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العالقة بین التحفظ المحاسبي وأسعار أسھم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالیة
(دراسة تطبیقیة على عینة من المصارف السودانیة)

د. فاطمة احمد الھادي أحمدد. عبد المطلب عثمان محمود دلیل
المساعدوالتمویلالمحاسبةأستاذةالمشاركوالتمویلالمحاسبةأستاذ
والتكنولوجیاللعلومالبیانكلیةوالتكنولوجیاللعلومالبیانكلیة

الملخص:
السودانیةالمصارفعنالصادرةالمالیةالقوائمفيالتحفظمستوىتحدیدإلىالدراسةھدفت

األثربیانم،2017-2013منالفترةخاللالمالیةلألوراقالخرطومسوقفيفيالمدرجة
سوقفيالمدرجةالشركاتلدىللسھمالسوقیةالقیمةعلىالمحاسبيالتحفظلسیاسةالمترتب

للسھمالسوقیةوالقیمةالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظبینالعالقةإیجادالمالیة،لألوراقالخرطوم
النتائجمنعددإلىالدراسةوتوصلتالمالیة.لألوراقالخرطومسوقفيالمدرجةالشركاتلدى
السودانیةالمصارفعنالصادرةالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظمنمرتفعمستوىوجودمنھا

عليالمالیةالقوائمفيالمحاسبيللتحفظأثروجودالمالیة،لألوراقالخرطومسوقفيالمدرجة
بینعالقةوجودالمالیة،لألوراقالخرطومسوقفيالمدرجةالشركاتلدىللسھمالسوقیةالقیمة

الخرطومسوقفيالمدرجةالشركاتلدىللسھمالسوقیةوالقیمةالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظ
بھدفالماليالسوقعليالمشرفةالھیئةبھتقومالذيالدوربتفعیلالدراسةأوصتالمالیة.لألوراق

تفعیل الرقابة علي عملیة اإلقرار المالي.
سعر السھم، القیمة السوقیة.: التحفظ المحاسبي، القوائم المالیة،الكلمات المفتاحیة

Abstract
The study aimed to determine the level of the accounting conservative in the financial

report of the Sudanese banks that are dealing in the Khartoum stock exchange for
2013-2017. Also studying the impacts of the accounting that are dealing in the Khartoum
stock exchange also examing the prelateship between accounting conservatism of the
financial reports and the share market value
The important results that are found by the study, firstly, there is a high level form the

accounting conservatism in financial reports of the Sudanese banks that are dealing in the
Khartoum stock exchange. Secondly, accounting conservatism in the financial reports
influence on the share market value for the companies that are trading in ghe market .



The study is are commending to activate the role the administration of the stock market in
order to active the censorship on the financial acknowledgement .
Keywords: Accounting Conservatism, Financial Reports, Share Price, Market Value.

المقدمة:
فيجليبشكلسادتعاماًقبوالًالمقبولةالمحاسبیةالمبادئأحدالمحاسبيالتحفظیعتبر

أركانمنركنأھمیمثلأصبحأنھدرجةإلىبھالمحاسبیناھتمامبلغإذالعملیة،الممارسة
منمجموعةبیناالختیارمشكلةالمحاسبفیھایواجھالتيالحاالتفيوخاصةالعملیة،الممارسة

البدائل، فإنھ یختار البدیل الذي یتفق مع التحفظ المحاسبي.
المحاسبي،التحفظبموضوعالمالیةالمحاسبةمجالفيالباحثیناھتمامتزایدلوحظوقد

مالئمةعلىالكبیرتأثیرهبسببوذلكاألخیرة،الخمسالسنواتخاللاألبحاثھذهوتیرةوازدادت
اختیاراتخاللمنللمحاسبةالتحفظيالدورویظھرالمالیة،بالقوائمالواردةالمحاسبیةالمعلومات

المكاسبعناإلعالنبعدمالحسبانفيالمحتملةالخسائروأخذباألرباحاالعترافلتأجیلاإلدارة
المنشأةأعمالنتائجإظھاربھدفاألصولوإھالكوالمخصصاتالنفقاتفيوالمبالغةالمتوقعة،
زیادةظاھرةأصبحتوقدعلیھ،المتعارفالمحاسبیةالمبادئإطارفيذلكویتممتحفظة،بصورة
عنالتقریرتزایدبعدخاصةالمعاصرالمحاسبيللبحثرئیسةقضیةالمالیةالقوائمفيالتحفظ

قبلمنالمحاسبيالتحفظویسھمالمالیة،القوائمفيالتحفظتزایدمعالشركاتقبلمنالخسائر
الماليالسوقكفاءةمدىعنالكشففيالماليالسوقداخلالمدرجةالعامةالمساھمةالشركات
ماسوقفيبالتحفظالمالیةالقوائمبعضتمتعأنإلىالسابقةالدراساتبعضأشارتحیثالناشئة،

یزید من كفاءة السوق المالي.
مشكلة الدراسة:

حیثبالشركةالصلةذاتاألطرافمختلفبینالمصالحتعارضفيزیادةالشركاتتواجھ
باقيحسابعليالذاتیةمنافعھالتعظیمایجابيبشكلالشركةأعمالنتائجإظھارإلىاإلدارةتسعي

تماثلعدمإلىالمصالحفيالتعارضھذاعننتجوقدوالدائنین،األسھمحملةخاصًةاألطراف
تماثلعدماإلدارةالستخداماحتمالیضعالذياألمراألخرى،واألطرافاإلدارةبینمعلومات

یعدالتيالمحاسبیةالسیاساتاختیارخاللمنآخرإلىطرفمنالثروةلتحویلھذاالمعلومات
والمالیة،األسواقفياالقتصادیةالتقلباتتزایدإلىباإلضافةأبرزھا،بلأحدھا،المحاسبيالتحفظ



زیادةطریقعنبالسوق،التنافسیةقدراتھاعلىللحفاظصعبمحكعلىالشركاتتضعالتي
البحثمشكلةصیاغةویمكنالسوقفيأسھمھاأسعارزیادةعلىالمحافظةوبالتاليالسوقیة،قیمتھا

في التساؤالت اآلتیة:
الشركاتلدىللسھمالسوقیةالقیمةعلىالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظأثرھوما-

المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالیة.
السوقیةوالقیمةالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدھل-

للسھم لدى الشركات المدرجة فسوق الخرطوم لألوراق المالیة.
أھمیة الدراسة:

تتمثل أھمیة الدراسة في جانبین ھما:
األھمیة  العلمیة للدراسة:-

التيالمھمةالمحاسبیةالمبادئمنباعتبارهالمحاسبيالتحفظلمستوىالمتوقعالدورمنتبرز
فيالعلمیةالجھاتمنالعدیدنادتوقدالمنشورة،المحاسبیةالمعلوماتجودةعلىمھمتأثیرلھا

إضافةالحالیةالدراسةوتعدالموضوع.ھذابدراسةاالقتصادیةوالعواملالتشریعاتحیثمنبیئات
للدراسة من خالل التطبیق على بیانات تخص الشركات المدرجة في سوق األوراق المالیة.

األھمیة  العملیة للدراسة:-
المنشورةالمالیةالمعلوماتجودةبتحسینالدولةجانبمنالمتزایداالھتمامالدراسةتواكب

العدیدقراراتعلىأثرمنلذلكلماالناشئةالمالیةاألسواقفيالمحاسبيالتحفظقیاسأھمیةوتزداد
من األطراف من منظمي السوق المالیة والمستثمرین وغیرھم من األطراف ذات العالقة.

أھداف الدراسة :
سوقفيفيالمدرجةالسودانیةالمصارفعنالصادرةالمالیةالقوائمفيالتحفظمستوىتحدید.1

م.2017-2013منالفترةخاللالمالیةلألوراقالخرطوم
سوقفيالمدرجةالشركاتأسھمأسعارفيالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظأثربیان.2

الخرطوم لألوراق المالیة.
سوقفيالمدرجةالشركاتأسھموأسعارالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظبینالعالقةإیجاد.3

الخرطوم لألوراق المالیة.
فرضیات الدراسة:



الخرطومسوقفيالمدرجةالشركاتأسھمأسعارعليالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظیؤثر-1
لألوراق المالیة.

سوقفيالمدرجةالشركاتأسھمأسعارالمحاسبيالتحفظبینإحصائیةداللةذاتعالقةھناك-2
الخرطوم لألوراق المالیة.

نموذج الدراسة :
المتغیر المستقل                                                 المتغیر التابع

2000Beaver(,نموذج & Ryan(
حدود الدراسة :

سوق الخرطوم لألوراق المالیة.عینة من المصارف السودانیة المدرجة فيحدود مكانیة:
فيوأثرهالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظمستوىقیاسدراسةفيتختصر:موضوعیةحدود

أسعار األسھم.
مصطلحات الدراسة:

.وعدم االعتراف باألرباح المتوقعةھو األخذ في االعتبار كل الخسائر المتوقعة،:التحفظ المحاسبي
.)سعر السھم في نھایة العامھو سعر إغالق السھم في السوق (السعر السوقي للسھم:

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
مفھوم التحفظ المحاسبي:

والحذرالحیطةلمفھومانعكاساًتعتبرالتيالمحاسبیةالقواعدمنالعدیدالمحاسبةروادقدم
المشكوكالدیونمخصصاتوتكوینالمخزون،علىأقلأیھماالسوقأوالتكلفةقاعدةتطبیقومنھا

ویعرف).1967:7(نمر،السدادعلىالمدینقدرةعدمعلىالدلیلوجودقبلحتىتحصیلھافي
فيالمبالغةعدمیعنيوھذاالخسائر،كافةتوقعمعاألرباحتوقع"عدمبأنھالمحاسبيالتحفظالبعض
یترتبوبالتاليالفعلیة،األرباحمنأكبرالمالیةالقوائمفيظاھرةاألرباحأنبینتإذاحیثاألرباح

التحفظلقيھذاوعلىالمشروعرأسمالتخفیضوبالتاليالمالرأسمنأرباحتوزیعھذاعلى



Ross(المحاسبي and watts, 2002: الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسعرفكما).2
International Accounting Standards Board ( IASB(خاللمنالمحاسبيالتحفظ

سریةاحتیاطاتخلقتعنيالالمحاسبيالتحفظممارسةأنعمىالمالیةالقوائموعرضإعدادإطار
لاللتزاماتمعتمدةمبالغةأووالدخللألصولمتعمدتقلیلأوفیھا،مبالغمخصصاتوضعأو

المصداقیةخاصیةفیھاتتوفرفلنوعلیھمحایدةالمالیةالقوائمتكونالعندھاحیثوالمصروفات
)11:Blyss, 1924.(

أھمیة التحفظ المحاسبي:
الممارساتعنللتعویضالمحاسبيالتحفظأھمیةللمحاسبةاألمریكیةالجمعیةناقشت

وأشارتالملكیة(األصول)حقوقصافيعنالتقریرفياإلدارةتتبعھاالتياألخالقیةغیرالمحاسبیة
وأناألخرى،عنالغربیةبالدولالمحاسبیةالبیئةمنیختلفالمحاسبيالتحفظأنإلىالجمعیة
التحفظأنعلىوأكدتالمالیة،القوائمإعدادفيتحفظاًالدولأكثرمنُتعداألمریكیةالمتحدةالوالیات

التحفظأھمیةتظھرأھمیةأنكما.)2008:215الملك،(عبدللمستثمرینحمایةیوفرالمحاسبي
أدتوالتيواآلخرالحینبینالعالمياالقتصادیواجھاالتيالمالیةاألزماتأوقاتفيالمحاسبي

مدیريمنالكثیرقادمماالوكالة،تكالیفأعباءوزیادةالماليالفشللمواجھةالشركاتمنبالكثیر
الخاصةالمعلوماتاستغاللخاللمنالحقیقیةاألرباحعلىالتأثیرأوللتالعبالشركاتتلك

التحفظأھمیةیتضحكما).2014:183بھا(النجار،یعملونالتيالشركاتعنلدیھمالمتوفرة
المحاسبي في:

العتبارهوذلكالمحاسبیة،المعلوماتجودةومكوناتأساسیاتأھممنیعدالمحاسبيالتحفظأن-1
لحملةالثقةیعطيمابقدرالمالیة،بالقوائمالواردةالمحاسبیةالبیاناتموثوقیةفبقدرأساسیةسمة

السندات والمساھمین في مدى صحة تكلفة دیون الشركات.
المحاسبیةاألرباحوخاصةالمحاسبیةالمعلوماتجودةزیادةإلىیؤديالمحاسبيالتحفظإن-2

تكلفةانخفاضذلكوأثرالمحاسبيالربحعلىالسارةاألخبارانعكاسوقتیةلزیادةوذلك
المحاسبي(عادلبالربحبالتنبؤالمالیینالمحاسبینمقدرةزیادةعلىذلكوانعكاساألموال،
).2017:357وقاسم،

أھداف التحفظ المحاسبي:
للمعلوماتالمالئمةمستوىوزیادةالمالیةالقوائممصداقیةتعزیزفيالمحاسبيالتحفظیساھم-1

المحاسبیة.



إن استخدام التحفظ المحاسبي یساعد على عدم إفالس وانھیار الشركات.-2
ج- إن إعداد تقاریر مالیة متحفظة ھو مطلب للمساھمین والمقرضین.

إعدادفيالمتعلقةوالتوقعاتللتكھناتالتأكدعدمحالةلتخفیفكدرعیستخدمالمحاسبيالتحفظ-8
القوائم المالیة.

إعدادفيالمحاسبلھایتعرضالتيالتأكدعدمحالةلمواجھةالمناسبةاألداةالمحاسبيالتحفظیعده-
).2014:916والقضاة،المالیة(إقبالالقوائم

:أنواع التحفظ المحاسبي
مننوعینبینالتمییزعلىالمحاسبيالتحفظلدراسةتناولھافيالتطبیقیةالدراساتاستقرت

Beaverھما(المحتملةباإلجراءاتالرتباطھوفقاًالتحفظ and Ryan, 2005: 269-309:(
المشروط:التحفظ-1

القیمةتخفیفعنھاینشأوالتيالمحتملةاالقتصادیةباألحداثالتحفظمنالنوعھذایرتبط
الممارساتأمثلةومنصحیح،العكسولكنفقطالمواتیةغیراألحداثحالةفيلألصولالدفتریة

فياالضمحاللبخسائرواالعترافالمحتملة،بالخسائراالعترافالمشروطةالمتحفظةالمحاسبیة
بھدفوذلكالمخزونلتقییمأقلأیھماالسوقأوالتكلفةسیاسةوتطبیقاألجلطویلةاألصولقیمة

بسمتینالمشروطالتحفظویتسمالمتالزمة،االقتصادیةالخسائرلتعكسالمحاسبیةاألرباحتخفیض
ھما:

- أنھ تحفظ الحق.
-أنھ تحفظ مرتبط باألحداث االقتصادیة المحتملة.

الدلیلوتوفرتحققھاعندإالبالمكاسباالعترافیتمالالتأكدعدمحالةظلفيأنھیستنتج
التحفظآخرعرفكماتتحقق.لمولوحتىبالخسائراالعترافیتمبینماتحقیقھاعلىالكافئ

االقتصادیة.بالخسائراالعترافتسریعأنھعلىConditionalالمشروط
المشروط:غیرالتحفظ-2

منبطبیعتھامتحفظةمحاسبیةسیاساتلتطبیقاإلدارةاختیارنتیجةالمشروطغیرالتحفظینشأ
لكناألصول،صافيقیمةفيالمبالغةعدمإلىتھدفااللتزام،تسجیلأوباألصلاالعترافبدایة
قیمتھاعناألصوللصافيالدفتریةالقیمةتخفیضنتیجةمسجلةغیرمتوقعةشھرةعنھاینشأ

المخزونتكلفةتحدیدالمشروطة،غیرالمتحفظةالمحاسبیةالممارساتأمثلةومناالقتصادیة.



وكذلكالثابتة،لألصولالمعجلاإلھالكطرقواختبارأوالً)یصرفأوالًالوارد(طریقةباستخدام
االعتراف بتكالیف البحوث والتطویر كمصروف في الفترة التي تحقق فیھا بدالً من رسملتھا.

ألخرىفترةمنالدخلصافيعلىمنتظمتأثیرلھسیكونالمشروطغیرالتحفظأنیالحظ
معالجتھامنبدالًإیراديكمصروفوالتطویرالبحوثتكالیفمعالجةعندیتضحالذيالتأثیروھو

القیمةفيمنتظمتخفیضعلیھیترتبالدخلصافيعلىالمنتظماألثرھذارأسمالي،كمصروف
تأثیرلھیكونالمشروطالمحاسبيالتحفظأنونجدالمالي.المركزبقائمةاألصوللصافيالدفتریة

ومقدارتوقیتفيتتحكمالتياالقتصادیةباألحداثارتباطھنتیجةالدخلصافيعلىمنتظمغیر
االضمحاللخسارةتحدیدعندیتضحالذيالتأثیروھوبھا،االعترافیجبالتيالمتوقعةالخسائر

بقائمةاألصوللصافيالدفتریةالقیمةفيمنتظمغیرتخفیفعلیھیترتبوالذياألصول،قیمةفي
المركز المالي.

):59-2004:57(محمد،ھيالمحاسبيالتحفظأنواعأنالبعضوضحكما
من حیث اإللزام-1

یمكن تصنیف التحفظ المحاسبي من حیث اإللزام إلى نوعین ھما:
قوانینأومعین،محاسبيلتنظیملمتطلباتاالستجابةعنینشأالذيوھواإلجباري:التحفظ-1

خارجةقراراتعنبناءاًیتمالتحفظمنالنوعھذاأنأيذلك،غیرأوالتجاريللنشاطمنظمة
عن رغبة إدارة الشركات.

لتحقیقسعیاًالشركةإدارةتحددھاماغالباًداخلیةقراراتعنینشأفھووھواالختیاري:التحفظ-2
أھداف معینة من خالل االختیار بین بدائل القیاس واإلفصاح المحاسبي.

من حیث مدى االستمرار-2
یمكن التمیز بین نوعین من التحفظ ھما:

غالباًوالتيالزمن،عبرمستمرةبصفةتتمالتياإلداریةاالختیاراتتلكإلىویشیرالدائم:التحفظأ-
أومعینة،بإجراءاتإلزامسلطةلھاالشركةعنخارجیةجھاتتفرضھاإجباریةتحفظاتتكونما

تلك التحفظات المرتبطة بتحقیق األھداف اإلستراتیجیة لإلدارة.
والظروفالمواقفباختالفتعدیلھایتمالتياإلدارةاختیاراتإلىیشیروھوالمؤقت:التحفظب-

یقتصرالمحاسبيالتحفظمنالنوعھذافأنلذلكاتخاذھا،یتمالتيالقراراتفيالتغیرالمحیطة،أو
على استخدام سیاسات محاسبیة بدیلة تحقق أھداف محددة في فترة زمنیة معینة.

من حیث الدرجة-3



یمكن التصنیف بین نوعین من التحفظ ھما:
األعمالبنتائجللوصولتھدفمحاسبیةلسیاساتاإلدارةاختیارمنیتمدرجة:قدألقصىالتحفظأ-

الخسائرلزیادةالخسائرتصفیةسیاسةاستخدامذلكمثالالمستھدفة،دوافعھایحققمستوىألقصى
ألقصى حد ممكن أو تخفیض الربح ألدنى حد ممكن عند تغیر إدارة الشركة.

خارجیةلمتطلباتكاستجابةالمتحفظةالمحاسبیةالسیاساتاختیاریكونفقددرجة:ألدنىالتحفظب-
عن الشركة، ولیس بھدف تحقیق أھداف إداریة معینة.

من حیث النطاق-4
یمكن التصنیف بین نوعین من التحفظ ھما:

وأصولونفقاتإیراداتمنالتحفظعناصرلكافةاإلدارةاختیارخاللمنیتمكلي:تحفظأ-
أكثرالمحاسبيالمعلوماتنظاملجعلوالتقدیراتوالسیاساتالطرقفيتغیراتوإجراءوالتزامات،

تحفظاً.
مرحلیةأھدافتحقیقبھدفمعینة،لعناصرمحددةمحاسبیةباختیاراتیرتبطفھوجزئي:تحفظ-3

النسب،أوالعالقاتبعضفيللتحكممتحفظةمحاسبیةسیاساتاختیارذلكومثالجزئیة،أو
كالسیولة ورأس المال العامل في مرحلة إبرام عقود الدیون.

من حیث أبعاد التأثیر-5
التحفظھمابعدینخاللمنالمالیةالقوائمعلىیؤثرالمحاسبيالتحفظأنالبعضیرى

إلىالشركاتیدفعالذيالتحفظذلكبأنھالسابقالتحفظإلىیشارحیثالالحقوالتحفظالسابق
ارتفاعظلفيالمستقبلیةالنقدیةبالتدفقاتالتنبؤأساسعلىوااللتزاماتاألصولعنالمحاسبة

رسملتھا.منبدالًالفترةتخصكمصروفاتاستثماریةبنفقاتاالعترافذلكمثالالتأكد،عدمدرجة
والمتمثلةالسارة،المستقبلیةباألحداثاالعترافتأجیلخاللمنیتمالذيفھوالالحقالتحفظأما
خسائربأيالمعجلواالعترافالزیادة،تلكتحققحینإلىاالقتصادیةالقیمفيارتفاعأيفي

,Lara(السارةغیرالمستقبلیةباألحداثالتنبؤنموذجحسبمتوقعة 2012: 16.(
دوافع التحفظ المحاسبي:

یلي:تتمثل أھم دوافع ومبررات التحفظ المحاسبي فیما
العملیة التعاقدیة.1

للشركة،بالنسبةمتعارضةمصالحوذاتمختلفةأطرافبینتتمالتيتلكبالتعاقداتیقصد
لتفسیرالمحاسبيالفكرقبلمنقدمتالتيالمبرراتأوالتفسیراتوأقدمأھمالتعاقديالدافعویمثل



حقوقلھامعنویةمستقلةكشخصیةللشركةینظروأصبح).2013:147المحاسبي(محمد،التحفظ
ملزمةتكونالتعاقداتوھذهاآلخرین،األشخاصمعالتعاقداتإجراءفيالحقتملكفھيعدیدة،

نتیجةللمساھمینكوكالءالعقودتلكوتنفیذبإبراماإلدارةتقومماوعادةالشركات،ألصحاب
باعتبارھاللمالكتنظرالتيالوكالةنظریةظھورإلىأدتوالتياإلدارة،عنالملكیةالنفصال
فظھرتالمصالحلتعارضونظراًكوكیل،اإلدارةإلىالقراراتاتخاذسلطةیفوضالذياألصیل

اإلدارةبینالمنفعةاختالفعنتنتجوالتيالوكالةبمشاكلتسمىالتيالمشاكلمنمجموعة
إلىالمساھمینفیسعىوالمقرضین،المساھمینرأسھموعلىالمصالحذوياألخرىواألطراف

مكافآتمنعوائدھاتعظیمإلىاإلدارةتسعىالشركة،بینماقیمةتعظیمخاللمنثروتھمتعظیم
Blunck(الشركةبقیمةأضرتلوحتىوحوافز et al.2007:1-11.(

یضمنحیثالدین،عقودفاعلیةزیادةفيیسھمالمحاسبيالتحفظأنیتبینسبقماخاللمن
مبالغبشكلاألرباحتوزیعمنالحدوبالتاليباألرباح،االعتراففيصرامةأكثرسیاساتللدائنین

الحوافزمجالفيفعالةتعاقدأداةیعدأنھكماالتزاماتھا،لسدادأكبرفرصةللشركةیتیحممافیھ،
والدین ألن الشيء المثالي لتلك العقود أن تبرم وفقاً لمعلومات محاسبیة متحفظة.

الدعاوي القضائیة.2
لزیادةوذلكالعالم,مستوىعلىالكبیرةالمنشآتمنالعدیدإفالسالقرنھذابدایةشھدت

منھامحاولةفيأرباحھاوكذلكأصولھا,قیمةتضخیمومحاولتھاالمنشآتبھذهالخاصةالمدیونیة
إلى%4.01منالكبرىالمنشآتبیناإلفالسمعدالتارتفعتفقدالقروض,منمزیدعلىللحصول

Enronو()Xerox(مثلالشركاتمنالعدیدالنھیار2002عامفيوكذلك2001عامفي4.09%
Global(وإخفاءاألرباح,فيالمغاالةالمحاسبیة,واألخطاءوالغشالعبثمنھااألسبابمنللعدید

التحفظإلىالحاجةزیادةإلىأدتالتيالعواملأكثرومن).2011:22(محمد،والتضلیلالمعلومات
القانونیةالمسؤولیةوزیادةعام,بشكلوالمراجعینالمحاسبینمقاضاةمخاطرنشأةھوالمحاسبةفي

والعقوباتالقضائیةالدعاويمخاطرتقلصتكلماانھالسابقةالدراساتمعظمكشفتحیثعلیھم,
ممارساتزیادةھيوالنتیجةالمحاسبي,التحفظممارساتحجمتقلصكلماالنظامیةوالجزاءات

الداخلیةاألطرافبینالمعلوماتتماثلعدممشاكلزیادةثمومنالشركات,قبلمنوالغشالتالعب
المعلوماتتماثلعدممشاكلزادتكلماواالحتیالالغشحاالتزادتكلماآخروبمعنىوالخارجیة,

تقلیصبغرضالمحاسبيالتحفظممارساتإلىالحاجةزادتكلماالقضائیةالدعاويمخاطرزادكلما
(أحمد،القضائیةالتكالیفأوالتعویضاتقیمةفيالمتمثلةالقضائیةبالدعاويالمرتبطةالمخاطر

2010:51.(
ذويالمختلفةاألطرافحمایةفيكبیردوریلعبالمحاسبيالتحفظأنیتبینسبقماخاللمن

لمواجھةكآلیةیستخدمحیثالقانونیة,للمسائلةالتعرضتجنیبھمفيالمساھمةخاللمنبالشركةالعالقة
بینالمعلوماتتماثلعدملمواجھةآلیةانھكماالمختلفةاألطرافبینتظھرالتيالخاصةالمشاكل

األطراف مما أدى إلى زیادة الحاجة إلى تطبیق ممارسات التحفظ المحاسبي.
المبررات الضریبیة.3



عنھتحسبالذياألساسھویعتبرالمحاسبيالربحرقمفإنالمجتمعاتمنمجتمعأيفي
لكافةإلزامویمثلالتشریعیة,الھیئاتبواسطةالمجتمعفيیحددالضریبةسعرأنوحیثالضریبة,
رقمفيالتالعبھوعلیھاالمستحقةالضریبةلتخفیضمنشأةأيلدىالوحیدةالسبیلفإنالمنشآت,

المحاسبیةللسیاساتاإلدارياالختیارعلىالضریبیةاالعتباراتھذهتؤثروبالتاليالحسابي,الربح
القدممنذالدخلضریبةوترتبطبینھا.منلالختیارحریةووجودالمحاسبیةالسیاساتلتعددنظراًوذلك

بینمنوالمعدةعنھاالمعلناألرباحقیمةمعطردیاًالضریبةتلكقیمةوتتناسبعنھا,المعلنباألرباح
تؤثرلذلكالشركة,جانبمنبینھامناالختیارلإلدارةیمكنالتيالمحاسبیةالسیاساتمنمجموعة
قیمةإظھارإلىالشركاتبعضتلجأحیثالربح,احتسابكیفیةعلىكبیرتأثیرالدخلضریبة

بھدفوذلكالحقیقة,قیمتھامنبأعلىالمصروفاتقیمةوإظھارالحقیقةقیمتھامنبأقلاإلیرادات
أنبشرطالمالیةالقوائمإعدادفيمتحفظةسیاساتإتباعیتموھناالمستحق,الضریبيالعبءتخفیض

أنإلى)2013(الجارجي،أشارالصددھذاوفيالمتحفظة,المحاسبةقواعدالضریبیةالسلطاتتقبل
محققةغیرخسائرحدوثإلىتشیرمعینةبأحداثالمرتبطالشرطيالتحفظتقبلالضریبةالسلطات

وفیماالتكلفة,عنللمخزونالسوقیةالقیمةانخفاضأوالتكلفةعنالثابتةاألصولقیمةانخفاضمثل
علىالملموسةغیراألصولتكالیفكتحمیلمعینةبأحداثالمقترنغیرالشرطيغیربالتحفظیتعلق

قائمة الدخل في نفس السنة فإن السلطات الضریبة ال تقبل بھ.
العوامل التنظیمیة.4

إعدادوكیفیةالمحاسبةمھنةتنظیمشكلبتحدیدالمعنیةالجھاتالمحاسبيبالتنظیمیقصد
كأحدالمحاسبةمعاییربوضعالمعنیةالجھاتفيوتتمثلالمحاسبیة،والسیاساتالمحاسبیةالمبادئ
بتلكااللتزامبمتابعةمعینةأخرىوجھاتالدوليالمستوىعلىالمحاسبیةالسیاساتتنظیمأشكال

علىمفروضةواجتماعیةسیاسیةضغوطتشكلھاالجھاتھذهعلىتقعمسئولیةوھناكالمعاییر،
وتظھرالمحاسبي,التحفظعلىالطلبزیادةإلىالحاجةمبرراتتظھرالمعاییرواضعيالمشرعین

ألزماتالمعاییرلتلكالخاضعةالشركاتتعرضحالةفيكبیربشكلوتمارسبوضوحالمسئولیةھذه
مؤشراتالمعاییرلتلكوفقاًالمعدةالمالیةبالقوائمالواردةالمحاسبیةالمعلوماتتقدمولمفشلأومالیة
والتقییمالقیاسبدائلالمعاییربوضعالمعنیةالجھاتتستخدملذلكاألزمات.ھذهوقوعاحتماالتعلى

بالمعاییرااللتزامبمتابعةالمعنیةالجھاتتكونحینفيالمعاییرتلكوضععندقبليیشكلالمتحفظة
فیھاالمحاسبيالتنظیماستقاللیةمدىحیثمنتختلفالعالمدولأنوحیثبعديبشكلتحفظاًأكثر

السیاسیةالعوامللتأثیروفقاًالدولبینالتحفظمستویاتأیضاتختلفالحكوميالتدخلودرجة
).2008:14الخیر،(أبوالمحاسبیةالمعاییروضعفيالحكوميالتدخلوخاصةوالنظامیة

بشانالسیماالخارجي,التدخلمننزعاًتعدالمھنیةالتنظیماتأنیتبینسبقماخاللمن
مستوىعلىالمحاسبیةالممارساتأشكالمنشكالًلضمانالمحاسبیةالسیاساتبعضتطبیق

ذاتمھنیةجھاتأوحكومیة,غیرأوحكومیةكانتسواءمھنیةجھاتمنیتمقدفالتدخلالمجتمع,
طابع حكومي, ولعل ھذا النوع من التدخل قد یؤثر على مستوى التحفظ الذي تمارسھ الشركات.

العوامل السیاسیة.5
السیاسیةالتكالیفتخفیفبغرضالمحاسبيالتحفظتستخدمقدالشركاتأنالتفسیرھذایوضح

سبیلعلىفاألرباحالمحاسبیة.األرقامبعضعلىبناءیزیدأنیمكنالشركةتتحملھاأنیمكنالتي
منمزیدنحوالشركةعنالرقابیةوالجھاتالسیاسةلرجالترسلأنیمكنكبیرةكانتإذاالمثال

الحجمكبیرةالشركاتفيكبیربشكلالتفسیرھذاویظھرالشركات.ھذهعلىوالتركیزاالھتمام
ھذهمثلتتبعأنیحتملحیثاالحتكاریة,الطبیعةذاتوالشركاتالعادیةغیراألرباحذاتوالشركات



,Bushman(السیاسیةللتكالیفتعرضھاتخفیضبھدفتحفظاًأكثرمحاسبیةسیاساتالشركات
2006: 119.(
لتطورأدتالتيوالمبرراتالدوافعمنبعددیتأثرالمحاسبيالتحفظأنیتبینسبقماخاللمن

عناصرعلىالتأثیرإلىیؤديالذياألمروالضریبیة,والسیاسیةالتنظیمیةكالعواملالمحاسبيالتحفظ
التأثیرثمومنبالزیادة,والمصروفاتالخصومعناصرعلىوالتأثیربالتخفیضواإلیراداتاألصول

بالسالب على حقوق الملكیة (أو صافي األصول).
مقاییس التحفظ المحاسبي:

أكثرمقاییسخمسةھناكتظلالمحاسبي,التحفظلقیاسعدیدةطرقوجودمنالرغمعلى
Ball(وھيالمحاسبياألدبفيواستخداماًشیوعاً et al, 2013: 763:(

نموذج التوقیت غیر المتماثل في قیاس الربح:.1
المناسبالوقتفيتسجیلھاإلىتمیلالمحاسبیةلألرباحالسیئةاألنباءأنعلىالنموذجھذایركز

,Basu(وكانلألرباحالمتماثلغیربالتوقیتیعرفوالذيالجیدة،األنباءمنأسرعبصورة 2009(

,Khan(التاليالنموذجحسبوذلكالمحاسبي,بالتحفظالمتماثلغیرالتوقیتربطمنأول 2009:

138:(
Epsit=a0+a1DRit+B0Rit+B1RitDRit+Eitpit

حیث:
Epsit:الشركةسھمربحیةiالسنةفيt

Pit:للشركةالمالیةاألوراقسوقافتتاحسعرiالسنةفيt
Rit:للشركةالمالیةاألوراقسوقفيالسھمعائدiالسنةفيt

DRit:كانإذاصفرویساويسلبيالمالیةاألوراقسوقفيللسھمالعائدكانإذا1=وھميمتغیر
وكانواسع,نطاقعلىتطبیقاًاألكثرانھفيالمقیاسھذافيالقوةنقاطالبعضوحددسالبي.غیر
التوقیتفيالتحفظقیاسفيالمستخدمةالمحاسبةأدبیاتفيالوحیدالمقیاسھوسنواتتسعةلمدة
معتتوافقنتائجعنأسفرتاستخدامھعندالبحثیةاألوراقمنالعدیدأنكمالألرباح,المتماثلغیر

بینماالدولي,النطاقعلىالمقارنةالدراساتفياستخدامھتمقدأنھكماالنظریة,البحثیةتوقعاتھم
التياألبحاثفياستخدامھعندضعیفأداءیعطيانھفيالمقیاسلھذاالموجھةاالنتقاداتتمثلت

مجمعةغیرالمعلوماتكانتماإذاجیدبشكلیعملالانھكمانسبیاً,طویلةزمنیةسلسلةتستخدم
األرباحبینالعالقةفيالتزامنمشكلةوجودتبینكمااقتصادیة,بطریقةیعملالحیثجید,بشكل

).2012:272(فتحي،األسھموعوائد
):AACFالنقدي(التدفقإلىالمتماثلغیراالستحقاقنموذج.2

Ballمنكلقام and shivakumar, درجاتتقدیرألغراضمقیاسبتطویر))2005
مالئمغیر)Basu(مقیاسأنیعتبرحیثالخاصة,الشركاتفيالمحاسبيالتحفظ(مستویات)

علىیعتمدنموذجوقدماالشركات,تلكأسھمألسعارمتاحةبیاناتوجودلعدمنظراًالخاصةللشركات
االنحدار:

ACCit=B0+B1DCFOIT+B2CFOIT+∑IT

حیث:



ACC:فيالتغییرالدیون+فيالتغیرالمخزون+في(التغییركالتالي:وتقاسالتشغیلیةالمستحقات
–المتداولةاألخرىاألصولفيالتغییر–الدائنونفيالتغییر–األخرىالمتداولةاألصول

االستھالك).
DCFO:كانإذاصفرویساويوھميمتغیر≥CFO,كانإذاواحدویساويصفرCFO>.صفر

CFO:الفترةفيالتشغیليالنقديالتدقیقt.
التشابھ,منعالیةدرجةبھما)Ball&shivakumar(ونموذج)Basu(نموذجأنیالحظ

عالقةبعملیقوموكالھمامتشابھین,ھیكلینمناشتقاقھماویتمالزمني,التماثلعدمیستخدمانحیث
Crossالتحلیل(علىیركزوكالھماالسیئة,واألخبارالجیدةاألخبارباستخداملألرباحانحدار

Sectional(حیثالسیئة,واألخبارالجیدةاألخبارقیاسمؤشرفيیختلفانولكنھما)Basu(عائد
&2005Ball(,أماالسیئة,واألخبارالجیدةاألخبارلقیاسالسھم Shivakumar(استخدمفقد

التدفقات النقدیة التشغیلیة كمؤشر لقیاس األخبار الجیدة واألخبار السیئة.
(MTB(الدفتریةالقیمةإلىالسوقیةالقیمةنسبةنموذج.3 (Market-Book Ratio(القیمةأول

(BTMالسوقیة(القیمةإلىالدفتریة (Book ti- Market Ratio:(
أنھوالمحاسبيللتحفظكمقیاس)BTM(أو)Mtm(الستخداماألساسیةالفكرةتقوم

وعلىالحقیقیة,االقتصادیةالقیمةمنكنسبةالصافیةالدفتریةالقیمةتقلیلإلىیمیلالمحاسبيالتحفظ
التاليالنحوعلىوذلكالمحاسبي,التحفظمنأعلىدرجةالىیشیر)MTB(نسبةارتفاعفإنذلك

)Beaver &Rayan, 2005: 269:(
BTM=at+ai+∑6

J=0BJ ROE+∑it-1

حیث:
BTM:للشركةالسوقیةللقیمةالدفتریةالقیمةنسبةiالسنةفيt.

a:فياالختالفBTAآخري.إلىسنةمنالعینةلشركاتالمشتركة
a:لـاألساسیةالمكوناتBTMللشركةi.

ROE:للسنةالسابقةالسنواتفيشركةلكلالملكیةحقعلىالعائدt.
B:الملكیة.حقعلىللعائداالنحدارمعامالت

لسلسةوفقاًأوواحدلعاممحددةشركةفيالمحاسبيالتحفظقیاسیمكنھأنھالنموذجھذایتمیز
Time(زمنیة Series(العوائدوجودبسببألعلىتحیزعلىیحتويقدأنھعلیھیعابولكن

االقتصادیة في معظم الشركات.
نموذج قیاس االستحقاقات السالبة:.4

Givolyمن(كلقام and Hayn, المستحقاتعلىیركزللتحفظمقیاسباقتراح)2010
التشغیلیةغیرالمستحقاتحسابویتمللشركة,الدفتریةالقیمةمنفرعیةكمجموعةالتشغیلیةغیر
النقديالتدفقصافيطرحطریقعنالمستحقاتإجماليمنالتشغیلیةالمستحقاتطرحطریقعن
مدخلباستخدامالتشغیلیةالمستحقاتوتحسباإلھالك,قبلالربحصافيمنالتشغیلیةالعملیاتمن

المیزانیة مشابھة الحتساب المستحقات التشغیلیة كاآلتي:
Na=TACC-0PACC

حیث:-
TACC:منالنقدیةالتدفقاتاإلھالك-قبلالربحصافيكاآلتي:وتحسبالمستحقاتإجمالي

التشغیل.



OPACC:التغیرالمدینون+فيالتغیر+مخزونفي(التغیركاآلتي:وتحسبالتشغیلیة,المستحقات
في األصول المتداولة األخرى – التغیر في الدائنون- التغیر في الخصوم المتداولة األخرى).

حیثالتطبیقوسھلمحددة,شركةعلىتطبیقھیمكنللتحفظمحددمقیاسأنالنموذجھذایتمیز
الشركاتعلىتطبیقھیمكنحیثسوقیةبیاناتعلىیعتمدوالالستخدامھ,كثیرةبیاناتیتطلبال

االستحقاققیاسیتطلبحیثاالنتقاداتبعضللنموذجیوجھولكنالبورصة,فيالمسجلةغیرالخاصة
أنكما,األساسسنةاختیارمشكلةتظھروھنامعینة,أساسسنةمنبدایةالسنواتمنلعددالمتجمع

اإلھالك یعتبر أحد العناصر األساسیة عند المحاسبة عن االستحقاق ولكن یتم تجاھلھ في ھذا النموذج.
نموذج قیاس االحتیاطیات السریة.5

Penman(یرى and Zhang, تكوینفيیساھمأنیمكنالمحاسبيالتحفظأن)2002
درجةقیاسفيالسریةاالحتیاطیاتنتیجةالمكونالمبلغاستخدامیمكنحیثسریة,احتیاطیات

فيالتحفظمنعالیةدرجةتعنيالسریةلالحتیاطیاتالمرتفعةالقیمةبأنالقولویمكنالتحفظ.
القوائم المالیة. وتوجد طریقتان لقیاس االحتیاطیات السریة:

Ahmed(طریقعناقتراحھاتماألولى:-1 et al.,2000(نسبیتین:وتستخدم
نسبة البحوث والتطویر: المبیعات-
نسبة مصاریف اإلعالن: المبیعات-

كأسئلة لالحتیاطیات السریة.
Penman(بواسطةاقتراحھاتمواستخداماًشیوعاًاألكثروھيالثانیة:-2 and Zhang(وذلك

على النحو التالي:
Cit= ERit

NOAit

حیث:
ER:الشركةإلىتشیرالمحاسبي,التحفظإتباعطریقعنالمكونةالسریةاالحتیاطیاتإلىتشیر)t(

تشیر إلى تاریخ المركز المالي.
NOA:الخصومالتشغیلیةلألصولالدفتریةالقیمةكاآلتي:وتحسبالتشغیلیة,األصولالصافيھي

التشغیلیة, وذلك باستثناء األصول والمطلوبات المالیة.
كاآلتي:ERitحسابویمكن

ERit=INVit
res

+RDt
res+DVAt

res

حیث:
INVres:المخزون.احتیاطي
Rdres:والتطویرالبحوثاحتیاطي

ADV res:والتسویقیة.اإلعالمیةاألصول
السابقةالخمسةالمقاییسولكنالمحاسبي,التحفظلقیاساألخرىالمقاییسمنالعدیدھناك

اقتراحالمثالسبیلعلىالمحاسبي,للتحفظالمیدانیةالدراساتفياالستخدامالشائعةالمقاییسھي
)Easton& Pae, فيالتغیرعلىیعتمدالمحاسبيللتحفظبسیطمقیاسأومؤشر)2004

الموجبةالحالیةالقیمةذاتاألصولتسجیلفيالمحاسبيالتحفظعلىكمؤشرالنقدیةاالستثمارات
جاءتوقدالتشغیلیةاألصولتسجیلفيالتحفظعلىكمؤشرالتشغیلیةاألصولصافيفيوالتغیر



أثرعلىزیادةالشركةعائدعلىقوياثرلھالنقدیةاالستثماراتإلىیرجعالذيالتحفظأنالنتائج
).2011:320(السید،المحاسبیةاألرباح

خاللمنفیھالمرغوبالرقمإلىللوصولالربحرقمفيالتالعبیمكنأنھیتضحسبقمما
منمجموعةخاللمنالمحاسبیةالسیاساتإحدىاختیاربشأنالمنظمونیتركھاالتيالمساحة

لإلدارةحریةإعطاءفيتكمنالمساحةتلكتركفيالحكمةالمعیار،ولعلعلیھاینصالتيالسیاسات
لالختیار األفضل في ضوء مدى الحاجة إلى توفیر معلومات مالئمة.

تأثیر التحفظ المحاسبي على جودة المعلومات المحاسبیة والمحتوى المعلوماتى للتقاریر المالیة:
المحاسبیة:المعلوماتجودةعلىالمحاسبيالتحفظتأثیر-1

أنواعلكافةالمقدمةالمحاسبیةللمعلوماتوالرئیسياألولالمصدربمثابةالمالیةالقوائمتعد
حملةأومؤسساتكانواسواءومقرضین،ومحتملینحالیینمستثمرینمنالمالیةالقوائممستخدمي

أشملبشكلالمالیةالقوائمأوخاصبشكلالمالیةالقوائمتقدمھمماالمستفیدین،منوغیرھمسندات
المعلومات،منوغیرھاالملكیةوھیاكلالسیولةوحركةواألداءالماليالمركزعنمعلوماتمن

للواقعتقدیراًالمالیةالقوائمتعكسحیثبالكمالتتصفالمالیةالقوائمأنیعنيالھذاولكن
االقتصادي للشركة فقط.

الحدثحدوثتوقیتمعتتطابقالفعادةاالقتصاد:بالحدثاالعترافعملیةتوقیتأما
القیاسعملیةخلفتقعالتيالمحاسبيكالتحفظالمحاسبیةاألعرافإلىذلكویرجعاالقتصادي،

.)54-2008:50(یاسین،العادلةالقیمةحتىأوالتاریخیةالتكلفةإلىالمستندالمحاسبي
فيالمعلوماتجودةتحسنألنھامالئمةأكثرتكونالمتحفظةالمعلوماتأنیتضحسبقمما

المعلوماتتوفیرفيھاماًدوراًتؤدياألرباحمثلالمتحفظةالمحاسبةأداءمقاییسوأنالمال،أسواق
المحللینقبلمنوالمعروفةالمستقبليباألداءالمتعلقةلإلثباتالقابلةغیرالتقدیراتوأنللمستثمرین

كانتوإذاتقدیرھا،أوتقییمھاعندالالحقةالمتحفظةاألرباحتستخدمعندماعالیةجودةذاتتكن
األرباح المحاسبیة یصعب التحقق منھا فمن المرجح أن تنخفض جودة المعلومات األخرى.

المالیة:للتقاریرالمعلوماتىالمحتوىعلىالمحاسبيالتحفظتأثیر.2
لمستخدمیھا.المناسبالتوقیتفيوتقدممالئمةتكونحتىتنبؤیةقدرةالمحاسبیةللمعلومات

الذيعنمختلفقراراتخاذشأنھمنوجودھاعدمكانإذامالئمةالمعلوماتتعتبرعامةوبصفة
علىاالعتمادإمكانیةبمعنىReliability)االعتمادیة(الثقةثانیاوجودھا.حالةفيیتخذأنیمكن

األحداثعنالتعبیرفيصادقةالمحاسبیةالمعلوماتتكونأنیجبلذلكالمحاسبیة،المعلومات
والعملیات والظروف وبطریقة محایدة بما یمكن التحقق منھا بأدلة إثبات تتسم بالموثوقیة/ االعتمادیة.



یستطردأنقبلولكنالمحاسبیة،المعلوماتلجودةالرئیسیةالخصائصالسابقتانالخاصیتانتمثل
المعلوماتجودةعلىالمحاسبيالتحفظتأثیربتحلیلالخاصةالتطبیقیةالدراساتتحلیلفيالباحث

یحدثقدأنھعلىالتأكیداألولى:المالحظةاألھمیة؛غایةفيمالحظتینإلىیشیرأنیجبالمحاسبیة
Tradeالخاصیتینتلكبینتعارض offفالتكلفةفیھاموثوقوغیرمالئمةالمعلوماتتكونفقد
تكونقدالنقیضوعلىفیھاموثوقغیرولكنمالئمة،تعتبرالعادلةالقیمةأوالمعدلةأوالجاریة

منعالیةبدرجةتتمتعالتيالتاریخیةالتكلفةبیاناتمثل:فیھا،موثوقولكنمالئمةغیرالمعلومات
بطبیعةارتباطاًأقلاألرقامھذهأنیالحظذلكمقابلفيأنھإالالتحیز،منلخلوھاوذلكالثقة

تكونوبالتالياألسعارتغیرحالةفيخاصةوبصفةالمالیةالقوائممستخدمویحتاجھاالتيالمعلومات
والثقة،المالئمةخاصیتيعلىوتأثیرهالمحاسبيبالتحفظفتتعلقالثانیة:المالحظةأمامالئمة.غیر
بحیادیةاإلخاللخاللمنالمحاسبیةالمعلوماتلجودةتشویھعنھینتجالمحاسبيالتحفظتطبیقفإن

المعلوماتمعھتصبحالذياألمرالثبات،خاصیةانتھاكوكذلكالتعبیرمصداقیةثمومنالمعلومات
غیرقیاساتالمحاسبيالتحفظتطبیقعنینتجقدأنھإلىباإلضافةالمقارنات.لعقدمالئمةغیر

الالحقةبالفتراتالخاصالدخلیكوناألصوللقیمالمتعمدللتخفیضفنتیجةالدوري،للدخلمتحفظة
والثقةالمالئمةخاصیتيعلىبالسلبمجتمعةتؤثرالتيالعواملوھىالحقیقةمنتضخماأكثر

للمعلومات المحاسبیة ومن ثم جودة المعلومات المحاسبیة.
وجودةالمحاسبيالتحفظبینللعالقةالنظریةللمزاعممقتضبتحلیالعرضھالسابقالتحلیلیعد

والمحاوالتالعملیةاألدلةخاللمنعدمھمنصحتھاستقصاءیستدعىماوھوالمحاسبیةالمعلومات
التحفظتأثیردراسةاستھدفتوالتيدراسةالمجالھذافيالمحاوالتتلكأھمومنالتطبیقیة،
المحاسبیةاألرباحخاصةوبصفةالمحاسبیةالمعلوماتلجودةاألساسیةالخصائصعلىالمحاسبي

بقدرةعنھامعبراRelevanceًالموثوقیةوخاصیةReliabilityالمالئمة،خاصیتيفيممثلة
األرباحبقدرةعنھامعبراًالمحاسبیةالمستقبلیةباألرباحالتنبؤعلىالحالیةللفترةالمحاسبیةاألرباح

المحاسبیة للفترة الحالیة على التنبؤ بالتدفقات النقدیة المستقبلیة.
خاصیتيبینالتعارض"احتماالتإلىأشارتوالتيالقائمةذاتمن)90(رقمالفقرةعلىوبناءاً

Jointالخاصیتینتلكبینالمشتركالتأثیرتقصىأیضاالدراسةفاستھدفتوالموثوقیة"المالئمة
Relationshipاألسھم.أسعارسلوكتفسیرفيالمحاسبیةاألرباحمناالستفادةعلى

العالقة بین التحفظ المحاسبي وحوكمة الشركات:
التعاقداتفيمنھماكلدورأھمیةمنتنبعالمحاسبيوالتحفظالشركاتحوكمةبینالعالقةإن

بمزاولةالمرتبطةالقراراتمنسلسلةمنتتكونالشركاتأنإلىبالنظروذلكالمنشأة،تبرمھاالتي
والرقابةالملكیةبینبالفصلوالمتعلقةالوكالةمشاكلحدةلتخفیفإبرامھایتموالتيألنشطتھا،المنشأة



األسھمحملةبینعقدھوالعقودھذهعلياألمثلةأھممنواحدأنالقولالممكنومنالمنشأة،داخل
وحملةالمالكعنالوكالءھواإلدارةمجموعةأنباعتبارالشركة)(إدارةتدیرالتيوالمجموعة

اإلدارةمجموعةألنونظراًالمالكھؤالءعننیابةالشركةإدارةعليللعملتوظیفھمتموقداألسھم،
منمجموعةوضعفقدالمساھمین،ثروةمنبدالًالخاصةثرواتھمتعظیمعليتعملقدوالمدیرین

).2011:448(شاھین،المشكلةھذهمنالتخفیفعليتساعدالتياآللیات
والوصایاالتنفیذیة،اإلدارةعليالملقاةالمسؤولیةإعدادظلفيأنھیتبینسبقماخاللمن

النزاعاتتكالیفلمواجھةالمالیةالقوائمإعدادفيمتحفظةسیاساتبإتباعتقومأنالسابقةالعشر
یتكونالتيتلكھيالمنشورةالقوائمفيغشبھایوجدالالتيالشركاتأنأیضاویتوقعوالتقاضي،

القواعدتطبیقبعدالمحاسبيالتحفظدرجةزیادةویتوقعتنفیذیین،غیرأعضاءمنإدارتھامجلس
التنفیذیة للحوكمة وااللتزام بھا.

خامساً : العالقة بین التحفظ المحاسبي وجودة اإلفصاح
المالیة,القوائمفيتوافرھایجبالتيالمحاسبیةالمعلوماتخصائصمنالمحاسبیةالتحفظیعد

الممارسةفيالمحاسبيالتحفظسادحیثعاماً,قبوالًالمقبولةالمحاسبیةالمبادئمنأیضایعدوالذي
ناقشتوقدالعملیة.الممارسةفيالزاویةحجرأصبحانھدرجةإلىالمحاسبیناھتمامبلغإذالعملیة,
افترضتحیثالمحاسبیة,للمعلوماتالمالئمةبالقیمةالمحاسبيالتحفظعالقةالدراساتمنالعدید
یمكنالذياألسباباحدیعتبرالوقتخاللالمحاسبيالتحفظفيالتحفظفيالزیادةأنالدراساتبعض

نظروجھاتعنعبرواوالممارسیناألكادیمیینمنكالأنكماالمالئمة,القیمةلتخفیضمالحظتھ
بعضأشارحیثالمحاسبیة,للمعلوماتالمالئمةالقیمةتخفیضفيالمحاسبيالتحفظدورحولمختلفة

(محمد،التحفظمننوعاًیعتبروالتطویرالبحثنفقاتمعالجاتمثلالممارساتأنإلىالممارسین
2011:2.(

العالمیةالمالیةاألزمةبینالربطعندالمحاسبیةالمعلومةفيالثقةأھمیةمدىیتضح
مارسھاالتياإلبداعیةالمحاسبةوممارساتاألمریكیةالشركاتمنللعدیدانھیارمنتبعھاوما

المحاسبیةالمعلوماتمنالعدیدعنھانتجوالتياألرباحإدارةفيالشركاتتلكمدیرو
بلالمالیة,القوائممنعلیھاالحصولیتمالتيالمحاسبیةالمعلومةفيالثقةافقدمماالمضللة,
درجةزیادةعلىالعملإلىدفعالذياألمرككل,المالیةالقوائمفيالثقةإلىذلكمنواألكثر

التحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالیة للتغلب على الممارسات والتجاوزات المحاسبیة.
الدراسات السابقة:

Artiach:دراسة- and Clarkson, للتحفظاالقتصادیةاآلثارإبرازإلىالدراسةھدفت2014
إلىالدراسةوتوصلتالمال،رأسوتكلفةالمحاسبيالتحفظدرجةبینالعالقةباختبارالمحاسبي

أنالدراسةوبینتالمال،رأسوتكلفةالتحفظبینعكسیةعالقةوجودھوكماأھمھانتائجعدة
الذيالشدیدالھجوممنبالرغمالمحاسبیةوالسیاساتالمبادئفيإیجابيدورلھالمحاسبيالتحفظ

الدولیةالمحاسبةمعاییرمجلسأنالدراسةوكشفتالمحاسبیة،المعاییرواضعيمنلھتعرضي
یحسنأنھحیثللشركات،المالیةالقوائمفيفیھامرغوبسمةبوصفھالمحاسبيالتحفظإلىأشار

واإلفصاحالمعلوماتبیئةبینوالتفاعلباالھتمامالدراسةوأوصتللشركات.المعلوماتبیئةمن
الجید في الشركات والتحفظ المحاسبي، والتأثیر المشترك بینھما على رأس المال.

المعاصرةالمحاسبیةاالتجاھاتبینالعالقةتوضیحإلىالدراسةھدفت:2015شیماء،دراسة-
ممارساتمنللحدالمبذولةالدولیةالجھودوتقییمعرضاألرباح،وإدارةالمحاسبيوالتحفظ



علىاألرباحإدارةمنالحدفيتساھممؤشراتاستنباطفيالنتائجمنلالستفادةاألرباح،إدارة
القیمةتقدیراتاستخدامأنأھمھاالنتائجمنعددإلىالدراسةوتوصلتالمصارف،مستوى
منھاالحدعلىوتعملاألرباحإدارةعلىتؤثرنشطغیروسوقنشطسوقمنالمقدمةالعادلة

وتفعیلالمؤسسيالتحكملدعمتشریعاتبإصدارالدراسةوأوصتالمحاسبي،التحفظسیاسةفي
السلبیةالممارساتمنوالحداألرباحتحسینفيفعالأثرلھالیكونالشركاتحوكمةآلیات

إلدارات المنشآت.
,Basuأنموذج(فاعلیةاختبارإلىالدراسةھدفت:2016الستار،وعبدلیثدراسة- 1997(

فيللسھمالسوقي)العائدالمعروفةوبمتغیراتھالبحثموضوعللبنوكالمحاسبيالتحفظلقیاس
إضافةخاللمنالدراسةموضوعللبنوكالمحاسبيالتحفظقیاسوالجیدة(.،السیئةاألخبارحالة

وتوصلتللسھم،الدفتریةالقیمةإلىالسوقیةالقیمةوھي،Basuألنموذججدیدة،متغیرات
فيللسھمالسوقیةللعوائدموجبةإحصائیةداللةذوأثروجودمنھاالنتائجمنعددإلىالدراسة

التحفظعلىالجیدةاألخبارحالةفيللسھمالسوقیةالعوائدبأثرمقارنةالسیئةاألخبارحالة
إحصائیةداللةذاتفروقاتتوجدالاألردنیة،التجاریةالبنوكفيالمحاسبیةلألرباحالمحاسبي

الالحقةالفترةبیناألردنیةالتجاریةالبنوكفيالمحاسبیةلألرباحالمحاسبيالتحفظدرجةفي
استخدامبأھمیةالدولیةالماليواإلبالغالمحاسبةمعاییربتطبیقالدراسةأوصتالسابقة،والفترة

النموذج المطور لقیاس التحفظ المحاسبي من قبل الجھات المعنیة بالرقابة.
Waradدراسة- and Al-Debi'e, الُمحاَسبيالتََّحفُّظأثرقیاسإلىالدراسةھدفت:2017

أنالنتائجوأظھرتاألردنیة،الصناعیةالشركاتفيالمالرأستكلفةعلىالطوعيواإلفصاح
اإلفصاحمنأعلىمستوىولدیھاالمحاسبیة،سیاساتھافيتحفظاًأقلحجًماألكبرالشركات
األصغرالشركاتمنأقلحجماًاألكبرللشركاتالخارجيالتمویلتكلفةألنوذلكالطوعي،

ذاتإضافیةمعلوماتتوفیرأھمیةمنبینةعلىالمدراءیكونبأنالدراسةأوصتوقدحجماً،
الفوائد االقتصادیة، وال سیما ما یتعلق بتخفیض تكلفة رأس المال.

للشركاتالسوقیةالقیمةأھمیةعلىالضوءتسلیطإلىالدراسةھدفتم:2017إیمان،دراسة-
القوائمفیيالمحاسبيالتحفظأثربیانعمان،بورصةفيالمدرجةاألردنیةالعامةالمساھمة

فيعمانبورصةفيالمدرجةاألردنیةالعامةالمساھمةللشركاتالسوقیةالقیمةعلىالمالیة
فيإحصائیةداللةذوأثروجودمنھا:النتائجمنعددإلىالدراسةوتوصلتجمیعھا،القطاعات

عمانبورصةفيالمدرجةاألردنیةالعامةالمساھمةللشركاتالسوقیةالقیمةعلىالمالیةالقوائم
السوقیةالقیمةعلىالمالیةالقوائمفيإحصائیةداللةذوأثروجودعدمالمالي،القطاعفي

أثروجودالصناعي،القطاعفيعمانبورصةفيالمدرجةاألردنیةالعامةالمساھمةللشركات



األردنیةالعامةالمساھمةللشركاتالسوقیةالقیمةعلىالمالیةالقوائمفيإحصائیةداللةذو
المالیةالقوائمفيإحصائیةداللةذوأثروجودالخدمات.قطاعفيعمانبورصةفيالمدرجة

السوقفيعمانبورصةفيالمدرجةاألردنیةالعامةالمساھمةللشركاتالسوقیةالقیمةعلى
العامةالمساھمةالشركاتقبلمنمالئمةمحاسبيتحفظسیاسةبتفعیلالدراسةوأوصتاألول،

.Basuنموذجعلىبناءاًعمانبورصةفيالمدرجةاألردنیة
وغیرالمشروطالمحاسبيالتحفظأثرفيالبحثإلىالدراسةھدفت:2018ومحمد،آمنھدراسة

عمانبورصةفيالمدرجةالشركاتفيالتشغیلیةالنقدیةالتدفقاتھبوطمخاطرإدارةفيالمشروط
والخدمیة(الصناعیةعمانبورصةفيالمدرجةالشركاتكانتإذافیماالتعرفالمالیة،لألوراق
المشروطالمحاسبيالتحفظأثربیانالمشروط،وغیرالمشروطالمحاسبيالتحفظتمارسوالمالیة)

بورصةفيالمدرجةللشركاتالتشغیلیةالنقدیةالتدفقاتھبوطمخاطرإدارةفيالمشروطوغیر
عمانبورصةفيالمدرجةالشركاتتمارسمنھاالنتائجمنعددإلىالدراسةوتوصلتعمان،

األكثرالماليالقطاعكانالمشروط،وغیرالمشروطالمحاسبيالتحفظوالمالیة)والخدمیة(الصناعیة
بنوعیھ،المحاسبيللتحفظعكسیةعالقةوجودوالخدمات،الصناعةقطاعمعبالمقارنةتحفظا

الدراسةوأوصتالتشغیلیة،التشغیلیة.النقدیةالتدفقاتھبوطمخاطرمعالمشروط(وغیرالمشروط
مناسبةدرجةممارسةإلىالتشغیلیةالنقدیةتدفقاتھافيھبوطمخاطرمنتعانيالتيالشركاتبحث

أدواتكأحدالمحاسبيالتحفظممارسةتبنيعلىاألردنیةالشركاتتشجیعالمحاسبي،التحفظمن
إدارة مخاطر ھبوط التدفقات النقدیة التشغیلیة.

إجراءات الدراسة التطبیقیة:
منھجیة الدراسة:

حولوالتفصیلیةالدقیقةالمعرفةإلىللوصولالتحلیليالوصفيالمنھجعلىالدراسةأعتمد
أماونتائجھا،المشكلةأوالدراسةموضعللظاھرةوأدقأفضلتصورولتحقیقالدراسة،مشكلة

القوائمفيالمحاسبيالتحفظفيترتبطالتيالمتغیراتمنلمجموعةعلیھایغلبالتطبیقیةالدراسة
التحفظقیاسخاللمنالدراسةفرضیاتاختبارالدراسةھذهفيوتمللسھم،السوقیةوالقیمةالمالیة

.)BTM(السوقیةالقیمةالىالدفتریةالقیمةنسبةمقیاسخاللمنالمحاسبي
أدوات ومصادر الدراسة:

بموضوعالعالقةذاتوالثانویةاألولیةوالمعلوماتالبیاناتمنمجموعةعلىالدراسةاعتمدت
الدراسة حیث تم جمع البیانات والمعلومات من مصدرین ھما:



الدراسةعینةللمصارفوالمنشورةالمدققةالسنویةالمالیةالقوائمعلىاالعتمادتمأولیة:مصادر1-
إلثراء)2017-2013من(للفترةالسوقیةالقیمةلتحدیدالمالیةلألوراقالخرطومسوقونشرات

الجانب العملي.
وبحوثودوریاتكتبمنواألجنبیةالعربیةواألدبیاتالمراجععلىاالعتمادتمثانویة:مصادر2-

ودراسات منشورة على شبكة االنترنیت ذات الصلة بمتغیرات البحث لتغطیة الجانب النظري.
ثالثاً: مجتمع وعینة الدراسة:

خمسةولمدةاألصولحسبالمالیةتقاریرھانشرتالتيالمصارفمنالدراسةعینةاختیارتم
التالیة:الشروطاستیفاءوبعدم،2017ولغایةم2013منالفترةخاللسنوات

م.2017ولغایة2013سنةمنالدراسةفترةطیلةومنشورةمدققةالمالیةبیاناتھاتوفر1-
الدراسة.فترةطیلةالتداولفيمدرجة2-
الدراسة.مدةمنعامكلنھایةفيأسھمھاإغالقأسعارتوفر3-
الدراسة..فترةفيالتداولعنلإلیقافأسھمھاتعرضعدم-4

لألوراقالخرطومسوقفيالمدرجةالسودانیةالمصارفمنعینةمنالدراسةمجتمعتكون
ومصرفاإلسالميفیصلومصرفالبركةمصرفھيمصارف5عددھایبلغوالتيالمالیة

زمنیةسلسلةخاللالدراسةمجتمعمنالنیلومصرفالخرطومومصرفاألردنيالسودانيالجزیرة
تمتد خمس سنوات والمنشورة على موقع سوق الخرطوم لألوراق المالیة خالل مدة الدراسة.

قیاس مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي في المصارف عینة الدراسة:
القیمةإلىالدفتریةالقیمةمقیاسعلىالمحاسبيالتحفظلمستوىقیاسھافيالدراسةھذهتعتمد

السوقیة وفي ما یلي وصف لھ:
Book(السوقیةالقیمةإلىالدفتریةالقیمةنسبة to Market Ratio) (BTM:(

السوقیةالقیمةإلىالدفتریةالقیمةنسبةتستخدمإذاألصول،صافيبمقیاسالمدخلھذایعرف
الدفتریةالقیمةنسبةانخفاضأن،السوقیةقیمتھمعالدفتریةقیمتھبمقارنةالمنشأةسھمقیمةلفحص

سیاسةالشركةاستخدامإلىیشیرزمنیةفترةعنالصحیحالواحدمنلألقلالسوقیةالقیمةإلى
أنبمعنىالسوقیةقیمتھامقابللألصولاألعلىوالقیمباألرباحاالعترافنحومتحفظةمحاسبیة
إذابینماالمحاسبة،نظریةبھنادتالذيالمحاسبيالتحفظجوھروھویجبممابأقلمقیمةالشركة
إلىیشیرزمنیةفترةعنالصحیحالواحدمنأعلىالسوقیةالقیمةإلىالدفتریةالقیمةنسبةارتفعت



ألصولاألعلىوالقیمباألرباحاالعترافنحومتحفظةغیرمحاسبیةلسیاساتالشركةاستخدام
الشركة بمعنى أن الشركة مقیمة بأعلى مما یجب.

التحفظ المحاسبي = القیمة الدفتریة / القیمة السوقیة )سعر السھم بالسوق(
القیمة الدفتریة = حقوق المساھمین/ عدد األسھم المصدرة

المقیاسذلكھوالسودانیةالمصارففيالمحاسبيالتحفظلقیاسطریقةأفضلأنیالحظ
لألسباب اآلتیة:

الخرطومسوقعنالصادرةالتداولنشراتفيالمدخلھذالتطبیقالمالءمةالمعلوماتتوفر1-
لألوراق المالیة.

المستثمرینقبلمناالستثماریةالقراراتاتخاذسھولةإلىیؤديمماالمدخلھذاتطبیقسھولة2-
الحالین والمرتقبین.

السالبةاألسھمعوائدعلىالحصوللصعوبةوذلكالسابقةالمقاییسأوالمداخلتطبیقیمكنال-3
تعطيأنللشركةیمكنوالنفسھاللشركةاللجوءدونمنالخفیةاالحتیاطیاتمعرفةیمكنالوكذلك

أي معلومات عن االحتیاطیات الخفیة.
الجانبفيالسوقیةالقیمةإلىالدفتریةالقیمةمدخلعنأكثرتفصیلإلىالتطرقیتمسوفلذلك

التطبیقي للدراسة
وصف النموذج:

علىوالمبنیةالمقترحةالبسیطالخطياالنحداربمعادلةالصیاغةعملیةفياالستعانةتموقد
مغیرو(التحفظ))Yi(الرمزمحملتابعكمتغیرالسوقیة)(القیمةفیھاجاءالتيالمذكورةالمتغیرات

قوةأكثرالنموذجمعادلةتحدیدیجعلاإلحصائيالتحلیلباستخدامالنموذجمعادلةصیاغةوتممستقل
كما)Yi(التابعللمتغیرقیمةتعطيالمشاھداتكلأناعتبرو)،Yi(التابعالمتغیرقیمةتحدیدفي

في الصیاغة التالیة:

الخطياالنحدارمعادلةمكوناتتفسیرخاللمنالنموذجوصفیتمالصیاغةھذهعلىبناءاً
البسیط للتحفظ المحاسبي، و التي فیھا:

القیمة الفعلیة لمعدل القیمة السوقیة (المتغیر التابع)=
حیث أن:



المستقلةالمتغیراتتكونعندماالسوقیةالقیمةقیمةھوأوالثابتالحدأوالدالةقاطع=
كلھا تساوي الصفر.

= القیمة الفعلیة التحفظ المحاسبي

Random(الخطأاحدوالعشوائيالمتغیریأخذھاالتيالقیماحد= Variable(ھوو
أو(سالباًایجابيأوسلبيأثرهیكونقدوالسوقیةالقیمةتغیرمعدلعلىاألخرىالمتغیراتأثریؤثر

باألسبابالعشوائيالمتغیرإدخالیعللوثابت،وتباینصفر=حسابيبوسطیتمتعلكنھوموجباً)
اآلتیة:

مناستبعدتالتابعالمتغیرعلىمنتظمأثرذاتأوضئیلأثرذاتتفسیریةمتغیراتعدةوجود.1
النموذج و استعیض عنھا بالمتغیر العشوائي.

نماذجاستخدامعندالعشوائيالمتغیرإلىتأثیرھاضمثمالتابعالمتغیرقیاسفيخطأوجود.2
فالسلوكعشوائيمكونھنالكیكونفعندمااإلنساني،بالسلوكمنھابعضیتعلقوالتياالنحدار
لقیاسالبسیطالخطيأسلوباستخدامإلىتحتاجالعشوائي.والمتغیرفيمفعولھیتضمناإلنساني

الذيالنموذجباستخدامالمتغیراتھذهبیناالقتصادیةالعالقاتلتفسیرالمتوقعةاإلشاراتوالقیم
المستقلةبالمتغیرعالقتھومدى)Yi(السوقیةالقیمةبتحلیللنایسمحالتيالبیاناتمعیتالءم

التحفظ المحاسبي
المتغیرتأثیرمديلمعرفةالمحاورعباراتالختبارالبسیطالخطياالنحدارأسلوباستخدام

المستقل علي المتغیر التابع:
المتغیر التابع:

)x:(السوقیةالقیمة
المتغیر المستقل:

)y1:(المالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظ
اختبار المعنویة اإلحصائیة(الكلیة) للنموذج:

االختباراتمنبعددنستعینالمقترح،للنموذجاإلحصائیةالمعنویةباختبارالقیامعند
علىالمستقلالمتغیرتأثیر(مدىالمقدرةالمعلماتمعنویةیقیسالذيTبھانعنيوالتيالشھیرة
للنموذج).الكلیةالمعنویةباختباریعرف(الذيFفیشرواختبارالتابع)المتغیر



منعلیھاالمتحصلفیشرقیمةمقارنةفياالختبارھذایتمثلللنموذجالكلیةالمعنویةاختبار*
Hoالعدمفرضیةتنصبحیث،FtفیشرجدولمنالمأخوذةالجدولیةالقیمةمعFcالبسیط،االنحدار

على أن المتغیر المستقل لیس لھ تأثیر جید على المتغیر التابع.

عددالمقدرات،عددوالمشاھداتعدددائماًتمثل،أنحیث
المتغیرات المفسرة.

منعلیھاالمتحصلفیشرقیمةمقارنةفياالختبارھذایتمثلللنموذجالكلیةالمعنویةاختبار*
Hoالعدمفرضیةتنصبحیث،FtفیشرجدولمنالمأخوذةالجدولیةالقیمةمعFcالبسیط،االنحدار

على أن المتغیر المستقل لھ تأثیر جید على المتغیر التابع.
سنرفضوعلیھ13.023الجدولیةالقیمةمن40.654أكبرالمحتسبةالقیمةأنیالحظومنھ

الثابتعداماللصفرمساويالمحاسبي)المستقل(التحفظالمتغیرأنعليتنصوالتيالعدمفرضیة
عليیدلمماالصفریساويالواحدمتغیراألقلعليیوجدأنھمفاداھاالتيالبدیلةبالفرضیةونقبل
المحاسبي)،المستقل(التحفظوالمتغیراألسھم)(أسعارالتابعالمتغیربینمعنویةخطیةعالقةوجود

االقتصادیةالسیاساتوتقییمالقائماالقتصاديالھیكلوتحلیلدراسةمعنویةلھككلھالنموذجإذا
القائمة والمقترحة والتنبؤ بقیم الظاھرة االقتصادیة المدروسة.

Descriptive:البحثلمتغیراتالوصفياإلحصاءیوضح)1(رقمجدول Statistics
Std. DeviationMeanMaximumMedianN

أسعار األسھم2.505033.447610.253.500025

التحفظ المحاسبي458913.44761.80.320025.

م.2020المیدانیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعدادالمصدر:

السوقیةللقیمةالحسابيالوسطوأنمشاھدة25المشاھداتعددأن)1(رقمالجدولمنیتضح
1.80التحفظبینما10.25بلغتاألسھمألسعارقیمةأعلىبینما0.3200وللتحفظ3.500ھي

استخدامخاللمنذلكویتمالفرضیاتالختبارالبسیطاالنحدارتحلیلاستعمالضرورةیتضحوذلك
الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة.

تحلیل البیانات واختبار الفرضیات:
عرض وتحلیل البیانات المالیة للمصارف المختارة كعینة للدراسة:

علىالدراسةاستندتالدراسةعینةالمصارففيالمحاسبيالتحفظممارسةمستوىلقیاس
القیمةالستخراجالمالیةلألوراقالخرطومسوقفيوالمنشورةالبحثعینةللمصارفالمالیةالقوائم



إذالسوقي،السھمسعرلتحدیدالمالیةلألوراقالخرطومسوقنشراتعلىاالستنادتمكماالدفتریة،
السھمسعرإلىالدفتریةالقیمةقسمةحاصلعلىالمحاسبيالتحفظمستوىلتحدیدالمقیاسیعتمد

)2016()2015())2014)2013(لألعواماآلتیةالجداولنتائجھتعكسوالذيالسوقي
الترتیب:على))2017

2013لسنةالمصرفوسیاسةالتحفظونسبةالسوقیةوالقیمةالدفتریةالقیمة)2(رقمجدول
سیاسة المصرفالتحفظسعر السھمالقیمة الدفتریةالمصارفالرقم

متحفظة1.083.50.31مصرف البركة السوداني1

متحفظة1.235.70.22مصرف فیصل اإلسالمي السوداني2

متحفظة1.215.370.23مصرف الجزیرة السوداني األردني3

متحفظة321.340.99 .1مصرف الخرطوم4

غیر متحفظة0.110.061.8مصرف النیل للتجارة5

م.2020التطبیقیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعداد:المصدر

دفتریةقیمةواقلالخرطوملمصرفكانت)1.32دفتریة(قیمةأعليإن)2(الجدولمننالحظ
الجزیرةمصرفنصیبمنكانت)5.37سھم(سعروأعليللتجارةالنیللمصرفكانت)0.11(

نسبإننجدھذاومن))0.06للتجارةالنیللمصرفكانتللسھمسعرواقلاألردنيالسوداني
یتبعكانالذيللتجارةالنیلمصرفنسبةاعليإذ)1.8)-0.22بینمتراوحةكانالمحاسبيالتحفظ
األصولإظھارأيوااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةغیرسیاسة

لمصرفكانتنسبةاقلوكذلكالمصرفأسھمأسعارإلىتؤديلكيممكنةقیمبأعلىواألرباح
واألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسةیتبعكانالذيالسودانياإلسالميفیصل

الخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباحاألصولإظھارأيوااللتزاماتوالمصاریف
وااللتزامات بأعلى قیم ممكنة واالحتیاط لھا في حال حدوثھا في المستقبل.

2014لسنةالمصرفوسیاسةالتحفظونسبةالسھموسعرالدفتریة)القیمة3(جدول
سیاسة المصرفالتحفظسعر السھمالقیمة الدفتریةالمصارفالرقم

متحفظة1.123.500.32مصرف البركة السوداني1
متحفظة1.215.100.24مصرف فیصل اإلسالمي السوداني2
متحفظة1.435.370.25مصرف الجزیرة السوداني األردني3
متحفظة1.0011.550.65مصرف الخرطوم4
متحفظة1.050.060.99مصرف النیل للتجارة5

م.2020التطبیقیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعداد:المصدر

األردنيالسودانيالجزیرةلمصرفكانت)1.43دفتریة(قیمةأعليإن)3(الجدولمننالحظ
نصیبمنكانت)5.37(سھمسعروأعليالخرطوملمصرفكانت)1.001(دفتریةقیمةواقل



نجدھذاومن))0.06للتجارةالنیللمصرفكانتسعروأقلاألردنيالسودانيالجزیرةمصرف
للتجارةالنیلمصرفنسبةاعليإذ))0.99-0.24بینمتراوحةكانالمحاسبيالتحفظنسبإن

إظھارأيوااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسةیتبعكانالذي
واالحتیاطممكنةقیمبأعلىوااللتزاماتالخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباحاألصول

الذيالسودانياإلسالميفیصللمصرفكانتنسبةاقلوكذلكالمستقبل،فيحدوثھاحالفيلھا
إظھارأيوااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسةیتبعكان

واالحتیاطممكنةقیمبأعلىوااللتزاماتالخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباحاألصول
لھا في حال حدوثھا في المستقبل.

2015لسنةالمصرفوسیاسةالتحفظونسبةالسھموسعرالدفتریةالقیمة)4(جدول
سیاسة المصرفالتحفظسعر سھمالقیمة الدفتریةالمصارفالرقم

متحفظة1.133.320.34مصرف البركة السوداني1

متحفظة1.235.100.24مصرف فیصل اإلسالمي السوداني2

متحفظة1.446.000.24مصرف الجزیرة السوداني األردني3

متحفظة1.0011.550.64مصرف الخرطوم4

غیر متحفظة1.110.061.05مصرف النیل للتجارة5

م.2020التطبیقیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعداد:المصدر

األردنيالسودانيالجزیرةلمصرفكانت)1.44دفتریة(قیمةأعليأن)4الجدول(مننالحظ
نصیبمنكانت)6.00سھم(سعروأعليالخرطوملمصرفكانت)1.001(دفتریةقیمةواقل

ھذاومن))0.06للتجارةالنیللمصرفكانتسھمسعرواقلاألردنيالسودانيالجزیرةمصرف
النیللمصرفكانتنسبةأعليإذاً))1.05-0.24بینمتراوحةكانالمحاسبيالتحفظنسبإننجد

وااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةغیرسیاسةیتبعكانالذيللتجارة
المصرفألسھمالسوقیةالقیمانخفاضإلىتوديلكيممكنةقیمبأعلىواألرباحاألصولإظھارأي

األردنيالسودانيالجزیرةومصرفالسودانياإلسالميفیصللمصرفكانتنسبةأقلوكذلك
إظھارأيوااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسةیتبعكانالذي

واالحتیاطممكنةقیمبأعلىوااللتزاماتالخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباحاألصول
لھا في حال حدوثھا في المستقبل.

2016لسنةالمصرفوسیاسةالتحفظونسبةالسوقیةوالقیمةالدفتریةالقیمة)5(جدول
سیاسة المصرفالتحفظسعر السھمالقیمة الدفتریةالمصارفالرقم

متحفظة1.073.500.31مصرف البركة السوداني1



متحفظة1.315.000.26مصرف فیصل اإلسالمي السوداني2

متحفظة1.096.000.18مصرف الجزیرة السوداني األردني3

غیر متحفظة1.321.001.32مصرف الخرطوم4

غیر متحفظة1.121.001.12مصرف النیل للتجارة5

م.2020التطبیقیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعداد:المصدر

قیمةواقلالخرطوملمصرفكانت)1.32دفتریة(قیمةأعليإنأعاله)5الجدول(مننالحظ
نصیبمنكانت)6.00سھم(سعروأعليالسودانيالبركةلمصرفكانت)1.07(دفتریة

للتجارةالنیللمصرفكانت))1.00سوقیةقیمةواقلاألردنيالسودانيالجزیرةمصرف
إذ))1.32-0.18بینمتراوحةكانالمحاسبيالتحفظنسبإننجدھذاومنالخرطومومصرف

واألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةغیرسیاسةیتبعكانالذيالخرطوممصرفنسبةاعلي
القیمانخفاضإلىتوديلكيممكنةقیمبأعلىواألرباحاألصولإظھارأيوااللتزاماتوالمصاریف

یتبعكانالذياألردنيالسودانيلجزیرةلمصرفكانتنسبةاقلوكذلكالمصرفألسھمالسوقیة
األصولإظھارأيوااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسة

فيلھاواالحتیاطممكنةقیمبأعلىوااللتزاماتالخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباح
حال حدوثھا في المستقبل.

2017لسنة:المصرفوسیاسةالتحفظونسبةالسوقیةوالقیمةالدفتریةالقیمة)6(جدول
سیاسة المصرفالتحفظالقیمة السوقیةالقیمة الدفتریةالمصارفالرقم

متحفظة1.123.500.32مصرف البركة السوداني1

متحفظة1.395.510.25مصرف فیصل اإلسالمي السوداني2

متحفظة1.7410.250.17مصرف الجزیرة السوداني األردني3

متحفظة0.761.900.4مصرف الخرطوم4

غیر متحفظة1.260.951.32مصرف النیل للتجارة5

م.2020التطبیقیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعداد:المصدر

األردنيالسودانيالجزیرةلمصرفكانت)1.74دفتریة(قیمةأعليأن)6الجدول(مننالحظ
نصیبمنكانت)10.25سھم(سعروأعليالخرطوملمصرفكانت)0.76(دفتریةقیمةواقل

))0.95للتجارةالنیللمصرفكانتسوقيسھمسعروأقلاألردنيالسودانيالجزیرةمصرف
النیلمصرفنسبةأعليإذ)0.4)-1.32بینمتراوحةكانالمحاسبيالتحفظنسبإننجدھذاومن

وااللتزاماتوالمصاریفواألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةغیرسیاسةیتبعكانالذيللتجارة
وكذلكالمصرفأسھمأسعارانخفاضإلىتوديلكيممكنةقیمبأعلىواألرباحاألصولإظھارأي



واألرباحباألصولیتعلقمافيمتحفظةسیاسةیتبعكانالذيالخرطوملمصرفكانتنسبةاقل
الخسائرإظھاریعنيھذاممكنةقیمبأقلواألرباحاألصولإظھارأيوااللتزاماتوالمصاریف

وااللتزامات بأعلى قیم ممكنة واالحتیاط لھا في حال حدوثھا في المستقبل.
اختبار الفرضیات:

المدرجةالشركاتأسھمأسعارفيالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظیؤثراألولى:الفرضاختبار
في سوق الخرطوم لألوراق المالیة.
األوليللفرضیةالتباینتحلیل)7(رقمجدول

مستوي المعنویة)F(قیمةمتوسط المربعاتدرجات الحریةمجموع المربعاتالنموذج

96.187169.18840.6540.000االنحدار

54.417232.366األخطاء

150.60424المجموع

a. Predictors: (Constant), Reservation

b. Dependent Variable: M.value

م2020المیدانیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعدادالمصدر:

قبولإليیقودناوھذا%)5(منأقلوھي0.000المعنویةمستويأن)7(الجدولمنیتضح
المحاسبي)(التحفظالمستقلالمتغیریؤثریعنيممااالنحدار،نموذجومعنویةالبدیلالفرض

تنصالتياألولىالفرضیةلقبول54.417السوقي)السھم(سعرالتابعالمتغیرعلي96.187
المساھمةالشركاتالشركاتأسھمأسعارفيالمالیةالقوائمفيالمحاسبيللتحفظأثر(یوجدعلي

العامة المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالیة).
المالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظبینإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدالثانیة:الفرضاختبار

وأسعار أسھم الشركات المدرجة فسوق الخرطوم لألوراق المالیة.
Coefficientsالثانیةللفرضیةاالنحدارخطدالةمعامالتیوضح)8جدول(

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta
1 )Constant( 5.918 .495 11.962 .000

Eeservation -4.362- .684 .-799- -6.376- .000
a. Dependent Variable: M.value



م.2020المیدانیةالدراسةبیاناتمنالباحثانإعدادالمصدر:

التابعالمتغیرقیمةوھي)5.918بلغت(للنموذجالثابتالحدقیمةأن)8(الجدولمنیتضح
المستقلالمتغیرمیلأنونجدللصفر،مساویةالمستقلالمتغیرقیمتكونعندماالسوقیة)(القیمة

السوقيالسھمسعربینعكسیةعالقةوجودیعنيوھذا4.632-یساويالمحاسبي)(التحفظ
إليتؤديواحدةبنسبةالمحاسبي)(التحفظالمستقلالمتغیرزیادةأنیعنيمماالمحاسبيوالتحفظ

منأقلالمعنویةمستويأنونالحظ،4.632-بمعدلالسوقي)السھم(سعرالتابعالمتغیرزیادة
السوقي)السھم(سعرأنویعنيمعنويتأثیرلھاالقیمةھذهأنأيالبدیلالفرضیقبلوعلیة0.000

لیس لھا دور في (التحفظ المحاسبي).
الشركات والتحفظ المحاسبي قد تحققت.أسعار أسھممما سبق نستنتج أنھ توجد عالقة إیجابیة بین

مناقشة نتائج النموذج:
معدلفيالسھمسعرفيالتغیرمن%63نسبةأنعلى0.63القیمةتدلR2التحدیدمعامل

قبلمنفمفسرة%37المتبقیةالنسبةأماالسوقي،السعرتغیربداللةمفسرةنفسھاالمحاسبيالتحفظ
الخطأ العشوائي.

Adjustedالمعدلالتحدیدمعامل R Squareمن%62نسبةأنعلى0.62القیمةتدل
الصحیحالواحدمنقریبةوھيالتحفظمعدلبداللةمفسرةنفسھاالسوقيالسعرمعدلالتغیر

والعالقة ایجابیة بینھم.
النتائج والتوصیات:

النتائج:-
توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة:

السودانیةالمصارفعنالصادرةالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظمنمرتفعمستوىوجود.1
المدرجة في  سوق الخرطوم لألوراق المالیة.

سوقفيالمدرجةالشركاتأسھمأسعارفيالمالیةالقوائمفيالمحاسبيللتحفظأثروجود.2
الخرطوم لألوراق المالیة.

الشركاتلدىللسھمالسوقيوالسعرالمالیةالقوائمفيالمحاسبيالتحفظبینعالقةوجود.3
المدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالیة.

للمعلوماتالمالئمةمستوىوزیادةالمالیةالقوائممصداقیةتعزیزفيالمحاسبيالتحفظیساھم.4
المحاسبیة.



فيالمحاسبلھایتعرضالتيالتأكدعدمحالةلمواجھةالمناسبةاألداةالمحاسبيالتحفظیعد.5
إعداد القوائم المالیة.

التوصیات:-
على ضوء النتائج، توصي الدراسة باآلتي:

عملیةعلىالرقابةتفعیلبھدفالماليالسوقعلىالمشرفةالھیئةبھتقومالتيالدورتفعیل1-
اإلقرار المالي وإلزام الشركات بزیادة مستویات التحفظ وضمن مستویات معقولة.

المالیةالقوائمداخلالتحفظمستوىكفایةمدىفيرأیھمبإبداءالخارجیینالمراجعینقیام2-
المنشورة.

االلتزاموجعلالمحاسبيللتحفظمناسبمقیاسبتطویرالمالیةلألوراقالخرطومسوققیام-3
الخرطومبسوقللمصارفالمالیةاألوراقإدراجشروطاحدالمحاسبيللتحفظمعینبمستوى

لألوراق المالیة.
السیاسةھذهتحققلماالسودانیة،المصارفإداراتقبلمنالمحاسبيالتحفظأھمیةوإدراكفھم-4
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یتعلقفیماوخصوصاًالعالمیة،االقتصادیةالتطوراتلتشملالمختلفةالتدریبیةوالدوراتالتعلیمیة
بموضوع التحفظ المحاسبي.
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