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 :مستخلص البحث

 

ومستوى جودة األرباح  محددات إلى اختبار العالقة بين التحفظ المحاسبي وكل منتهدف هذه الدراسة 
المعبرة  ( والمتغيرات التابعةالتحفظ المحاسبيالدراسة العالقة بين المتغير المستقل ) اختبرت. وقد الديون 

العالقة  ختبرتاكما  .وتمهيد األرباح، التنبؤية، والقدرة استمرارية األرباح :المتمثلة فيو  عن جودة األرباح
 اجراءمن خالل وذلك . يةديونم( ومستوى الديون كمحدد لعقود الالتحفظ المحاسبيبين المتغير المستقل )

 2013 من الفترة خالل سوق المال السعوديقطاع المواد األساسية في  تطبيقية على شركاتدراسة 
قيمة الدفترية لحقوق إلى ال يةقالسو القيمة . واستخدمت نسبة ختبار فروض الدراسةإل 2015وحتى 

ستخدام التحليل اإلحصائي. بإختبارات إل. وقد أجريت جميع االتحفظ المحاسبيمستوى  الملكية لقياس
واستمرارية األرباح وكذلك تمهيد التحفظ المحاسبي مستوى بين  معنوية وجود عالقة الدراسة إلىتشير و 

على القدرة التنبؤية لألرباح، كما يوجد تأثير  المحاسبي ظاألرباح، وعدم وجود تأثير معنوي لمستوى التحف
شركات المدرجة في سوق الفي معنوي سالب لمستوى التحفظ المحاسبي على مستوى الديون، وذلك 

في اإلطار التنظيمي  التحفظ المحاسبيالمال السعودي، وتشير الدراسة إلى ضرورة تبني عنصر 
 .األرباحللحد من إدارة  للعمل بشكل كفء يرينالمد تقييدلدوره في  نظرا   للمحاسبة

 
 .مستوى الديون  – األرباحجودة  - محددات األرباح – التحفظ المحاسبي: دالةالكلمات ال

 
 

ً إلى كلية إدارة األعمال  –كلية التجارة  –* المدرس بقسم المحاسبة  جامعة  -جامعة القاهرة )والمعارة حاليا

 الملك سعود(.

ثة بجزيل الشكر والتقدير لجامعة الملك سعود بالرياض؛ على ما وفرته للباحثة من سبل ساهمت ** تتقدم الباح

 بشكل كبير في إخراج هذا البحث؛ وتهدي الباحثة هذا البحث لجامعة الملك سعود بالرياض.  
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Abstract: 

 

This study explores the relationship between Accounting conservatism and 

both of the Earning quality determinants and debt level. The study examined 

the relationship between the independent variable (Accounting conservatism) 

and the dependent variables are the earning Persistence, predictability, and 

smoothness as Earning Attributes. Also examined the relationship between the 

independent variable (Accounting conservatism) and level of debts as a 

determinant of debt contracts. By applying empirical study on the basic 

materials sector at the Saudi stock Exchange which covers the period of 2013-

2015 to test research hypotheses. The market to book ratio (MTB) was used to 

measure the level of the accounting conservatism. All of tests have been done 

using statistical Analysis. The results obtained from this research indicate that 

there is a significant positive effect of accounting conservatism on earning 

Persistence and smoothness, and there is no significant effect on predictability 

and therefore earning quality. The study concluded that there is asignificant 

Negative effect of accounting conservatism on debt level. and so on the basic 

materials firms listed at the Saudi Stock Exchange, The study suggest that need 

to embrace the element of conservatism in the accounting regulatory 

framework, because of its role in constraining managers to act efficiently to 

reduce Earning management. 

Keywords: accounting conservatism – earning attributes- earning 

quality – debt level. 
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شهدت اآلونة األخيرة اهتمام واسع بتطبيق التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية بسبب 
، وشركة 2001انهيار العديد من الشركات والمؤسسات المالية العمالقة ومنها؛ شركة إنرون عام 

، وشركة جلوبال كروسنج وشركة مارسا ستيوارت وبنك ليمان برازر 2002عام اإلتصاالت ورلدكوم 
. 2009أعقاب األزمة المالية العالمية عام  يوشركة ديل ف وبنك أوف أمريكا وشركة تايكو انترناشيونال

معالجة حالة عدم الثقة الموجودة  إحدى وسائلبإعتباره  األمر الذي يؤكد على أهمية التحفظ المحاسبي
ى مستخدمي التقارير المالية، وحالة عدم التأكد المحيطة بالشركات في بيئة األعمال، وكذلك حالة لد

 المخاطرة المحيطة بقرارات مستخدمي التقارير المالية.

وعلى الرغم من الطلب المستمر من قبل الباحثين في العديد من الدراسات المعاصرة على 
إلطار التنظيمي للمحاسبة وإلزام الشركات بتطبيق كافة ضرورة تبني عنصر التحفظ المحاسبي في ا

 ,Kang et al., 2017; Aminu & Hassan)ممارساته لدوره في خفض ظاهرة عدم تماثل المعلومات
2016; Lafond & watts, 2008; Ball et al., 2008) ،  إال أن مجلس معايير المحاسبة المالية

بي بشدة، ولم يشتمل اإلطار المفاهيمي الصادر عنه ( قد عارض التحفظ المحاسFASB)األمريكي 
التحفظ المحاسبي كأحد الخصائص النوعية للتقارير المالية، وذلك إلعتقاده أن التحفظ المحاسبي يحيد 

 .(FASB, 2010)في المعلومات المحاسبية  (Neutrality) الحيادالمعلومات المحاسبية ويتعارض مع 

 :أواًل: مشكلة البحث
رباح المحاسبية األساس الذي يعتمد عليه كافة مستخدمي التقارير المالية من؛ المال،، تعتبر األ

والمقرضين، والمحللين الماليين، ومجلس االدارة، فهي تمثل أهم الضمانات لكافة األطراف المعنية 
زايد اإلهتمام في ت 2008بالتقارير المالية عند اتخاذ قراراتهم المختلفة، ومع األزمة المالية العالمية عام 

 ،األدبيات المحاسبية بجودة األرباح المحاسبية والتركيز على كافة محدداتها مثل استمرارية األرباح
والمالئمة والتوقيت المناسب وغيرها من المحددات، للحد من الدور اإلنتهازي لإلدارة في  ،وقدرتها التنبؤية

حاب المصالح. األمر الذي تزامن أيضا  مع تزايد إدارة األرباح وحماية حقوق المال، والمقرضين وأص
شكل مع التوقيت المناسب ي و، فهاإلهتمام بالتحفظ المحاسبي كعامل مؤثر في محددات جودة األرباح

نظرا  لدور التحفظ المحاسبي في تطبيق أعلى   (Francis et al., 2004)شفافية لألرباح المحاسبية
ح على عكس اإلعتراف بالخسائر بهدف اإلحتياط من الخسائر درجات التحقق عند اإلعتراف باألربا

المحتملة، وتقييد السلو، اإلنتهازي لإلدارة للحصول على حوافز مبنية على الربح المتوقع مما يضر 
 بالوضع المالي للشركات، وكذلك حماية المقرضين من مخاطر عدم سداد الديون من قبل المقترضين

 &Francis et al., 2004;Beaver) فيض تكلفة األموال المملوكةوتحسين كفاءة اإلستثمار وتخ
Ryan,2005; Basu, 2005; Ryan, 2006; Balakrishnan et al., 2016; Li, 2015; 

Zhong & Li, 2017). 
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وهكذا تتحدد مشكلة البحث في كيفية حسم الجدل القائم في بيئة األعمال حول مدى نفعية 
 على القوائم المالية ومستخدميها خاصة في بيئة األعمال السعودية. رهالتحفظ المحاسبي من خالل تأثي

 ومما سبق عرضه، يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت التالية:

هل يؤثر التحفظ المحاسبي على استمرارية األرباح وقدرتها التنبؤية وتمهيد األرباح كمحددات  -1
 لجودة األرباح المحاسبية؟

 عقود المديونية؟لسبي على مستوى الديون كمحدد هل يؤثر التحفظ المحا -2

 :ثانيًا: الدراسات السابقة
الخطوة  -للباحثة -إن عرض وتحليل الدراسات السابقة، التي لها صلة بمشكلة البحث يبدو

المنطقية األولى لمحاولة التوصل إلى مجموعة المتغيرات المرتبطة بالمشكلة محل الدراسة، والتي تشكل 
 لبناء النظري للمشكلة البحثية.في مجموعها ا

وفي ضوء ذلك، سيتم عرض الدراسات السابقة التي تناولت التحفظ المحاسبي وآثاره المختلفة 
ضافة إلى تحديد مجموعة إلفي بيئة األعمال، بما يمكن من حصر مجموعة متغيرات المشكلة البحثية، با

 لك، يمكن تقسيم الدراسات السابقة وفقا  لتقسيم العالقات الممكنة بين متغيرات المشكلة البحثية. وعلى ذ
Ruch & Taylor,2015) ):على النحو التالي 

 المجموعة األولى: دراسات تناولت تأثير التحفظ المحاسبي على القوائم المالية.

 المجموعة الثانية: دراسات تناولت تأثير التحفظ المحاسبي على مستخدمي القوائم المالية.

 دراسات تناولت تأثير التحفظ المحاسبي على القوائم المالية: ى:المجموعة األول
  :(Penman & zhang, 2002راسة )د -1

غير المشروط على جودة األرباح  يتأثير ممارسات التحفظ المحاسب اختباراستهدفت الدراسة 
 يإحتياطأمريكية إلختبار التحفظ من خالل  اتشركمشاهدة ل( 25357المحاسبية، وقد شلمت العينة )

غير  إلختبار التحفظ ات أمريكيةشركمشاهدة ل( 18191(، كذلك )R&D reserveالبحوث والتطوير )
حتى  1975( خالل الفترة من Advertising reserveاإلعالن ) ياطتيمن خالل إح المشروط

رية اإلحتياطيات الس يغير المشروط المتمثل ف ي، وقد توصلت الدراسة إلى أن التحفظ المحاسب1997
 . ، مما يؤثر على جودة األرباحالمجمعة يعمل على خفض القدرة التنبؤية لألرباح

 

 

 :(Dichev & Tang,2008دراسة )  -2
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المشروط على إمكانية مقابلة اإليرادات بالمصروفات  يتأثير التحفظ المحاسب فحصاستهدفت الدراسة 
وحتى  1967عام تبدأ من  40يكية خالل ( شركة أمر 1000) ثر منمع مرور الوقت، وقد شملت العينة أك

إنخفاض إمكانية مقابلة اإليرادات بالمصروفات نظرا  لزيادة تقلب األرباح  إلىوقد توصلت الدراسة  .2003
وهذا يشير إلى  وانخفاض استمرارتيها وذلك بسبب اإلعتراف الالحق بالمصروفات من خالل التحفظ المشروط.

  يرادات بالمصروفات.إلمقابلة سليمة لالدور السلبي للتحفظ في تحقيق 
 :(BandyoPadhyay et al.,2010راسة )د -3

المشروط على قدرة األرباح على التنبؤ  يتأثير التحفظ المحاسببتحديد مدى الدراسة  قامت
ة بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية واألرباح المستقبلية، وقد شملت العينة الشركات األمريكية المدرج

 يوقد توصلت الدراسة إلى أن التحفظ المحاسب .2006حتى  1972سوق المال خالل الفترة من  يف
وهذا يتفق مع يؤدى لزيادة قدرة األرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية دون األرباح المستقبلية. 

لى قدرة األرباح المشروط ع يتأثير التحفظ المحاسب التي اختبرت (Kim & Kross, 2005)دراسة
سوق المال خالل  يمريكية مدرجة فأعينة شركات  على للتنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية

القدرة التنبؤية لألرباح عن التدفقات  ارتفاعإلى  أيضاتوصلت  والتي .2001حتى  1972الفترة من 
 .يزيادة مستوى التحفظ المحاسب بسببالنقدية التشغيلية 

 :(Jackson & Liu,2010سة )راد -4
غير المشروط وإدارة األرباح من  يتحديد العالقة بين التحفظ المحاسب تمثل الهدف من الدراسة في

خالل فحص مخصصات الحسابات غير القابلة للتحصيل ومصروف الديون المعدومة، وقد شملت العينة 
وقد توصلت الدراسة إلى أن  .2004حتى  1980سوق المال خالل الفترة من  يالشركات األمريكية المدرجة ف

يسهل إدارة األرباح، كما أن الشركات تدير مصروف الديون المعدومة بالتخفيض لمقابلة  يالتحفظ المحاسب
يسمح للشركات  يالدراسة بضرورة فرض قيود أكثر قوة على المبالغ الت يتوقعات األرباح للمحللين، وتوص

 قدرتها على إدارة الربحية.  األصول لتقليل يصاف يبتخفيضها ف
  :(2014دراسة )النجار،  -5

القيمة السوقية للسهم، وقد شملت و  يالتحفظ المحاسب العالقة بينار بختاإلى الدراسة  هدفت
وقد  .2012حتى  2005بورصة فلسطين خالل الفترة من  ي( شركة مدرجة ف31عينة الدراسة )

على القيمة السوقية للسهم، وأوصت الدراسة بضرورة قيام يؤثر إيجابيا   يتوصلت أن التحفظ المحاسب
، وذلك للوصول المحاسبي لزام كافة الشركات بزيادة مستويات التحفظبإ سوق المالالهيئة المشرفة على 

  لسوق مال كفء.
 :(Chen et al.,2014دراسة ) -6

رباح ومضاعفات غير المشروط على استمرارية األ يستهدفت الدراسة تأثير التحفظ المحاسبا
وقد  .2010حتى  1988خالل الفترة من  شركة أمريكية (3000)أسعار األسهم، وذلك بإستخدام عينه 

ستمرارية األرباح عن الشركات األقل تحفظا ، اتوصلت الدراسة إلى أن الشركات األكثر تحفظا  تقلل من 
ن الشركات األقل تحفظا ، كما كذلك تنخفض جودة مضاعفات أسعار األسهم بالشركات األكثر تحفظا  ع
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 ،التحفظ غير المشروط على عكس يقلل من استمرارية األرباحأن التحفظ المشروط  الدراسة إلىتوصلت 
سعر على األرباح فى ظل التحفظ المشروط بدرجة أكبر من التحفظ غير ال كذلك إنخفاض مضاعف

 المشروط. 

 :(Noor & Ali,2015دراسة ) -7

على جودة األرباح، وقد شملت العينة  يتأثير التحفظ المحاسب فحص يتمثل هدف الدراسة ف
وقد توصلت الدراسة إلى أن  .2014حتى  2010باكستان خالل الفترة من  ي( شركة منسوجات ف56)

سوق  ي( شركة مدرجة ف56( شركة من أصل )55أدى لخفض جودة األرباح لعدد ) يالتحفظ المحاسب
أن التحفظ المشروط بقائمة  الدراسة (، كما أوضحتKarachi Stock Exchange) يكراتشى المال

 يذو تأثير إيجاب يبقائمة المركز المال يعلى جودة األرباح بينما التحفظ المحاسب يالدخل ذو تأثير سلب
 على جودة األرباح.

 :(Bangmek et al.,2016) دراسة  -8 

مشروط على توقعات إدارة األرباح، ال يتأثير التحفظ المحاسباختبار مدى  إلى الدراسة هدفت
 .2005حتى  2002تايالند خالل الفترة من  ي( شركة مدرجة بسوق المال ف923وقد شملت العينة )

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة طردية بين التحفظ المشروط والعوائد المتزايدة المتراكمة عن 
المعلومات من خالل  يخفف من عدم التماثل فتوقعات األرباح، وهذا يشير إلى أن التحفظ المشروط ي

، مما يساعد في إظهار إلزام المديرين باإلفصاح عن المعلومات الموثوق فيها لتوقعات األرباح فقط
 . العوائد المتزايدة الموثوق فيها

 :(Mamashli &Osku,2016دراسة ) -9

ألسهم، وقد شملت غير المشروط على أسعار ا يالتحفظ المحاسب دورقامت الدراسة بفحص 
. وقد توصلت 2014حتى  2010خالل الفترة من  يسوق طهران المال ي( شركة مدرجة ف101العينة )

وهذا يخالف ما توصل إليه الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين التحفظ غير المشروط وأسعار األسهم. 
(Salehi, 2011) لمحاسبي غير المشروط الذي أوضح عدم وجود عالقة إرتباط بين مستوى التحفظ ا

لعينة شملت  2015حتى  2014وعائد األسهم وذلك في قطاع األدوية والكيماويات خالل الفترة من
 ( شركة.64)

 :على مستخدمي القوائم المالية يدراسات تناولت تأثير التحفظ المحاسبالمجموعة الثانية: 

المستثمرين،  :كل منب يسبعالقة التحفظ المحا اختبارالدراسات  من تتضمن هذه المجموعةو 
مجلس أو حوكمة الشركات سواء المساهمين  ي، والمقرضين، والمقترضين، ومستخدمالماليين والمحللين

 ة.اإلدار 
 :(Francis et al., 2004)راسة د -1
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تأثير محددات األرباح المحاسبية على خفض تكلفة حقوق الملكية، وقد شملت  اختبرت الدراسة
وقد توصلت الدراسة إلى عدم  .2001حتى  1975أمريكية خالل الفترة من  ( شركة3917العينة )

لكل خاصية على  على تكلفة األموال المملوكة، مع وجود عالقة يوجود دليل على تأثير التحفظ المحاسب
والتوقيت المناسب مع تكلفة  الربحجودة المستحقات وتمهيد  حدى من محددات جودة األرباح المتمثلة في

 ل المملوكة. األموا
 :(Lafond & Watts,2008راسة )د -2

على ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين المال،  يأثر التحفظ المحاسب ختباربإقامت الدراسة 
 .2001حتى  1983( مشاهدة للشركات األمريكية خالل الفترة من 20389واإلدارة، وقد شملت العينة )
حوافز المديرين وقدرتهم على التالعب باألرباح في خفض التحفظ  دوروقد توصلت الدراسة إلى 

التى  Dead Weigh Lossesتخفيض عدم تماثل المعلومات والخسائر الساكنة  يوبالتال ،المحاسبية
كما توصلت الدراسة  ،تنجم عن عدم تماثل المعلومات مما يزيد من قيمة الشركة وقيمة حقوق الملكية

( بأن التحفظ FASBعكس وجهة نظر )بين المستثمرين على  التحفظ يقلل من فجوة المعلوماتإلى أن 
تحقيق  يف FASBمعلومات بين المستثمرين، وأخيرا  أوضحت الدراسة أنه إذا نجح العدم تماثل  يزيد من

  فإن ذلك سيزيد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات. يالقضاء على التحفظ المحاسب يهدفه المتمثل ف

 :(Chan et al.,2009راسة )د -3

: المسبق يثار اإلقتصادية لألبعاد المختلفة للتحفظ المحاسبآلتحليل ا إلى هدفت الدراسة
( شركة 1012)الميزانية أو غير المشروط( والتحفظ الالحق )األرباح أو المشروط(، وقد شملت العينة )

 يالمحاسبأن التحفظ  إلى وأشارت النتائج .1999حتى  1987غير مالية بريطانية خالل الفترة من 
التحفظ  على عكس إلى ارتفاع جودة المعلومات وإنخفاض تكلفة األموال المملوكة يغير المشروط يؤد

ممارسات إدارة األرباح مما يؤثر  يستخدام اإلدارة للتحفظ المشروط فإويرجع ذلك إلى سوء  ،المشروط
 على جودة األرباح من حيث اإلستمرارية والقدرة التنبؤية. 

 :(Gigler et al.,2009راسة )د -4

على كفاءة عقود الديون من خالل  يمدى تأثير التحفظ المحاسب اختبارستهدفت الدراسة ا
ضوء درجات متفاوته من التحفظ  يتطوير الخصائص اإلحصائية والمعلوماتية للتقارير المحاسبية ف

وضحت الدراسة أن عقود أو  .إلختبار العالقة ياستخدام النموذج التحليلوتم المشروط وغير المشروط، 
التعارض بين أصحاب الديون تتحدد في ضوء مدى الديون المثلى ومعدالت الفائدة على الديون 

إلى أن  اأيض وقد توصلت الدراسة. والمال،، مع عرض كيف تتغير عقود الدين تبعا  لدرجة التحفظ
 ات التجريبية. يخفض من كفاءة عقود الديون خالفا  للعديد من الدراس يالتحفظ المحاسب

 :(Garcia Lara et al.,2009راسة )د -5
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تكون ذات درجة عالية من  ي قو الحوكمة الالتحقق من أن الشركات ذات نظام بالدراسة  قامت
ضعيف، وقد تم إجراء الدراسة على عينة الحوكمة البخالف الشركات ذات نظام  يالتحفظ المحاسب

وقد توصلت الدراسة إلى أن  .2003حتى  1992 ( شركة أمريكية خالل الفترة من1611شملت )
لديها درجة مرتفعة من التوقيت غير المتماثل وهذا يشير إلى العالقة  ي الشركات ذات نظام الحوكمة القو 

 المشروط ومقاييس الحوكمة.  يالطردية بين التحفظ المحاسب

 :(2011دراسة )كساب،  -6

القوائم والتقارير  يف يعلى التحفظ المحاسب تؤثر يستهدفت الدراسة تحديد أهم العوامل التا
ليات آختبار أثر حجم الشركة ونسبة المديونية و االمالية للشركات المساهمة المصرية والسعودية، حيث تم 

( 48، وتم إجراء الدراسة على عينة من )يالحوكمة والمعايير المحاسبية على حجم التحفظ المحاسب
وجود عالقة عكسية  إلى. وقد توصلت الدراسة 2009الل عام ( شركة سعودية خ68شركة مصرية و)

نسبة المديونية ونسبة ل تأثير طردي، باإلضافة إلى وجود يبين حجم الشركة وحجم التحفظ المحاسب
 بالقوائم المالية.  يالتحفظ المحاسب على حجماألعضاء المستقلين وغير التنفيذيين 

  :(2011دراسة )الرشيدى،   -7

هل يتم و  ،القوائم المالية فيما يتعلق بممارسة التحفظ يسة وجهة نظر مستخدمالدرا فحصت
وتم إجراء دراسة   -البيئة المصرية يوذلك ف –تعديلها  يالموافقة على الممارسة الحالية أم هنا، رغبة ف

إلى  ة بالدراسة. وقد توصلت الدراسةنيميدانية من خالل توزيع قوائم إستقصاء على كافة األطراف المع
للحد من مشكالته، مع ضرورة اإلبقاء على  يممارسات التحفظ المحاسب يضرورة إجراء تعديالت ف

القوائم المالية من خالل  يتطبيق سياسات محاسبية متحفظة بدرجة معقولة، وأخيرا  ضرورة دعم مستخدم
 تقريره على مدى تحفظ القوائم المالية للشركات.  يإشارة المراجع ف

  :(2012المة، دراسة )س -8

شتملت عينه الدراسة على اوقيمة المنشأة، و  يالدراسة العالقة بين التحفظ المحاسب اختبرت
وقد توصلت الدراسة  .2010حتى  2005البورصة المصرية خالل الفترة من  ي( شركة مدرجة ف49)

بار السارة نتيجة إلى إنعكاس األخبار غير السارة على األرباح المحاسبية بشكل أسرع من إنعكاس األخ
إلستخدام الشركات مستويات مرتفعة من التحفظ، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير لمستوى التحفظ 

 على تكلفة رأس المال مما ينعكس على قيمة المنشأة.  يالمحاسب

 :(Chan & Hsu, 2013دراسة ) -9
اسة بعدد طبقات الملكية( للشركات )المق يمدى إرتباط الترتيب الهرم اختبارستهدفت الدراسة ا

حتى  2001( مشاهدة للشركات التايوانية خالل الفترة من 3009وتكلفة الديون، وقد شملت العينة )
وجود عالقة طردية بين عدد طبقات اإلستثمار وتكلفة الديون، كما إلى وقد توصلت الدراسة  .2008
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يساعد بالتقارير المالية مما  يلمحاسبأوضحت الدراسة أن الشركات متعددة الطبقات تزيد من التحفظ ا
  خفض تكلفة رأس المال المقترض. في

 :(Chen & Zhu,2013دراسة ) -10
مصادر التمويل المختلفة )إصدار السندات، التحفظ المحاسبي على تأثير اختبار مدى  تم

صينية المدرجة ، وقد تمت الدراسة على عينة من الشركات الوجودة التقارير الماليةالقروض المصرفية( 
وتوصلت الدراسة إلى أن  .2007حتى  2005خالل الفترة من  يوغير المدرجة بسوق المال الصين

يمكن أن تخفض من تكلفة  يهو سمة من سمات التقارير المالية عالية الجودة الت يالتحفظ المحاسب
لية أقل من الشركات لديها قيود ما يالديون لكل الشركات بما فيها الشركات المملوكة للدولة، الت

 . بالشركات التي تتمتع بمستوى عال من التحفظ المحاسبي خفض التكاليف المالية معالخاصة، 
 :(Louis et al.,2014دراسة ) -11 

تضمين المعلومات المتاحة حاليا  والمتعلقة بالتحفظ بالتحقق من قيام المحللون بالدراسة  قامت
مريكية لكل سنة خالل الفترة األ اتشركمشاهدة بال( 31518عينة )توقعاتهم، وقد شملت ال يف يالمحاسب

 : يوقد توصلت الدراسة إلى ما يل .2006حتى  1990من 
يوجد إرتباط بين التحيز المتفائل لتوقعات المحللين لألرباح والمعالجة المحاسبية غير المتماثلة  -

من غير المحتمل أن يقوم تنص على أنه  يلألرباح والخسائر، وهو ما يتفق مع الفكرة الت
 . يالمحللين بتعديل توقعاتهم بشكل كامل وفقا  للتحفظ المحاسب

  تتوفر قبل توقعات المحلل. يترتبط أخطاء المحلل عكسيا  مع المعلومات المتحفظ عنها الت -

مبيعات البين قيمة األصول الدفترية والخطأ المتوقع للشركات ذات حجم  ييوجد إرتباط عكس -
 مرتفع. المبيعات الإيجابية مع الشركات ذات حجم  تكون  ن العالقةأحين  يفمنخفض، ال

 :(Kravet,2014) دراسة -12
 لخلق لإلدارة ي اإلنتهاز  السلو، تخفيض في المشروط يالمحاسب التحفظ دور الدراسة أوضحت

 من الفترة خالل أمريكية شركة( 2208) على الدراسة عينة اشتملت وقد. مخاطرة ذات استثمارات
 ي اإلنتهاز  السلو، يقيد المشروط يالمحاسب التحفظ أن إلى الدراسة توصلت وقد .2006 حتى 1984
، وذلك من خالل زيادة درجة مربحا   ذلك كان وإن حتى مخاطرة درجة ذات استثمارات لعمل لإلدارة

  باألخبار غير السارة واألخبار السارة.التوقيت غير المتماثل عند اإلعتراف 
 :(2014سة )سعد الدين، درا -13

وتكلفة رأس المال وأثرها على قيمة  يتحليل العالقة بين التحفظ المحاسببالدراسة  قامت
 2008البورصة المصرية خالل الفترة من  ي( شركة مدرجة ف32المنشأة، واشتملت عينة الدراسة على )

ائم المالية عقب وقوع األزمة بالقو  ي. وقد توصلت الدراسة إلى زيادة درجة التحفظ المحاسب2012حتى 
المالية العالمية نظرا  لما تمتعت به الشركات األكثر تحفظا  بالتقارير المالية من مقدرة ائتمانية مرتفعة، 

تحد من الممارسات  التيأحد اآلليات البديلة لحوكمة الشركات  ي يعتبرباإلضافة إلى أن التحفظ المحاسب
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وقيمة المنشأة من خالل  يبين التحفظ المحاسب موجبةالقة ارتباط اإلنتهازية لإلدارة، كذلك وجود ع
  تخفيض تكلفة رأس المال.

 :(Lee et al.,2015) دراسة -14
 تأثير خالل من المراجعة أتعاب على المشروط يالمحاسب التحفظ تأثير بفحص الدراسة قامت

ي على الحد من خطر المراجعة كذلك تأثير منافع التحفظ المحاسب العالقة، هذه على الشركات حوكمة
 خالل مشاهدة( 16455) على العينة اشتملت نظام الحوكمة، وقدلوكيف يمكن تحقيق ذلك وفقا  لجودة 

 تحفظ وجود مع المراجعة أتعاب إنخفاض إلى الدراسة توصلت . وقد2009 حتى 2004 من الفترة
 . ي قو  كمةحو  نظام مع ضرورة توافر ولكن به الشركة وإلتزام مشروط يمحاسب

 :(Li, 2015) دراسة -15
رأس المال  تكلفة خفض يف المشروط يالمحاسب التحفظ دور على لتعرفل الدراسة هذه تهدف

 الفترة خالل دولة( 35) يف الدراسة عينة وتمثلت. يدول مستوى  على المقترضة األموال وتكلفة المملو،
 يمال تقرير نظام ذات دول يف لقائمةا الشركات أن إلى الدراسة توصلت وقد .2007 حتى 1991 من

 عالقة وجود إلى الدراسة توصلت كما الديون، وتكلفة رأس المال المملو، تكلفة بها تنخفض تحفظا   أكثر
 النظام ذات الدول يف الديون  وتكلفة المملو، المال رأس وتكلفة المشروط يالمحاسب التحفظ بين عكسية
 أسواق يف القانونية والمؤسسات يالمحاسب التحفظ بين المتكامل الدور إلى يشير مما ،ي القو  يالقانون
 على ينعكس مما الديون  تكلفة يخفض المشروط يالمحاسب التحفظ أن إلى الدراسة اشارت وأخيرا   المال،

 . الديون  عقود كفاءة تحسين
 

 :(Aminu and Hassan,2016) دراسة -16
 عينة تمثلت وقد نيجيريا، يف اإلستثمار وكفاءة يالمحاسب التحفظ بين العالقة الدراسة استكشفت

 حتى 2004 من الفترة خالل نيجيريا بورصة يف المدرجة التكتل شركات تمثل شركات( 8) يف الدراسة
 يف اإلستثمار وكفاءة يالمحاسب التحفظ بين طردية عالقة وجود إلى الدراسة توصلت وقد. 2013
 اإلطار يف يالمحاسب التحفظ عنصر يتبن ضرورة لىإ الدراسة وتشير النيجيرية، التكتل شركات
 . القرارات وإتخاذ اإلستثمارات رقابة يف بكفاءة يعملوا حتى المديرين تقييد يف رهلدو  للمحاسبة، يالتنظيم

 :(Balakrishnan et al.,2016) دراسة -17
 لشركاتا يف اإلستثمار مستوى  على يالمحاسب التحفظ تأثير على التعرف الدراسة استهدفت

 الفترة خالل شركة( 3154) على الدراسة عينة واشتملت ،2008 – 2007 العالمية المالية مةاألز  خالل
ذات التقارير  الشركات أن إلى الدراسة توصلت وقد. 2008 يونيو( )أخر وحتى 2007 يوليو( )أول

المالية مقارنة مع ستثمار بعد بداية األزمة إلا يالمالية األقل تحفظا  شهدت انخفاض أكثر حدة ف
 يالشركات ذات التقارير األكثر تحفظا ، وكانت هذه العالقة أقوى بالنسبة للشركات المقيدة ماليا  والت

 .يللتمويل الخارجكبيرة تواجه حاجة 
 :(Kang et al., 2017دراسة ) -18
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ابت الحصول على القروض لتحقيق نمو ث يف يالتحقق من دور التحفظ المحاسببالدراسة  قامت
لديها كافة  ياء الدراسة على جميع الشركات التر للشركة يختلف حسب تاريخ إستحقاق الديون، وقد تم إج

، وقد توصلت 2008حتى  1987روض بأمريكا الشمالية خالل الفترة من فار البالبيانات المطلوبة إلخت
الممول من الديون  يونمو الشركة المستقبل يالدراسة إلى وجود عالقة طردية بين التحفظ المحاسب

 المضادة األحكام من أقل عدد لديها يالت الشركات يوذلك ف وخصوصا  الديون طويلة األجل
 ي، باإلضافة إلى دور التحفظ المحاسبfirms with fewer anti-takeover provisionsلالستيالء

 خفض تكلفة التمويل باإلقتراض. يف
 :(Zhong & Li, 2017 دراسة ) -19

تحسين كفاءة اإلستثمار وخفض  يف يراسة إلى بيان مدى أهمية التحفظ المحاسبهدفت الد
 يفقد أوضحت الدراسة أن التحفظ المحاسب .من خالل دراسة نظرية تحليلية رأس المال المملو،تكلفة 

من أهم خصائص التقارير المالية وأنه أمر ال غنى عنه حيث أن كافة األطراف الرئيسية بالشركات 
تطالب  يالفترة الحالية والت يتتناوله ف يللتخفيف من تكاليف الوكالة، وقد تزايدت البحوث الت تطالب به

القيم االقتصادية المحققة تؤثر كما أوضحت الدراسة أن  ،ألهميته بعدم استبعاده من المعايير المحاسبية
تصادية غير المحققة المتعلقة األرباح المتحفظة، بينما القيم اإلق يتؤثر ف يالتدفقات النقدية وبالتال يف

األرباح المتحفظ عنها إال إذا استندت لدرجة عالية من  يخبار السارة ال يتم التعبير عن تأثيرها فألبا
 يخبار السيئة) درجة تحقق منخفضة(، وفألالتحقق على عكس القيم االقتصادية غير المحققة المتعلقة با

كفاءة  يتأثرت بالقيم االقتصادية المحققة وغير المحققة ف يالنهاية تؤثر األرباح المتحفظ عنها الت
 .رأس المال المملو،اإلستثمار وتكلفة 

 :(Mohammed et al., 2017 دراسة ) -20
ظل الروابط  يوحوكمة الشركات ف يقامت الدراسة بإختبار العالقة بين التحفظ المحاسب

، وقد تم اجراء بير على أسواق المالالك يحيث النفوذ السياس Political Connectionالسياسية 
على مدى أربعة سنوات. وقد توصلت ( شركة ماليزية مدرجة بسوق المال الماليزي 824الدراسة على )

تلك الشركات، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية بين  يف يالدراسة إلى تطبيق التحفظ المحاسب
، بينما تتحول تلك العالقة إلى ية مستقل( والتحفظ المحاسبهيكل الحوكمه الجيد ) القائم على مجلس إدار 

عكسية إذا كان هيكل الحوكمة غير جيد) القائم على مجلس إدارة غير مستقل(، كما أن الروابط  عالقة
 وهيكل الحوكمة الجيد.  يمتوسط على العالقة الطردية بين التحفظ المحاسب يالسياسية ذات تأثير عكس

 
على القوائم المالية من  يراسات السابقة المتعلقة بتأثير التحفظ المحاسبهذا، وبعد عرض الد

 القوائم المالية من جهة أخرى، يمكن التوصل للنقاط التالية:  ية، وتأثيره على مستخدمجه
 

على القوائم المالية  يمجال اختبار تأثير التحفظ المحاسب يتمت ف يمعظم الدراسات الت -1
 طبيق على شركات أمريكية. ومستخدميها كانت بالت
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على القوائم المالية  يختبار تأثير التحفظ المحاسبامجال  يأجريت ف يندرة األبحاث الت -2
 القوائم المالية.  يعلى مستخدم يتختبر تأثير التحفظ المحاسب يبالمقارنة مع األبحاث الت

تماثل المعلومات  خفض ظاهرة عدم يف يتفقت معظم الدراسات على دور التحفظ المحاسبا -3
يؤكد على ضرورة تضمين التحفظ  يأسواق المال، األمر الذ يوتخفيض درجة عدم التأكد ف

إلعداد  (FASB)الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية ياإلطار المفاهيم يف يالمحاسب
 وعرض القوائم المالية. 

جوانب عديدة مثل تقييد  يف ياسبتفقت معظم الدراسات السابقة على فوائد التحفظ المحا     -4 
لإلدارة، والحد من الدعاوى القضائية ضد الشركة ومكاتب المراجعة، وتفعيل  نتهازي الا  السلو، 

 . المالية نظام الحوكمة وإرتفاع كفاءة األسواق
 

 إستكماال   الدراسة تعد هذه لذلك نقاش، يزال محل ال يالتحفظ المحاسب مدى نفعية فإن ثم ومن
 وفقا   تناولها تم يالت الدراسات لقلة نظرا   المالية، القوائم على التحفظ تأثير تناولت يالسابقة الت اتللدراس

 على يالتحفظ المحاسب تأثير تناولت يالسابقة الت للدراسات إضافة الدراسة هذه تمثل كذلك البعد، لهذا
 . التقسيم لهذا فقا  و  تناولها تم يالت الدراسات لتعدد نظرا   المالية القوائم يمستخدم

 
 على بالوقوف المحاسبية األرباح جودة على يالمحاسب التحفظ تأثير باختبار الباحثة ستقوم لذا،

 لتضمنها نظرا   المستحقات جودة دون  األرباح وتمهيد التنبؤية، وقدرتها األرباح، إستمرارية من؛ محدداته
. يالمحاسب اإلستحقاق تطبيق يف لإلدارة المتاحة المرونة بسبب يالشخص والحكم التقدير من قدر

لشركات ا المستخدمة في تمويل الديون  مستوى  على يالمحاسب التحفظ تأثير اختبار إلى باإلضافة
 .المطبقة لسياسات التحفظ المحاسبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستخلصت الباحثة من عرض وتحليل الدراسات السابقة مجموعة المتغيرات المرتبطة اهذا، وقد 
ضوئها تم التوصل إلى نموذج المشكلة البحثية للعالقة بين التحفظ  يف ية محل الدراسة والتبالمشكل
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أخر، كما يعرضه  جانبمن  ومستوى الديون جودة األرباح المحاسبية ومحددات من جانب  يالمحاسب
 :يالتال الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 )المصدر: من إعداد الباحثة( ومستوى الديون ومحددات جودة األرباح المحاسبية  ين التحفظ المحاسبللعالقة بي يالنموذج البحث
 :ثالثًا: هدف البحث

 يتوفير دليل على مدى وجود تأثير للتحفظ المحاسب ييتمثل الهدف الرئيس من هذا البحث ف
 ،وقدرتها التنبؤية ،األرباحستمرارية ا ؛يالمتمثلة ف محدداتهعلى جودة األرباح المحاسبية من خالل 

 . مستوى الديون وتمهيد األرباح، وعلى 
 من خالل تحقق األهداف الفرعية التالية:  سويتم تحقيق الهدف الرئي

 . بيئة األعمال يف يبيان مدى أهمية التحفظ المحاسب -1
 . على محددات جودة األرباح يالتحفظ المحاسب تأثيرمدى  توضيح -2
 . مستوى الديون  ضزيادة أو خف يف يالمحاسبالتحفظ  دور اظهار -3

  :رابعًا: أهمية البحث

 التحفظ المحاسبي

 مكتب المراجعةنوع  الشركةحجم حجم 

 محددات جودة األرباح

 استمرارية األرباح

 القدرة التنبؤية

 تمهيد األرباح

 الديون مستوى
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، حيث يحاجة أسواق المال إلى ضرورة اإلهتمام بالتحفظ المحاسب يتتحدد أهمية البحث ف
، المحيطة بأسواق المال يساعد على تخفيض ظاهرة عدم تماثل المعلومات، وتخفيض درجة عدم التأكد

المالية بما يدفعهم إلتخاذ القرارات الرشيدة، لذا فإن هذا البحث يكتسب  القوائم يكتساب ثقة مستخدماو 
 أهميته من اإلعتبارات التالية:  

 . يداخل سوق المال السعود يتهتم بمجال التحفظ المحاسب يضرورة زيادة الدراسات الت -1

سلو، يضمن تقييد ال بماضرورة اإلهتمام بالقضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات،  -2
 لإلدارة للحد من إدارة األرباح.  ي اإلنتهاز 

 كمحدداتوتمهيد األرباح  ،وقدرتها التنبؤية ،ستمرارية األرباحا كل من؛ تلعبه يأهمية الدور الذ -3
 لجودة األرباح المحاسبية. 

 .  مستوى الديون  التأثير على يف المحاسبي يلعبه التحفظ يأهمية الدور الذ -4
 :ثفروض البحخامسًا: 

 :يضوء العرض السابق لمشكلة وأهداف البحث يمكن صياغة فروض البحث فيما يل يف 

 ستمرارية األرباح.او  يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين : الفرض األول

 والقدرة التنبؤية لألرباح.  يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين : الفرض الثانى

 يد األرباح. مهوت يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين : الفرض الثالث

 الديون.  مستوى و  يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين : الفرض الرابع
  :سادسًا: حدود البحث

 يتقتصر الدراسة التطبيقية على شركات قطاع المواد األساسية المسجلة بسوق المال السعود -1
 . 2015حتى عام  2013من عام  خالل الفترة

وفقا  لمقياس نسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية، نظرا  لتوافر  ييقتصر حساب التحفظ المحاسب -2
 يستند عليه ذلك المقياس.  ي بيانات المقياس ووجود أساس نظر 

تدخل  يأيقتصر تحديد جودة األرباح المحاسبية على ثالثة آليات يتم قياسها محاسبيا  دون  -3
 ستمرارية األرباح وقدرتها التنبؤية وتمهيد األرباح. ا يف يللتقدير والحكم الشخص

تعبير عن عقود المديونية بمستوى الديون فقط دون معدل الفائدة المطلوب من قبل اليقتصر  -4
 المقرضين. 
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 :سابعًا: منهج وطريقة البحث
 هجين التاليين:نعلى الم ةعتمد الباحثتلتحقيق الهدف الرئيس للبحث س

تناولت  يمن خالل عرض وتحليل الكتابات والدراسات السابقة الت: النظري الفلسفيالمنهج  -
ثارة المختلفة على القوائم المالية ومستخدميها، وذلك بغرض تحديد اإلطار آو  يالتحفظ المحاسب

شكلة محل تمثل الم يلمفاهيم مكونات مشكلة البحث، ومن ثم تحديد المتغيرات الت ي النظر 
 البحث والدراسة. 

جودة  محددات وكل من يحيث يمكن استنتاج العالقة بين التحفظ المحاسب :يالتطبيقالمنهج  -
تم  ي، وذلك من خالل صياغة فروض الدراسة التطبيقية، والتومستوى الديون األرباح المحاسبية 

، وتم اإلعتماد يال السعودسوق الم ياختبارها بإستخدام البيانات لعينة من الشركات المسجلة ف
 اإلنحدار ألغراض تحليل بيانات الدراسة.  اإلرتباط على أسلوب تحليل

 :ثامنًا: التبويب العام للبحث
 : يث واألهداف الفرعية، تم تبويب البحث على النحو التالحضوء الهدف الرئيس للب يف   

  .قياسهوطرق  أنواعهو  مفهومه :يالتحفظ المحاسب القسم األول : 

  ي.أهمية التحفظ المحاسب القسم الثانى: 

 روضفال اربختاالدراسة التطبيقية و  القسم الثالث:

 النتائج والتوصيات  القسم الرابع:

 :وأنواعه وطرق قياسه همفهوم :يالتحفظ المحاسب القسم األول
    :يمفهوم التحفظ المحاسب .1/1

القوائم المالية إلتخاذ القرارات  يات مستخدمكإستجابة لمتطلب يتنشأ الحاجة إلى التحفظ المحاسب
الحاجة  تبيئة األعمال. ولقد تزايد يظل حالة عدم التأكد السائدة ف يالرشيدة بدرجة مقبولة من الثقة ف

 ونة األخيرة مع األزمة المالية وإنهيار العديد من الشركات والبنو، العمالقة. آلا يف يللتحفظ المحاسب

، حيث عرفه مجلس معايير يتناولت مفهوم التحفظ المحاسب يسات التهذا، وقد تعددت الدرا
محاولة  يبأنه "رد فعل إزاء عدم التأكد ف (2)( بقائمة المفاهيم رقم FASB,1980المحاسبة المالية )

 ".يعلى نحو كاف باراإلعت يلضمان أن عدم التأكد والمخاطر المتعلقة ببيئة األعمال تؤخذ ف

اإلعتبار  يبق لم يفسر كيف يضمن رد الفعل الحذر أن المخاطر تؤخذ فإال أن التعريف السا 
 (.Givoly&Hayn,2000بدرجة كافية )
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على أنه "ميل المحاسب لتطبيق أعلى درجة  يالمحاسب( التحفظ Basu,1997كذلك يعرف )
إلعتراف عند امن التحقق عند اإلعتراف باألخبار السارة مثل األرباح أكثر من درجة التحقق المطلوبة 

معيار لإلختيار  يالتحفظ المحاسب( أن Givaly&Hayn,2000كما يرى ) ."باألخبار السيئة كالخسائر
يتم التقرير عنها ألدنى حد من خالل  يإلى تخفيض األرباح الت يتؤد يحاسبية التمال يءبين المباد

يم اإللتزامات يقل قيمة وتقيم األصول بأيتأخير اإلعتراف باإليرادات، وتعجيل اإلعتراف بالمصروفات وتق
 الحذر عند اإلعتراف وقياس الدخل واألصول. يبأعلى قيمة. كما أضاف ضرورة توخ

هو  يأن التحفظ المحاسب(  :Watts, 2003نقال  عن Bliss,1924يرى )وإستكماال  لما سبق، 
ألرباح عندما اإلعتراف با يأرباح مع توقع كل الخسائر، وأوضح أن توقع األرباح يعن ي"عدم توقع أ
( أن التحفظ يمثل Watts,2003) وبمفهوم أكثر وضوحا  عرفات النقدية المتولدة عنها". قتتحقق التدف

درجة  يلدرجات متفاوته للتحفظ: فكلما زاد الفرق ف يتحقق غير متماثل للمكاسب والخسائر، مما يؤد
 التحقق المطلوبة للمكاسب مقابل الخسائر كلما زادت درجة التحفظ.

 يالمعايير حول مدى نفعية التحفظ المحاسب يذا، وقد زاد النقاش والجدل بين الباحثين وواضعه
 حيث أن مجلس معايير المحاسبة المالية (.Ruch & Taylor,2015القوائم المالية ) يلمستخدم

(FASB) ة، كأحد الخصائص النوعية للتقارير المالي يعلى التحفظ المحاسب يلم يشتمل إطاره المفاهيم
(. وقد FASB,2010يحيد المعلومات المحاسبية ويتعارض مع الحياد ) يإلعتقاده بأن التحفظ المحاسب

 ييحيد أرقام القوائم المالية مما يؤد يإلى أن التحفظ المحاسب واأيد بعض الباحثين تلك الفكرة حيث أشار 
 &Gigler et al,2009; Guay) من قبل كافة أصحاب المصالح إلى عدم كفاءة إتخاذ القرارات

Verrechia, 2006). 

وأكدوا على  يخر، فقد عارض بعض الباحثين فكرة عدم نفعية التحفظ المحاسبآلوعلى الجانب ا
يعود تاريخها لقرون عديدة. كما أنه إحدى  يإنه واحد من السمات األساسية للمعلومات المحاسبية الت

يق أعلى مستوى للتحقق عند اإلعتراف باألخبار يتطلب تطب يالخصائص النوعية للتقارير المالية، الذ
صافى القيمة  إلى التحيز من خالل خفض يتؤد يالسياسة التفهو  ،السارة على عكس األخبار السيئة

 Watts,2003; Lafond& Watts, 2008; Ball) القيمة السوقية لها يالدفترية لألصول عن صاف
et al., 2008; IASB,2015).  

على الرغم  يحول مدى نفعية التحفظ المحاسب بإستمرار ود خالف قائمويتضح مما سبق وج
من تزايد الحاجة إليه مع األزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من إنهيار العديد من الشركات، بإعتباره 

 تضمن سالمة التقارير المالية.  يإحدى الوسائل الت
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 :يأنواع التحفظ المحاسب .1/2
هما: التحفظ المشروط  يالدراسات وجود شكلين من التحفظ المحاسب نمأوضحت العديد 

وعين إلى أن تطبيق التحفظ المشروط يعتمد على األحداث نوالتحفظ غير المشروط، وترجع التفرقة بين ال
اإلقتصادية المحتملة، بينما تطبيق التحفظ غير المشروط يعتمد على األحداث اإلقتصادية الفعلية 

(Ruch & Taylor,2015 .) 
 :(UnConditional Conservatism)  التحفظ غير المشروط .1/2/1

من شأنها تخفيض القيمة الدفترية  ييشير إلى الممارسات المحاسبية التالذي تحفظ الهو و 
األصول عن قيمتها السوقية مع تخفيض األرباح بشكل ثابت. وال يعتمد على األحداث  يلصاف

(. ومن األمثلة على ذلك النوع من Ex-anteصف بأنه تحفظ مسبق )اإلقتصادية المحتملة كما يت
وعدم معالجتها  يكمصروف إيراد ومصروفات اإلعالنات التحفظ: معالجة مصروفات البحوث والتطوير

 أخيرا  ، واإلهال، المعجل لألصول، وكذلك تحديد تكلفة المخزون بطريقة الوارد يكمصروف رأسمال
 ,Watts) ياطيات المتراكمة التي تزيد عن التكاليف المستقبلية المتوقعة، ومعالجة اإلحتيصرف أوال  

2003; Hellman, 2008; Bandyopadhyay et al., 2010; Ruch & Taylor,2015). 
 :(Conditional Conservatismالتحفظ المشروط ) .1/2/2

ها عند ( التحفظ المشروط بأنه "أعلى درجة من التحقق يتطلب تطبيقWatts,2006عرف )
حالة التحفظ المشروط يتم تخفيض قيمة كل  ياإلعتراف بالمكاسب على عكس اإلعتراف بالخسائر". وف

 ياألصول بمجرد أن تظهر أى أحداث اقتصادية سيئة، ومع ذلك فإن الزيادات ف يمن األرباح وصاف
 ;Basu,2005القيم السابقة ال تحدث بالضرورة عندما يكون هنا، أحداث اقتصادية سارة )

Ryan,2006 .) 
تأثير األحداث بلما سبق، فإن التحفظ المشروط يحدث عندما يتم اإلعتراف  وإستكماال

اإلقتصادية المحتملة السيئة على األرباح المحاسبية بدرجة أكبر من اإلعتراف بتأثير األحداث 
فظ يضمن التح يوبالتال(. (Ruch & Taylor,2015; Patatoukas,2017اإلقتصادية السارة 

األرباح المحققة فعال  بينما ما يظهر من خسائر بالتقارير  يتظهر بالتقارير ه يالمشروط أن األرباح الت
يترتب ، كما الخسائر المتوقعة، مع التأكيد على اإلعتراف باألرباح المتوقعة بمقدار ما يتحقق منها يفه

تنشأ  يخفض تكاليف الوكالة التالوقت المناسب  يعلى اإلفصاح عن الخسائر اإلقتصادية المتوقعة ف
نتيجة لعدم تماثل المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين، مما يجعل التحفظ المشروط يعكس جودة التقارير 

 ;Lafond& Watts, 2008; Kothari et al., 2010)المالية ويوفر إنذار مبكر عن انخفاض األداء
Mora& Welker,2015)  . 

يتميز باإلعتراف غير المتماثل  (EX-Post )تحفظ الحقهو ويالحظ أن التحفظ المشروط 
لألحداث اإلقتصادية السارة والسيئة ومن األمثلة على هذا النوع من التحفظ: سياسة التكلفة أو السوق 

 في وكذلك اإلعتراف بخسائر اإلضمحالل واإلنخفاض في شهرة المحل، يم المخزون،يأيهما أقل عند تق
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 ، وعدم التماثل في اإلعتراف بالمكاسب والخسائر Impairment Lossesجل قيمة األصول طويلة األ
(Ruch & Taylor,2015.) 

تقسيم أخر للتحفظ المحاسبي ،  بوضع (Lawrence et al., 2013 ) من جانب أخر، قام
، ويمثل discretionaryالتقديري  والتحفظ discretionary-non حيث ميز بين التحفظ غير التقديري 

عداد إ غير التقديري التطبيق غير المتحيز لمباديء المحاسبة ويعتبر تدخل هادف في عملية  التحفظ
وفقا  لظروف  ديتحد ) مثالي( التقارير المالية لضبط كمية وتوقيت التحفظ نظرا  ألنه تحفظ طبيعي

وفي  ،التحفظ التقديري  من التحفظ يعبر عن قتصادية للشركة، بينما اإلختالف عن ذلك المستوى إلا
معظم األحوال يختلف مستوى التحفظ المطبق عن المستوى الطبيعي نظرا  لتعارض المصالح بين 

 المديرين والمال،.
 & Ruchهذا، وترجع أهمية التمييز بين التحفظ المشروط وغير المشروط لثالثة أسباب )

Taylor,2015ي( تتمثل ف : 
و تأثير مختلف على القوائم المالية، ذ يالمحاسبالشكلين من التحفظ  كال أن: السبب األول

ثابت على قائمة الدخل  ية وفقا  للتحفظ غير المشروط يتر، أثر نسبيحيث أن تطبيق سياسات محاسب
على عكس تطبيق السياسات المحاسبية وفقا   (نفقات البحوث والتطوير التعامل مع خرى )مثلألمن فترة 

محتوى وتوقيت  يت على قائمة الدخل إلرتباطه بالتقلبات فيكون له تأثير غير ثاب يللتحفظ المشروط الذ
 (.Chen et al.,2014األحداث اإلقتصادية عبر الفترات )

الميزانية  يقيمة األصول ف يإلنخفاض صاف ين من التحفظ المحاسبالشكال يكذلك يؤد
حالة تطبيق  يفمقابل تأثير غير ثابت  يالعمومية، وإن كان التحفظ غير المشروط يتر، تأثير ثابت ف

 ياإلستهال، المعجل ألصل ما ف يوكمثال على ذلك التأثير فقد يؤد ،سياسات التحفظ المشروط
حالة وجود أخبار سيئة  يعمر األصل إلى عدم تسجيل القيمة الدفترية لألصل ف من السنوات األولى

  عن القيمة السوقية لألصل.

قد   -البحوث  العديد من أشارتكما  – يسبأن تطبيق أحد أنواع التحفظ المحا: السبب الثانى
( أن التحفظ غير المشروط Beaver & Ryan,2005يؤثر على تطبيق النوع األخر، حيث أوضح )

، فاإلنخفاض غير تحول دون تطبيق التحفظ المشروط Accounting slackيخلق شهرة غير مسجلة 
من اإلعتراف بحجم التخفيض المطلوب  المشروط في القيمة الدفترية لألصول عن قيمتها السوقية يحد

وبالتالي فإن تطبيق التحفظ المشروط قد  ،وفقا  للتحفظ المشروط في قيمة األصول عند وجود أخبار سيئة
 . التحفظ غير المشروط في ظل  Confounded (مربكا  غير مجدي )يكون 

 يتؤد يوف التإلى التحفظ المشروط عن الظر  يتؤد ي: قد تختلف الظروف التالسبب الثالث
ترتفع فيها تكاليف  يالبيئات الت يف بشكل كبير إلى التحفظ غير المشروط، حيث ينشأ التحفظ المشروط

 التكاليف الضريبية بها ترتفع يالبيئات الت يحين ينشأ التحفظ غير المشروط ف يف ،يالتعاقد والتقاض
 (.Qiang,2007) المهنية تنظيماتلل الرقابي دورالمع زيادة  وتكاليف التعاقد
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البعض أن التحفظ المشروط هو األكثر إنتشارا  عن التحفظ غير المشروط وقد يرجع ذلك ويرى 
مهتمين بقضايا تكون ذات أهمية للباحثين ال يإلتصال التحفظ المشروط باألحداث غير المؤكدة الت

 (Ball&Shivakumar,2005; Ryan,2006) .والتقييم التعاقد

 :يالمحاسب طرق قياس التحفظ .1/3

الدراسات المحاسبية المعاصرة، وسوف تتناول  يف يتعددت نماذج وطرق قياس التحفظ المحاسب
العديد من البحوث  ياستخدمت على نطاق واسع ف يالباحثة بعض من هذه المقاييس والنماذج الت

  :يالمحاسبية والمتمثلة ف

 :(ATمقياس التوقيت غير المتماثل ) .1/3/1
األخبار السيئة على األرباح يعبر عن تأثير  يمقياسا  للتحفظ المحاسب( Basu,1997)قدم 

رواد القائمين المن  Basuبدرجة أكبر من األخبار السارة وهذا ما يعرف بالتوقيت غير المتماثل، ويعد 
لزيادة درجة  يمع التوقيت غير المتماثل، فزيادة التوقيت غير المتماثل تؤد يربط التحفظ المحاسبب

ة والعوائد ي، وقد تم صياغة نموذج اإلنحدار لدراسة العالقة بين األرباح المحاسبيفظ المحاسبالتح
يشار لألخبار السارة بالعائد الموجب أو الصفر بينما يشار لألخبار السيئة بالعائد حيث السوقية لألسهم، 

ار السارة والسيئة، للتمييز بين األخب Dummy variable يالمتغير الوهم Basuالسالب، وقد استخدم 
حالة األخبار السارة ومساويا  للواحد إذا كانت األخبار سيئة  يمساويا  للصفر ف يفيكون المتغير الوهم

(Wang et al.,2009.) 

العديد من البحوث المحاسبية وتوافق  يف (AT)وعلى الرغم من اتساع نطاق إستخدام مقياس
(.إال أن النموذج تعرض لعدة إنتقادات تتمثل Ryan,2006الباحثين )ائجه بشكل كبير مع تنبؤات تن
 : يف

بحوث السالسل الزمنية لقياس التحفظ، بجانب عدم قدرته على العمل بشكل  يضعف أداء النموذج ف  -
 (.Givoly et al.,2007جيد مع المعلومات المجمعة ألكثر من فترة )

 يعبر عن التحيز فت يالت Econometric deficienciesللمقياس  يعدم كفاءة اإلقتصاد القياس -
 (.Dietrich et al.,2007إختيار العينة ) ينسبة التباين والتحيز ف

 ,.Beaver et al)العالقة بين األرباح وعوائد األسهم  يف Simulataneityوجود مشكلة تزامن  -
2008). 

العوائد  يالتغيرات ف الشركات الخاصة، كما أنب التحفظ  قياس ياستخدامه ف يمكنال (  AT) مقياس -
   في ذلك المقياس عائد السهم كما ياإلقتصادية ليس بالضرورة أن تعزى إلى التغير ف

(Roychowdhury& Watts, 2007). 
خبار عن األعائد السهم  وتعبير عدم إنعكاس يقد تتسبب ف Mispricingعدم كفاءة التسعير بالسوق  -

 (.Beaty,2007اإلقتصادية بشكل صحيح )
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 (Khan& Watts, 2009)قام  ) AT (حاولة للحد من اإلنتقادات الموجهة لمقياسوكم
والرافعة المالية  ،مقياس من خالل تضمين المقياس لعدة متغيرات مثل حجم الشركةذلك البتطوير 
معبرا  عن ذلك بصياغة عالقة خطية بين خصائص  يا محددات تطبيق التحفظ المحاسبمبإعتباره

 . يمحاسبالشركة والتحفظ ال
 :(AACFمقياس اإلستحقاقات غير المتماثلة للتدفقات النقدية )  .1/3/2

 يف يدرجة التحفظ المحاسبلتقدير  (AACF)مقياس  (Ball& Shivakumar,2005)قدم 
غير المناسب للتطبيق على الشركات  (ATالشركات الخاصة )غير المدرجة(، على عكس مقياس)

، حيث تم صياغة نموذج لإلنحدار لدراسة أسهمهاات عن أسعار ال يتوافر أى معلوم يالخاصة الت
 يالتالعالقة بين األرباح والتدفقات النقدية التشغيلية، ويشار لألخبار السارة بالتدفقات النقدية التشغيلية 

نقل عن الصفر، وقد  يالصفر بينما األخبار السيئة تشير للتدفقات النقدية التشغلية الت ي تزيد أو تساو 
 حالة األخبار السيئة.  يالواحد ف ي حالة األخبار السارة ويساو  يصفر ف ي يساو  يخدم متغير وهماست

، هوتجدر اإلشارة إلى حداثه ذلك المقياس نسبيا  مما يصعب معه التحقق من جدوى إستخدام
دى أي تحيز بالمقياس، وهنا، حاجة لمزيد من البحوث لتقييم م يالتحفظ المحاسب ياتحدد أدبتكما لم 

سالمة تطبيق ذلك المقياس للتحفظ المحاسبي قبل الوقوف على نقاط القوة والضعف في المقياس 
(Wang et al., 2009). 

  :(MTB) نسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية . 1/3/3

يعتمد ذلك المقياس في تحديد درجة التحفظ المحاسبي على مقارنة القيمة السوقية للقيمة الدفترية 
المقياس دل ذلك على إرتفاع درجة التحفظ  الناتجة عن ذلكنسبة الالملكية، فكلما زادت لحقوق 

  ييم الدخل المتبقيالقائم على نموذج تق يالعمل التحليل يويظهر ذلك المقياس بقوة فالمحاسبي، 
(Beaver& Ryan, 2000). شركة محددة  يف يالمقياس قياس التحفظ المحاسب ويمكن لذلك

(Specific Firm )( على عكس مقياسAT( ومقياس )AACFالت )لم تستطع قياس التحفظ لشركة  ي
لذلك المقياس مما يجعله أحد المقاييس المستخدمة على نطاق واسع  ي محددة، كذلك وجود أساس نظر 

 : يإال أن النموذج تعرض لعدة إنتقادات تتمثل ف. ياألدب المحاسب يف
لدرجة  Upwardمقياس يتضمن تحيز صاعد ( أن الRoychowdhury&watts,2007يرى ) -

معظم الشركات. كما أن العوائد اإلقتصادية تعمل على  ياقتصادية فالتحفظ نظرا  لوجود عوائد 
حالة  يلدرجة تحفظ مبالغ فيها، وف يخفض القيمة الدفترية للشركة عن القيمة السوقية مما يؤد
 يير متحيز عند قياس التحفظ المحاسبعدم وجود عوائد اقتصادية للشركة يكون ذلك المقياس غ

 .(Wang et al.,2009)ألنه سيعكس الدرجة الحقيقية له 
 . فعلى سبيل المثال يلعوامل أخرى بخالف التحفظ المحاسب Proxyقرين محدد  المقياس  -

مجال التمويل، ونظرا  لتعدد أدوار ذلك  ي( قرين للمخاطر اإلفتراضية للباحثين فMTBمقياس )
 .(Wang et al., 2009) هزداد الشكو، حول نفعية إستخدامتالمقياس 
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من اإلنتقادات  قللولكن تعتقد الباحثة أن مميزات ذلك المقياس وخاصة إعتماده على أساس نظري ي
الموجهة له، وال يوجد مقياس ال يتضمن مميزات تقابلها إنتقادات، ولكن مع قوة المميزات تضعف 

 اإلنتقادات.
 :(HRتياطيات السرية )مقياس اإلح .1/3/4

يخلق احتياطيات سرية، وقيمة  ي( أن التحفظ المحاسبPenman Zhang,2002أوضح  )
 وكلما زاد حجم اإلحتياطيات السرية يزداد ،الشركة يف يتشير لدرجة التحفظ المحاسب يذلك اإلحتياط

تياطيات السرية لعدم تحديد قيمة لإلح ولكن من الصعوبةالتقارير المالية للشركات،  يالتحفظ ف معها
 أى مكان أخر، ويمكن تقديرها فقط من خالل الباحثين.  يالقوائم المالية أو ف يف االتقرير عنه

يصعب الحصول عليها مثل نفقات  ي( توافر العديد من البيانات التHRهذا، ويتطلب مقياس )
 إنخفاضا ينعكس على الشركات، مم بعض ال يفصح عنها من قبل يالبحوث والتطوير واإلعالنات الت

صعوبة تحديد قيمة له  أن. كما يإستخدام ذلك المقياس بالمقارنة مع المقاييس األخرى للتحفظ المحاسب
العديد من  يالدراسات الدولية للتحفظ، حيث أن التنظيمات المحاسبية فباستخدامه  يلصعوبة ف يتؤد

 (.Wang et al.,2009)عالن نفقات البحوث والتطوير واإلالبلدان ال تسمح باإلفصاح عن 

 :(NAمقياس اإلستحقاقات السلبية ). 1/3/5

يركز على  يالذ ي( ذلك المقياس للتحفظ المحاسبGivoly & Hayn,2000) اقترح
إستخدام ذلك المقياس يرجع  ياإلستحقاقات غير التشغيلية كجزء من القيمة الدفترية للشركة. والسبب ف

تأجيل اإلعتراف بالمكاسب اإلقتصادية وتعجيل بلية اإلستحقاق آل يإلى إستخدام التحفظ المحاسب
اإلعتراف بالخسائر اإلقتصادية، ومن خالل تلك العملية يزداد مستوى اإلستحقاقات غير التشغيلية 

شركة  896الشركة وتزداد قيمته السالبة. وقد أوضح الباحثان من خالل استخدام عينة من  يالمتجمعة ف
ومع زيادة اإلستحقاقات غير غير التشغيلية السالبة عن اإلستحقاقات التشغيلية  إرتفاع اإلستحقاقات

 . يالتشغيلية السالبة تزداد درجة التحفظ المحاسب

( بأنه مقياس محدد للتحفظ لشركة معينة مع سهولة تطبيقه بشكل عام حيث NAهذا، ويتميز )
( ومقياس ATانات السوق على عكس مقياس )ال يتطلب بنود بيانات كثيرة، وأخيرا  عدم إعتماده على بي

(MTB) (Wang et al.,2009). ولكن يعاب على ( مقياسNA حاجته لقياس اإلستحقاقات )
تظهر مشكلة تحديد سنة األساس،  يوبالتالالمتجمعة لعدد من السنوات بداية من سنة أساس محددة 

 Wang et)اإلستحقاقات المحاسبية  ير هام فتعتبر عنص يوأيضا  تجاهل المقياس تكلفة اإلهال، الت
al., 2009.) 

المختلفة، ترى الباحثة أن مقياس القيمة السوقية  يعد عرض مقاييس التحفظ المحاسببهذا، و 
، نظرا  لتوافر كافة متطلبات يسوق المال السعود ي( من أنسب الطرق للتطبيق فMTBللقيمة الدفترية )

له يدعم إستخدامه على نطاق  ي فإن وجود أساس نظر  ،ت لهتطبيقه، حتى وإن كان هنا، إنتقادات وجه
 . يأو العالم يسواء على المستوى المحلالبحوث المحاسبية  يواسع ف
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 :أهمية التحفظ المحاسبيالقسم الثاني 
يتطلب إبراز دوره وأهميته في  يحول مدى نفعية التحفظ المحاسب بإستمرار قائمالخالف ال إن 

، حتى يمكن إيجاد الدعائم التي يتم الرد بها األزمة المالية العالمية  عقب صةالعديد من الجوانب وخا
 .على كل من يقف ضد تطبيقه

 :رأس المالخفض تكلفة  يف يدور التحفظ المحاسب .2/1

ودقة تنبؤات المحللين يتوقف على  رأس المال المملو،على تكلفة  يإن تأثير التحفظ المحاسب
ذلك لخفض تكلفة  يتحسين جودة المعلومات سيؤد يف يم التحفظ المحاسبجودة المعلومات، فإذا ساه

دقة تنبؤات المحللين، فكما هو معروف أن تكلفة رأس المال المملو، تمثل معدل  رأس المال المملو، مع
األسهم،  ياألسهم، وهذا المعدل يرتفع مع مخاطر اإلستثمار ف يالعائد المطلوب من قبل المستثمرين ف

 ياع جودة المعلومات تنخفض تكلفة رأس المال المملو،، وبالتالى فإن إرتباط التحفظ المحاسبومع إرتف
 .(Ruch &Taylor,2015)تأثير التحفظ على جودة المعلوماتبتكلفة رأس المال المملو، يتوقف على 

إلى إرتفاع تكلفة  ييؤد( أن التحفظ المشروط Chan et al.,2009من جانب أخر، أوضح  )
قد يضر  ية الذار لإلد ي بسبب خضوع ممارسات التحفظ المشروط للسلو، اإلنتهاز  مال المملو،رأس ال

بشركات  رأس المال المملو،بجودة األرباح، بينما يعمل التحفظ غير المشروط على خفض تكلفة 
من عدم وقيه، مما يقلل ثنظرا  إلرتباط التحفظ غير المشروط بأرباح أكثر مو  البريطانية المملكة المتحدة

( يرى أن التحفظ المشروط Garcia Lara et al.,2011التأكد بشأن األرباح المستقبلية. إال أن  )
من  مع الحدبسبب زيادة دقة المعلومات وزيادة قيمة الشركة  رأس المال المملو،لخفض تكلفة  ييؤد

ار األسهم المستقبلية. تقلب أسع وانخفاضعدم التأكد بشأن كمية وتوزيع التدفقات النقدية المستقبلية 
لتقليل مشاكل عدم تماثل المعلومات  يإيجابيا  مع النتائج اإلقتصادية حيث يؤد عالوة على ارتباطه

 وتحسين كفاءة اإلستثمار. 
العكسية بين التحفظ ( أن العالقة Garcia Lara et al.,2011إستكماال  لما سبق، يؤكد  )

التنظيمات  يبخصوص المناقشات ف يف ضوء إضافالمشروط وتكلفة رأس المال تضي يالمحاسب
من الخصائص النوعية المرغوب فيها  محاسبيالإستبعاد التحفظ  يالمحاسبية بشأن ما إذا كان ينبغ

لزيادة درجة عدم التأكد وزيادة  يسيؤد يوجود التحفظ المحاسبللمعلومات المحاسبية، حيث أن عدم 
 ض القيمة السوقية وارتفاع تكلفة رأس المال. أسعار األسهم مستقبال  وإنخفا يالتقلب ف

يتوقف على جودة  رأس المال المملو،خفض تكلفة  يف يأن دور التحفظ المحاسب وترى الباحثة
تقوم بها الباحثة، فالعالقة العكسية بين التحفظ  يتمثل إحدى متغيرات الدراسة الت ي، التاألرباح

يعبر عنها محددات جودة  وجود معلومات ذات جودةوتكلفة رأس المال لن تتحقق إال ب يالمحاسب
 .األرباح

 :تحسين كفاءة عقود المديونية يف يدور التحفظ المحاسب .2/2

المعلومات بين المقرضين والمقترضين  يعلى خفض عدم التماثل ف ييساعد التحفظ المحاسب
حيحة مثل: )إقراض مقترضين قرارات اإلقراض غير الص وبالتالي تقييدمما يؤدى لزيادة جودة المعلومات 

مخاطر اإلقراض، فتقليل فجوة المعلومات  مما يعمل على حماية المقرضين منغير جديرين باإلئتمان( 
وبالتالي ، الزائدة على المساهمين الحد من سياسات توزيع األرباح بين المقرضين والمقترضين تساعد في

قبول المقرضين معدالت فائدة منخفضة تعمل  لىمما ينعكس عالتعارض بين المال، والدائنين،  تخفيض
 سواء مشروط أو غير مشروط يهنا، تحفظ محاسب طالما باإلقتراضعلى خفض تكلفة التمويل 

(Ahmed et al., 2002; Chen & Zhu, 2013; Ruch & Taylor,2015) . 



 - 440 - 

سب لإلعتراف بالمكا شكل التوقيت غير المتماثل يالمشروط ف يكما أن التحفظ المحاسب
 ييقيد التحفظ المحاسب في نفس التوقيتصلة كبيرة بالمقرضين، يوفر معلومات مالئمة ذات  والخسائر

 لها، ال يمكن التحقق من القيمة اإلقتصادية يلبعض العناصر الت يغير المشروط اإلعتراف المحاسب
مما األسوأ(، السيناريو  ،Worst-Case scenario) ألن مثل هذا اإلعتراف يزيد من قلق المقرضين

التخلف عن  حاالت ين المقرضين من تقييم أفضل لمخاطر المقترضين فيكيؤدي في النهاية إلى تم
أن عقود الديون حيث أوضح  (Gigler et al., 2009)وهذا يختلف مع  (.Watts,2003السداد )

ولكن  المال،التعارض بين أصحاب الديون و تتحدد في ضوء مدى المثلى ومعدالت الفائدة على الديون 
 .كفاءة عقود الديون درجة خفض إلى  يالتحفظ المحاسب يؤدي

تحديد  ييساعد ف ي( أن التحفظ المحاسبZhang,2008عالوة على ما سبق، أوضح )
يفيد المقرضين  ي( حيث أن التحفظ المحاسبالتمويل باإلقتراضالمخاطر وخفض أسعار الفائدة )تكلفة 

أن  كما .فتراضية وفوائد المقترضين من خالل إنخفاض أسعار الفائدةبتوفير إشارات زمنية للمخاطر اإل
التوقيت المناسب يقلل من عدم تماثل المعلومات  ياإلعتراف بالخسائر ف من خالل  التحفظ المشروط

 . (Wittenberg- Moerman,2008) ي سوق الدين الثانو  يويزيد من الكفاءة التجارية ألوراق الدين ف
تتمتع بمستوى عال من التحفظ يمكنها أن ترفع من مستوى  يالشركات الت فإن من جانب أخر

، وكان هذا األمر واضحا  للشركات 2008يتم الحصول عليها بعد بداية األزمة المالية لعام  يالديون الت
 .(BalakRishnen et al.,2016)لزيادة رأس المال  ملحة واجهتها تكاليف كبيرة نسبيا  وحاجة يالت

المشروط وغير المشروط ساعد على تحسين كفاءة  يأن التحفظ المحاسب مما سبق،ويستنتج 
ض معدل الفائدة من القروض، مع مالحظة تزايد يخفبتعقود المديونية سواء بزيادة مستوى الديون أو 

ير تناولت التأث يونقص الدراسات الت التمويل باإلقتراضتناولت التأثير على تكلفة  يالدراسات السابقة الت
 يإختبار تأثير التحفظ المحاسب يعد األزمة المالية، وبناء عليه ترغب الباحثة فبعلى مستوى الديون 

توصل إليها بعض ي على مستوى الديون للشركات بعد األزمة المالية، وذلك لتعزيز النتائج الت هبنوعي
وحتى  2013رة من عام خالل الفت يالمال السعود ق سو  يختبار العالقة فامن خالل وذلك  ،الباحثين

 .2015عام 
 

  :تفعيل حوكمة الشركات يف يدور التحفظ المحاسب .2/3
تعمل على حماية الشركات من مخاطر اإلفالس  ييعتبر نظام الحوكمة الوسيلة الرقابية الت

مع  ليه يستخدمها المساهمون لمراقبة إدارة الشركةآواإلنهيارات خاصة بعد األزمة المالية العالمية، فهى 
الحوكمة سواء  يمن تكاليف الوكالة، ومع وجود معلومات محاسبية ذات جودة عالية لمستخدمالحد 

يمثل إحدى الطرق الرئيسية لخفض عدم  - يخالل التحفظ المحاسب منف ،مساهمين أو مجلس اإلدارة
 يالمبالغة ف يفرة لإلدا ي إعاقة اإلتجاه اإلنتهاز  يمكن -تماثل المعلومات بين المساهمين وإدارة الشركات

يزيد من  يأن التحفظ المحاسب كماقيمة صافى األصول أو األرباح الحالية أو إخفاء الخسائر المتوقعة ، 
تؤدي ستخدام األرباح المقرر عنها بشكل متحفظ لذا فإن ايتم التقرير عنها،  يالتحقق من المعلومات الت

أن التحفظ غير المشروط مع مزيد من كما  .(Watts,2003) تعويضات اإلدارة يفراط فاإلعدم  إلى
 وتنطوي خفض تكلفة الوكالة وتحسين حوكمة الشركات،  من يمكنمجلس اإلدارة  ياإلستقاللية ف

 & Ahmed )من التحفظ المشروط يالشركات ذات الحوكمة القوية بداخلها على مستوى عال
Duellman, 2007; Garcia Lara et al., 2009). 
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 :خفض مخاطر الدعاوى القضائية يف يالمحاسب دور التحفظ .2/4

ن اإلعتراف غير المتماثل أ، حيث يالتقاضمخاطر  خفيضعلى ت ييعمل التحفظ المحاسب
يم يتق يالحسابات، فالمبالغة ف يالقضائية ضد مراجع ي ثيقا  بالدعاو و باألرباح اإلقتصادية يرتبط ارتباطا  

نقال Kellogg,1984 ضدهم ) ييولد تكاليف تقاض ةالمرجحاألرباح  ياألصول أو المبالغة ف يصاف
تخفيض تكاليف الوكالة يقترن  يف ي(، كما أن دور التحفظ المحاسبGarcia Lara et al.,2009عن: 

 للمديرين والمراجعين.  يالحد من مخاطر التقاض يبدوره ف

رحيلها لفترات ه أكثر تحفظا  مثل تدنية األرباح بتبيتلجأ الشركات لممارسة سياسات محاس وقد
ظل وجود حماية قوية للمستثمرين يلزم القانون  يقضائية، وف ي دعاو  يمستقبلية تجنبا  للتعرض أل

 يبتطبيق التحفظ من خالل تعجيل اإلعتراف بالخسائر وتأجيل اإلعتراف باألرباح على عكس البلدان الت
األرباح مما يقود إلى العديد من تحفظ عند اإلعتراف ب يأ بها ال يظهرو يضعف فيها حماية المستثمرين 

القضائية ضد  ي وهكذا يتضح أن مخاطر الدعاو (. Garcia Lara et al.,2009)يلتقاضامشاكل 
توقف على طبيعة إلزام التنظيمات واللوائح على تطبيق التحفظ وحماية المستثمرين توالمراجعين اإلدارة 

(Bushman & Piotroski,2006 .) 

 :عقود حوافز اإلدارة تقييد يف يسبدور التحفظ المحا .2/5
على إتخاذ اإلدارة لقرارات إستثمارية أفضل من خالل ربط حوافز  ييساعد التحفظ المحاسب

الوقت  يتظهر بالتقارير المالية، حيث يحقق اإلعتراف بالخسائر ف ياإلدارة باألرباح المتحفظة الت
قيمة حالية سالبة، ومع إرتفاع  يافصذات  اإلدارة عن مشاريع يظل التحفظ المشروط تخل يالمناسب ف

قيمة حالية موجبة  يدفع مشاريع ذات صافلحفز اإلدارة تدرجة التحقق المطلوبة عند اإلعتراف باألرباح ت
يعمل على  يالتحفظ المحاسب كما أن. (Rush & Taylor,2015) مما ينعكس على حجم تعويضاتها

للمديرين، فالمديرين لديهم مدة وظيفية محدده  ي و، اإلنتهاز ييد السلقتحسين كفاءة اإلستثمار من خالل ت
 يالنقدية المستقبلية غير المحققة ف اتقومسئولية محدودة، مما يخلق لديهم دافع لتعجيل اإلعتراف بالتدف

 يت التآتصبح عملية إسترداد المكافوبالتالي  (.Lafond & Roychowdhury,2008)ي الوقت الحال
حالة تر، المديرين الشركات قبل  يبناء على األرباح المتوقعة أمر أكثر صعوبة ف حصلت عليها اإلدارة

المتحفظ يتم الحد من قدرة اإلدارة على  يتحقق تلك التدفقات النقدية، ولكن من خالل التقرير المال
يكون األرباح الحالية، مما يمنع دفع حوافز إدارية مبالغ فيها  يف أو األصول يقيمة صاف يالمبالغة ف

يلزم المديرين باإلعتراف  يالمحدود لإلدارة، كما أن التحفظ المحاسب يإستردادها مكلفا  بسبب القيد الزمن
الشركات ذات المستوى المرتفع من التحفظ وبشكل أسرع من الشركات  يالمسبق بالخسائر المحتملة ف

 .(Balakrishnan et al., 2016)ذات مستوى التحفظ المنخفض 
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 :جودة األرباح المحاسبية ي التأثير علىف يالتحفظ المحاسبدور  .2/6
المقام األول لمعظم البحوث  يعلى جودة األرباح المحاسبية ف ييأتى تأثير التحفظ المحاسب

ستمرارية األرباح المحاسبية تعد أهم الضمانات للمستثمرين االمحاسبية المعاصرة، حيث أن مصداقية و 
على جودة  يلقوائم المالية. هذا ويمكن دراسة تأثير التحفظ المحاسبا يوالمقرضين ولكافة مستخدم

يتعلق بإدارة األرباح  يلألرباح، والثاناألرباح من خالل بعدين: األول خصائص السالسل الزمنية 
(Rush & Taylor,2015) وسيتم تناول البعدين بشيء من التفصيل. 

 :باحالبعد األول: خصائص السالسل الزمنية لألر  .2/6/1
ستمرارية واجودة اإلستحقاقات،  يتتحدد جودة األرباح من خالل عدة خصائص تتمثل ف

التوقيت المناسب. والخصائص األربعة و القيمة المالئمة، و األرباح، مهيد القدرة التنبؤية، وتو األرباح، 
الخاصية األولى تمثل أساس المحاسبة حيث يتم قياسها من خالل المعلومات المحاسبية فقط، بينما 

الخامسة والسادسة تستند إلى السوق إلعتمادها على العالقات بين بيانات السوق والبيانات المحاسبية، 
والتدفق  ،حجم الشركة ي؛األرباح وه جودة دداتحم يتحكم فتمحددات أخرى  ةباإلضافة إلى مجموع

رض للخصائص عالتوسيتم . (Francis et al.,2004) المبيعات ودورة التشغيل وتقلبات ،يالنقد
  .ترتكز على المعلومات المحاسبية ياألربعة األولى الت

 :Accrual qualityجودة المستحقات .2/6/1/1
تشغيلية وتتسبب الالنقدية تتحقق جودة األرباح من خالل التقارب بين الربح والتدفقات 

 ;Francis et al.,2004إحداث فجوة بين األرباح والتدفقات النقدية التشغيلية ) ياإلستحقاقات ف
Ahmedpour& Shahsavari,2016.) 

 :Persistenceستمرارية األرباح ا .2/6/1/2
األرباح على اإلستمرار بشكل ثابت خالل الفترات المقبلة أو ثبات األرباح من تشير إلى قدرة 

فترة الماضية فترة ألخرى، ويتم التعبير عنها من خالل ميل معامل اإلنحدار لألرباح الحالية وأرباح ال
Lagged Earnings ذلك على دليالصحيح من الواحد  موجب ويقترب نحداراإلمعامل  كان. وكلما 

 ستمراريةا عدممن الصفر يدل ذلك على  ويقتربكان سالب  ، بينما إذاستمرارية األرباح وجودتهاا
 .(Francis et al.,2004; Ahmedpour& Shahsavari,2016)وإنخفاض جودة األرباح األرباح

 
 

 :Predictabilityالقدرة التنبؤية  .2/6/1/3

التعبير والتنبؤ عن نفسها، حيث تمثل القدرة التنبؤية عنصر المالئمة  يتشير إلى قدرة األرباح ف
المعايير  يإهتمام كبير من قبل واضع يلمجلس معايير المحاسبة المالية، وتلق ياإلطار المفاهيم يف

لتباين خطأ التقدير الناتج عن إستخدام  يالتعبير عنها بإستخدام الجذر التربيعوالمحللين الماليين، ويتم 
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 Francis etاألرباح على إنخفاض قدرتها التنبؤية ) ينموذج استمرارية األرباح، ويدل إرتفاع التباين ف
al.,2004; Ahmedpour& Shahsavari,2016) . 

 :Smoothnessاألرباح  مهيدت .2/6/1/4
 يالخاصة المتعلقة بالدخل المستقبلاصية نتيجة إستخدام المديرين المعلومات تنشأ تلك الخ

تنخفض فيها  يالفترات الت يترتفع بها، وزيادتها ف يالفترات الت ياألرباح ف ينتقالية فإللتخفيف التقلبات ا
 لصافي ي إلى االنحراف المعيار لصافي الدخل  ي بشكل كبير، ويعبر عنه بنسبة اإلنحراف المعيار 

بسبب وجود تمهيد  إنخفاض جودة الربح دل ذلك على النسبة انخفضتوكلما التدفقات النقدية التشغيلية 
 ;Francis et al., 2004; Leuz et al., 2003) لألرباح وتدخل اإلدارة في األرباح

Ahmedpour& Shahsavari,2016). 
ر سلبا  على جودة المشروط يؤث ياسبح( أن التحفظ المChen et al.,2014هذا، ويرى )

 يستمرارية األرباح وقدرتها التنبؤية، حيث يزيد التحفظ المحاسبااألرباح المحاسبية من خالل تخفيض 
يقلل من قدرة األرباح  . كما يستمرارها مستقبال  بشكل تدريجاالمشروط من تقلبات األرباح ويقلل من 

باح على التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية على التنبؤ باألرباح المستقبلية ولكن يزيد من قدرة األر 
رة يمكن أن تتحول ألرباح تالمستقبلية، بينما التحفظ غير المشروط يعمل على خلق إحتياطيات مست

 ,Penman& Zhang )بشكل مؤقت ينخفض فيها األرباح مما يشوه األداء التشغيلتخالل فترات 
2002; Kim& Kross, 2005).  

 :إدارة األرباح: يالثانالبعد  .2/6/2

تعرف إدارة األرباح بتعمد اإلدارة للتالعب باألرقام المحاسبية لتحقيق أهداف ربحية، وهنا، قلة 
 يعلى إدارة األرباح، فقد يبدو أن وجود التحفظ المحاسب يتناولت تأثير التحفظ المحاسب يالبحوث الت يف

لتالعب باألرباح، إال أن هذا  ال يعتبر بالضرورة ا يبتقييد دور اإلدارة فيحول دون تحقيق إدارة األرباح 
ة كشكل يمن تحيز بتخفيض القيم المحاسب يما يحدثه التحفظ المحاسبصحيح، فقد يرجع التالعب إلى 

التحفظ المشروط بسبب أن يتحقق ذلك من خالل أنه من غير المحتمل  مع مالحظةمن إدارة األرباح، 
 & Ruch) يذلك النوع من التحفظ المحاسب يكمة فاألحداث اإلقتصادية المحتملة المتح

Taylor,2015.) على تيسير إدارة  قد يعملالذي  التحفظ غير المشروطب يتعلق  قد األمر إال أن
تستغلها إدارة  قد يمكن تحويلها إلى أرباح عند الحاجة، حيث ياألرباح من خالل تراكم اإلحتياطيات الت

 (.Jackson & Liu,2010الشركة لتحقيق أرباح مستقبلية )
بنوعيه على جودة األرباح المحاسبية، ترغب  يلتأثير التحفظ المحاسب ي عد العرض النظر بو 

سوق المال  يفجودة األرباح المحاسبية محددات على  يالتعرف على تأثير التحفظ المحاسب يالباحثة ف
 ،ستمرارية األرباحا ؛يف ، وذلك بالوقوف على خصائص السالسل الزمنية لألرباح المتمثلةيالسعود

األرباح، حتى يمكن قبول أو عدم قبول ما توصلت إليه الدراسات السابقة مهيد وت ،تها التنبؤيةر دقو 
القسم الثالث بإجراء دراسة تطبيقية إلختبار  يستقوم الباحثة ف لذلكالمطبقة على أسواق مال عالمية. 

 الديون دون تكلفة األموال المقترضةمستوى تركيز على وعقود المديونية بال يالعالقة بين التحفظ المحاسب
ستمرارية ا ؛يومحددات جودة األرباح المتمثلة ف يار العالقة بين التحفظ المحاسببختا مع، من جانب



 - 444 - 

 ينظرا  ألن محددات جودة األرباح تتحكم ف .من جانب أخر األرباح تمهيدو  ،وقدرتها التنبؤية ،األرباح
  .ا  قتم عرضها مسب يالت كافة آثارهي ف يدور التحفظ المحاسب

 
  :روضفختبار الاطبيقية و تالدراسة ال لثالقسم الثا

روض بإستخدام البيانات المنشورة فالختبار اليتناول هذا الجزء من البحث إجراء دراسة تطبيقية 
 يوذلك لتحديد مدى وجود عالقة بين التحفظ المحاسب يسوق المال السعود يللشركات المسجلة ف

 يف، ومستوى الديون  يمدى وجود عالقة بين التحفظ المحاسبوكذلك  دات جودة األرباح المحاسبية،ومحد
 للبحث.  ي الجانب النظر  يضوء ما تم التوصل إليه ف

 عينة الدراسة ومصادر البيانات: .3/1
خالل  يالمواد األساسية المسجلة بسوق المال السعود قطاع يتكون مجتمع الدراسة من شركات

 ، وقد تم تحديد العينة وفقا  للمحددات التالية: 2015وحتى عام  2013الفترة من 

 سوق المال.  ين يكون الشركة لها أسهم يتم تداولها فأ -1
 وافر بيانات عن أسعار األسهم خالل فترة الدراسة. ت -2
 وافر القوائم المالية خالل فترة الدراسة. ت -3

شركات لعدم توافر أسعار األسهم خالل من ال( 4عدد ) ستبعادا تم السابقة الشروط تطبيق وبعد
 ( شركة بقطاع المواد األساسية.38العينة ) شركات عدد فترة الدراسة ليصبح

ختيارها لقطاع المواد األساسية يرجع إلى كبر حجم القطاع اود أن تشير الباحثة إلى أن تو 
 ( شركة. 42حيث تمثل عدد شركات القطاع ) يسوق المال السعود يمقارنة بباقى قطاعات األعمال ف

 يوقد قامت الباحثة بتجميع البيانات المطلوبة عن شركات العينة من خالل الموقع اإللكترون
 .www.Tadawul. com.sa يسوق المال السعودل

 قياس متغيرات الدراسة:  .3/2
متغيرات الدراسة توصلت إليها الدراسات السابقة تتمثل  يضوء هدف البحث والنتائج الت يف

 : يوطرق قياسها فيما يل
  :المتغير المستقل :أوال

سيتم قياس ذلك المتغير وفقا  لمقياس القيمة السوقية إلى القيمة يتمثل في التحفظ المحاسبي و 
يعد من أكثر المقاييس  يوالذ (Beaver& Ryan,2000)قدمه  الذي( MTBالدفترية لحقوق الملكية )

 الالزمة يستند عليه مع توافر المدخالت ي المحاسبية نظرا  لوجود أساس نظر البحوث  ياستخداما  ف
السعر  يلتطبيق المقياس. وتقاس القيمة السوقية لحقوق ملكية الشركة بعدد األسهم المتداولة مضروبا  ف

 . بالكامل للسهم وهو متوسط سعر اإلقفال خالل السنة المالية يالسوق

 :المتغيرات  التابعة :ثانياً 
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سوف يستخدم معامل ميل اإلنحدار لألرباح الحالية وأرباح  : Persistence ستمرارية األرباحا -1
 .(Francis et al.,2004 Ahmedpour& Shahsavari,2016نموذج )لوفقا   لسابقةالفترة ا

Xit = β0   +   β1* Xi t-1 + ei t 

 : أن حيث

Xit : يربحية السهم العاد ( للشركةiف )سنة نهاية ال ي(t) 

β 0 :  ثابت اإلنحدار 

β 1 :  معامل اإلنحدار 

Xit-1 : للشركة  يربحية السهم العاد(i )نهاية السنة الماضية  يف(t-1) 

ei t :  معامل خطأ التقدير للشركة(i) نهاية السنة  يف(t) 

ين خطأ التقدير لتبا يسوف يستخدم الجذر التربيع :Predictabilityقياس القدرة التنبؤية لألرباح  -2
 Francis et al.,2004)ستمرارية األرباح ال اإلنحدار البسيط الناتج عن استخدام نموذج

Ahmedpour& Shahsavari,2016) . 

Xit =  

 : أن حيث

Xit : القدرة التنبؤية ألرباح الشركة (i) خالل الفترة (t). 

  (.t)ة خالل الفتر (i)تباين خطأ التقدير للشركة  : 

إلى لصافي الدخل  ي حراف المعيار نيستخدم نسبة اإلسوف  :Smoothnessتمهيد األرباح  -3
 &Francis et al.,2004 Ahmedpour) لصافي التدفقات النقدية التشغيلية ي اإلنحراف المعيار 

Shahsavari,2016 .) 

  (Earnit) 

Smootness it = 
  (CFOit) 

 يث: ح

Smoothnessit : األرباح للشركة  مهيدت(i)  خالل الفترة(t.) 

 (Earnit) : للشركة  يالدخل التشغيل يلصاف ياإلنحراف المعيار(i) 
 .(t)خالل الفترة 
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 (CFOit) 
التدفقات النقدية التشغيلية  يلصاف ياإلنحراف المعيار 

 .(t)خالل الفترة ( i) للشركة

 إلجمالي حقوق الملكية سوف يستخدم  نسبة إجمالي االلتزامات  :Debt Levelمستوى الديون -4
 .للتعبير عن مستوى الديون 

 :المتغيرات الرقابية :ثالثاً 
هناا، بعااض المتغيارات التااي قااد تاؤثر علااى محاددات جااودة الااربح ومساتوى الااديون، لاذلك ساايتم إدراجهااا 

 ار وتتمثل في:كمتغيرات رقابية بنماذج االنحد
 على فقد أوضحت بعض الدراسات وجود تأثير لحجم الشركات:  Firm Sizeة حجم الشرك -1

، وسيتم التعبير (Abdelghany,2005; Kang et al., 2017) محددات جودة الربح  ومستوى الديون 
 &Lin& Chang, 2008;Harjoto )صول األ إلجمالي يعن حجم الشركة من خالل اللوغاريتم الطبيع

Jo, 2011). 
: فقد أوضحت بعض الدراسات وجود تأثير لمكاتب المراجعة Audit Typeوع مكتب المراجعة ن -2

، فكلما على محددات جودة الربح وكذلك تعتقد الباحثة تأثيرها على مستوى الديون  ( Big Four ) الكبيرة
بالشركات لمنح قروض بدرجة  كان هنا، مراجعة من قبل مكاتب المراجعة الكبرى تزداد ثقة المقرضين

 .(Teitel& Machuga, 2010)أكبر
 :يلذلك ستظهر نماذج اإلنحدار وفقا  للمتغيرات الموضحة مسبقا  كما يل

  Persistence it= β0   +  βconsm + βF Size+ βAudit+ ei t  (1) 

 
  Predictabilityit = β0   +  βconsm + βF Size+ βAudit+ ei t  (2) 

 
        Smoothness it = β0   +  βconsm + βF Size+ βAudit+ ei t                   (3) 

 
      Debt Level it =   β0   +  βconsm + βF Size+ βAudit+ eit     (4) 

 
 : أن حيث

Persistence it : محدد استمرارية الربح ( للشركةiف )نهاية السنة  ي(t) 

Predictabilityit : القدرة التنبؤية للربح محدد ( للشركةiف )نهاية السنة  ي(t) 

Smoothness it :  محدد تمهيد الربح( للشركةiف )نهاية السنة  ي(t) 

Debt Level it :  مستوى الديون( للشركةiف )نهاية السنة  ي(t) 

β0 : ثابت االنحدار 

βconsm : مستوى التحفظ المحاسبي 

ΒF Size : اللوغاريتم الطبيعي عن حجم الشركة ويمثل متغير رقابي يعبر 

 جمالي األصولإل
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βAudit :  متغير وهمي يعبر عن نوع مكتب المراجعة، فإذا كان مكتب

( وإذا كان غير ذلك 1المراجعة من المكاتب الكبرى يأخذ قيمة )

 يأخذ قيمة )صفر(

ei t : معامل خطأ التقدير للشركة(iف )نهاية السنة  ي(t) 

 :اليب اإلحصائية المستخدمةاألس .3/3
 ستخدام األساليب اإلحصائية التالية: إستقوم الباحثة عند اختبار فروض الدراسة ب

المقاييس االحصائية الوصفية وتشتمل على كل مان المتوساط الحساابي والوسايط واالنحاراف المعيااري )أ( 
 .ومعامل االلتواء ومعامل التفرطح

المتمثلااة فااي مسااتوى  قياااس اعتداليااة توزيااع متغياارات الدراسااةل ،Jarque- Bera Testختبااار ا)ب( 
الاااتحفظ المحاسااابي وتاااأثيره علاااى كااال مااان؛ اساااتمرارية األربااااح، القااادرة التنبؤياااة، تمهياااد األربااااح، ومساااتوى 

 الديون.
 أن لدراسة استقرار السالسال الزمنياة مان حياث التأكاد مان، Unit Root Test اختبار جذر الوحدة  )جا( 

عباار الاازمن، وأن التغاااير يعتمااد علااى المسااافة بااين نقطتااين زمنيتااين وال ا  لحسااابي والتباااين ثابتااالمتوسااط ا
 يرتبط بالفترة الزمنية لمستوى التحفظ المحاسبي.

، لدراسااة التكاماال المشااتر، بااين متغياارات Engle Cointegration Test-  Granger)د( اختبااار 
   الدراسة.

، لمعرفاة ناوع ودرجاة العالقاة Pearson Correlation coefficient إرتبااط بيرساون  مصافوفة (هاا)
بين متغيرين، وسيتم دراسة نوع وقوة عالقة االرتباط بين ربحية السهم للعام الحالي والعاام الساابق، وكاذلك 
نوع وقوة العالقة بين مستوى التحفظ المحاسبي من جهة، وكذلك استمرارية األرباح والقدرة التنبوياة وتمهياد 

 رباح ومستوى الديون من جهة أخرى.األ
المربعاات الصااغرى  وفقاا  لطريقاة ، Simple Linear Regression   تحليال اإلنحادار البسايط  (و)
(ARMA  وذلاااك ) لمعرفاااة اتجااااه العالقاااة ومااادى التاااأثير باااين ربحياااة الساااهم العاااادي خاااالل العاااام الحاااالي

  ل العام السابق.كمتغير تابع، والمتغير المستقل ربحية السهم العادي خال
طريقااة المربعاات الصااغرى وفقاا  ل ، Multiple Regression Analysis تحليال اإلنحادار المتعاادد  (د)
(ARMA, ARCH& GARCH) لمعرفاة اتجااه العالقاة ومادى التاأثير باين محاددات جاودة األربااح  وذلك

ك مسااتوى الااديون كمتغياارات تابعااة، المتمثلااة فااي اسااتمرارية األرباااح والقاادرة التنبؤيااة وتمهيااد األرباااح، وكااذل
والمتغياار المسااتقل مسااتوى الااتحفظ المحاساابي، ومتغياارين مسااتقلين رقااابين همااا حجاام الشااركة ونااوع مكتااب 

 المراجعة، وذلك لمعرفة تأثير كل متغير على المتغيرات التابعة. 
  :الوصفية وتحليل البياناتاإلحصاءات  .3/4

متغيرات الدراسة، حيث تتضمن اختبار إعتدالية توزيع جداول اإلحصاءات الوصفية ل يفيما يل
 تغيرات الدراسة، اختبار جذر الوحدة، واختبار التكامل المشتر، بين متغيرات الدراسة.م

 لقياس إعتدالية توزيع المتغيرات المستقلة والتابعة والرقابية: Jarque-Beraتبار اخ (1)
إلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء والوسيط وا يقيم الوسط الحساب ييوضح الجدول التال

 ومعامل التفرطح واعتدالية التوزيع ومستوى المعنوية وعدد المشاهدات.
 المقاييس

 مؤشرات المتغيرات  
المتوسط 
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المشاهدات مستوى المعنوية Jarque-Bera معامل التفرطح معامل اإللتواء المعياري 
 1.31 1.34  0.83 -0.14 3.10 0.45 0.800 114 (itXللعام الحالي)ربحية السهم العادي   

 2.42 1.63 2.28 0.919 3.003 16.05 0.001*** 114 (itX-1)السابقربحية السهم العادي للعام   

 19.5 19.7 1.59 -0.33 2.40 3.70 0.1569 113  (itCFO)لوغاريتم صافي التدفقات النقدية التشغيلية
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 19.32 19.40 1.57 0.013 2.44 1.48 0.4758 114 (itErn)لدخل التشغيليلوغاريتم صافي ا

 21.73 21.6 0.998 0.244 2.63 1.77 0.411 114 (F Size)لوغاريتم إجمالي األصول   

للقيمة الدفترية لحقوق الملكية  نسبة القيمة السوقية 
(  MTB( )Consm) 
 

1.92 1.90 0.882 0.28 2.85 1.60 0.449 114 

 0.69 0.479 0.632 1.09 3.13 22.8 0.001*** 114 (Debt Level) سبة الديون لحقوق الملكيةن 

 0.001*** دالة عند مستوي معنوية أقل من 
 المتغيرات إختبار إعتدالية (: نتائج 1جدول رقم )  

جمياااااع إعتدالياااااة توزياااااع   : Jarque-Beraختباااااار ا( أناااااه بإساااااتخدام 1يتضاااااح مااااان الجااااادول رقااااام )
، بينمااا ال يتااوزع كاال ماان: (0.05عنااد مسااتوى معنويااة أكباار ماان )رات المسااتقلة والتابعااة والرقابيااة  المتغياا

عناااد  يلتوزياااع الطبيعااال ا  متغيااار ربحياااة الساااهم العاااادي للعاااام الساااابق ، ونسااابة الاااديون لحقاااوق الملكياااة وفقااا
 (.0.001مستوي معنوية أقل من )

 ,LLCمعــًا مــن خــالل اســاليب كــل مــن : جــ ر الوحــدة للمتغيــرات المســتقلة والتابعــة ختبــار ا (2)
IPSW ,ADF,PP: 

 يتم اختبار جذر الوحدة لمتغيرات الدراسة كما يوضحه الجدول التال 
 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

Levin, Lin & Chu t -20.1732 0.001***  0Hرفض  
Im, Pesaran and Shin W-stat -18.0600 10.00***  0Hرفض  

ADF - Fisher Chi-square 296.586 0.001***  0Hرفض  
PP - Fisher Chi-square 338.223 0.001***  0Hرفض  

 0.001عند مستوى معنوية أقل من  دالة***
 ج ر الوحدة للمتغيرات(: نتائج إختبارات 2جدول رقم )

 
دالاة  LLC,IPSW,ADF,PPت ( أن القيماة المحساوبة إلحصااءة إختباارا2يتضح مان الجادول رقام )

(، وماان ثاام رفااض فاارض العاادم القائاال بوجااود جااذر الوحاادة، األماار 0.001عنااد مسااتوى معنويااة أقاال ماان )
  I ~ (0الاذي يادل علاى ساكون السالسال الزمنياة للمتغيارات المساتقلة والتابعاة واساتقرارها عناد المساتوى  )

 Spuriousمااااااذج إنحااااادار زائفاااااة  علاااااى ن ياااااتم الحصاااااولوفقاااااا  لحالاااااة دون حاااااد ثابااااات فقاااااط ، حتاااااى ال 
Regression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :Cointegrationالمشترك بين متغيرات الدراسة من خالل أسلوب ختبار التكامل ا (3)

 ا  وفقاا Cointegration test  بإسااتخدام أساالوب تاام إختبااار التكاماال المشااتر، بااين متغياارات الدراسااة
  :يوذلك على النحو التال،  Engle-  Grangerختبار إل

 مستوى   مستوى  tau-statistic   مؤشرات المتغيرات
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 المعنوية z-statistic المعنوية 
 8.432780 ***0.001 -143.1345 ***0.001- (itXربحية السهم العادي للعام الحالي)  

 11.696632 ***0.001 -123.4760 ***0.001- (itX-1)السابقربحية السهم العادي للعام 

 12.25950 ***0.001 -128.8718 ***0.001- (itCFO)فقات النقدية التشغيليةلوغاريتم صافي التد 

 10.90815 ***0.001 -115.8726 ***0.001- (itErnلوغاريتم صافي الدخل التشغيلي) 

 8.475915 ***0.001 -87.34621 ***0.001- (F Sizeلوغاريتم إجمالي األصول)   

  )قوق الملكية نسبة القيمة السوقية للقيمة الدفترية لح
MTB( )Consm) 

-8.574717 ***0.001 -88.79254 ***0.001 

 10.59669 ***0.001 -112.7700 ***0.001-- (Debt Levelنسبة الديون لحقوق الملكية )

 0.001عند مستوى معنوية أقل من  دالة ***  
 المشترك بين متغيرات الدراسةالتكامل (: نتائج اختبار 3جدول رقم ) 

-tau-statistic  ،z( أن القيماااااة المحساااااوبة إلحصااااااءة كااااال مااااان : 3مااااان الجااااادول رقااااام )اتضاااااح 
statistic  ( وماان ثاام رفااض فاارض العاادم القائاال بعاادم وجااود 0.05دالااة عنااد مسااتوى معنويااة أقاال ماان ، )

متغيرات الدراسة ، وقبول الفرض البديل القائال بأناه توجاد عالقاات توازنياة بين  جل الطويلآلا يات فعالق
 يلة األجل بين متغيرات الدراسة.طو 
 :ار الفروض والنتائجباخت .3/5

 ستمرارية األرباح.او  يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين الفرض األول: 
نحدار البسيط بين المتغير التابع ) إلرتباط وتحليل اإلختبار صحة هذا الفرض يتم إجراء تحليل اإلو 

( والمتغير المستقل ) ربحية السهم العادي للعام السابق( بما يعبر عن يلحالربحية السهم العادي للعام ا
نحدار متعدد بين المتغير التابع استمرارية األرباح إاستمرارية األرباح، مع إجراء تحليل 

(Persistenceوالمتغيرات المستقلة المتمثلة ف ،)؛ التحفظ المحاسبي )يconsm( حجم الشركة ،)F 
Sizeونوع مك ،)(تب المراجعةAudit.) 
 رتباط بيرسون:إ مصفوفة (1)

لتحديد العالقة بين ربحية السهم العادي للعام السابق وربحية  معامل إرتباط بيرسون  تم استخدام
بين ربحية السهم العادي  موجبةوجود عالقة ارتباط  معنوية  السهم العادي للعام الحالي وقد واتضح 

 قيمة بلغت ) المتغير المستقل( حيث للعام السابق حية السهم العادي وربللعام الحالي) المتغير التابع( 
  .0.05من  أقل معنوية مستوى ، وهي دالة عند  0.582 بيرسون  ارتباط معامل
 
 
 
 
 نحدار الخطي البسيط:إلتحليل ا (2)

 يةللعالقة بين المتغير التابع ) ربح البسيط( قيم معامالت معادلة اإلنحدار 4يوضح الجدول رقم )
  .والمتغير المستقل )ربحية السهم العادي للعام السابق( لسهم العادي للعام الحالي(ا

 β t. testالمعلمات المقدرة  المتغير المستقل
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 مستوى المعنوية القيمة
 0.800513 9.428820 ***0.001 (Constantثابت االنحدار)

 0.210941 6.175949 ***0.001 ( itX-1)ربحية السهم للعام السابق

Dependant : Xit= 0.800 + 0.210 X it-1 

R2=33.8% F- test= 57.3 Sig= 0.000 AIC= 2.07 SC= 2.11 HQC= 2.09 RMSE= 0.66 DW= 1.41 

Breusch-Godfrey= 1.88 Sig= 0.06  Heteroskedasticity BPG= 1.25 Sig= 0.264 

 0.001عند مستوى معنوية أقل من  دالة ***       
 (: نتائج تحليل االنحدار البسيط4ول رقم )جد      

 
 :(R2)التحديد  معامل -1

له القدرة على تفسير وشرح  ) ربحية السهم العادي للعام السابق( أن المتغير المستقل يتضح  
النسبة إلى  يباقوترجع   %33التغير في قيمة المتغير التابع) ربحية السهم العادي للعام الحالي( بنسبة 

إدراجها ضمن  واجبربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من ال في المعادلة أو يئالخطأ العشوا
 .النموذج

 : F-Test حدارإلنا نموذج توفيق جودة معنوية ختبارا -2

 F) اختبار قيمة أن وحيث ،( F- test) اختبار استخدام تم ككل النموذج متغيرات معنوية الختبار
test )المتغير تأثير على يدل مما( 0.001) من أقل مستوى  عند معنوية ذات وهي( 57.3) هي 

 .(يالمتغير التابع) ربحية السهم العادي للعام الحال على  المستقل) ربحية السهم العادي للعام السابق(
 

  : t-test مستقلال المتغير معنوية اختبار -3

 ذو دي للعام السابق(المستقل) ربحية السهم العا المتغير أن يتضح( t-test) ارباخت ستخدامإب
 (.0.001) من أقل معنوية مستوى  عند وذلك البسيط يالخط نحدارإلا نموذج يف معنوية

لقياس اإلرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار   -4
 :بين أخطاء النموذج التسلسلى

 القرار اإلحصائى المعنويةمستوى  القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.888 0.0617 0 قبولH 

Obs*R-squared 16.147 0.0639  0قبولH 

 (: نتائج اختبار اإلرتباط التسلسلى5جدول رقم )
 

أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testختبار ايتضح من 
غير دالة عند مستوى معنوية  لمتغير التابع) ربحية السهم العادي للعام الحالي( وهىا أخطاء في يتسلسل

بين أخطاء  إرتباط تسلسلي عدم وجود الذي ينص على( ومن ثم قبول فرض العدم 0.05أكبر من )
 . النموذج

 
 لثبات تباين األخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  -5

 القرار اإلحصائى المعنويةمستوى  القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.257690 0.2645  0قبولH 

Obs*R-squared 1.265933 0.2605  0قبولH 
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Scaled explained SS 1.617823 0.2034  0قبولH 

 ثبات تباين األخطاء(: نتائج اختبار 6جدول رقم )
 

، البسيط داراإلنحلقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: BPGبإجراء اختبار 
 F-statistic  ،Obs*R-squared  ،Scaledت كل من : تضح أن مستوى المعنوية إلختباراي

explained SS ( مما يدل على قبول فرض العدم الذ0.05أكبر من ،)ينص على ثبات تباين  ي
 أخطاء نموذج اإلنحدار.

( 4من بيانات جدول رقم) استنتاج قيم معلمات معادلة اإلنحدار البسيطوبناء على ما سبق يمكن 
 :كما يلي

X it = 0.800 + 0.210 X it-1 
نحدار البسيط إلى وجود تأثير معنوي موجب لألرباح السابقة على األرباح إلتشير نتائج تحليل ا

  -t( من خالل اختبار 0.05( وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من )0.210الحالية بقيمة )
test نحدار من الواحد الصحيح )إشارة ستمرار تحقق األرباح نتيجة إلقتراب معامل اإلا، وهذ يشير إلى

 موجبة(.
 :رتباط بيرسونإ مصفوفة (3)

التحفظ ؛ ي( قيم معامل إرتباط بيرسون للعالقة بين المتغيرات المستقلة المتمثلة ف7يوضح الجدول رقم)
والمتغير التابع   (Audit(، ونوع مكتب المراجعة)F Size(، حجم الشركة )consmالمحاسبي )

 (.Persistence)رارية األرباح استم
 

 
Correlation 

Pearson Correlation  Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 
 1.000 ***0.001 (Persistence)استمرارية األرباح

 0.416 ***0.001 (consmالتحفظ المحاسبي )

 0.369 ***0.001 (F Sizeحجم الشركة ) 

 0.0716 0.448 (Auditنوع مكتب المراجعة) 

 .0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من     
 (: معامل إرتباط بيرسون 7جدول رقم )

) المتغير استمرارية األرباحبين  موجبةيتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط  معنوية 
 ارتباط معامل قيمة بلغت ( حيثةالمستقل ات) المتغير  وحجم الشركة يومستوى التحفظ المحاسبالتابع(  

بينما  ،0.05من  أقل معنوية مستوى وهي دالة عند  (0.369، 0.416 لكل منهم على الترتيب) سون بير 
ونوعية مكتب المراجعة ) المتغير  ال يوجد أي عالقة ارتباط بين استمرارية األرباح ) المتغير التابع(

 .0.05وهي غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من المستقل( 
 

 لمتعدد:نحدار الخطي اإلتحليل ا (4)

)استمرارية  التابعللعالقة بين المتغير  ( قيم معامالت معادلة اإلنحدار8يوضح الجدول رقم )
   (.، حجم الشركة، نوع مكتب المراجعةيمستوى التحفظ المحاسب)  المستقلةاألرباح( والمتغيرات 
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 β t. test VIFالمعلمات المقدرة  ةالمستقل اتالمتغير

 مستوى المعنوية القيمة

 ---- ***3.464095 -3.979921 0.001- (Constantثابت االنحدار)

 0.183718 4.782876 0.001*** 1.091 (Consmمستوى التحفظ المحاسبي)

 0.197657 4.968092 0.001*** 1.057 (F Sizeحجم الشركة )

 0.159171 1.853223 0.0666 1.076 (Auditنوع مكتب المراجعة)

Dependant : Persistence= = -3.464+0.183Consm+0.19765FSize+0.1591Audit+AR(1)=0.6244 

R2=59.5% F- test= 40.05 Sig= 0.001*** AIC= 0.55 SC= 0.67 HQC= 0.60 RMSE= 0.30 DW= 1.90 

Breusch-Godfrey= 1.025 Sig= 0.362  Heteroskedasticity BPG1.642 Sig= 0.1837 

AR (1) = 0.62 t- test= 8.06 sig= 0. 001***    VIF= 0.61 

 .0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من       
 (: نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد8جدول رقم )

 
 :R)2(التحديد  معامل -1

 F(، حجم الشركة )consmالتحفظ المحاسبي )؛  ية المتمثلة فالمستقل اتأن المتغير  يتضح  
Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Auditقيمة المتغير التابع يا القدرة على تفسير وشرح التغير ف( له 

 المعادلة أو يالنسبة إلى الخطأ العشوائي ف يباقوترجع   %60بنسبة  (Persistenceاستمرارية األرباح )
 .إدراجها ضمن النموذج واجبربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من ال

 : F-Test داراإلنح نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -2

 اختبار قيمة أن وحيث ،( F- test) اختبار استخدام تم ككل النموذج متغيرات معنوية الختبار
(F- test )تأثير على يدل مما( 0.001) من أقل مستوى  عند معنوية ذات وهي( 40.05) هي 

نوع مكتب (، و F Size(، حجم الشركة )consmالتحفظ المحاسبي ) المستقلة المتمثلة في؛ المتغيرات
 .(Persistenceاستمرارية األرباح ) المتغير التابع على (Auditالمراجعة)

  : t-test مستقل المتغير معنوية اختبار -3

التحفظ المحاسبي  المستقلة المتمثلة في؛ المتغيرات أن يتضح( t-test) ارباخت باستخدام
(consm( حجم الشركة ،)F Size) مستوى  عند وذلك المتعدد خطيال نحدارإلا نموذج في معنوية ذات 

 (.0.001) من أقل معنوية
 (:VIFمعامل تضخم التباين) -4

بين المتغيرات  المستقلة وبعضها البعض تم  Multicollinearity يلتحديد مدى وجود ازدواج خط
 يلكل متغير مستقل على حده مع باق Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF)حساب 

نحدار الخطي المتعدد إللة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االمتغيرات المستق
أقل من  VIFزدواج الخطي في أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم إلمن مشكلة ا يال تعان يالتدريج

 خطير بالنموذج. ي( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خط10)
 :يلقياس اإلرتباط التسلسل Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار  -5

 القرار اإلحصائى المعنويةمستوى  القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.025634 0.3621  0قبولH 
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Obs*R-squared 2.137936 0.3434  0قبولH 

 (: نتائج اختبار اإلرتباط التسلسلي9جدول رقم )
أنه ال يوجد إرتباط تسلسلي  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testختبار ايتضح من 

( ومن ثم 0.05وهى غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من ) (Persistenceاستمرارية األرباح ) لمتغير التابعافي 
 . بين أخطاء النموذج قبول فرض العدم الذي ينص على عدم وجود إرتباط تسلسلي

 ثبات تباين األخطاء:ل Heteroskedasticity Testاختبار  -6

 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.642793 0.1837  0قبولH 

Obs*R-squared 4.888568 0.1801  0قبولH 

Scaled explained SS 9.386251 0.0246 0 رفضH 

 ثبات تباين األخطاء(: نتائج اختبار 10جدول رقم )
تضح أن مستوى ي، لمتعدداإلنحدار القيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: BPGتبار بإجراء اخ

(، مما يدل على قبول فرض العدم 0.05أكبر من ) F-statistic  ،Obs*R-squaredالمعنوية إلختبارات كل من : 
 الذى ينص على ثبات تباين أخطاء نموذج اإلنحدار.

 :ي( كما يل8تاج قيم معلمات معادلة اإلنحدار المتعدد من بيانات جدول رقم)وبناء على ما سبق يمكن استن
Persistence = -3.464+0.183Consm+0.19765FSize+0.1591Audit+AR(1)=0.6244 

 

 يلمستوى التحفظ المحاسبإلى وجود تأثير معنوي موجب  متعددنحدار الإلتشير نتائج تحليل اهذا، و 
ن األرباح الحالية يتم التعبير عنها بمعادلة اإلنحدار البسيط ب يالت ة الربح وحجم الشركة على استمراري

، (0.05وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ) t-testوذلك بإستخدام اختبارواألرباح السابقة 
وهي  1.85له  tبينما ال يوجد تأثير معنوي لنوع مكتب المراجعة على استمرارية الربح حيث قيمة اختبار 

 (.0.05غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من )
 يالتحفظ المحاسب مستوى  بين عالقة معنوية بوجودمما سبق يتضح صحة الفرض األول القائل 

 .ستمرارية األرباحاو 
 .والقدرة التنبؤية لألرباح يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين الفرض الثاني: 

بؤية ننحدار المتعدد بين المتغير التابع القدرة التإلرتباط وتحليل اإليتم إجراء تحليل ا والختبار صحة هذا الفرض
 F(، حجم الشركة )consm؛ التحفظ المحاسبي )يوالمتغيرات المستقلة المتمثلة ف ،(Predictability)لألرباح 

Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Audit.) 
 

 رتباط بيرسون:إ مصفوفة (1)

بؤية لألرباح نالقدرة الترتباط بيرسون للعالقة بين المتغير التابع  إ( قيم معامل 11يوضح الجدول رقم)
(Predictability)  والمتغيرات المستقلة المتمثلة في؛( التحفظ المحاسبيconsm حجم الشركة ،) 
(F Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Audit). 
 

Correlation 

Pearson Correlation  Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 

 0.001*** 1.000بؤية لألرباح نالقدرة الت
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(Predictability) 

 0.0988 0.295- (consmالتحفظ المحاسبي )

 0.3043 ***0.001 (F Sizeحجم الشركة ) 

 0.174824 0.0628 (Auditنوع مكتب المراجعة) 

 0.001***دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 ل إرتباط بيرسون (: معام11جدول رقم )

) المتغير التابع(  القدرة التنبؤية لألرباحبين  موجبةيتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط  معنوية 
 مستوى ( وهي دالة عند 0.304) بيرسون  ارتباط معامل قيمة بلغت ) المتغير المستقل( حيثوحجم الشركة 

مستوى و  القدرة التنبؤية لألرباح ) المتغير التابع(  اط بينبينما ال يوجد أي عالقة ارتب .0.05من  أقل معنوية
التحفظ المحاسبي ونوعية مكتب المراجعة ) المتغيرات المستقلة( وهي غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من 

0.05. 

 تحليل االنحدار الخطي المتعدد: (2)

ير التابع )القدرة التنبؤية لألرباح( للعالقة بين المتغ ( قيم معامالت معادلة اإلنحدار12يوضح الجدول رقم )
  ، حجم الشركة، نوع مكتب المراجعة(.يوالمتغيرات المستقلة ) مستوى التحفظ المحاسب

 

 المتغيرات المستقلة
المعلمات المقدرة 

β 
t. test VIF 

 مستوى المعنوية القيمة

 ---- **1.198841 -2.793427 0.0062- (Constantثابت االنحدار)

 0.003740 0.203543 0.8391 1.050 (Consmالتحفظ المحاسبي) مستوى

 0.072063 3.657696 ***10.00 1.083 (F Sizeحجم الشركة )

 0.048260 1.137022 0.2580 1.062 (Auditنوع مكتب المراجعة)

Dependant : Predictability= -1.198+0.0037Consm+0.072062FSize+0.0482Audit+AR(1)=  

0. 775, AR(2)=-0.22 

R2=48.7% F- test= 20.5 Sig= 0.001*** AIC= -0.90 SC= -0.76 HQC= 0.60 RMSE= 0.14 DW= 2.12 

Breusch-Godfrey= 1.304 Sig= 0.164  Heteroskedasticity BPG= 0.4202 Sig= 0.7389 

AR (1) = 0.77 t- test= 8.23 sig= 0. 001***    VIF= 1.66 

AR (2) = -0.22 t- test= -2.26 sig= 0. 02*    VIF= 1.77 

 .0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 .0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من 

 0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 (: نتائج تحليل اإلنحدار المتعدد12جدول رقم )

 
 
 

 :R)2(التحديد  معامل -1
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 F(، حجم الشركة )consmالتحفظ المحاسبي )؛  فية المتمثلة المستقل اتأن المتغير  يتضح  
Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Auditالقدرة  ( لها القدرة على تفسير وشرح التغير في قيمة المتغير التابع

النسبة إلى الخطأ العشوائي في المعادلة  يباقوترجع   %49بنسبة  (Predictability) التنبؤية لألرباح
 .إدراجها ضمن النموذج واجبيرات مستقلة أخرى كان من الربما لعدم إدراج متغ أو

 : F-Test اإلنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -2

 F) اختبار قيمة أن وحيث ،( F- test) اختبار استخدام تم ككل النموذج متغيرات معنوية الختبار
test )المتغيرات تأثير على يدل مما( 0.001) من أقل مستوى  عند معنوية ذات وهي( 20.5) هي 

(، ونوع مكتب F Sizeحجم الشركة )، (consm) التحفظ المحاسبي المستقلة المتمثلة في؛
 (.Predictability) القدرة التنبؤية لألرباح المتغير التابع ( علىAuditالمراجعة)

  : t-test مستقل المتغير معنوية اختبار -3

فقط دون المتغيرات  (F Sizeحجم الشركة ) قلالمست رالمتغي أن يتضح( t-test) ارباخت باستخدام
 لألرباح ؤيةبمعنوي على القدرة التن ذو تأثير -مستوى التحفظ المحاسبي ونوع مكتب المراجعة -األخرى 

 (.0.001) من أقل معنوية مستوى  عند وذلك المتعدد الخطي االنحدار نموذج في
 
 (:VIFمعامل تضخم التباين) -4

بين المتغيرات  المستقلة وبعضها البعض تم  Multicollinearity يلتحديد مدى وجود ازدواج خط
 يلكل متغير مستقل على حده مع باق Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF)حساب 

المتعدد  يالمتغيرات المستقلة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخط
أقل من  VIFكلة االزدواج الخطي في أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم من مش يال تعان يالتدريج

 خطير بالنموذج. ي( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خط10)
 :يلقياس اإلرتباط التسلسل Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testختبار ا -5

 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.304482 0.1644  0قبولH 

Obs*R-squared 61.39676 0.1511  0قبولH 

 (: نتائج اختبار اإلرتباط التسلسلي13جدول رقم )
 

أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testيتضح من إختبار 
وهى غير دالة عند مستوى معنوية  ،(Predictabilityالقدرة التنبؤية لألرباح ) لمتغير التابعافي  يتسلسل

بين أخطاء  ( ومن ثم قبول فرض العدم الذي ينص على عدم وجود إرتباط تسلسلي0.05أكبر من )
 . النموذج

 
 
 لثبات تباين األخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  -6
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 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 0.420212 0.7389  0قبولH 

Obs*R-squared 1.291675 0.7311  0قبولH 

Scaled explained SS 2.502160 0.4749 0 قبولH 

 ثبات تباين األخطاء(: نتائج اختبار 14جدول رقم )
، متعدداإلنحدار اللقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: BPGبإجراء اختبار 

 F-statistic  ،Obs*R-squared  ،Scaledالمعنوية إلختبارات كل من :  تضح أن مستوى ي
explained SS ( مما يدل على قبول فرض العدم الذ0.05أكبر من ،)ينص على ثبات تباين  ي

 أخطاء نموذج اإلنحدار.
( 12وبناء على ما سبق يمكن استنتاج قيم معلمات معادلة اإلنحدار المتعدد من بيانات جدول رقم)

 ما يلي:ك
Predictability = -1.198+0.0037Consm+0.072062FSize+0.0482Audit+AR (1) =0. 775, 
AR(2)=-0.22 

 

حجم الشركة على لنحدار المتعدد إلى وجود تأثير معنوي موجب إلهذا، وتشير نتائج تحليل ا
ى معنوية أقل من وهي دالة إحصائية عند مستو   tوذلك بإستخدام اختبار  بؤية لألرباحنالقدرة الت

القدرة مكتب المراجعة على  لمستوى التحفظ المحاسبي ونوع (، بينما ال يوجد تأثير معنوي 0.05)
وهي غير دالة عند ( 1.137، 0.203لكل منهم على الترتيب ) tحيث قيمة اختبار بؤية لألرباح نالت

 (.0.05مستوى معنوية أكبر من )
 يالتحفظ المحاسب مستوى  عالقة معنوية بين بوجود القائل الثانيالفرض  رفضمما سبق يتضح 

والقدرة التنبؤية لألرباح الذي تم التعبير عنه بالجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير الناتج من معادلة 
تحليل اإلنحدار البسيط، مع مالحظة إرتفاع قيمة الجذر التربيعي لتباين خطأ التقدير مما يشير 

 .ألرباحإلنخفاض القدرة التنبؤية ل
 .ألرباحا وتمهيد يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين : لثالفرض الثا

نحدار المتعدد بين المتغير التابع إلرتباط وتحليل اإلوالختبار صحة هذا الفرض يتم إجراء تحليل ا
(، حجم consm) ي؛ التحفظ المحاسبيوالمتغيرات المستقلة المتمثلة ف (،Smoothness) تمهيد األرباح

 (.Audit(، ونوع مكتب المراجعة)F Sizeالشركة )
 رتباط بيرسون:إ مصفوفة (1)

 تمهيد األرباح التابع ( قيم معامل إرتباط بيرسون للعالقة بين المتغير15يوضح الجدول رقم)
(Smoothness)  التحفظ المحاسبي )والمتغيرات المستقلة المتمثلة في؛consm( حجم الشركة ،)F 

Size ونوع ،)(مكتب المراجعةAudit). 

Correlation 

Pearson Correlation  Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 

 1.000 ***0.001 (Smoothness) تمهيد األرباح

 .0.2194 **010 (consmالتحفظ المحاسبي )

 0.2729 ***0.001 (F Sizeحجم الشركة ) 

 0.1756 *0.04235 (Auditنوع مكتب المراجعة) 

 .0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من   
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 .0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من   
 .0.001*** دالة عند مستوى معنوية أقل من  
 (: معامل إرتباط بيرسون 15جدول رقم )  

) المتغير التابع(  تمهيد األرباحبين  موجبةيتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط  معنوية 
 ( حيثةالمستقل ات) المتغير وحجم الشركة ونوعية مكتب المراجعة  يمستوى التحفظ المحاسبوكل من 

( وهي دالة عند 0.175، 0.272، 0.219لكل منهم على الترتيب) بيرسون  ارتباط معامل قيمة بلغت
مة بقي رتباط بين تمهيد األرباح وحجم الشركة إعالقة  توجد  هويالحظ أن .0.05من  أقل معنوية مستوى 

بين تمهيد األرباح  إرتباط بينما توجد عالقة 0.001وهي دالة عند مستوى معنوية أقل من  (0.272)
على  مما يدل ،0.01أقل من عند مستوى معنوية  ةوهي دال (0.219)بقيمة  المحاسبي ومستوى التحفظ

رباح ومستوى التحفظ من عالقة اإلرتباط بين تمهيد األبين تمهيد األرباح وحجم الشركة أقوى  أن العالقة
. وهذا يشير إلى أن التحفظ المحاسبي ليس هو السبب الوحيد لتمهيد األرباح حتى وإن كان يالمحاسب

 هنا، إرتباط بينه وبين تمهيد األرباح.
 تحليل االنحدار الخطي المتعدد: (2)

مهيد األرباح( للعالقة بين المتغير التابع )ت( قيم معامالت معادلة اإلنحدار  16يوضح الجدول رقم )
  والمتغيرات المستقلة ) مستوى التحفظ المحاسبي، حجم الشركة، نوع مكتب المراجعة(.

 

 β z. testالمعلمات المقدرة  المتغيرات المستقلة

 مستوى المعنوية القيمة

 .2.248479 4.965207 ***0010 (Constantثابت االنحدار)

 0.0558 2.755707 **0.005 (Consmمستوى التحفظ المحاسبي)

 .0.08129 3.842354 ***001 0 (F Sizeحجم الشركة )

 0.115739 2.548203 **040.0 (Auditنوع مكتب المراجعة)

Dependant : Smoothness=2.248+ 0.0558Consm+ 0.081F Size+0.115 Audit+AR(1)=1.03, AR(2)=-0.238 

R2=68.6%ARCH=0.165 Sig= 0.001*** GARCH= 0.834 Sig= 0.000 AIC= 0.245 SC= 0.4135 HQC= 0.3137 RMSE= 0. 

297 DW= 2.096 

Heteroskedasticity BPG= 0.3711 Sig= 0.543 

AR (1) = 1.03 Z- test= 10.4 sig= 0. 001***     

AR (2) = -0.23 Z- test= -2.37 sig= 0. 01**     

 .0.01** دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 .0.001مستوى معنوية أقل من  *** دالة عند
 (: نتائج معادلة اإلنحدار المتعدد16جدول رقم )

 
 
 
 

 :R)2(التحديد  معامل -1
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 F(، حجم الشركة )consmالتحفظ المحاسبي )؛  ة المتمثلة فيالمستقل اتأن المتغير  يتضح  
Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Auditتمهيد  تغير التابع( لها القدرة على تفسير وشرح التغير في قيمة الم

النسبة إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أوربما لعدم  يباقوترجع   %69بنسبة  (Smoothness)األرباح 
 .إدراجها ضمن النموذج واجبإدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من ال

 : ARCH& GARCH اإلنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -2

نظرا  للتقلبات  (ARCH& GARCH) اختبار استخدام تم ككل النموذج متغيرات معنوية الختبار
الشديدة في المتغير التابع ) تمهيد األرباح( ومن ثم فإن نموذج اإلنحدار وفقا  لطريقة المربعات الصغرى 

(Ordinary Least Square في تقدير المعلمات ال )دي إلى جودة توفيق النموذج بالشكل المناسبؤ ي 
  : Z-Test مستقل غيرالمت معنوية اختبار -3

التحفظ المحاسبي  المستقلة المتمثلة في؛ المتغيرات أن يتضح( z-test) اختبار باستخدام
(consm( حجم الشركة ،)F Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Audit) االنحدار نموذج في معنوية ذات 

 (.0.05) من أقل معنوية مستوى  عند وذلك المتعدد الخطي
 لثبات تباين األخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  -4

 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 0.371104 0.5436  0قبولH 

Obs*R-squared 0.376532 0.5395  0قبولH 

 ثبات تباين األخطاء(: نتائج اختبار 17جدول رقم )
، اإلنحدار المتعددلقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: ARCHبإجراء اختبار 

أكبر من  F-statistic  ،Obs*R-squaredتضح أن مستوى المعنوية إلختبارات كل من : ي
 (، مما يدل على قبول فرض العدم الذي ينص على ثبات تباين أخطاء نموذج اإلنحدار.0.05)

( 16المتعدد من بيانات جدول رقم) وبناء على ما سبق يمكن استنتاج قيم معلمات معادلة اإلنحدار
 كما يلي:

Smoothness = 2.248+ 0.0558Consm+ 0.081F Size+0.115 Audit+AR(1)=1.03, 
AR(2)=-0.238 

 يلمستوى التحفظ المحاسبنحدار المتعدد إلى وجود تأثير معنوي موجب إلهذا، وتشير نتائج تحليل ا
وذلك بإستخدام  ومن ثم إنخفاض جودة الربح، رباح وحجم الشركة ونوع مكتب المراجعة على تمهيد األ

 (.0.05وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ) ARCH& GARCHوفقا  لمعلمة  zاختبار 
وتمهيد  يالتحفظ المحاسب مستوى  عالقة معنوية بين بوجودالقائل  لثالفرض الثا قبولمما سبق يتضح 

نحراف المعياري لصافي الدخل إلى اإلنحراف المعياري لصافي بنسبة اإلالذي تم التعبير عنه  األرباح
لوجود تمهيد مما يشير  القيمة الناتجة من تلك النسبةإنخفاض ، مع مالحظة  التدفقات النقدية التشغيلية

إحداث تباين  يف والمتغيرات األخرى  يتأثير مستوى التحفظ المحاسبب  أرباح وبالتالي إنخفاض جودة الربح
  الدخل وصافي التدفقات النقدية التشغيلية. بين صافي
 .ومستوى الديون  يالتحفظ المحاسب مستوى  توجد عالقة معنوية بين الفرض الرابع: 
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نحدار المتعدد بين المتغير التابع إلرتباط وتحليل اإلوالختبار صحة هذا الفرض يتم إجراء تحليل ا
(، حجم consmتمثلة في؛ التحفظ المحاسبي )والمتغيرات المستقلة الم (،Debt Levelمستوى الديون)

 (.Audit(، ونوع مكتب المراجعة)F Sizeالشركة )
 رتباط بيرسون:إ مصفوفة  (1)

 (Debt Levelمستوى الديون)( قيم معامل إرتباط بيرسون للعالقة بين المتغير التابع  18يوضح الجدول رقم)
(، ونوع مكتب F Size(، حجم الشركة )consmالتحفظ المحاسبي )والمتغيرات المستقلة المتمثلة في؛ 

 . (Auditالمراجعة)

Correlation 

Pearson Correlation  Pearson Correlation Sig. (1-tailed) 

 1.000 ***0.001 (Debt Level) مستوى الديون

 0.4959 ***0.001- (consmالتحفظ المحاسبي )

 0.1895 *0.0435 (F Sizeحجم الشركة ) 

 *0.1935 0.0391- (Auditب المراجعة)نوع مكت 

 .0.05*دالة عند مستوى معنوية أقل من   
 .0.001***دالة عند مستوى معنوية أقل من   
 (: معامل إرتباط بيرسون 18جدول رقم )  

وكل ) المتغير التابع(  مستوى الديون بين  سالبةيتبين من الجدول السابق وجود عالقة ارتباط  معنوية 
 ارتباط معامل قيمة بلغت ( حيثةالمستقل ات) المتغير تحفظ المحاسبي ونوعية مكتب المراجعة من مستوى ال

بينما توجد  .0.05من  أقل معنوية مستوى ( وهي دالة عند 0.193-، 0.495-لكل منهم على الترتيب) بيرسون 
متغير التابع( وهي دالة عالقة إرتباط معنوية موجبة بين حجم الشركة ) المتغير المستقل( ومستوى الديون ) ال

 .0.05عند مستوى معنوية أقل من 
 نحدار الخطي المتعدد:إلتحليل ا (2)

للعالقة بين المتغير التابع )مستوى  ( قيم معامالت معادلة اإلنحدار19يوضح الجدول رقم )
  الديون( والمتغيرات المستقلة ) مستوى التحفظ المحاسبي، حجم الشركة، نوع مكتب المراجعة(.

 β t. test VIFالمعلمات المقدرة  غيرات المستقلةالمت

 مستوى المعنوية القيمة

 ---- 0.732410 -0.554042 0.5807- (Constantثابت االنحدار)

 0.207018 -3.361345 ***0.001 1.152- (Consmمستوى التحفظ المحاسبي)

 0.084132 1.391753 0.1668 1.058 (F Sizeحجم الشركة )

 0.002034 -0.015215 0.9879 1.094- (Auditالمراجعة)نوع مكتب 

Dependant : Debt Level=- 0.732- 0.207Consm + 0.084F Size - 0.0020Audit +AR(1)=0.533 

R2=44.3% F- test= 21.7 Sig= 0.001*** AIC= -1.41 SC= 1.53 HQC= 1.46 RMSE= 0.47 DW= 2.07 

Breusch-Godfrey= 1.304 Sig= 0.164  Heteroskedasticity BPG= 0.4202 Sig= 0.7389 

AR(1)=0.53 t- test= 6.12 sig= 0. 001***    VIF= 1.13 

 .0.001***دالة عند مستوى معنوية أقل من 
 (: نتائج معادلة اإلنحدار المتعدد19جدول رقم )

 :R)2(التحديد  معامل -1

 F(، حجم الشركة )consmمحاسبي )؛ التحفظ ال ة المتمثلة فيالمستقل اتأن المتغير  يتضح  
Size(ونوع مكتب المراجعة ،)Auditلها القدرة على تفسير وشرح التغير في قيمة المتغير التابع ) 
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النسبة إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أوربما  يباقوترجع   %44بنسبة  (Debt Levelمستوى الديون)
 .إدراجها ضمن النموذج واجبلعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من ال

 : F-Test اإلنحدار نموذج توفيق جودة معنوية اختبار -2

 اختبار قيمة أن وحيث ،( F- test) اختبار استخدام تم ككل النموذج متغيرات معنوية الختبار
(F- test )تأثير على يدل مما( 0.001) من أقل مستوى  عند معنوية ذات وهي( 21.7) هي 

(، ونوع مكتب F Size(، حجم الشركة )consmمثلة في؛ التحفظ المحاسبي )المستقلة المت المتغيرات
 .(Debt Levelمستوى الديون)المتغير التابع  ( علىAuditالمراجعة)

  : t-test ةمستقلال اتالمتغير معنوية اختبار -3

( فقط دون consmالمستقل التحفظ المحاسبي ) المتغير أن يتضح( t-test) اختبار ستخدامإب
 في معنوي على مستوى الديون  ذو تأثير -حجم الشركة ونوع مكتب المراجعة –رات األخرى المتغي

 (.0.001) من أقل معنوية مستوى  عند وذلك المتعدد الخطي االنحدار نموذج
 

 (:VIFمعامل تضخم التباين) -4

 بين المتغيرات  المستقلة وبعضها البعض تم Multicollinearity يلتحديد مدى وجود ازدواج خط
 يلكل متغير مستقل على حده مع باق Variance Inflation Factorوهي اختصار  (VIF)حساب 

نحدار الخطي المتعدد إلالمتغيرات المستقلة، وقد اتضح أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج ا
قل من أ VIFمن مشكلة االزدواج الخطي في أيا من هذه المتغيرات حيث أن قيم  يال تعان يالتدريج

 خطير بالنموذج. ي( مما يدل على عدم وجود مشكلة ازدواج خط10)
لقياس اإلرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testإختبار  -5

 :يالتسلسل

 القرار اإلحصائى مستوى المعنوية القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 2.163399 0.1119  0قبولH 

Obs*R-squared 4.430397 0.1091  0قبولH 

 (: نتائج اختبار اإلرتباط التسلسلي20جدول رقم )
أنه ال يوجد إرتباط  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testختبار ايتضح من 

وهى غير دالة عند مستوى معنوية أكبر من  ،(Debt Levelمستوى الديون) تسلسلي في المتغير التابع
 . بين أخطاء النموذج عدم الذي ينص على عدم وجود إرتباط تسلسلي( ومن ثم قبول فرض ال0.05)

 
 

 لثبات تباين األخطاء: Heteroskedasticity Testاختبار  -6

 القرار اإلحصائى المعنويةمستوى  القيمة المحسوبة اإلختبارات 

F-statistic 1.164522 0.3267  0قبولH 

Obs*R-squared 3.509156 0.3196  0قبولH 
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Scaled explained SS 6.035606 0.1099  0قبولH 

 ثبات تباين األخطاء(: نتائج اختبار 21جدول رقم )
 

، اإلنحدار المتعددلقيم األخطاء بنموذج  Heteroskedasticity Test: BPGبإجراء اختبار 
 F-statistic  ،Obs*R-squared  ،Scaledتضح أن مستوى المعنوية إلختبارات كل من : ي

explained SS ( مما يدل على قبول فرض العدم الذي ينص على ثبات تباين 0.05أكبر من ،)
 أخطاء نموذج اإلنحدار.

( 19وبناء على ما سبق يمكن استنتاج قيم معلمات معادلة اإلنحدار المتعدد من بيانات جدول رقم)
 كما يلي:

Debt Level= - 0.732- 0.207Consm + 0.084F Size - 0.0020Audit +AR(1)=0.533 
لمستوى التحفظ  سالبنحدار المتعدد إلى وجود تأثير معنوي إلهذا، وتشير نتائج تحليل ا

وهي دالة إحصائية عند مستوى معنوية   tوذلك بإستخدام اختبار  المحاسبي على مستوى الديون 
مستوى ونوع مكتب المراجعة على  لحجم الشركة(، بينما ال يوجد تأثير معنوي 0.05أقل من )

( وهي غير دالة عند 0.015 - ،1.391لكل منهم على الترتيب ) tحيث قيمة اختبار يون الد
 (.0.05مستوى معنوية أكبر من )

التحفظ  مستوى  بين سالبة عالقة معنوية بوجودالقائل  الرابعالفرض  قبولمما سبق يتضح 
 .لملكيةبنسبة إجمالي الديون لحقوق ا الذي تم التعبير عنه ومستوى الديون  يالمحاسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :النتائج والتوصياتالرابع  القسم
  :نتائجال أواًل:
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يوفر خلفية لمشكلة البحث  ي توفير إطار نظر  يتمثل الهدف من القسم األول والثاني ف
وكل  يوعناصرها، بينما استهدف القسم الثالث توفير دليل حول مدى وجود عالقة بين التحفظ المحاسب

 يضوء ما سبق يمكن أن تتمثل النتائج الت ييون، وفدالمحاسبية ومستوى ال من محددات جودة األرباح
 : يتوصلت إليها الباحثة فيما يل

 ي، كإحدى آليات القضاء على ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين مستخدميالتحفظ المحاسب أن -1
شيط أسواق المال تن يالتقارير المالية، أصبح ينال قدرا  كبيرا  من اإلهتمام، لما له من دور ف

 وترشيد القرارات اإلقتصادية. 

 ي، نظرا  لدوره ف2008عقب األزمة المالية العالمية عام  يتزايدت الحاجة للتحفظ المحاسب -2
 خفض حالة عدم الثقة وعدم التأكد المحيطة بالمستثمرين والمقرضين. 

الربحية، وإحدى سمات  قيد على اإلدارة للحد من ممارسات إدارة ييعتبر التحفظ المحاسب -3
األموال وتكاليف التقاضي وغيرها من خفض تكلفة  يتساعد ف يالتقارير المالية عالية الجودة الت

  .وتحسين بيئة األعمال ، مما ينعكس على نمو الشركة مستقبال  اآلثار

سياسات القوى التي تلزم بتطبيق  يالدول ذات النظام القانون يف يتزداد نفعية التحفظ المحاسب -4
 التحفظ المحاسبي. 

  :يمثلت نتائج الدراسة التطبيقية فيما يلت  -5

عام الحالي على ربحية السهم للربحية السهم العادي للعام السابق لمعنوي موجب  تأثيريوجد  -
 ستمرارية األرباح.امما يعبر عن 

مما يعبر  رباحستمرارية األاو مستوى التحفظ المحاسبي  عالقة إرتباط معنوية موجبة بينيوجد  -
 .عن إرتفاع جودة األرباح

يوجد تأثير معنوي موجب لمستوى التحفظ المحاسبي وحجم الشركة على استمرارية الربح، بينما  -
 ال يوجد تأثير معنوي لنوعية مكتب المراجعة على استمرارية األرباح.

قدرة التنبؤية العلى  ونوعية مكتب المراجعة مستوى التحفظ المحاسبيل تأثير معنوي ال يوجد  -
، مع مالحظة ، مع وجود تأثير معنوي لحجم الشركة على القدرة التنبؤية لألرباحلألرباح

انخفاض جودة األرباح، وقد يرجع ذلك إلى كبر حجم  وبالتاليانخفاض القدرة التنبؤية لألرباح 
فيما  يةقو  وصا  مع وجود عالقة إرتباطصبشكل يقلل من القدرة التنبؤية لألرباح، خ الشركات

 .حجم الشركة والقدرة التنبؤية لألرباح بين

ونوعية مكتب المراجعة  يوجد تأثير معنوي موجب لمستوى التحفظ المحاسبي وحجم الشركة -
فقد ساعد التحفظ المحاسبي في  .مما يعبر عن إنخفاض جودة األرباح على تمهيد األرباح

التشغيلية. وتعتقد الباحثة أن ذلك قد إحداث تباين بين صافي الدخل وصافي التدفقات النقدية 
ستخدام إدارة الشركة للتحفظ غير المشروط  دون التحفظ المشروط بشكل يحقق ايرجع إلى 
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أهدافها، وترى الباحثة أنه بتوفير قدر معقول من الرقابة يمكن الحد من استخدام التحفظ 
أن  اح. مع مالحظةالمحاسبي غير المشروط بالشكل الذي يتسبب في إحداث تمهيد لألرب

عالقة اإلرتباط بين تمهيد األرباح وحجم الشركة أقوى من عالقة اإلرتباط بين تمهيد األرباح 
ومستوى التحفظ المحاسبي. وهذا يشير إلى أن التحفظ المحاسبي ليس هو السبب الوحيد لتمهيد 

 األرباح حتى وإن كان هنا، إرتباط بينه وبين تمهيد األرباح.
عنوي سالب لمستوى التحفظ المحاسبي على مستوى الديون، بينما ال يوجد تأثير يوجد تأثير م -

معنوي لكل من حجم الشركة ونوعية مكتب المراجعة على مستوى الديون، فقد ساعد وجود 
التحفظ المحاسبي في الحد من مستوى التمويل الخارجي. وتعتقد الباحثة أن السبب يرجع إلى 

سيلة رقابية على إدارة الشركة تجعلها ال تفكر في التوسع في أن التحفظ المحاسبي يمثل و 
 التمويل الخارجي إال عند الضرورة الملحة التي تعكسها تقارير مالية متحفظة.

وكل من استمرارية األرباح وتمهيد األرباح ومستوى حجم الشركة  عالقة إرتباط معنوية موجبة بينيوجد  -
 ة في جودة األرباح ودرجة التمويل الخارجي.الديون. وهذا يشير لتأثير حجم الشرك

ال يوجد تأثير معنوي لنوعية مكتب المراجعة على استمرارية األرباح والقدرة التنبؤية ومستوى  -
تمهيد األرباح. و نوعية مكتب المراجعة  ة موجبة بينمعنوي عالقة ارتباط، مع وجود الديون 

، وهل يرجع ذلك للتحفظ ذلك التأثيراألمر الذي يتطلب المزيد من البحث لمعرفة أسباب 
 المحاسبي بشكل عام، أم يتحكم نوعية التحفظ المحاسبي في تلك العالقة.

  :التوصيات :ثانياً 
، مع إجراء رقابة دورية من قبل يتطبيق التحفظ المحاسببالباحثة بإلزام كافة الشركات  يتوص -1

لتجنب  يلسليم للتحفظ المحاسبلتحقق من التطبيق الالجهات المسئولة عن أسواق المال 
  للشركات. يإدارة األرباح، مما ينعكس بالسلب على األداء المال يممارسات اإلدارة ف

ترشيد القرارات  يودوره ف يتؤكد على نفعية التحفظ المحاسب يزيادة البحوث التب توصي الباحثة -2
 (FASB)ير المحاسبة المالية اإلقتصادية ألصحاب المصالح، كمحاولة لمواجهة إعتقاد مجلس معاي

 ة.ات المحاسبيبإعتباره يتعارض مع حيادية المعلوم يالناقدة للتحفظ المحاسب
على تطبيق التحفظ غير المشروط وذلك للحد من فرض قيود أكثر قوة وصي الباحثة بضرورة ت   -3

 إدارة الربحية. إدارة الشركات ب قيام
عية مكاتب المراجعة وتمهيد األرباح في ظل وجود التحفظ وصي الباحثة بدراسة العالقة بين نو ت -4

المحاسبي بنوعيه المشروط وغير المشروط، لتحديد مدى وجود تأثير لنوع التحفظ المحاسبي 
 على تلك العالقة.

وتخفيض أتعاب المراجعة ومدى تأثير حوكمة  يوصى الباحثة بدراسة العالقة بين التحفظ المحاسبت  -5
 العالقة. الشركات على هذه
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