية  )3,101والبالغة  ، )2.72وى ا يعني بأف ىناؾ تأ ير ا داللة معنوية
لممتغيرات عالد السيـ والمتغير ال نالي ومتغير حاصؿ ةربيما يي متغير ربحية السيـ ،حيث بمغت قيمة

معامؿ التحديد  )0.079وى ا يعني بأف المتغيرات المستقمة تفسر ما نسبتو  )%8مف التغيرات التي تحصؿ
يي المتغير التاب ربحية السيـ  ،وبالرغـ مف إف ى ه النسبة منافةة إال أنو يتبيف أف قيمة معامؿ إستجابة

الرباح لمعوالد السالبة

 ( 3قد بمد  )0.077وىو و داللة إحصالية عند مستوى داللة  )0.01ية

عف انو أكبر مف معامؿ إستجابة الرباح عمى العوالد الموجبة والبالد  )-0.014وى ا يعني أف إستجابة
الرباح لوابار السيلة الاسالر المتوقعة) تعادؿ امسة أةعاؼ ونصؼ إستجابة الرباح لوابار الجيدة
. )0.077/0.014

ية عف لؾ ومف ا ؿ مقارنة معامؿ التحديد المعدؿ ا ؿ يترات الابار السيلة م معامؿ التحديد

المعدؿ ا ؿ يترات الابار الجيدة وال ي يتـ بموجبيما قياس القوة التفسيرية لنمو ج إنحدار الرباح عمى

عوالد السيـ ا ؿ يترات الابار السيلة والجيدة  ،يقد تـ يصؿ عينة البحث إلى عينتيف منفصمتيف مف
العوالد الموجبة والعوالد السالبة وتـ استاداـ نمو ج إنحدار لكؿ منيما  ،حيث مف المفترض أف تكوف القوة

التفسيرية لمعامؿ التحديد المعدؿ لعينة العوالد السالبة أكبر مف القوة التفسيرية لمعامؿ التحديد المعدؿ لعينة

العوالد الموجبة انسجاما م النتالن التي تـ التوصؿ إلييا يي أع ه .

ويوةح الجدوليف  )9و  )2يي أدناه اإلحصاء الوصفي لك العينتيف:
الجدوؿ )9

اإلحصاء الوصفي لعينة الابار السيلة
المتغيرات
ربحية السيـ
EPS

العالد عمى السيـ
R

الوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

أصغر قيمة

أكبر قيمة

-0.01098

0.323463

-0.846

1.122

-1.01614

2.197302

-9.800

-0.030

الجدوؿ )2
اإلحصاء الوصفي لعينة الابار الجيدة
المتغيرات
ربحية السيـ
EPS
العالد عمى السيـ
R

الوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

أصغر قيمة

أكبر قيمة

0.04098

0.363766

-1.365

0.970

1.27492

2.970907

0.000

16.500

كما يوةح كؿ مف الجدوليف  )5و  )2القوة التفسيرية لمعامؿ التحديد المعدؿ لعينة الابار الجيدة
والسيلة.
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الجدوؿ )5
معامؿ التحديد المعدؿ لعينة الابار الجيدة
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

0.364500

-0.004

0.013

0.113a

1

Model

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0.387

0.758

0.101

1

0.101

Regression

0.133

59

7.839

Residual

60

7.940

Total

1

الجدوؿ )2

معامؿ التحديد المعدؿ لعينة الابار السيلة
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

0.295837

0.164

0.183

R
a

0.428

Model
1

Sum of
Sig.

F

0.004a

9.406

Mean Square

Squares

df

Model

Regression 0.823

0.823

1

0.088

42

Residual 3.676

43

Total 4.499

1

حيث يتبيف أف قيمة معامؿ التحديد المعدؿ لعينة الابار السيلة يبمد  )0.164وىو و داللة إحصالية

عند مستوى داللة  )0.01وىو اكبر مف معامؿ التحديد المعدؿ لعينة الابار الجيدة البالد ، )-0.004
مما يعكس ممارسة الشركات المساىمة عينة البحث التحفظ المحاسبي.

وعميو تشير نتالن تطبيؽ نمو ج  Basuلقياس التحفظ المحاسبي إلى التي :

أ -تؤكد النتالن عمى إ بات يرةية البحث الرليسة الولى والتي نصت عمى "تمارس الشركات المساىمة
العراقية التحفظ المحاسبي عند القياس واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي"  ،حيث يتبيف أف معامؿ
إستجابة الرباح لوابار السي لة أكبر مف معامؿ إستجابة الرباح لوابار الجيدة  ،ية

عف أف القوة

التفسيرية لمعامؿ إستجابة الرباح لمعوالد السالبة اكبر مف القوة التفسيرية لمعامؿ إستجابة الرباح لمعوالد

الموجبة وى ا يشير إلى أف الرباح تتةمف الاسالر المتوقعة بشكؿ أسرع مف الرباح المتوقعة مما يعني أف

الشركات المساىمة تطمب معايير صارمة ل عتراؼ بالرباح المتوقعة مقارنة بالاسالر المتوقعة  ،وتتفؽ ى ه
النتالن م النتالن التي توصمت إلييا دراسة  )Hamdan et al , 2011والتي أشارت إلى أف التقارير المالية
الصادرة مف الشركات المدرجة يي السوؽ المالية الكويتية تتسـ بالتحفظ المحاسبي  ،كما تتفؽ النتالن يي أع ه م

نتالن دراسة كؿ مف  )Basu , 1997و  )Givoly and Hayn , 2000و أبو الاير .)1007 ،
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في سوق العراق لألوراق المالية
ب  -تشير النتالن ييما ياص عدـ تما ؿ إستجابة الرباح لوابار السيلة والجيدة العوالد السالبة والموجبة)
إلى أف سعر السيـ يعكس جمي المعمومات المتويرة عنو يي الوقت المناسب.

جػ  -يشير إاتبار الفرةية البحث الرليسة الولى إلى أف الشركات المساىمة تأا بنظر اإلعتبار ما نصت

عميو القاعدة المحاسبية رقـ  )2بشأف اإليصاح عف المعمومات المتعمقة بالبيانات المالية والسياسات المالية

الفقرة

 / 3المبادئ والحكاـ الساسية) والتي أشارت إلى ةرورة مراعاة جانب الحيطة والح ر

التحفظ المحاسبي) عند إعداد البيانات المالية  ،واإليصاح عف المعمومات المتعمقة بيا.

د  -يمكف تفسير قياـ الشركات المساىمة بممارسة التحفظ المحاسبي ية عف اإللتزاـ بالقواعد المحاسبية
المحمية إلى تجنب تعرض الشركات المساىمة لمتقاةي مف جانب مستادمي القوالـ المالية ييما لو تمت

المبالغة يي الداء االقتصادي أو طمب المساىميف لمتحفظ المحاسبي بيدؼ تافيض المكايلات اإلدارية التي
يمكف ل دارة الحصوؿ عمييا السيما إ ا ما تـ ربط تمؾ المكايلات بالرباح المعمف عنيا.

 -1عرض وتفسير النتالن اإلحصالية إلاتبار يرةية البحث ال انية

يوةح ى ا الجزء مف المحور نتالن إاتبار يرةية البحث ال انية بماتبار مستوى التبايف يي درجة التحفظ

المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات المساىمة العراقية  ،إ يوةح الجدوؿ  )2يي أدناه اإلحصاء
الوصفي لمتغيرات النمو ج عمى مستوى القطاعات االقتصادية.
الجدوؿ )2

اإلحصاء الوصفي لمتغيرات النمو ج عمى مستوى القطاعات االقتصادية
نوع القطاع
المصارؼ
اإلست مار
التأميف
الصناعة
الزراعة
السياحة

والفنادؽ

المتغيرات

الوسط الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

أقؿ قيمة

أكبر قيمة

ربحية السيـ EPS

0.2181

0.10807

0.108

0.616

العالد عمى السيـ R

0.0270

0.72491

-1.000

2.850

ربحية السيـ EPS

-0.0106

0.18226

-0.358

0.212

العالد عمى السيـ R

-0.0090

0.02846

0.000

0.000

ربحية السيـ EPS

0.6011

0.40181

0.215

1.122

العالد عمى السيـ R

0.2600

0.32288

-0.050

0.700

ربحية السيـ EPS

-0.0630

0.18102

-0.463

0.291

العالد عمى السيـ R

0.1370

0.85176

-2.100

3.270

ربحية السيـ EPS

0.2665

0.34795

-0.257

0.970

العالد عمى السيـ R

2.1360

4.20951

-0.900

13.100

ربحية السيـ EPS

-0.4758

0.55267

-1.365

0.493

العالد عمى السيـ R

0.3100

8.35633

-9.800

16.500
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يتبيف مف الجدوؿ  )2يي أع ه التبايف يي التوايؽ بيف المتغيريف ربحية السيـ والعالد عمى السيـ
بيف القطاعات االقتصادية  ،حيث كاف التوايؽ بيف المتغيريف يي كؿ مف قطاع المصارؼ واإلست مار والتأميف
والزراعة يي حيف كاف عدـ التوايؽ بيف المتغيريف يي كؿ مف قطاع الصناعة والسياحة والفندؽ مما يعكس
عدـ تما ؿ استجابة الرباح لمعوالد بيف القطاعات االقتصادية  ،ية عف است ـ جمي القطاعات االقتصادية

لنوعي الابار السيلة والجيدة مف ا ؿ إشارة العالد السالبة واشارة العالد الموجبة.

كما توةح الجداوؿ  )7و  )3و  )20و  )22و  )21معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة

والموجبة ومعامؿ التحديد المعﹼػدؿ عمى مستوى القطاعات االقتصادية

2

الجدوؿ )7

معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد المعدؿ لقطاع المصارؼ
المعام ت
1Rit
3 Rit X DRit
معامؿ التحديد R-squared
المعػدؿ Adjusted R-
مػعامؿ التحديد ﹼ
squared

عدد الشركات

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

Sig.

-0.035

0.844

0.411

0.049

0.359

0.724

0.15

-

-

-0.010

-

-

4

-

-

الجدوؿ )3

المعػدؿ لقطاع التأميف
معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد ﹼ
المعام ت
1Rit
3 Rit X DRit
معامؿ التحديد R-squared
معامؿ التحديد المعػﹼدؿ Adjusted R-
squared
عدد الشركات

2

Sig.

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

0.550

0.911

0.459

-17.287

1.982

0.186

0.66

-

-

0.329

-

-

1

-

-

تـ استبعاد قطاع اإلست مار مف عممية المقارنة بسبب أف العالد عمى السيـ  )Rلمعينة الماتارة يساوي صفر) المر ال ي شكؿ

صعوبة يي استاراج معامؿ إستجابة الرباح لمعوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد المعﹼػدؿ.
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الجدوؿ )20
المعػدؿ لقطاع الصناعة
معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد ﹼ
المعام ت
1Rit
3 Rit X DRit
معامؿ التحديد R-squared
معامؿ التحديد المعػﹼدؿ Adjusted R-
squared

عدد الشركات

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

Sig.

0.038

0.852

0.399

-0.055

0.611

0.544

0.02

-

-

-0.048

-

-

10

-

-

الجدوؿ )22

المعػدؿ لقطاع الزراعة
معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد ﹼ
المعام ت
1Rit
3 Rit X DRit
معامؿ التحديد R-squared
معامؿ التحديد المعػﹼدؿ Adjusted R-
squared

عدد الشركات

Sig.

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

0.052

2.733

0.034

0.212

0.575

0.586

0.74

-

-

0.605

-

-

2

-

-
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الجدوؿ )21
المعػدؿ لقطاع الفنادؽ والسياحة
معام ت إستجابة الرباح لكؿ مف العوالد السالبة والموجبة ومعامؿ التحديد ﹼ
المعام ت
1Rit
3 Rit X DRit
معامؿ التحديد R-squared
معامؿ التحديد المعػﹼدؿ Adjusted R-
squared

عدد الشركات

قيمة المعام ت

إاتبار  tلممعام ت

Sig.

0.031

0.526

0.617

0.015

0.177

0.866

0.24

-

-

-0.139

-

-

2

-

-

ومف ا ؿ عرض نتالن تطبيؽ نمو ج  Basuعمى مستوى القطاعات االقتصادية وباستاداـ معامؿ

المعػدؿ  Adjusted R-squaredلممقارنة بيف القطاعات االقتصادية مف حيث درجة ممارسة
ﹼ
التحديد
المعػدؿ لمقطاع
ﹼ
التحفظ المحاسبي  ،يتبيف بأف قطاع الزراعة أك ر القطاعات تحفظا إ بمد معامؿ التحديد

المعػدؿ لمقطاع  )0.329ـ القطاع المصريي إ بمد
ﹼ
 )0.605يميو قطاع التأميف إ بمد معامؿ التحديد

المعػدؿ لمقطاع
ﹼ
المعػدؿ لمقطاع  ، )-0.010ـ قطاع الصناعة إ بمد معامؿ التحديد
ﹼ
معامؿ التحديد
 ، )-0.048وأاي ارً كاف قطاع الفنادؽ والسياحة أقؿ القطاعات االقتصادية ممارسة لمتحفظ المحاسبي إ بمد

المعػدؿ ل لؾ القطاع  ، )-0.139وعميو تؤكد النتالن عمى أ بات صحة يرةية البحث الرليسة
معامؿ التحديد ﹼ
ال انية والتي نصت بأف " ىناؾ تبايف يي درجة التحفظ المحاسبي بيف القطاعات االقتصادية لمشركات

المساىمة العراقية ".
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أوال  :اإلستنتاجات

احملىر اخلامش  /اإلصتنتاجاث وانتىصياث

 -2تمػػارس غالبيػػة الشػػركات المسػػاىمة المدرجػػة يػػي سػػوؽ الع ػراؽ لػػووراؽ الماليػػة الػػتحفظ المحاسػػبي عنػػد
القياس واإليصاح عف نتالن النشاط والمركز المالي  ،حيث تبػيف مػف اػ ؿ تطبيػؽ نمػو ج )Basu , 1997

بأف معامؿ إنحدار الرباح عمى العوالد السالبة أكبر مف معامؿ إنحدار الربػاح عمػى العوالػد الموجبػة  ،كمػا أف

القػػوة التفسػػيرية لمعامػػؿ التحديػػد لمعوالػػد السػػالبة الابػػار السػػيلة) أكبػػر مػػف القػػوة التفسػػيرية لمعامػػؿ التحديػػد
لمعوالد الموجبة الابار الجيدة) .

 -1ىنػػاؾ تبػػايف يػػي درجػػة الػػتحفظ المحاسػػبي بػػيف القطاعػػات االقتصػػادية  ،وتعػػزى تمػػؾ الممارسػػة إلػػى كػػوف
التحفظ المحاسبي ُيعد احد اآلليات الفعالة يي تنظيـ عقود الشركة م ماتمؼ الطراؼ الارى سواء كانػت مػف
دااؿ أو اارج الشركة  ،ية عف تجنػب التعػرض إلػى ماػاطر التقاةػي إ ا مػا تػـ المبالغػة يػي الداء المػالي

وتافيض الةرالب التي تتحمميا الشركة ية عف رغبة واةعي المعػايير والمنظمػيف يػي تجنػب الةػرار التػي
قد تمحؽ بسمعتيـ المينية يي حاؿ تبني المعايير التي يتـ إستغ ليا لمممارسات اإلنتيازية.

انيا  :التوصيات

 -2التأكيػػد عمػػى توعيػػة مسػػتادمي الق ػوالـ الماليػػة بشػػكؿ عػػاـ والمسػػت مريف والمقرةػػيف بشػػكؿ اػػاص بآ ػػار
وانعكاسات الممارسة السميمة لمتحفظ المحاسبي عمى ق ارراتيـ االقتصادية ويأتي لؾ مػف اػ ؿ تك يػؼ الجيػود

بػيف الجيػات ات الع قػة والمتم مػػة بسػوؽ العػراؽ لػػووراؽ الماليػة ومجمػس المعػػايير المحاسػبية والرقابيػة يػػي

العراؽ والمنظمات المينية الارى مف اػ ؿ عقػد عػدد مػف الػدورات والنػدوات لغػرض توةػيح أىميػة الممارسػة

السميمة لمتحفظ المحاسبي.

 -1ةرورة قياـ سوؽ العراؽ لووراؽ المالية بملزاـ الشركات عمى تطبيؽ التحفظ المحاسػبي وجعمػو شػرطا مػف
شروط اإلدراج يػي السػوؽ الماليػة و لػؾ لتعزيػز التػزاـ الشػركات بػالتحفظ المحاسػبي عنػد أعػداد القػوالـ الماليػة

لةماف مستوى أعمى مف التحفظ وبما يساىـ يي تعزيز جودة اإلب غ المالي يي القوالـ المالية.

المصادر

أوال  :المصادر العربية
 -2أبو الاير  ،مد ر طو  " ،المنظور المعاصر لمتحفظ المحاسبي بالتطبيؽ عمى الشركات المتداولة يي
سوؽ السيـ المصرية "  ،كمية التجارة  ،جامعة طنطا . 1007 ،

 -1التقارير المالية السنوية لمشركات المساىمة عينة البحث.

 -9الصعيدي  ،إسماعيؿ جميؿ  " ،العوامؿ المؤ رة عمى معدؿ عالد السيـ السوقي  :دراسة تطبيقية عمى
الشركات المدرجة يي سوؽ ي مسطيف لووراؽ المالية "  ،رسالة ماجستير  ،كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية ،

جامعة الزىر  ،غزة . 1022 ،

 -2العيساوي  ،عوض امؼ دلؼ  " ،الفرةيات والمبادئ والمحددات ل طار الفكري المحاسبي المعاصر يي
ميزاف الشريعة اإلس مية – دراسة يي عينة مف المصارؼ اإلس مية "  ،أطروحة دكتوراه  ،كمية اإلدارة

واالقتصاد  ،الجامعة المستنصرية . 1009 ،
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، "  " ا ر تطبيؽ حوكمة الشركات يي الحد مف ممارسات إدارة الرباح،  ليمى ناجي مجيد،  الفت وي-5
. 1022 ،  جامعة بغداد،  كمية اإلدارة واالقتصاد، أطروحة دكتوراه

 دليؿ مف لشركات الصناعية الردنية:  " العوامؿ المؤ رة يي جودة الرباح،  ع ـ محمد موسى،  حمداف-2
. 1021 ، 2  ع، 10  ـ،  مجمة الجامعة اإلس مية لمدراسات االقتصادية واإلدارية، "

. دليؿ الشركات المساىمة والتقارير السنوية والشيرية الصادرة عف سوؽ العراؽ لووراؽ المالية-2
. المعػدؿ
 ﹼ2332  لسنة12  قانوف الشركات رقـ-7

، "  " ا ر محددات ىيكؿ ممكية المنشاة يي تحفظ التقارير المالية – دراسة تطبيقية،  عمي،  يوسؼ-3
. 1021 ، 2  ع، 17  ـ، مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية والقانونية
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Measuring of accounting conservatism practice in companies listed
on Iraq stock exchange
Abstract
The research aims to measure the accounting conservatism practice of listed
companies in the Iraq stock exchange using Basu model to measure the degree of
accounting conservatism in a sample of companies of (21) companies for the
period from 2007 to 2011, the researcher found that most of the listed companies
in the market exercised accounting conservatism when measurement and
disclosure of the result of the activity and financial position and there is a
variation in the degree of accounting conservatism between economic sectors ,
which included banking , investment , insurance , industry , agriculture , tourism
and hotels.
Because the practice of accounting conservatism properly contribute to
enhancing the quality of earnings and the efficiency of debt contracts, the
researcher recommended the need to emphasize the awareness of users of
financial statements in general , investors and lenders in particular , the effects
and implications of good practice of accounting conservatism on their decisions
economic and comes through intensification of efforts between the relevant
authorities and of Iraq stock exchange and the accounting standards and
oversight board in Iraq and other professional organizations through a number
of courses and symposiums for the purpose of clarifying the importance of good
practice of accounting conservatism , as well as the establishment of the Iraq
stock exchange to compel the companies to application of the accounting
conservatism and make it a condition of listing on the stock market in order to
strengthen the companies commitment of accounting conservatism when
measurement and disclosure of the result of the activity and financial position to
ensure a higher level of conservatism and thus contributing to enhancing the
quality of financial disclosure of financial statements.

KeyWords : Accounting Conservatism , Earnings quality , Quality of Financial
disclosure
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ممحؽ )2
ااتيار مجتم وعينة البحث

يتكوف مجتم البحث مف الشركات المدرجة يي سػوؽ العػراؽ لػووراؽ الماليػة اػ ؿ عػاـ  1022والبػالد

عػػػددىا  )72شػػػركة مسػػػاىمة تم ػػػؿ قطاعػػػات المصػػػارؼ والصػػػناعة والاػػػدمات واإلسػػػت مار المػػػالي والتػػػأميف
والفنادؽ والزراعة ولممدة مف  1002ولغاية  1022كما مبيف بالجدوؿ  )2يي أدناه.

جدوؿ  )2توزي مجتم البحث مف الشركات المساىمة المدرجة يي سوؽ العراؽ لووراؽ المالية حسب
القطاعات االقتصادية

ت

نوع القطاع

عدد الشركات

النسبة الملوية

-2

المصارؼ

11

%15,13

-1

التأميف

5

%5,25

-9

اإلست مار

3

%20,92

-2

الادمات

20

%22,23

-5

الصناعة

15

%17,22

-2

الفنادؽ والسياحة

20

%22,23

-2

الزراعة

2

%2,30

72

%200

المجموع

وقػػد تػػـ اسػػتبعاد  )10شػػركة مػػف الشػػركات المسػػاىمة المدرجػػة يػػي سػػوؽ الع ػراؽ لػػووراؽ الماليػػة لوسػػباب
التالية:

 -2أف البعض مف الشركات والبالد عػددىا امسػة غيػر مدرجػة يػي سػوؽ العػراؽ لػووراؽ الماليػة اػ ؿ مػدة
البحث.

 -1لـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمى القوالـ المالية لامسة شركات أارى ةمف مجتم البحث بسبب عدـ
نشر قوالميا المالية عمى كؿ مف موق ىيلة الوراؽ المالية وسوؽ العراؽ لووراؽ المالية وعدـ إدراج قوالميا

ةمف دليؿ الشركات لعاـ . 1022

 -9عػػدـ تػػوير معمومػػات عػػف أسػػعار أسػػيـ بعػػض الشػػركات والبػػالد عػػددىا عشػػرة شػػركات ةػػمف نشػػرة سػػوؽ
العراؽ لووراؽ المالية بسبب توقؼ تداوؿ أسيـ تمؾ الشركات ا ؿ مدة البحث  ،ويبيف الجدوؿ  )1يي أدناه
أعداد الشركات مجتم البحث بحسب القطاعات االقتصادية التي تنتمي إليو قبؿ وبعد اإلستبعاد.
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جدوؿ )1
أعداد الشركات مجتم البحث بحسب القطاعات االقتصادية التي تنتمي إلييا قبؿ وبعد اإلستبعاد
أسباب اإلستبعاد
نوع القطاع ال ي تنتمي

عدد الشركات قبؿ

إليو الشركة

اإلستبعاد

سوؽ العراؽ

لووراؽ المالية

العراؽ لووراؽ المالية

-2

المصارؼ

11

2

2

-1

التأميف

5

2

-

-9

اإلست مار

3

-

-

-2

الادمات

20

-

1

-5

الصناعة

15

-

9

-2

الفنادؽ والسياحة

20

-

1

-2

الزراعة

2

-

1

72

5

20

ت

المجموع

غير مدرجة يي

عـ توير أسعار أسيـ

عدـ توير

الشركات ةمف نشرة سوؽ

القوالـ المالية

عدد الشركات بعد
اإلستبعاد

لمشركات
2
1
2
2
5

22
2
7
2
12
2
2
22

بعد اسػتبعاد الشػركات التػي ال تتػوير عنيػا البيانػات الةػرورية إلاتبػار يرةػيات البحػث يقػد أصػبح مجتمػ

البحث يم ؿ  )22شركة كما يي الجدوؿ  )1يي أع ه  ،وقد تـ إاتيار  )12شركة كعينة لمبحث  ،ويوةح
الجدوؿ  )9يي أدناه أعداد الشركات عينة البحث التي تـ إاتيارىػا بحسػب القطاعػات االقتصػادية التػي تنتمػي

الييا.

جدوؿ  )9أعداد الشركات المساىمة عينة البحث التي تـ إاتيارىا بحسب القطاعات االقتصادية التي تنتمي إلييا
عدد الشركات مجتم البحث بعد

عدد شركات

النسبة الملوية

2

%19,59
%15

ت

نوع القطاع

-2

المصارؼ

22

-1

التأميف

2

2

-9

اإلست مار

7

1

%15

-2

الادمات

2

-

-

-5

الصناعة

12

20

%22,22

-2

الفنادؽ والسياحة

2

1

%17,52

-2

الزراعة

2

1

%50

22

12

%92,92

المجموع

اإلستبعاد

العينة
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قياس ممارسة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة المدرجة
في سوق العراق لألوراق المالية
ويوةح الجدوؿ  )2أسماء الشركات المساىمة عينة البحث بحسب القطاعات االقتصادية التي تنتمي الييا.
الجدوؿ )2

أسماء الشركات المساىمة عينة البحث بحسب القطاعات االقتصادية التي تنتمي إلييا
نوع القطاع
القطاع المصريي

اسـ الشركة
 -3مصرؼ الامين التجاري
 -3مصرؼ الموصؿ
 -0مصرؼ الشماؿ

 -3مصرؼ أشور الدولي
قطاع التأميف
قطاع اإلست مار
قطاع الصناعة

 -3الحمراء لمتاميف
 -3الياـ ل ست مار المالي
 -3الايمة ل ست مارات المالية
 -3نينوى لمصناعات الغ الية

 -3المنصور لمصناعات الدوالية
 -0بغداد لصناعة مواد التغميؼ
 -3بغداد لممشروبات الغازية
 -3الي ؿ الصناعية

 -6الصناعات الافيفة

 -3الفموجة إلنتاج المواد اإلنشالية
 -3العراقية لوعماؿ اليندسية
 -3العراقية لصناعة الكارتوف

 -33الوطنية لصناعات ال اث المنزلي
قطاع الفنادؽ والسياحة
قطاع الزراعة

 -3ينادؽ عشتار
 -3يندؽ بابؿ

 -3الشرؽ الوسط إلنتاج السماؾ
 -3العراقية إلنتاج الب ور

