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ملخص:
يف  املحا�سبي  التحفظ  م�ستوى  قيا�س  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
واختبار مدى  املالية،  للأوراق  دم�سق  �سوق  املدرجة يف  ال�رشكات 
التحفظ  تاأثري  اختبار  ثم  ومن  عالية،  بجودة  الأرباح  رقم  متتع 
الدرا�سة  تطبيق  مت  وقد  املحا�سبية.  الأرباح  جودة  يف  املحا�سبي 
للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  مدرجة  �رشكة   11 من  مكونة  عينة  على 
اأهداف  2013(، ولغر�س حتقيق  الفرتة من )2009 -  املالية عن 
القيمة  اإىل  الدفرتية  القيمة  ن�سبة  على  الباحثة  اعتمدت  الدرا�سة 
وا�ستخدمت  املحا�سبي،  التحفظ  لقيا�س  امللكية  حلقوق  ال�سوقية 
مدى  ملعرفة  ال�سابقة  الأرباح  على  احلالية  الأرباح  انحدار  منوذج 
جودة  يف  املحا�سبي  التحفظ  تاأثري  اختربت  ثم  ومن  ا�ستمراريتها. 
الأرباح با�ستخدام اأ�سلوب حتليل النحدار، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 
وجود اختلف يف ن�سب التحفظ املحا�سبي بني ال�رشكات والأعوام 
كما  املالية.  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  لل�رشكات  املختلفة 
دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  اأرباح  باأن  الدرا�سة  اأظهرت 
ال�سل�سلة  للأوراق املالية تتمتع مب�ستوى جودة عال يف كل �سنوات 
الزمنية للعينة عدا عامي )2010 - 2011( اإذ كانت الأرباح فيها 
اأقل قدرة على ال�ستمرارية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود اأثر ذي 

دللة اإح�سائية للتحفظ املحا�سبي يف جودة الأرباح املحا�سبية.
الأرباح،  جودة  املحا�سبي،  التحفظ  املفتاحية:  الكلمات 

ا�ستمرارية الأرباح.

Measuring Accounting Conservatism and its Ef-
fect on Accounting revenues quality «An Applied 

Study on Damascus Stock Exchange”

Abstract:

This research aimed to measure level of 
Accounting Conservatism in the Damascus Securities 
Exchange companies (DSE), then verifying quality of 
earnings, and then examine the effect of Accounting 
Conservatism in Accounting Earnings quality. This 
research has been applied on a sample of 11 companies 
listed on (DSE) during the period (2009- 2013), in order 
to achieve the research objectives the ratio of Book 
Value to market value of equity was used to measure 
Accounting Conservatism, and regression current 
earnings on past earnings was used to verify quality 
persistence . Finally, regression analysis method was 
used to test the effect of Accounting Conservatism 
on Accounting Earnings quality. The result of the 
research showed that There is a differences in the 
level of Accounting Conservatism between companies 
listed on the Damascus Securities Exchange and 
differences between years that have been studied, and 
the research concluded results indicating a high level 
of earning quality except the earnings of (2010 -2011), 
where earnings in this years have a poor ability of 

persistence. finally The result of the research showed 
that There is No effect of Accounting Conservatism on 
Accounting Earnings quality.

Key words: Accounting Conservatism, Earnings 
quality, Earnings Persistence.

مقدمة:
املالية  املعلومات  تقدمي  هو  للمحا�سب  الأ�سا�سي  الهدف  اإن 
التي متتاز بالدقة،  وتوفريها يف الوقت املنا�سب، وعر�سها بطريقة 
ال�سلة  ذات  املختلفة  الأطراف  جميع  اإىل  واي�سالها  فهمها  ي�سهل 
التقارير  اأن هذه  التقارير املالية. وبالرغم من  بال�رشكة عن طريق 
املالية يتم اإعدادها ا�ستناداً اإىل معايري املحا�سبة الدولية، اإل اأن هذه 
املعايري ت�سمح با�ستخدام اأ�ساليب وطرق حما�سبية خمتلفة ملعاجلة 
الأحداث والظواهر القت�سادية نف�سها . وبالتايل فاإن مرونة اختيار 
الإدارة للتقديرات املحا�سبية من ناحية، ومن ناحيٍة اأخرى املرونة 
يف تاأجيل اأو تقدمي العرتاف بامل�رشوفات والإيرادات الناجتة عن 
نتائج  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد  املحا�سبي.  ال�ستحقاق  ا�سا�س  ا�ستخدام 
خمتلفة يف التقارير املالية لقيا�س الأحداث القت�سادية نف�سها مما 
ينعك�س اختيار اأي من هذه البدائل بدوره على جودة نتائج القيا�س 

املحا�سبي، ومن ثم على جودة الأرباح املحا�سبية.

مشكلة البحث:
اإن رقم الربح املحا�سبي يعد من اأكرث البنود اأهميًة مل�ستخدمي 
هذه  اإعداد  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  تعدد  واإن  املالية.  التقارير 
جودة  على  وبالتايل  الأرباح  نتائج  على  يوؤثر  املالية  التقارير 
اأرباحها  عن  للتعبري  ال�رشكات  معظم  ت�سعى  فاأ�سبحت  الأرباح. 
ب�سدق و�سفافية. فاأخذت تعمل على رفع م�ستوى التحفظ املحا�سبي 
املالية.  تقاريرها  م�سداقية  لتعزيز  املالية  للتقارير  اإعدادها  يف 

�بناًء عليه ميكن �سياغة م�سكلة البحث بالت�سا�ؤالت التالية:
للأوراق  ◄ دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  متار�س  هل 

املالية التحفظ املحا�سبي يف اإعدادها للتقارير املالية؟
دم�سق  ◄ �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  اأرباح  تتمتع  هل 

للأوراق املالية بال�ستمرارية؟ 
الأرباح  ◄ جودة  يف  املحا�سبي  للتحفظ  اأثر  يوجد  هل 

املحا�سبية؟

أهداف البحث: 
يتمثل الهدف الرئي�سي للبحث يف حتديد العالقة بني التحفظ 
االأرباح  جودة  �م�ستوى  املالية  التقارير  اإعداد  يف  املحا�سبي 
املحا�سبية يف ال�رشكات،  �ميكن �سياغة االأهداف الفرعية للبحث 

مبا يلي:
�سوق دم�سق . 1 املدرجة يف  ال�رشكات  قيا�س م�ستوى حتفظ 

للأوراق املالية يف اإعداد تقاريرها املالية.
قيا�س مدى ا�ستمرارية الأرباح التي تظهر جودة الأرباح . 2

املحا�سبية يف ال�رشكات حمل الدرا�سة.
درا�سة اأثر التحفظ املحا�سبي يف جودة الأرباح املحا�سبية . 3



135

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (2) - صفر 

بال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق املالية.

أهمية البحث:
خلل . 1 من  البحث  هذا  اأهمية  تنبع  العلمية:  االأهمية 

مناق�سته ملو�سوعي التحفظ املحا�سبي، وجودة الأرباح املحا�سبية 
اللذين اأ�سبحا من املوا�سيع اجلدلية يف الآونة الأخرية ل�سيما بعد 
التي  املحا�سبية  فالأرباح  العاملية،   ال�رشكات  من  العديد  انهيار 
املالية  الإدارة  من  كٍل  قرارات  على  توؤثر  املالية  التقارير  تظهرها 
لزيادة  ت�سعى  ال�رشكات  معظم  فاأخذت  املختلفني.  وامل�ستخدمني 
وعي امل�ستثمرين وادراكهم لأهمية حتليل جودة الأرباح املحا�سبية، 

ومدى تعبري رقم الأرباح عن حقيقة الأداء املايل لل�رشكات.
على . 2 الدرا�سة  هذه  تطبيق  مت  لل�رشكات:  بالن�سبة  اأهمية 

يف  املحا�سبي  التحفظ  تاأثري  لدرا�سة  املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق 
جودة الأرباح املحا�سبية والتي �ست�ساعد ال�رشكات املدرجة فيه يف 
تقييم �سيا�ساتها املحا�سبية ومعرفة اأثرها على نتائج اأعمالها )رقم 

اأرباحها(. 
للد�لة(: . 3 العام  االقت�ساد  م�ستوى  )على  عامة  اأهمية 

النمو القت�سادي يف �سوريا ومن  اأهم دعائم  اأحد  يعد �سوق دم�سق 
والدرا�سات  الأبحاث  ندرة  من  تعاين  التي  النا�سئة  املالية  الأ�سواق 
من جهة، ومن جهة اأخرى لدرا�سته اأثر التحفظ املحا�سبي يف جودة 
الأرباح املحا�سبية يف �سوق مالية خمتلفة من الناحية التنظيمية، 

والت�رشيعية عن الأ�سواق املالية التي �سبق درا�ستها.

فرضيات البحث: 
ت�ستند هذه الدرا�سة اإىل الفر�سيات التالية:

للأوراق . 1 دم�سق  �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  متار�س  ل 
املالية التحفظ املحا�سبي يف اإعدادها للتقارير املالية.

ل تتمتع اأرباح ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق . 2
املالية بال�ستمرارية.

يف . 3 املحا�سبي  للتحفظ  اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل 
جودة الأرباح املحا�سبية.

جمتمع البحث:
�سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
دم�سق للأوراق املالية كافة والبالغ عددها )22( �رشكة يف نهاية 

عام2013، واملق�سمة وفق قطاعات ال�سوق)*( وفق اجلدول التايل:
جدول رقم )1( 

توزيع مفردات مجتمع البحث حسب القطاعات االقتصادية

الن�سبة املئويةعدد ال�رشكاتالقطاع

4.5 %1الزراعي

27 %6التاأمني

55 %12البنوك

الن�سبة املئويةعدد ال�رشكاتالقطاع

4.5 %1ال�سناعي

9 %2اخلدمات

100 %22املجموع

عينة البحث:
املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  املدرجة يف  ال�رشكات  ت�سمنت 

التي حتقق ال�رشوط التالية:
اأن تكون مدرجة يف ال�سوق على مدار الفرتة املمتدة بني . 1

عام 2009و2013.
توفر بيانات لل�رشكة عن خم�س �سنوات متتالية.. 2
ال�سنة املالية تنتهي يف 31/12 من كل عام.. 3

 بلغت عدد ال�رشكات التي حققت ال�رشوط 11 �رشكة، و�سكلت 
عينة الدرا�سة ما ن�سبته50 % من ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق 
الإح�سائية مقبولة  الناحية  الن�سبة من  املالية، وتعد هذه  للأوراق 

وممثلة للمجتمع.
جدول رقم )2(

عينة البحث حسب القطاعات االقتصادية

الن�سبة املئويةعدد ال�رشكاتالقطاع

0 %0الزراعي

9 %1التاأمني

64 %7البنوك

9 %1ال�سناعي

18 %2اخلدمات

100 %11املجموع

اختبار  الباحثة  ا�ستخدمت  البيانات:  توزيع  اعتدالية  اختبار 
يتبع  كان  اإن  البيانات  توزيع  ملعرفة  وكوملجروف  نوف  �سمر 

التوزيع الطبيعي اأم ل، �كانت النتائج �فق اجلد�ل التايل:
جدول رقم )3(

اختبار سمر نوف وكولمجروف لمعرفة توزيع البيانات

Shapiro-wilkKolmogorov-
smirnov

Conservatism
sigdfstatisticsigdfstatistic

0.332550.9760.20550.066

 sig يت�سح من نتائج التحليل الح�سائي للختبار باأن قيمة
ت�ساوي )0.20( وهي اأكرب من م�ستوى املعنوية 0.05 وبالتايل فاإن 

العينة امل�سحوبة من املجتمع تتبع التوزيع الطبيعي. 
 )Durbin Watson( اختبار  ا�ستخدم  الذاتي:  الرتباط  اختبار  يمكن  العمل،  قطاعات  على  وتوزيعها  البحث  مجتمع  على  ولالطالع   )*(

الرجوع إلى الجدول رقم )1( في الملحق.
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التابع  واملتغري  امل�ستقل  املتغري  بني  الرتباط  درجة  من  للتحقق 
يف  كما  الختبار  نتائج  وكانت  النموذج،  �سحة  على  يوؤثر  ب�سكل 

اجلدول التايل:
جدول رقم )4(

نتائج اختبار االرتباط الذاتي

Durbin WatsonStd- errorR2R

1.556.51250.0030.058

من اجلدول ال�سابق يتبني باأن قيمة DW لنموذج البحث 1.55 
وهي نتيجة مثالية،  لأنها ترتاوح بني )1.5 و2.5(.

وصف متغريات البحث: 
جدول رقم )5(

اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث

النحراف املتغري
اأدنى قيمةاأعلى قيمةاملتو�سطاملعياري

0.220.6980.7370.678التحفظ

أسلوب مجع البيانات:
 قامت الباحثة بجمع البيانات الأ�سا�سية من خلل التقارير 
املالية والن�رشات الدورية املتوفرة على موقع �سوق دم�سق للأوراق 

املالية.
واختبار  البيانات،   حتليل  مّت  البيانات:  حتليل  اأ�سلوب 
الإح�سائية  الأ�ساليب  من  جمموعة  على  بالعتماد  الفر�سيات 
مقايي�س  ومتثلت   )SPSS( و   )EXCEL( برناجمي  با�ستخدام 

املتغريات مبا يلي:
الدفرتية حلقوق . 1 القيمة  بق�سمة  املحا�سبي  التحفظ  قيا�س 

امللكية اإىل القيمة ال�سوقية حلقوق امللكية. 
مدى . 2 قيا�س  على  بالعتماد  الأرباح  جودة  قيا�س 

ا�ستمرارية الأرباح يف امل�ستقبل.
ا�ستخدام اأ�سلوب حتليل النحدار الب�سيط لدرا�سة اأثر التحفظ . 3

املحا�سبي يف جودة الأرباح املحا�سبية. 

منهجية البحث: 
اعتمدت الباحثة يف حتقيق اأهداف البحث �اختبار فر�سيته 

على املنهجية التالية:
اجلانب النظري: اعتمدت الباحثة على املنهج ال�ستقرائي . 1

والدوريات  واملقالت  والأجنبية  العربية  املراجع  من  بالإفادة 
املحكمة والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة.

تطبيقية . 2 درا�سة  باإجراء  الباحثة  قامت  العملي:  اجلانب 
املالية من خلل  للأوراق  �سوق دم�سق  ال�رشكات املدرجة يف  على 
قامت  كما  البحث.  عينة  ال�رشكات  يف  املحا�سبي  التحفظ  قيا�س 
بقيا�س مدى ا�ستمرارية الأرباح يف هذه ال�رشكات كدليل على جودة 
اأرباحها، ثم اأجرت حتليل النحدار ملعرفة الأثر بينهما. ويف النهاية 

قامت بتحليل النتائج الإح�سائية.

منوذج البحث:

أدبيات البحث:

التحفظ احملاسيب:

اإن مفهوم التحفظ املحا�سبي  ♦ التحفظ املحا�سبي:  مفهوم 
يعد من اأهم واأقدم املو�سوعات يف املحا�سبة املالية. وبالرغم من 
جودة  على  ال�سلبي  تاأثريه  حيث  من  له  الباحثني  بع�س  معار�سة 
اأ�سبح  اأنه  اإل  التقارير املالية املن�سورة.  التي تت�سمنها  املعلومات 
يف الوقت الراهن مطلبًا اأ�سا�سيًا من قبل م�ستخدمي التقارير املالية 
خا�سًة يف اأعقاب حالت النهيار التي �سهدها مطلع القرن احلادي 
من  عنه  نتج  وما  العملقة،  ال�رشكات  من  كبري  لعدد  والع�رشين 
ال�رشكات نتيجة  اأ�سحاب امل�سالح يف هذه  خ�سائر فادحة حتملها 
ال�رشكات  تلك  اإدارة  بها  قامت  التي  النتهازية  املمار�سات  بع�س 
)عمر، ماأمون،2014، 896(. لقد اختلف تعريف التحفظ املحا�سبي 
املحا�سب  ميل  اأنه:  على   )Basu( عرفه  فقد  الباحثني  بني  فيما 
اجليدة  بالأنباء  والعرتاف  للتحقق  اليقني  من  درجة  اأعلى  ليطلب 
 Bauwhede,( كمكا�سب مقارنًة بالعرتاف بالأنباء ال�سيئة كخ�سارة

 .)2007,p.34

وعرفه )Watts( على اأنه: عدم توقع اأي ربح،  ولكن توقع كل 
.)Kazemi,2011,p.1385(  اخل�سائر

املبادئ  اختيار  باأنه:   )Hayan & Givoly( عرفه  كما 
وال�سيا�سات املحا�سبية التي تخف�س من قيمة �سايف الربح بتاأخري 
)اإميان،  بامل�ساريف  العرتاف  وتعجيل  بالإيرادات،   العرتاف 

2014، �س310(.
التحفظ  اأن:  الباحثة  ت�ستنتج  ال�سابقة  التعريفات  ومن 
املحا�سبي هو اأن يقوم املحا�سب بالتعجيل بالعرتاف باأي خ�سارة 
متوقع حدوثها، بينما يتم التاأخر بالعرتاف باأي ربح حلني حدوثه. 

مربرات ا�ستخدام التحفظ املحا�سبي )الد�افع(: لقد اأظهرت  ♦
العديد من الدرا�سات اأربعة مربرات ل�ستخدام مبداأ التحفظ املحا�سبي 

وهي:
التي  � الر�سمية  العقود  على  الرتكيز  يتم  اأن  اأي  التعاقد: 

فتعد  الدين.  كعقود  ال�رشكة  مع  العلقة  ذات  الأطراف  مع  تن�ساأ 
دليًل  الدين  عقود  يف  عليها  املن�سو�س  الأرباح  توزيعات  �رشوط 
اإليه الدائنون للحد من الفراط  على التحفظ املحا�سبي الذي ي�سعى 
الأ�سول  الأدنى لقيمة  الأرباح، وللمحافظة على احلد  يف توزيعات 

حلماية قرو�سهم. )حمدان،2011، �س 415(. 
التقا�سي: اإن من اأهم الأ�سباب التي جتعل الإدارة ت�ستخدم  �

اإىل  التعر�س  احتمال  لتخفي�س  ال�سعي  هي  املحا�سبي  التحفظ 
التقا�سي. فاملديرون مييلون للتحفظ يف الإعلن عن الأرباح والقيم 
يف  املبالغة  حال  يف  للتقا�سي  تعر�سهم  لتجنب  للأ�سول  العالية 

تقديرهم )حمدان،2011، �س253(. 

جودة األرباح التحفظ المحاسبي
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تقليل  � يف  ي�ساعد  املحا�سبي  التحفظ  اإن  ال�رشيبي: 
العرتاف  تاأجيل  خلل  من  لل�رشكة  احلالية  ال�رشيبية  اللتزامات 
بالإيرادات، وتعجيل العرتاف بامل�ساريف )علي،2012، �س264(. 

الربح  � يف  املبالغة  عن  الناجمة  اخل�سائر  اإن  التنظيمي: 
املحا�سبي تت�سبب باآثار �سلبية على املجتمع. ونظراً لكون وا�سعي 
املعايري يتحملون امل�سوؤولية الناجتة عن تطبيق تلك املعايري. فقد 
لتجنب  متحفظة  حما�سبية  معايري  املعايري  وا�سعي  معظم  و�سع 
الأ�رشار التي قد تلحق ب�سمعتهم. فالتحفظ املحا�سبي ي�ستخدم من 
لل�رشر من  �سمعتهم  للحد من تعر�س  املعايري و�سيلة  قبل وا�سعي 
خلل املبالغة يف تقدير قيمة ال�رشكة، اأو الأرباح الناجتة عن تطبيق 

املعايري )ب�رشى، اأمنار،2014، �س367(.
اأنواع التحفظ املحا�سبي: هناك نوعان للتحفظ املحا�سبي  ♦

هما:
باخل�سائر  � العرتاف  توقيت  يف  يتمثل  ال�رشطي:  التحفظ 

والأرباح حيث يتم ت�سجيل اخل�سائر قبل حتققها وبدون وجود الدليل 
الأرباح قبل حتققها  ت�سجيل  يتم  املوؤكد على وجودها. يف حني ل 
م�رشوط  الأرباح  ت�سجيل  اأن  اأي  وجودها.  على  موؤكد  دليل  ووجود 
ال�سيئة ب�سكل  اإذ يتم العرتاف بالأنباء  ال�سارة  بالأنباء امل�ستقبلية 

فوري مقارنة بالأنباء اجليدة )علي،2012، �س246(.
للطرق  � الإدارة  اختيار  يف  يتمثل  ال�رشطي:  غري  التحفظ 

الدفرتية  والقيمة  الأرباح  تخف�س  التي  املحا�سبية  وال�سيا�سات 
ذلك  ويتحقق  خ�سائر.  وجود  عن  النظر  بغ�س  الأ�سول  ل�سايف 
ر�سملتها  من  بدًل  احلالية  الفرتة  على  النفقات  حتميل  خلل  من 

)اأحمد،2010، �س51(.
 اأهمية التحفظ املحا�سبي: تتمثل اأهمية التحفظ املحا�سبي  ♦

مبا يلي( اأحمد رجب،2011، �س10(:
فكلما  � املحا�سبية:  ال�سيا�سات  اختيار  يف  املر�نة  تقدير 

ذلك  ولد  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اختيار  يف  املرونة  درجة  زادت 
فر�سة اأكرب للإدارة للتلعب باأرباحها، فالتحفظ املحا�سبي يحد من 

هذه املرونة مبا يحقق النفع جلميع الأطراف.
نتيجة  � تعد  الإف�ساح  جودة  اإن  االإف�ساح:  جودة  تقييم 

تظهر  فهي  املتحفظة،   املحا�سبية  ال�سيا�سات  لتطبيق  نظراً  طبيعة 
عليها  بنيت  التي  والفرتا�سات  الأ�سا�سية  املحا�سبية  ال�سيا�سات 

التقديرات املحا�سبية.
يف  � ي�ساعد  املحا�سبي  التحفظ  اإن  اخلطر:  مواطن  حتديد 

والتقديرات  ال�سيا�سات،  �سكوك يف جودة  اإذا كانت هناك  ما  حتديد 
املحا�سبية كملحظة وجود زيادة يف الأرباح غري املربرة.

يحقق التحفظ املحا�سبي منفعة لالأطراف املتعاقدة من  �
متاثل  عدم  ملقابلة  اآلية  ي�ستخدم  فهو  ودائنني  وم�ساهمني  اإدارة 
التقارير  اإعداد  يف  ال�سفافية  من  عالية  درجة  ويحقق  املعلومات، 

املالية. 
يجنب ال�رشكة حتمل التكاليف الق�سائية املحتملة التي  �

قد تنتج عن تقييم الأ�سول باأكرب من قيمتها.
ذو  املحا�سبي  التحفظ  ا�ستخدام  اأن  الباحثة  ترى  �سبق  ومما 

ال�سيا�سات املحا�سبية ومدى مرونتها. كما  اأهمية كبرية يف حتديد 
احليطة  ب�سيا�سة  ال�رشكة  التزام  على  له  ال�سليم  التطبيق  وي�ساعد 
امل�ستقبلية  واخل�سائر  املخاطر  من  حلمايتها  وو�سيلة  واحلذر، 

املحتملة. 

 جودة األرباح: 

مفهوم جودة االأرباح: تناول الباحثون يف جمال املحا�سبة . 1
م�ستخدمي  لختلف  تبعًا  متعددة  مبعاٍن  الأرباح  جودة  مفهوم 
وكذلك  حتقيقها،  املرجو  الأهداف  وطبيعة  املالية،  التقارير 
لختلف وجهة نظرهم فيما حتتويه الأرباح من خ�سائ�س جتعلها 
تتمتع باجلودة )اقبال، عماد،2009، �س10(. وبناًء على ما �سبق 
 )Bellovary(الأرباح فقد عرفها فاإنه ل يوجد تعريف حمدد جلودة 
الأداء  التعبري عن  ال�رشكات يف  قبل  املعلنة من  الأرباح  قدرة  اأنها 
اإذ اإن جودة الأرباح  احلقيقي لل�رشكة، والتنبوؤ بالأرباح امل�ستقبلية 
 Bellovary,( تتمثل يف الثبات وال�ستمرارية الأرباح وعدم تذبذبها

.)et al,2005,p.32

التي  ال�رشكة  تعلنها  التي  الأرباح  اأنها   :)Gregory( وعرفها 
واجلوهر  ال�رشكة،   يف  املالية  للعمليات  احلقيقي  الواقع  تعك�س 
 Gregory( الإدارة  تدخل  وبدون  الت�سغيلية  للأن�سطة  القت�سادي 

.),2014,p.18

يختلف  الأرباح  جودة  مفهوم  اأن  الباحثة  جتد  �سبق  ومما 
جودة  مدى  لتحديد  امل�ستخدم  املقيا�س  لختلف  نظراً  مبفهومه 
الأرباح  جودة  لقيا�س  املعتمدة  املقايي�س  ومن  املعلنة.  الأرباح 
اإدارة  النقد،  من  القرتاب  بالأرباح،  التنبوؤ  الأرباح،  ا�ستمرارية 

الأرباح، جودة امل�ستحقات . . 
رقم . 2 يعد  املحا�سبية:  االأرباح  بجودة  املهتمة  االأطراف 

الربح املف�سح عنه يف بالتقارير املالية من اأهم الأرقام املحا�سبية 
يف  اخلارجيني  اأو  الداخليني  �سواًء  امل�ستخدمون  عليها  يعتمد  الذي 
اتخاذ قراراتهم املختلفة. فمن داخل ال�رشكة تعتمد الإدارة على رقم 
التوزيعات  وحتديد  العاملني  مكافئات  حتديد  يف  املحا�سبي  الربح 
على امل�ساهمني وغريهما، اأما من خارج ال�رشكة فيعتمد املحللون 
وامل�ستثمرون وامل�ساهمون على رقم الأرباح موؤ�رشا عن اأداء ال�رشكة 
خلل الفرتات املا�سية، وموؤ�رشا اأ�سا�سيا للتنبوؤ بقدرات ال�رشكة يف 
املهتمة  االأطراف  فاإن  �عليه  )بيومي،2012، �س103(.  امل�ستقبل 

بجودة االأرباح هم:
امل�ستثمر�ن احلاليون �املحتملون: فامل�ستثمرون يهتمون  ♦

ا�ستمراريتها  ومدى  الأرباح  توزيع  على  ال�رشكة  بقدرة  كبري  ب�سكل 
بتوزيعها يف امل�ستقبل. كما اإنها تعطي موؤ�رشاً على ال�ستخدام الكفوؤ 

للموارد املتاحة. 
الدائنني واملقر�سني  ♦ الدائنون �املقر�سون: يرغب كٍل من 

بالتعرف على املتانة املالية لل�رشكة ومدى قدرتها اليفائية، وذلك 
من خلل رقم الأرباح الذي تظهره ال�رشكة بتقاريرها املالية. فهم 
القرو�س  منح  يف  قرارتهم  لتخاذ  مهمة  العالية  ال�سيولة  يعدون 

والئتمان لل�رشكة. 
لبناء  ♦ بحاجة  املاليني  املحللني  اإن  املاليني:  املحللني 

يبنون  فهم  ال�رشكة.  اأداء  عن  وتوقعات  تقييمات  على  قراراتهم 
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قياس التحفظ احملاسبي وبيان أثره في جودة األرباح احملاسبية
املالية" لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  "دراسة 

أ. د. رزان شهيد
أ. فاطمة محمد شريف عبس

اأغلب قراراتهم بالعتماد على رقم الأرباح، وهم يف�سلون اأن تكون 
اأن يتخذوا  اأكرث �سفافية للتنبوؤ بها، وي�ساعدهم يف  الأرباح املعلنة 

من خللها قرارات �سحيحة )عبا�س واآخرون،2013، �س93(.
اأن  ♦ املحا�سبية  املعايري  وا�سعو  يعد  املعايري:  �ا�سعو 

الأرباح ذات جودة مرتفعة اإذا ما مت الإف�ساح عنها مبا ين�سجم مع 
املبادئ املحا�سبية املقبولة عمومًا.

اأن  ♦ اإذا ا�ستطاعت  املدققون: تعد الأرباح ذات جودة عالية 
.)patricia,2004,p.2( تعك�س الأداء احلقيقي ملديري ال�رشكة

أهمية جودة األرباح: 

ت�ستمد جودة الأرباح اأهميتها من اأهمية الأرباح نف�سها، فتعد 
اأرباح ال�رشكات بغ�س النظر عن جودتها اأحد اأهم املدخلت اللزمة 
ا�ستخدامه  يتم  الربح  فرقم  املختلفة.  القرارات  من  العديد  لتخاذ 
احلايل  ال�رشكة  لأداء  والتقييمية  التنبوؤية  الدرا�سات  من  العديد  يف 
واملايل. كما وتعتمد اجلهات احلكومية لتخاذ العديد من القرارات 
امل�ستحقة على  ال�رشيبة  اأهمها حتديد مقدار  الربح، ومن  رقم  على 
ي�ساعد  وكذلك  ال�رشيبي،   التهرب  من  احلد  يف  ي�سهم  مما  ال�رشكة. 
يف التخطيط على امل�ستوى القومي )بغدادي اأحمد،2013، �س18(. 

العالقة بني التحفظ احملاسيب وجودة األرباح احملاسبية:

اإن التزام ال�رشكة مببداأ التحفظ املحا�سبي عند اإعداد تقاريرها 
اأظهرت  الدرا�سات  من  فالعديد  املزايا.  من  العديد  يحقق  املالية 
خلل  من  عليها  احل�سول  ميكن  العالية  اجلودة  ذات  الأرباح  باأن 
اإىل  الدرا�سات  توجهت  لذلك  املحا�سبي.  التحفظ  �سيا�سة  تطبيق 
التقارير،  واحل�سول  التحفظ املحا�سبي لإعداد  ا�ستخدام  الربط بني 
الإعلن عن  املحا�سبي يف  فالتحفظ  ذات جودة عالية.  اأرباح  على 
الأرباح عرب ا�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية التي من �ساأنها تاأجيل 
العرتاف بالإيرادات �سيمنح الأرباح ال�ستمرارية يف امل�ستقبل من 
خلل توليد التدفقات النقدية عرب الفرتة الزمنية القادمة )حمدان، 
 )Ball & Shivakumar( درا�سة  اأظهرت  وقد  كما  �س25(.   ،2012
باأن الأرباح تكون ذات جودة عالية عندما تكون متحفظة حما�سبيًا 
الأرباح  اإدارة  ممار�سة  يتم  عندما  الأرباح  جودة  تنخف�س  بينما 
اأمنار،2014،  )ب�رشى،  الأرباح  عن  الإعلن  املبالغة يف  من خلل 

�س359(. 
كما وي�ساعد التحفظ املحا�سبي يف حت�سني جودة املعلومات،  
وجودة الأرباح اإذ اإن تبني ال�سيا�سات املحا�سبية املتحفظة قد تقلل 
املعلومات  موثوقية  من  يزيد  مما  للإدارة  النتهازي  ال�سلوك  من 
التنبوؤ  على  احلالية  الأرباح  قدرة  من  ذلك  ويزيد  املحا�سبية. 
بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية )الر�سيدي،2013، �س62(. وكما اإن 
ا�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية املتحفظة ت�ساعد يف اظهار التقارير 
املالية بدقة ومو�سوعية اأكرب ؛ فتوفر معلومات حما�سبية ذات جودة 
عالية، وبالتايل تعمل على تن�سيط �سوق الأوراق املالية، لوجود تاأثري 
مبا�رش على جودة املعلومات املحا�سبية. ويعتمد عليها امل�ستثمرون 
كما   .)144 �س  )�سامح،2011،  القرارات  من  العديد  اتخاذ  يف 
بني  اإيجابية  علقة  وجود   )Kazemi et al,2011( درا�سة  اأظهرت 
الأرباح،  )ا�ستمرارية  الأرباح  جودة  وخ�سائ�س  املحا�سبي  التحفظ 
والقدرة على التنبوؤ بالأرباح، والقيمة امللئمة، والتوقيت املنا�سب( 

يكون  املحا�سبي  التحفظ  ت�ستخدم  التي  ال�رشكات  اأن  اإىل  اأ�سار  فقد 
لديها املزيد من القدرة على التنبوؤ بالأرباح ب�سكل اأكرب من ال�رشكات 
ال�رشكات  فاإن  . وعليه  اأقل  ب�سكل  املحا�سبي  التحفظ  ت�ستخدم  التي 
التي ت�ستخدم التحفظ املحا�سبي ب�سكل اأكرب ت�ساعد يف زيادة جودة 

الأرباح.

الدراسات السابقة: 
)Seyed & Abdol Karim, 2014(: اإن الهدف الأ�سا�سي لهذه 
الدرا�سة يتمثل مبعرفة تاأثري التحفظ املحا�سبي على جودة الأرباح،  
والقيمة الأ�سمية للأوراق املالية،  والعائد على الأ�سهم يف ال�رشكات 
املدرجة ببور�سة طهران. اأخذت عينة من 120�رشكة خلل الفرتة 
امل�ستحقات  ن�سبة  التحفظ  لقيا�س  وا�ستخدم   )2011  -  2006(
اإىل قيمة الأ�سهم العادية ومن ثم �رشبها ب)-1(،  ولقيا�س جودة 
توجد  اأنه  النتائج  واأظهرت  جونز.  منوذج  على  بالعتماد  الأرباح 
علقة مبا�رشة بني التحفظ املحا�سبي وجودة الأرباح. واأن اجراءات 
من  احلد  اإىل  توؤدي  املالية  التقارير  اعداد  يف  املحا�سبي  التحفظ 

فر�س املديرين ودوافعهم ل�ستخدام ال�ستحقاقات.
)Bijan & Mohammad, 2014( تهدف هذه الدرا�سة ملعرفة 
امل�ستثمرين.  اأفعال  على  الأرباح  وجودة  املحا�سبي،  التحفظ  اأثر 
عام  من  بور�سة طهران  مدرجة يف  �رشكة   160 من  عينة  واخذت 
امل�ستحقات  ن�سبة  التحفظ  لقيا�س  وا�ستخدم   ،)2011  -  2007(
اإىل قيمة الأ�سهم العادية ومن ثم �رشبها ب)-1(،  ولقيا�س جودة 
وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  جونز.  منوذج  على  بالعتماد  الأرباح 
لدوافع  عائقا  ي�سكل  الذي  املحا�سبي  التحفظ  مثل  رقابية،  اآليات 

املديرين ويزيد من الفائدة ملقدمي روؤو�س الأموال. 
)Zahra & Leila, 2013(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل معرفة تاأثري 
جتاه  امل�ستثمرين  فعل  رد  على  الأرباح  وجودة  املحا�سبي  التحفظ 
النقد،  ولقيا�س الأثر مت اأخذ عينة من 160 �رشكة مدرجة يف بور�سة 
التحفظ  2009(، وا�ستخدم لقيا�س   - 2005( الفرتة  طوكيو خلل 
ن�سبة امل�ستحقات اإىل قيمة الأ�سهم العادية ومن ثم �رشبها ب)1-(، 
ولقيا�س جودة الأرباح بالعتماد على منوذج جونز واأظهرت النتائج 
للمعلومات  اأكرث  �سفافية  اظهار  يف  ي�ساعد  املحا�سبي  التحفظ  اأن 
وبالتايل تزيد من جودة الأرباح. كما اأن التحفظ املحا�سبي له تاأثري 

على امل�ساهمني حول التغريات يف الأر�سدة النقدية. 
معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت   :)Tariq & Rasha, 2011(
اأثر التحفظ املحا�سبي ال�رشطي،  وغري ال�رشطي على جودة الأرباح 
واأ�سعار الأ�سهم يف م�رش، وملعرفة ذلك اأخذت من 30 �رشكة مدرجة 
يف ال�سوق امل�رشية خلل الفرتة )2005 - 2009(،  وقد ا�ستخدم 
النتائج  واأظهرت   .Basu ،1997 املحا�سبي منوذج  التحفظ  لقيا�س 
اأن التحفظ امل�رشوط يوؤثر �سلبا على جودة الأرباح واأ�سعار الأ�سهم. 
اأما التحفظ غري امل�رشوط فلي�س له اأثر على جودة الأرباح ولكن له 

اأثر �سلبي على اأ�سعار الأ�سهم.
)عالم حمدان، 2012(: هدفت هذه الدرا�سة اإىل قيا�س م�ستوى 
�رشكة   50 من  عينة  اأخذ  ومت  الأرباح.  وجودة  املحا�سبي  التحفظ 
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خلل  املالية  للأوراق  البحرين  �سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  من 
2008(، وقد ا�ستخدم لقيا�س التحفظ املحا�سبي  الفرتة )2005 - 
ال�سوقية، وكذلك منوذج  القيمة  اإىل  الدفرتية  القيمة  مقيا�سني ن�سبة 
با�ستخدام منوذج  قيا�سها  الأرباح مت  ولقيا�س جودة   .Basu 1997

الأرباح.  ا�ستمرارية  مدى  ملعرفة   Richardson & Sloan, 2004

املحا�سبي،  التحفظ  من  مقبول  م�ستوى  وجود  النتائج  واأظهرت 
بينما  املحا�سبي،   بالتحفظ  تتمتع  احلجم  كبرية  ال�رشكات  اأن  كما 
ال�رشكات ال�سغرية احلجم ل تتمتع بذلك. كما مل جتد هذه الدرا�سة اأي 

علقة بني التحفظ املحا�سبي وجودة الأرباح.
على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف   :)2011 اأحمد،  )�سامح 
يف  الأرباح  جودة  وم�ستوى  املحا�سبي  التحفظ  درجة  بني  العلقة 
 2006( الفرتة  18 �رشكة خلل  واأخذت عينة من  البحرين.  مملكة 
القيمة  ن�سبة  املحا�سبي  التحفظ  لقيا�س  ا�ستخدم  وقد   .)2008  -
قيا�سها  مت  الأرباح  جودة  ولقيا�س  ال�سوقية.  القيمة  اإىل  الدفرتية 
مدى  ملعرفة   Richardson & Sloan, 2004 منوذج  با�ستخدام 
ا�ستمرارية الأرباح. وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود علقة اإيجابية بني 
جودة  وحت�سني  البحرينية،  ال�رشكات  يف  املحا�سبي  التحفظ  درجة 
انخفا�س  يف  ت�ساعد  املحا�سبي  التحفظ  درجة  فارتفاع  ؛  الأرباح 

امل�ستحقات الكلية وبالتايل حت�سني جودة الأرباح.
وبعد عر�س الدرا�سات ال�سابقة: تبني للباحثة اأن ما مييز هذه 
التحفظ املحا�سبي  اأثر  اأنها اختربت  ال�سابقة  الدرا�سات  الدرا�سة عن 
للأوراق  دم�سق  �سوق  على  بالتطبيق  املحا�سبية  الأرباح  جودة  يف 
املالية الذي يختلف من الناحية التنظيمية والت�رشيعية عن الأ�سواق 

التي �سبقت درا�ستها.

الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات:
اختيار عينة  ● الدرا�سة مت  لإجراء هذه  التطبيقية:  الدرا�سة 

املالية،  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف  مدرجة  �رشكة   11 من  مكونة 
من  كٍل  قيا�س  مت  وقد   )2013  - من)2009  املمتدة  الفرتة  يف 

املتغريين كما يلي:
املتغري امل�ستقل: لقد تعددت املقايي�س امل�ستخدمة لقيا�س  �

التحفظ املحا�سبي،  وقد اعتمدت الباحثة على املقيا�س الذي اعتمده 
وهو  املحا�سبي.  التحفظ  درجة  لقيا�س   )Beaver & Ryan, 2005(
ال�سوقية  القيمة  اإىل  امللكية  حلق  الدفرتية  القيمة  ن�سبة  عن  عبارة 
حلق امللكية، ويعد هذا املقيا�س من اأب�سط املقايي�س امل�ستخدمة يف 
الدرا�سات التطبيقية اإذ يعتمد على درا�سة العلقة بني القيمة الدفرتية 
حلقوق امللكية،  وقيمتها ال�سوقية. فالقيمة الأوىل تنتج عن تطبيق 
الثانية  القيمة  تتمثل  حني  يف  املحا�سبية  واملبادئ  ال�سيا�سات، 
حميد،2011،  )امل�سهداين،  ال�سوق  يف  امللحوظة  ال�سوقية  بالأ�سعار 
�س372(. وحتت�سب القيمة الدفرتية من خلل ق�سمة جمموع حقوق 
امللكية مطروحًا منها الأ�سهم املمتازة على املتو�سط املرجح لعدد 
الأ�سهم املكتتب بها، اأما القيمة ال�سوقية فهي عبارة عن �سعر الإغلق 
لل�سهم يف نهاية العام )Hamdan,2011,p.145(، اإذ ي�سري انخفا�س 
التحفظ  ال�رشكة متار�س  اأن  اإىل  واحد �سحيح  لأقل من  الن�سبة  هذه 
الفرق كبريا بني  فاإذا كان  للقوائم املالية.  اإعدادها  املحا�سبي عند 
القيمتني مبعنى اأن القيمة الدفرتية منخف�سة والقيمة ال�سوقية عالية 

فاإن ذلك ي�سري اإىل درجة عالية من التحفظ املحا�سبي،  فكلما كان 
الفرق كبريا بني الإثنني،  واملتمثل بانخفا�س ن�سبة القيمة الدفرتية 
بانخفا�س ن�سبة القيمة الدفرتية اإىل القيمة ال�سوقية فاإنه يدل على 

اأن ال�رشكة اأكرث حتفظًا )امل�سهداين، حميد،2011، 373(.
الأرباح  � جودة  لقيا�س  الباحثة  اعتمدت  التابع:  املتغري 

وا�ستخدمت  امل�ستقبل.  يف  الأرباح  ا�ستمرارية  مدى  معرفة  على 
الباحثة منوذج انحدار الأرباح احلالية على الأرباح ال�سابقة ملعرفة 

:)Gregory et al ,2014,p.16( مدى ا�ستمراريتها كما يلي
Earningsj,t= α0 + α1 Earningsj,t-1 + vj,t+1

 حيث اأن: Earningsj,t = �سايف الربح الت�سغيلي لل�سنة احلالية 
. j t وال�رشكة 

 t-1 ال�سابقة  لل�سنة  الت�سغيلي  الربح  Earningsj,t-1 = �سايف 

.jوال�رشكة
Vj,t+1 = خطاأ التقدير )البواقي(.

فكلما اقرتبت قيمة املعامل α1 من الواحد اأو اأكرث من الواحد 
القيمة  اقرتبت  كلما  وبالعك�س  الأرباح،  ا�ستمرارية  اإىل  ت�سري  فاإنها 
بال�ستمرارية.  الأرباح  هذه  متتع  عدم  اإىل  ت�سري  فاإنها  ال�سفر  من 
وبتق�سيم املعادلة ال�سابقة على اإجمايل موجودات ال�رشكة يف العام 
ال�سابق ت�سبح املعادلة على ال�سكل التايل )العمري،2010، �س67(:

اختبار الفر�سيات: ●
�سوق  � يف  املدرجة  ال�رشكات  متار�س  ل  االأ�ىل:  الفر�سية 

للتقارير  اإعدادها  يف  املحا�سبي  التحفظ  املالية  للأوراق  دم�سق 
املالية.

جدول رقم )6(
نتائج قياس التحفظ المحاسبي عن الفترة من 2009 - 2013

ال�سنوات/ ال�رشكات 2009 2010 2011 2012 2013 املتو�سط

الهلية للنقل 0.09 0.09 0.10 0.02 0.10 0.08

املتحدة للن�رش 
والعلن 0.32 0.36 0.39 0.24 0.20 0.302

الهلية ل�سناعة 
الزيوت 0.79 0.93 1.30 1.23 0.74 0.998

البنك العربي 0.50 0.37 1.25 1.13 0.78 0.806

امل�رشف الدويل 
للتجارة والتمويل 0.57 0.56 1.15 1.47 0.89 0.928

بنك بيبلو�س 0.79 0.52 0.23 1.18 1.10 0.764

بنك بيمو ال�سعودي 
الفرن�سي 0.42 0.38 1.29 1.01 0.69 0.758

بنك �سورية الدويل 
ال�سلمي 0.05 0.35 1.20 1.59 0.87 0.812

بنك �سورية 
واملهجر 0.65 0.45 0.81 1.01 0.68 0.72

Earningsj,t

Earningsj,t-1

Earningsj,t-1

Total assetsj,t-1 Total assetsj,t-1

1
= α0 + α1 + vj,t+1
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أ. د. رزان شهيد
أ. فاطمة محمد شريف عبس

ال�سنوات/ ال�رشكات 2009 2010 2011 2012 2013 املتو�سط

بنك عودة �سورية 0.94 0.47 0.77 1.25 0.62 0.81

ال�رشكة املتحدة 
للتاأمني 0.66 0.62 0.73 0.74 0.80 0.71

من اجلدول ال�سابق تلحظ الباحثة ما يلي:
بالن�سبة لعامي 2009 و2010: جتد الباحثة انخفا�س ن�سبة 
 -  2009 عامي  من  كل  يف  ال�سوقية  القيمة  اإىل  الدفرتية  القيمة 
2010 اإىل اأقل من الواحد، مما يدل على ممار�سة ال�رشكات املدرجة 
اإعدادها  عند  املحا�سبي  للتحفظ  املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف 
للقوائم املالية، كما انخف�ست الن�سبة يف بع�س ال�رشكات لأقل من 
% مما يدل على ارتفاع كبري ملمار�سة التحفظ املحا�سبي من   50

قبل تلك ال�رشكات. 
بالن�سبة لعامي 2011 و2012: نلحظ ارتفاع ن�سبة القيمة 
يف  واحد  من  اأكرث  اإىل  العامني  يف  ال�سوقية  القيمة  اإىل  الدفرتية 
بع�س ال�رشكات، وانخفا�سها يف بع�سها الآخر، مما يدل على وجود 
تفاوت يف درجة التحفظ املحا�سبي بني ال�رشكات املدرجة يف �سوق 
الأو�ساع  تدهور  بداية  اإىل  ذلك  يرجع  وقد  املالية.  للأوراق  دم�سق 

القت�سادية نتيجة ظروف احلرب يف �سوريا.
ن�سبة  انخفا�س  الباحثة عودة  2013: تلحظ  لعام  بالن�سبة 
القيمة الدفرتية اإىل القيمة ال�سوقية يف كل ال�رشكات عدا بنك بيبلو�س 

حيث ارتفعت الن�سبة فيه لأكرث من .
اتبعت  قد  �رشكة  اأكرث  كانت  للنقل  الأهلية  ال�رشكة  باأن 
ل�سناعة  الأهلية  ال�رشكة  اأما  عالية،  بن�سبة  املتحفظة  ال�سيا�سات 

الزيوت كانت الأقل ا�ستخدامًا ل�سيا�سات التحفظ. 
ومما �سبق جند باأن ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق 
املالية متار�س التحفظ املحا�سبي يف اإعدادها للقوائم املالية. ولذلك 
نرف�س فر�سية العدم، ونقبل بالفر�سية البديلة اأي متار�س ال�رشكات 

التحفظ املحا�سبي. 
يف  � املدرجة  ال�رشكات  اأرباح  تتمتع  ل  الثانية:  الفر�سية 

�سوق دم�سق للأوراق املالية بال�ستمرارية.
جدول رقم )7(

نتائج قياس استمرارية األرباح المحاسبية عن الفترة من 2013-2009

العام Sig F النتيجة

2009 0.000 98.454 0.007 0.621 ا�ستمرارية

2010 0.000 192.679 0.001 -0.250 عدم ا�ستمرارية

2011 0.662 0.435 0.012 -0.998 عدم ا�ستمرارية

2012 0.000 35.517 -0.032 0.44 ا�ستمرارية

2013 0.000 124.103 0.04 0.679 ا�ستمرارية

�رشكات  اأرباح  باأن  الباحثة  تلحظ  ال�سابق  اجلدول  من 
الزمنية  ال�سل�سلة  �سنوات  يف  بال�ستمرارية  تتمتع  العينة 

قيمة  كانت  فقد   )2011  -  2010( عامي  عدا   للعينة 
 اأقل من ال�سفر. ومنه نرف�س فر�سية العدم، ونقبل الفر�سية البديلة،  

اأي اأن اأرباح ال�رشكات تتمتع بال�ستمرارية.
الفر�سية الثالثة: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية للتحفظ  �

املحا�سبي يف جودة الأرباح املحا�سبية.
جدول رقم )8(

نتائج تحليل االنحدار ألثر التحفظ المحاسبي في جودة األرباح المحاسبية )استمرارية األرباح(

FSigR2R

1.780.6750. 030.58

من النتائج الظاهرة يف اجلد�ل رقم )8( نالحظ اأن: 

قيمة . 1 وهي   ،)0.58( بلغت   R الرتباط  معامل  قيمة 
متو�سطة مما يدل على وجود علقة ارتباط متو�سطة طردية موجبة 

فيما بني التحفظ املحا�سبي وجودة الأرباح.
قيمة . 2 وهي   ،)0.03( بلغت   R2 التحديد  معامل  قيمة 

منخف�سة مما يدل على انخفا�س القوة التف�سريية للمتغري امل�ستقل 
على املتغري التابع.

)0.675( وهي . 3 وم�ستوى معنوية   )1.78( بلغت   F قيمة 
اأكرب من )0.05(، مما يعني باأن املتغري امل�ستقل غري �سالح للتنبوؤ 

باملتغري التابع.
ذو  اأثر  يوجد  ل  باأنه  العدمية  الفر�سية  قبول  ميكن  وعليه 
املحا�سبية  الأرباح  جودة  يف  املحا�سبي  للتحفظ  اإح�سائية  دللة 
اأثر للتحفظ  اأ�سباب عدم وجود  )ا�ستمرارية الأرباح(. وقد يكون اأحد 
من  واحد  مقيا�س  على  العتماد  الأرباح  جودة  يف  املحا�سبي 
مقايي�س جودة الأرباح، اأو لطبيعة ال�سوق املايل الذي يفر�س بع�س 
القيود على ال�رشكات. وتتوافق هذه النتيجة مع درا�سة علم حمدان 

لعام2012 . 

النتائج والتوصيات:

النتائج:

تو�سلت الباحثة للنتائج التالية:

املدرجة . 1 ال�رشكات  يف  املحا�سبي  التحفظ  ن�سب  تباينت 
اإىل  �سنة  ومن  لأخرى  �رشكة  من  املالية  للأوراق  دم�سق  �سوق  يف 
اأخرى، حيث كانت منخف�سة يف عامي )2009 و 2010( وعاودت 
اإىل  عاودت  ثم  ومن   )2012 و   2011( عامي  يف  الرتفاع  اإىل 

النخفا�س يف عام 2013. 
متتعت اأرباح ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�سق للأوراق . 2

املالية بال�ستمرارية يف �سنوات ال�سل�سلة الزمنية للعينة عدا عامي 
)2010 - 2011( اإذ كانت الأرباح فيها غري قابلة لل�ستمرار.

عدم وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية للتحفظ املحا�سبي يف . 3
عدم  على  يدل  مما  الأرباح(  )ا�ستمرارية  املحا�سبية  الأرباح  جودة 
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وجود دور للتحفظ املحا�سبي كو�سيلة لزيادة جودة الأرباح.

التوصيات: 

بناًء على النتائج ال�سابقة تو�سي الباحثة مبا يلي:

على . 1 والرقابة  ال�رشكات  حوكمة  اآليات  تفعيل  �رشورة 
من  مب�ستوى  ال�رشكات  التزام  ل�سمان  احلجم  �سغرية  ال�رشكات 

التحفظ املحا�سبي ل�سمان �سفافية تلك التقارير وم�سداقيتها.
العمل على زيادة وعي م�ستخدمي املعلومات املحا�سبية . 2

حول جودة الأرباح املحا�سبية ملا لها من اأثر مهم على زيادة جودة 
املعلومات املحا�سبية التي �ست�ساعد يف اتخاذ القرارات الر�سيدة.

عالية . 3 بجودة  املحا�سبية  الأرباح  متتع  مدى  درا�سة 
تختلف  الأرباح  فجودة  الأرباح،  جلودة  اآخر  مقيا�س  با�ستخدام 
باختلف اأ�سلوب القيا�س امل�ستخدم  )كالقدرة على التنبوؤ، والتوقيت 

املنا�سب، وخلو من ممار�سات اإدارة الأرباح.(  

 املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية:

وح�سا�سية . 1 الأرباح  جودة  بني  العلقة   ،)2013( اأحمد  بغدادي  اأحمد، 
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  النقدية،  للتدفقات  الراأ�سمايل  ال�ستثمار 

جامعة الزقازيق، كلية التجارة، �س152.

درا�سة . 2 الأرباح  قيا�س  وجودة  املحا�سبي  التحفظ   ،)2011( �سامح  اأحمد 
للإدارة،  العربية  املجلة  البحرينية،  امل�ساهمة  �رشكات  على  تطبيقية 

جملد31، عدد2، �س �س119 - 144.

اقبال عمر-الق�ساة ماأمون)2014(، اأثر الأزمات املالية على دعم �سيا�سة . 3
الإن�سانية(،  )العلوم  للأبحاث  النجاح  جامعة  جملة  املحا�سبي،  التحفظ 

جملد 28، عدد4، �س �س896-920.

مكافاآت . 4 لعقود  احلوكمي  الدور  اأثر  قيا�س   ،)2012( مهياب  بيومي، 
العاملني وفقًا لأ�سا�س خيارات الأ�سهم على جودة الأرباح املحا�سبية واأداء 
املن�ساأة، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة قناة ال�سوي�س، كلية التجارة 

بالإ�سماعيلية، �س103. 

التدفقات . 5 قائمة  )2013(، دور موؤ�رشات  ا�ستقلل  التميمي، عبا�س، وجر، 
 ،36 جملد  والقت�ساد،  الإدارة  جملة  الأرباح،  جودة  تقييم  يف  النقدية 

عدد59، �س93.

التقارير . 6 التحفظ املحا�سبي يف حت�سني جودة  اأثر   ،)2011( حمدان علم 
املالية، درا�سات العلوم الإدارية، جملد38، عدد2، �س �س433-415. 

التقارير . 7 يف  املحا�سبي  التحفظ  م�ستوى  تقييم   ،)2011( علم  حمدان 
�سوق  يف  املدرجة  ال�رشكات  يف  املوؤ�س�سية  باحلاكمية  وعلقته  املالية 
الكويت للأوراق املالية، جملة جامعة امللك �سعود، جملد 23، عدد2، �س 

�س284-253.

حمدان، علم )2012(، العوامل املوؤثرة يف درجة التحفظ املحا�سبي عند . 8
اإعداد التقارير املالية دليل من الأردن. املجلة الأردنية يف اإدارة الأعمال، 

جملد 8، عدد1، �س �س 25-41. 

�سوق . 9 يف  الأرباح  وجودة  املحا�سبي  التحفظ  علم)2012(،  حمدان، 
العربية،  واجلزيرة  اخلليج  درا�سات  جملة  املالية،  للأوراق  البحرين 

عدد144، �س �س226-181.

املحا�سبي . 10 التحفظ  بني  العلقة  حتليل   ،)2014( اميان  الدين،  �سعد 
جملة  املن�ساأة،  قيمة  على  واأثرها  املال  راأ�س  وتكلفة  املالية  بالتقارير 

املحا�سبة واملراجعة، �س342.

الق�سائية على ممار�سات . 11 الدعاوي  تاأثري خماطر   ،)2010( اأحمد  �ستيوي 
ب�سوق  بالتطبيق  بالتلعب  املتهمة  ال�رشكات  يف  املحا�سبي  التحفظ 

الأ�سهم امل�رشية، جملة الإدارة العامة، جملد50، عدد4، �س51.

الر�سيدي ممدوح، )2013(، تقييم التحفظ املحا�سبي من منظور امل�ستخدم . 12
جملد27،  املعا�رشة،  التجارية  البحوث  جملة  وميدانية،  نظرية  درا�سة 

عدد1، �س62.

الأرباح . 13 جودة  بني  العلقة   ،(2009 عماد(  عجيلة،  اقبال-اأبو  ال�رشيف، 
ال�سابع، كلية القت�ساد  واحلاكمية املوؤ�س�سية. بحث مقدم للموؤمتر العلمي 

والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء، الأردن، �س44.

درجة . 14 على  ال�رشكات  حوكمة  قواعد  اأثر  رجب)2011(،  اأحمد  امللك،  عبد 
القوائم املالية املن�سورة لل�رشكات امل�سجلة ب�سوق  التحفظ املحا�سبي يف 

املال امل�رشي، �س53. 

العمري حممد فوزي، )2010(، اختبار خ�سائ�س نوعية العوائد يف القوائم . 15
املالية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة املو�سل، �س67.

امل�سهداين ب�رشى، حميد اأمنار)2014(، قيا�س ممار�سة التحفظ املحا�سبي . 16
جملة  املالية،  للأوراق  العراق  �سوق  يف  املدرجة  امل�ساهمة  ال�رشكات  يف 

العلوم القت�سادية والإدارية، جملد20، عدد78، �س �س 369-392.

يو�سف علي )2012(، اأثر حمددات هيكل ملكية املن�ساأة يف حتفظ التقارير . 17
املالية درا�سة تطبيقية. جملة جامعة دم�سق للعلوم القت�سادية والقانونية، 

جملد28، عدد1، �س �س264-235.

ثانياً- املراجع األجنبية:
1. Abedini B, Ranjbar M, Mozaffari M., (2014), Investigating 

effect of accounting conservatism and earnings quality on 
reaction of investors to cash stock of companies accepted in 
Tehran stock exchange, International journal of academic 
research in accounting, VOL.4, NO.1,P p.331-339.

2. Bauwhede H., (2007), The Impact of Conservatism on the Cost 
of Debt: Conditional versus Unconditional Conservatism, 
Katholieke Universities Leuven, P34.

3. Bellovary J, Giacomino D, Akers M., (2005), Earnings 
Quality: It is Time to Measure and Report, The CPA Journal, 
P 32-37. 

4. Dechow Patricia, Schrand Catherine., (2004), Earnings 
Quality, The Research Foundation of CFA Institute, P 2.

5. Gregory L, Girish J., (2014), Predictability Persistence of 
Earnings and stock price synchronicity evidence from Indian 
stock market, International Journal of Economics, Commerce 
and Management, p.16.

6. Hamdan A , Abzakh M, Ataibi M., (2011), Factors Influencing 
the Level of Accounting Conservatism in the Financial 
Statements, International Business Research, VOL. 4, NO.3, 
p.145-155.

7. Ismail T, Elbolok R., (2011), Do conditional and unconditional 
conservatism impact earnings quality and stock prices in 
Egypt?, Research Journal of Finance and Accounting, VOL.2, 



142

قياس التحفظ احملاسبي وبيان أثره في جودة األرباح احملاسبية
املالية" لألوراق  دمشق  سوق  على  تطبيقية  "دراسة 

أ. د. رزان شهيد
أ. فاطمة محمد شريف عبس

NO.12, P.22.

8. Kazemi, H, Hemmati, H, Faridvand, R., (2011), Investigating 
the Relationship Between Conservatism Accounting and 
Earnings Attributesn, World Applied Sciences Journal, 
VOL.12, NO .9, 1385-1396.

9. Lyimo G.,(2014), Assessing the measures of quality of 
earnings: evidence from India, European Journal of 
Accounting Auditing and Finance Research, 2(6), p.18.

10. Nozari S, Moghaddam A, Nazemi A., (2014), Accounting 
conservative Effect on Earning quality stock official value 
and stock yield in accepted firms in Tehran stock exchange, 
International journal of current life sciences, VOL.4, NO. 7, 
p.3334-3338.

11. Poorzanani Z, Mirzahedagatil L., (2013), “The effect of 
accounting conservatism and earnings quality on investor 
reaction to cash holding level”, Technical Journal of 
Engineering and Applied Sciences, VOL.3 NO. 19, p2493-
2497.


