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ئنـى لُدٔذـً َِٔثساظـــً انـري ٌُـُـٍـس دَزتـــً...
يـٍ ػــهًَُّـً انصًٕدَ أيــاو أيــٕاج انــثـذــس انـثـائـسج...
يـٍ أػـطـاَـً ٔيا شال ٌـؼطـٍـُــً تـال دــدٔد...
أتـــً انــذــثــٍـــة ...
ئنــــى يٍ شؼس تً لــهـثـُٓـا لـثـم أٌ ذساًَ ػـٍـُـاْـا...
ٔدــضـُـرـُـً أدــشـــاؤْــا لـثـم ٌــدٌــٓـا...
أيــــً انذُـــٌٕ...
ئنــــى انـــُــثـغ انـصـــافــــــً...
شـــجــسذـــً انـرــً ال ذـَـرْتـُــم...
انــظـمِّ انـري آٔي ئنٍــّ فـً كـم دـٍـٍ...
شٔخرــً انغانٍــح...
ػًٍَُّٔ ،يرؼحِ لهثً...
ك ِثدي ،ضٍاءِ َ
ئنى فِـ َه ِر َ
يٍْـــط ٔظَُازٌـــا...
َ
ئنــــى انمهــةِ انُــاتضٔ ،أٌمَٕحِ انذٍـــاج...
ئنـى ظَُـــدي ٔلـٕذـً ٔيــالذي تؼــد انهــّ...
يــٍ آثــسَٔـً ػهــى أَفعِٓـــى...
يٍ أظٓسٔا نً يا ْٕ أخًمُ يٍ انذٍاج...
ئخٕذً ٔأخٕاذً األػصاء...
أصدلائً األٔفٍاء...

ب

يسرني
بالحقالذيعمي لمنعمَّمنيوأضاءليسبيلالعمموالمعر َ
فةُّ ،
عرفاناًبالجميل،وايماناً
َّ
أتقدم بالشكرواالمتنانإلىأستاذي القدير،األستاذالدكتور/جبرإبراىيمالداعور،
ويثمج صدري،أ ْ
ُ
َن َ

أمدني بغزير ِ
ِ
الذي َّ
عمي بتوجيياتو السديدة ،وآرائو الصائبة ،وتذليمِو
عممو،
ِ
وجميل صبره ،ولم يبخل َّ
َحم ُد اهلل عمى فضمو ونعمتو ،وأدعوه – تعالى -أن
الصعاب التي كانت
تعوق طر َ
ُ
يق بحثي ىذا ،فأ َ
ِ
ينيردروبالعمموالعمماء .
طيل
فيعمره؛ليبقينِبراساًمتؤللئاً
ُي َ
َ

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة النقاش الموقرين عمى ما تكبدوه من عناء
في قراءة رسالتي المتواضعة واغنائيا بمقترحاتيم القيمة  ،ممثمة بالمناقش الداخمي الدكتور /عمي
سميمانالنعامي،والمناقشالخارجيالدكتور/حمديشحدةزعرب .
واتقدمكذلكبجزيلالشكرإلىكلمنجامعتيالحبيبةجامعةاألزىر-غزة،وكميةاالقتصاد
والعموم اإلدارية ،لكل ما قدموه لي من مساعدة ومسانده مكنتني من المضي بخطى ثابتة في مسيرتي
العممية .

ويف الههاية يسرني أى أتقدم جبزيل الشكر إىل كل مو مد لي يد العوى يف مسريتي العلمية.
واهلل وليُّ التوفيق،،،
الباحث
أشرف هحوذ صالح أبى حويذة

ج

هلخص الذراست


َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة
ظالم َ
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرفعمىأثر الت َحف ُ

لشركاتالمساىمةالمدرجةفيبورصةفمسطين،منخبللاستخدامالمنيجالوصفيالتحميمي،حيث
َّ ُّ
،واشتقاق النسب المالية الدالةعمى القيمة االقتصادية المضافة
حاسبي  
الم َ
تََّم قياس مستوى الت َحفظ  ُ
وقدتكونتعينةالدراسةمن
َّ
لكلمنالشركاتالمدرجةفيبورصةفمسطين ،وعددىا()49شركة ،
جميعالشركاتالفمسطينيةالمدرجةفيبورصةفمسطينمنذعام2010م،التيتتوفربياناتياالمالية

مدققة ومنشورة طيمة فترة الدراسة من سنة  2010ولغاية  2015م .مع استثناء قطاع البنوك؛
لخضوعولقوانينمحددةمنحيثكفايةرأسالمال؛ حيثيعتمد ىذاالقطاععمىالديونبشكلكبير
بخبلفباقيالقطاعات،وبالتالي كانت العينة النيائية التي تَ َّم إجراء الدراسة عمييا ،تتكون من()24
شركة،بواقع()92مبلحظة .
وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا :وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة
َّ ُّ
حاسبي  ،مقاساً بـ (القيمة
الم َ
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

الدفتريةإلىالسوقية) عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة ،وتََّم تأكيدذلكمنخبللوجودأثر ذي داللة
إحصائية لدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي  ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات
الم َ
ُ
غيرالمستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة .

وبناء عمىالنتائجالتيتََّم التوصلإلييا ،فقدأ وصتالدراسةبضرورةتفعيلالدورالذيتقوم
ً

بوالييئةالمشرفةعمىالسوقالمالي ،بيدفتفعيلالرقابةعمىعمميةاإلقرارالمالي ،والزامالشركات
بزيادة مستويات التَّ َحفُّظ ،وضمن مستويات معقولة ،كي تزيد من موثوقية المعمومات المعروضة
والمتاحةلمستخدميالقوائمالماليةكافة .


د

Abstract
This study aimed at investigating the effect of the accounting
reservation on the economic added value of the partnership stock companies
listed on the Palestine Stock Exchange Market. The researcher followed the
analytical approach, where the level of accounting reservation was measured
and indicative financial ratios on the economic added value were derived for
each of the listed companies in the Palestine Stock Exchange Market. In fact,
there are49 companies. The sample of the study consisted of all Palestinian
companies listed in the Palestine Stock Exchange Market since 2010 whose
audited financial statements are published and available throughout the study
period, from 2010 until 2015. The banking sector is excluded as it is subject
to specific laws in terms of capital adequacy as this sector depends heavily on
debt in comparison of other sectors. Therefore, the final sample of the study
was 24 companies with 92 observations.
study reached some significant findings. The most important one is
that there is a statistically significant effect on the degree of practice of the
general partnership companies listed in the Palestine Stock Exchange Market
for the accounting reservation policy measured by comparing the book value
to the market value in relation to the economic added value. This was
confirmed by the statistically significant effect of the practice of the general
partnership companies listed in the Palestine Stock Exchange Market of the
accounting reservation policy as measured by the ratio between the total
interests to the earnings before the extraordinary events and the discontinued
operations on the economic added value.
Based on these results, the study has recommended the necessity of
activating the role of the auditing committee in the financial market in order
to control the activation of the financial approval and force companies to
increase the reservation levels within reasonable levels. This will increase the
reliability of the information displayed and available to the users of all
financial menus.
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الفصل األول
اإلطار العاو للدراشة
.1.1

خطح اندزاظح

.1.1

اندزاظاخ انعاتمح

.1.1

خطة الدراسة

 .1.1.1مقدمة
تعمل المحاسبة عمى تقديم معمومات مفيدة ،التخاذ الق اررات من قبل األطراف المختمفة ذات
الصمة بالمنشأة ،وىي محكومة في عمميا ىذا بالعديد من المبادئ والسياسات التي يطبقيا المحاسب،
وتحدد خصائص المعمومات الناتجة عنيا .وقد انشغمت المنظمات المينية والييئات التنظيمية ذات
الصمة (مثل الييئات المشرفة عمى األسواق المالية)في مناقشة تمك المبادئ والسياسات وتط ويرىا بما
يؤديإلىتقديمالمعموماتالمبلئمة،واألكثرنفعيةالحتياجاتالمستخدمين،وايصالياإلييم .
(يوسف .)2012،
تعد ظاىرة انتشار وزيادة درجة التَّ َحفُّظ بالقوائم المالية من أىم القضايا الجدلية في الفكر

شكمت محور اىتَ َّمام العديد من األدبيات المحاسبية ،حيث يساعد التَّ َحفُّظ
المحاسبي المعاصر التي  َّ

عمىحمايةحقوقالمساىمينوالدائنينوباقيأصحابالمصالحفيالمنشأة،وذلكبالرغمممايتعرض

لو من انتقادات شديدة بسبب تعارضو مع بعض الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية مثل؛
الحياد ،والتَ َّمثيل الصادق ،والمبلئمة ،وبخاصة بعد ظيور مفاىيم القيمة العادلة .إال أنو يبقى أحد
المفاىيم والعناصر األساسية المحددة لخصائص التقارير المالية.وليذا األمر أىميتو الخاصة في ظل
تطورات بحثية وفكرية أفضت إلى قياس ىذه الخاصية في إطار العممية البحثية المحاسبية المعاصرة
في أسواق المال؛ إذ تعددت المقاييس التي قدمت لمتحفظ المحاسبي ،كما تعددت المجاالت التي
استخدمت فييا ىذه المقاييس؛ لبيان وتوضيح أثر ىذا التَّ َحفُّظ ،ومسبباتو ،ودوره في تحديد منفعة

التقاريرالمالية،واستخداماتياالضريبيةوالتعاقديةوالتنظيميةوغيرىا .

َّ ُّ
حاسبيوبينأرباح
ظالم َ
كماتزايداالىتمامالعالميفيالفترةاألخيرةبدراسةالعبلقةبينالت َحف ُ

َّ ُّ
حاسبيفيعددمن
ظالم َ
وعائداتاألسيم،وذلكمنخبللاىتَ َّمامأدبياتالمحاسبةبدراسةدرجةالت َحف ُ

َّ ُّ
حاسبيواعبلنالتقاريرفيموعدىا
ظالم َ
الدولالمختمفة،ويرى()Ball & Kothari, 2007أنالت َحف ُ

ىو جوىر الشفافية في القوائم المالية ،ويظير الدور التَّ َحفُّظي لممحاسبة من خبلل اختيارات اإلدارة

لتأجيلاالعترافباألرباح،وأخذالخسائرالمحتَ َّممةفيالحسبانبعدماإلعبلنعنالمكاسبالمتوقعة،
والمبالغة في النفقات والمخصصات واىبلك األصول ،بيدف إظيار نتائج أعمال المنشأة بصورة
يتمذلكفيإطارالمبادئالمحاسبيةالمتعارفعمييا،وقدأصبحتظاىرةزيادةالتَّ َحفُّظفي
متحفظة ،و ُّ
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التقاريرالماليةقضيةرئيسةلمبحثالمحاسبيالمعاصرخاصةبعدتزايدالتقريرعنالخسائرمنقبل
الشركات،معتزايدالتَّ َحفُّظفيالتقاريرالمالية .
 .1.1.1مشكمة الدراسة:
َّ ُّ
حاسبي،منقبلالشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةداخلالسوقالمالي،في
الم َ
يسيمالت َحفظ ُ

الكشف عن مدى كفاءة السوق المالي الناشئة ،حيث أشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن تَ َّمتع
بعض التقارير المالية بالتَّ َحفُّظ في سوق ما يزيد من كفاءة السوق المالي؛ لذلك يحاول الباحث من

َّ ُّ
حاسبيفيالتقاريرالماليةالصادرةعنالشركاتالمساىمة
ظالم َ
خبللىذهالدراسةتحديدمستوىالت َحف ُ

َّ ُّ
حاسبي عمى القيمة االقتصادية
الم َ
العامة المدرجة في بورصة فمسطين ،ومن ثم بيان أثر الت َحفظ ُ

المضافة.لذلكفقدتَ َّمثمتمشكمةالدراسةبالسؤالالرئيساآلتي :

ىليوجدأثرلمتَّ َحفُّ
حاسبي عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةلشركاتالمساىمةالعامةالمدرجة
ظالم َ
ُ

فيبورصةفمسطين؟

ورلك هن خالل التساؤالث الفرعيت اآلتيت:
.1

َّ ُّ
حاسبي منقبلشركات المساىمة العامة المدرجةفي
الم َ
مامدىااللتزام بمتطمبات الت َحفظ  ُ

.2

َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةلشركاتالمساىمة العامة
ظالم َ
ىليوجدأثرلمت َحف ُ

.3

َّ ُّ
حاسبيفيالتقاريرالماليةلشركات
ظالم َ
ىلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىالت َحف ُ

بورصةفمسطين؟.

المدرجةفيبورصةفمسطين.

المساىمةالمدرجةفيبورصةفمسطين،تعزىلكلمنالقطاعاالقتصاديورأسالمال؟ .

 .1.1.1أهمية الدراسة:
تنبعأىميةىذهالدراسةمنأىميةالموضوعالذيتتناولو،ومن الدور المتوقع لمستوى التَّ َحفُّظ

َّ ُّ
حاسبيداخل التقارير المالية
ظالم َ
الم َ
حاسبيعمى مستوى التقاريرالمالية ،حيث يساىم مستوى الت َحف ُ
ُ
المنشورة في تقييمشفافية اإلفصاح المالي ،وذلك من خبلل االبتعاد عن المبالغة في التقييم والقياس
المحاسبي،ومن ثم القدرة عمى توفير معمومات دقيقة ومبلئمة لتقييم الوضع المالي لمشركة وقدرتيا

َّ ُّ
حاسبيفي األسواق المالية الناشئة ،لما لذلكمن
الم َ
عمىالتنبؤ بمستقبميا ،وتزداد أىمية قياس الت َحفظ ُ
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أثر عمى ق اررات العديد من األطراف من منظمي السوق المالية والمستثمرين وغيرىممن األطراف ذات
َّ ُّ
حاسبيفيالتقارير المالية الصادرة عن
ظالم َ
العبلقة ،وسوف تحاول ىذه الدراسة تحديد مستوى الت َحف ُ

َّ ُّ
حاسبي والقيمة االقتصادية
الم َ
الشركات المساىمة العامة الفمسطينية ،واختبار العبلقة بين الت َحفظ ُ

المضافة ،كما يتوقع أن تقدم ىذه الدراسة بعض الرؤىوالمعمومات اإلضافية لكل الميتَ َّمين ببورصة
فمسطين ،وادارة البورصة التي ربما تستفيدمنيا في وضع التدابير والسياسات البلزمة لدعم شفافية
اإلفصاح المالي ومصداقيتو .
 .1.1.1أهداف الدراسة:

َّ ُّ
حاسـبيعمـىالقيمـةاالقتصـاديةالمضـافة
ظالم َ
ىدفتىذهالد ارسـةإلـىالتعـرفعمـىأثـر الـت َحف ُ

لشركاتالمساىمةالمدرجةفيبورصةفمسطين،وذلكمنخبلل :
.1

حاسـ ــبي،والقيم ــةاالقتصـ ــادية
التعـ ــرفإلـ ــىالمفـــاىيمالنظريـــةالمتعمقـــةبكـ ــلمـــنال ـ ـتَّ َحفُّظ ُ
الم َ

.2

َّ ُّ
حاسبيلمشركاتالمدرجةفيبورصةفمسطينفيتقاريرىاالمالية .
ظالم َ
قياسمستوىالت َحف ُ

المضافة .

.3

اشـتقاقالنسـبالماليــةالدالـةعمــىالقيمـةاالقتصــاديةالمضـافةلكــلمـنالشــركاتالمدرجـةفــي
بورصةفمسطين .

.4

َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةلتمكالشركات .
ظالم َ
التعرفإلىأثرالت َحف ُ

 .1.1.1فرضيات الدراسة:
لئلجابةعمىالتساؤالتالمكونةلمشكمةالدراسة،تََّموضعالفرضياتالتالية :
.1

اليوجدأثرذوداللـةإحصـائيةلدرجـةممارسـةشـركاتالمسـاىمةالعامـةالمدرجـةفـيبورصـة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة.
الم َ
فمسطينلسياسةالت َحفظ ُ

.2

اليوجــدأثــرذوداللــةإحصــائيةلدرجــةممارســةشــركاتالقطــاعالصــناعيالمســاىمةالعامــة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة.
ظالم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحف ُ

.3

اليوج ــدأث ــرذودالل ــةإحص ــائيةلدرج ــةممارس ــةشـ ـركاتقط ــاعالخ ــدماتالمس ــاىمةالعام ــة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
ظالم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحف ُ
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.4

اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتقطاعالتأمينالمساىمةالعامةالمدرجة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
ظالم َ
فيبورصةفمسطينلسياسةالت َحف ُ

.5

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات قطاع االستثمار المساىمة العامة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
ظالم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحف ُ

 .1.1.1متغيرات الدراسة:
َّ ُّ
حاســبيفــي
 .1.1.6.1المتغياار المسااتقلُّ :
ظالم َ
يتمثــلالمتغيــرالمســتقلليــذهالد ارســةفــيدرجــةال ـت َحف ُ

القوائمالمالية:حيثتعتمدالدراسةفيقياسيالمسـتوىالـتَّ َحفُّظفـيالسياسـاتالمحاسـبيةعمـىمقياسـين
اثنــيناســتخدمافــيد ارســاتســابقةمختمفــة،وىمــا:مقيــاسيعتمــدعمــىالقيمــةالســوقية(نســبةالقيمــة

الدفتريـةإلـىالقيمـةالسـوقية)،(Book to Market) (BTMومقيـاسالمسـتحقات(نسـبةالمسـتحقات
إلـىاألربـاحقبـلاألحـداثغيـرالعاديـةوالعمميـاتغيـرالمسـتمرة) )(Total Accruals/Earnings
).Before Extra-ordinary Items and Discontinued) (TACCوفيمـايمـيوصـفلكـل
منيما) :(Jain and Rezaee, 2004
 -1نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية ):Book to Market Ratio (BTM
إناإلطارالنظريالذيطورمنقبل) (Beaver and Ryan, 2000والمستخدممنقبل
)،(Givoly and Hayn, 2000ومنقبل) (Ahmed et al., 2002يقترحاستخدامنسبةالقيمة
الدفتريةإلىالقيمةالسوقيةكمقياسلمتحفظ،وىوأولمقياساعتمدتوىذهالدراسة .
تستخدم نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية لفحص قيمة سيم المنشأة بمقارنة قيمتو
الدفتريةمعقيمتوالسوقية،وتحتسبالقيمةالدفتريةمنخبللقسمة(مجموعحقوق الممكيةمطروحاً
منياالقيمةالدفتريةلؤلسيمالممتازة)عمىالمتوسطالمرجحلعدداألسيم المكتتببيا،والقيمةالسوقية
لمسيمىيعبارةعنسعراإلغبلقلمسيمفيالسوقفينيايةالعام .
 -1المقياس المعتمد عمى المستحقات ):Accrual Based Measure (ABM
حيثتََّماحتسابالمستحقاتاإلجماليةمنقائمةالتدفقاتالنقديةمباشرةوعمىالنحوالتالي :
TOTACit = EBXTit – OCFit
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حيثإن :
:TOTACitمجموعالمستحقاتلمشركةiفيالسنة .t
:EBXTitاألرباحقبلالبنودغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرةلمشركةiفيالسنة .t
:OCFitالتدفقالنقديالتشغيميلمشركةiفيالسنة .t
ومنالجديربالذكرأنوتََّماستبعادالبنودغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة،وذلكالستبعادأثرأي
بندغيرتشغيميوغيرمرتبطبالنشاطالرئيسيوالمستمرلممنشأة .
يتمعمىالنحوالتالي :
أمااحتسابالمستحقاتاإلجماليةحسبطريقةالميزانية،ف ُّ
)TOTACit = (ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDEBTit – DEPINit
حيثإن :
:TOTACitمجموعالمستحقاتلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCAitالتغيرفياألصولالمتداولةلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCLitالتغيرفيااللتزاماتالمتداولةلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCashitالتغيرفيالنقدوشبوالنقدلمشركةiفيالسنة .t
:ΔSTDEBTitالتغيرفيالتغيرفيالقروضقصيرةاألجللمشركةiفيالسنة .t
:DEPINitمصاريفاالستيبلكواإلطفاءلمشركةiفيالسنة .t
يتمثلالمتغيرالتابعليذهالدراسةبالقيمةاالقتصاديةالمضافة.ومنالطرق
 .1.1.6.2المتغير التابعُّ :
الرئيسيةالمستخدمةلقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافةEVA-منخبللالمعادلةاآلتية :
EVAt = NOPATt – Ct x WACCt
حيث إن:
=EVAtالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
=NOPATصافيالربحالتشغيميبعدالضرائب .
=Ctرأسالمالطويلاألجل .
=WACCtالتكمفةالمرجحةلرأسالمال .
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فإذاكانت  0 <EVAففيىذهالحالةيمكنالقولإنالمنشأةناجحة،ويكونىناكزيادةفي
ثروة المبلك ،وبالتالي يكسبونأكثرمن أصل االستثمار،أماإذا كانت EVA = 0فيذا يعني أن
المنشأةقدأنتجتبقدرمااستثمرتمنأموال ،وعندماتكون EVA < 0ىذايعنيتآكلفيثروة
المبلك،والشكل()5.5يبينالعبلقةالمتوقعةبينتمكالمتغيرات :
رسن تىضيحي : 8.8العالقت الوتىقعت بين هتغيراث الذراست

القطاع االقتصادي

سبي
التَّ َحفُّظ ال ُوحا َ

القيوت االقتصاديت الوضافت

 .1.1.1مصطمحات الدراسة:
.1القيمة االقتصادية المضافة :مقياس لئلنجاز المالي ،وتعد أقرب من أي مقياس آخر لتقدير
الربحالحقيقي،الذيعبرعنورياضياًبأنوصافيالربحالتشغيميبعدالضرائب()NOPAT
مطروحمنوحاصلضربرأسالمالبكمفةرأسالمال(.الرواشدة .)600:،
ُّ
حاسبي  :درجة الحيطة والحذر عند ممارسة التقديرات التي نحتاجيا في عمل
الم َ
.2التَّ َحفظ ُ
التقدير المطموب في ظل عدم التأكد ،التي تتطمب تقدير األصول واألرباح بأكبر مما يجب،
يتمتقديرىابأقلممايجب( .)IASB 1980
والتأكدمنأنالخصوموالمصروفاتلم ُّ
.1.1

الدراسات السابقة:
يستعرض ىذاالقسم من الفصلاألدبيات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة،من خبلل

االستعانة بمنشورات الجامعات المحمية في المحافظات الجنوبية  ،ومنشورات الجامعات العربية
مت الدراساتإلىفرعين،الفرعاألول
،فقدقس ُ
َّ
واألجنبية،ولندرة الدراساتالتيتتناولالمتغيرينمعاً

َّ ُّ
حاسبي) ،بينمايتناولالفرعالثانيالدراسات
الم َ
يتناولالدراساتالمتعمقةبالمتغيرالمستقل(الت َحفظ  ُ

المتعمقةبالمتغيرالتابع(القيمةاالقتصاديةالمضافة) .
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ُّ
حاسبي
الم َ
 .1.1.1الدراسات السابقة المتعمقة بالتَّ َحفظ ُ
 .8دراسة  ،)Warad and Al-Debi'e, 2017بعنوانThe Impact of Accounting " :
Conservatism and Voluntary Disclosure on the Cost of Capital of
" Industrial Companies in Jordan
َّ ُّ
حاسبي واإلفصاح الطوعي عمى تكمفة رأس
الم َ
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس تأثير الت َحفظ ُ

المالفيالشركاتالصناعيةاألردنيةخبللالفترة(=،)6057-600وقدتََّم استخدامالمنيجالوصفي

التحميمي،حيثشممتعينةالدراسة()6:0مبلحظةتخص(;)9شركةمدرجةفيبورصةعمان،
َّ ُّ
ي عمىتكمفةرأسالمال
اإلفصاحالطوعيكانليماأثر سمب ٌ
ٌ
حاسبيو
ظالم َ
وأظيرتالنتائجأنالت َحف ُ
في الشركات الصناعية األردنية ،كما أظيرت النتائج أن  الشركات األكبر حجماً أقل تحفظاً في

سياساتيا المحاسبية،ولدييا مستوى أعمى مناإلفصاح الطوعي،وذلك ألنتكمفة التَ َّمويل الخارجي
،وبناءعمىماتوصمتإليوالدراسةمننتائج
لمشركاتاألكبرحجماًأقلمنالشركاتاألصغرحجماً
ً
فقد أوصت بضرورة أن يكون المدراء عمى بينة من أىمية توفير معمومات إضافية ذات الفوائد

االقتصادية،والسيمامايتعمقبتخفيضتكمفةرأسالمال .
 .7دراسااااة محساااان  ،)7182بعنااااوان" :تااااأثير تليااااات حوكمااااة الشااااركات فااااي ممارسااااات الااااتَّ َحفُّظ
حاسبي".
الم َ
ُ

ىدفتىذهالدراسةإلى الوقوف عمى طبيعة تأثير بعض اَليات الحوكمة في ممارسات التَّ َحفُّظ

حاسبيلعينة من المصارف المدرجة أسيميا في سوق العراق لؤلوراق المالية ،وتحديد اآللية األكثر
الم َ
ُ
َّ ُّ
حاسبي،ولتحقيق ىذا اليدف تََّم استعمال كل من اَلية (حجم مجمس
الم َ
تأثي اًر في ممارسات الت َحفظ  ُ

اإلدارة،الممكية اإلدارية،تركز الممكية،تقرير مراقب الحسابات)كمتغيرات مستقمة إلى جانب اعتَ َّماد

َّ ُّ
حاسبيحسبنموذج( )C- Scoreونموذج ()Basuالمعدل،
ظالم َ
أنموذجين لقياس ممارسات الت َحف ُ
والذيتََّماعتبارهمتغي اًرتابعاً،معمراعاةتأثيرمتغيراتالرقابةالتيتَ َّمثَّمتفيمتغيري(حجمالشركة

والرافعة المالية)لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لؤلوراق المالية لممدة من <600م إلى
6057م .وقد توصمتالدراسةإلى عدةنتائجأىميا :وجود مؤشرات عمى تطبيق اَليات الحوكمة من
قبل عينة من المصارف خبلل مدة البحث،مع التزام المصارف بتشكيل حجم مجمس اإلدارة ضمن
التشريعات النافذة ،مع تباينيا في نسب تركز الممكية والممكية اإلدارية والرأي الذي أبداه مراقب
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الحسابات حول القوائم المالية لممصارف العينة ،كما اثبتت النتائج الميدانية وجود عبلقة تأثير بين
َّ ُّ
حاسبيفي المصارف العينة والتي كانت عبلقة تأثير
ظالم َ
اَليات الحوكمة المعتمدة وممارسات الت َحف ُ
عكسية لكل من حجم مجمس اإلدارة والممكية اإلدارية في ممارسات التَّ َحفُّظ ،في حين عكست عبلقة
تأثير طردية بين كل من نسبة تركز الممكية وتقرير مراقب الحسابات مع ممارسات التَّ َحفُّظ وفقاً

لنموذجي(C-Scoreو)Basuالمعدل،وفيضوءالنتائجأوصتالدراسةبضرورةإلزامالمصارف
أسيميا في سوق العراق لؤلوراق المالية باإلفصاح عن كافة المعمومات ذات الصمة
العراقية المدرجة  ُ
بتطبيق الحوكمة واَلياتيا .وحث المصارف المدرجة أسيميا في سوق العراق لؤلوراق المالية ،عمى

استمرارممارسةسياساتمحاسبيةمتحفظة؛لماليامنأثرفاعلفيالحدمنمغاالةقيمالموجودات
والمكاسبوحماية المستثمرين ،وعمى أناليفيم ذلكدعوة لئلفراط في ممارستو،بل التوجيو لتطبيقو
التخاذالق اررات،وبمااليسمحبتضميلمستعممييا .
 .4دراسة  ،)Nezhad et. al., 2016بعنوانRelation between Conditional and " :
" Unconditional Conservatism with Investment Opportunities
َّ ُّ
حاسبيبنوعيوالطوعيوالمشروطعمىق اررات
ظالم َ
ىدفتىذهالدراسةإلىقياستأثيرالت َحف ُ

االستثمارالمستقبمية،فيالشركاتالمدرجةفيبورصةطيرانخبللالفترة(=،)6057-600وقدتََّم
استخدام المنيج الوصفي التحميمي ،حيث شممت عينة الدراسة ( )566شركة مدرجة في بورصة
َّ ُّ
حاسبيالمشروطوغيرالمشروطكبلىماكانلوأث اًرإيجابياًفي
ظالم َ
طيران،وأظيرتالنتائجأنالت َحف ُ
َّ ُّ
حاسبي
الم َ
خمق الفرص االستثمارية المستقبمية  ،إال أن النتائج أظيرت قدرة االعتماد عمى الت َحفظ ُ

َّ ُّ
حاسبي المشروط،
الم َ
المشروط في صنع القرار االستثماري ،وال يمكن ذلك باالعتماد عمى الت َحفظ  ُ
وبناء عمى ما توصمت إليو من نتائج ،فقد أوصت الدراسة بضرورة التَ َّمسك بالسياسات المحاسبية
ً

المتحفظةالمشروطةمنووغيرالمشروطة؛لخمقفرصاستثماريةإضافية .

 .3دراسة فؤاد  ،)7182بعنوان" :أثر االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية )IAS/IFRS
ُّ
حاسبي وجودة التقارير المالية -دراسة تطبيقية":
الم َ
عمى التَّ َحفظ ُ
)IAS/IFRS

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (
َّ ُّ
حاسبيوجودةالتقاريرالمالية،منخبللاستخدامالمنيجالوصفيالتحميميباالعتماد
ظالم َ
عمىالت َحف ُ
عمى القوائم المالي ل 80شركة مدرجة في البورصة المصرية ،وأظيرت النتائج أن االلتزام
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َّ ُّ
حاسبيإلىتحسينالقيمةالمبلئمةلممعموماتالمحاسبية،كمايؤديإلى
ظالم َ
بتطبيق )(IFRSوالت َحف ُ
والحد من عدم تَ َّماثل المعمومات المحاسبية ،وبالتالي يؤدي
تحسين القدرة التنبؤية ليذه المحاسبية ،

َّ ُّ
حاسبي إلى تحسين جودة التقارير المالي  ،وفي ضوء أىمية الممارسة العممية لمتحفظ
الم َ
الت َحفظ ُ
المحاسبي ،ونتيجة التناقض بين اإلطار المفاىيمي و) ،(IFRSأوصت الدراسة مجمس معايير

َّ ُّ
حاسبي
ظالم َ
المحاسبةالدولية ) (IASBبإعادةالنظرفياإلطارالمفاىيمي،وأىميةتضمينالت َحف ُ
كأحدسماتالمعموماتالمحاسبية،إضافةإلىتوجيومنشآتاألعمالبأىميةعدمالتخميعنإصدار
تقارير مالية متحفظة لبلستفادة من اآلثار اإليجابية لمتحفظ المحاسبي ،مع األخذ في االعتبار عدم
المغاالةفيتطبيقتمكالممارسات .
 .5دراسة  ،)Li, 2015بعنوانAccounting Conservatism and the Cost of " :
:" Capital: An International Analysis
َّ ُّ
حاسبي عند إعداد
الم َ
ىدفت ىذه الدراسة إلى تناول المنافع التي تتحقق من تطبيق الت َحفظ ُ

أسالمالوأسواقالديونالدوليةفي()79دولة،وقداستخدمتالدراسة

التقاريرالماليةعمىأسواقر
معدلالفائدةلقياستكمفةالديون،ومعدلالخصمالمستخرجةمنالنماذجالمحاسبيةلقياستكمفةرأس
َّ ُّ
حاسبي فقد تََّم التعبير عنو بمستوى االعتراف بالخسائر المقدر في نموذج
الم َ
المال ،أما الت َحفظ ُ

(،)Basu, 1997وقدقامتالدراسةبإجراءتحميلالتحققمنصبلبةالنتائج،والتيشممتمقاييس
أخرى لتكمفة رأس المالُّ َّ  ،
حاسبي ،وبالتطبيق عمى عينة مختمفة تََّم الحصول عمى نفس
الم َ
والت َحفظ  ُ
حاسبي
النتائج ،وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وجود عبلقة عكسية بين مستوى التَّ َحفُّظ ُ
الم َ
وتكمفةرأسالمال،وذلكبعدعزلتأثيرالفروقواالختبلفاتفيطبيعةالمؤسساتالقانونيةوالموائح

َّ ُّ
حاسبيالمشروطيحسنمن
الم َ
التنظيميةألسواقرأسالمال،بمايتفقمعاالفتراضالقائلبأنالت َحفظ ُ
َّ ُّ
حاسبيالذييؤديإلىخفض
الم َ
كفاءةعقودالدين،وأوصتالدراسةبتطبيقمستوىأعمىمنالت َحفظ ُ

تكمفةرأسالمالالمقترض .

 .2دراسة  ،)Caskey and Laux , 2015بعنوانCorporate governance, " :
:" accounting conservatism and manipulation
ىدفتىذهالدراسةإلىوضعنموذجلتحميلمدىدورالحاكميةالمؤسسيةفيمجمساإلدارة
عمىخياراتالتقاريرالماليةلمشركاتاألمريكية،وحوافزالمديرينمنعاًلمتبلعببالتقاريرالمالية،ومع
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َّ ُّ
حاسبي مرغوب بو ،ألنو يسمح لمجمس اإلدارة
الم َ
ثوابت العوامل األخرى في النموذج فإن الت َحفظ ُ

َّ ُّ
اسبي يؤديإلىتبلعبالمدراء
المح َ
أفضلالق ارراتاالستثماريةلمشركة،وعمىالرغممنأنالت َحفظ  ُ

في النظام المحاسبي ،والتي تصل إلى درجة تضميل مجمس اإلدارة وتشويو الق اررات ،وبالتالي فإن
َّ ُّ
حاسبي في
َّ
الر
الم َ
قابةالفعالةتقمصمنقدرةالمدراءعمىالتبلعب،ممايزيدمنفوائدتطبيقالت َحفظ  ُ
الشركات  ،ويقمل من التكاليف في نفس ال وقت ،وتوصمت النتائج إلى أن الرقابة القوية والحاكمية
المؤسسية الفعالة تؤدي إلى تحفظ كبير في السياسات المحاسبية ،ويمنع التبلعب ،ويزيد من كفاءة
االستثمارات في الشركات ،وأوصت الدراسة بتحميل قدرة مجمس اإلدارة عمى كبح التبلعب باألرقام
َّ ُّ
حاسبيفيتحقيقأفضلكفاءةلبلستثمار.
ظالم َ
المحاسبيةالتيتؤثرعمىاالختياراتالمثمىلمت َحف ُ
 .2دراسة أبو جراد  ،)7185بعنوان " :العالقة بين التَّ َحفُّظ بين السياسات المحاسبية والحاكمية
المؤسسية وأثرهما عمى جودة اإلفصاح عن البيانات المالية لممصارف المحمية المدرجة في
بورصة فمسطين ":
ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان العبلقة بين التَّ َحفُّظ بين السياسات المحاسبية والحاكمية

المؤسسية  ،وأثرىماعمىجودةاإلفصاحعنالبياناتالماليةلممصارفالمحميةالمدرجةفيبورصة
فمسطين؛ حيث شممت الدراسة (;) مصارف مثَّمت كامل مجتمع الدراسة؛ حيث بمغت المشاىدات
الكمية(=)8مشاىدةلمفترة(<6058 – 600م)،وفقالمنيجالوصفيالتحميمي،وقدتوصمتالدراسة
َّ ُّ
حاسبيلممصارف ،وتطبيقيالقواعد
ظالم َ
إلىعدةنتائجأىمياوجودعبلقةإيجابيةبينمستوىالت َحف ُ

الحاكمية المؤسسية ،كما توصمت الدراسة إلى أن مستوى التَّ َحفُّظ في السياسات المحاسبية ال يؤثر
عمىجودةاإلفصاحعنالبياناتالماليةلممصارفالمحمية،وأوصتالدراسةبتشكيلجيةمختصة

فيسمطةالنقدالفمسطينيةتعنى بإصدارنشرةدوريةعنمستوىجودةاإلفصاحفيالمصارف،وأن
َّ ُّ
حاسبي.
الم َ
تقومبتشجيعالمصارفعمىااللتزامبمستوىمقبولمنالت َحفظ ُ
ُّ
حاسبي في القوائم والتقارير المالية
الم َ
 .1دراسة النجار  )7183بعنوان" :قياس مستوى التَّ َحفظ ُ
وأثره عمى القيمة السوقية لمسهم – دراسة تطبيقية عمى الشركات المساهمة العامة المدرجة في
بورصة فمسطين" :
ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى التَّ َحفُّظ في التقارير المالية الصادرة عن الشركاتالمساىمة
َّ ُّ
حاسبي عمى القيمة السوقية لمسيم،
الم َ
العامة المدرجة في بورصة فمسطين ،وكذلك بيان أثر الت َحفظ  ُ
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ولتحقيق أىداف الدراسة تََّم استخدام نموذج(،)Beaver and Ryan, 2000ونموذج()Basu, 1997

َّ ُّ
حاسبي،وقدطُبقت الدراسة عمى عينة مكونة من( )75شركة من الشركات المدرجة في
الم َ
لقياس الت َحفظ ُ
بورصة فمسطين خبلل الفترة الممتدة من (6056 – 6009م) ،وقد أظيرت نتائج الدراسة انخفاض

َّ ُّ
حاسبي في القوائموالتقارير المالية الصادرة عن الشركات المساىمة العامةالفمسطينية،
الم َ
مستوى الت َحفظ ُ

كما بيَّنت الدراسة أنقطاع التأمين والبنوك ىي األكثر تحفظاً ،في حين كان القطاع االستثماري ىو األقل
َّ ُّ
حاسبي يؤثر إيجاباً عمى القيمة السوقية لمسيم ،وأوصت الدراسةبضرورة
الم َ
تحفظاً،وأن مستوى الت َحفظ ُ
تفعيل الدور التي تقوم بو الييئة المشرفة عمى السوق المالي  ،بيدف تفعيل الرقابةعمى عممية اإلقرار

المالي ،والزام الشركات بزيادة مستويات التَّ َحفُّظ ،وضمن مستويات معقولة ،وضرورة قيام مدققي
الحسابات الخارجيين بإبداء رأييم في مدى كفاية مستوىالتَّ َحفُّظ داخل القوائم والتقارير المالية المنشورة.
ُّ
حاسبي بالتقارير المالية
الم َ
 .9دراسة سعد الدين  )7183بعنوان" :تحميل العالقة بين التَّ َحفظ ُ
وتكمفة رأس المال وأثرها عمى قيمة المنشأة":

َّ ُّ
حاسبي ،وتكمفة رأس المال كأحد أىم
الم َ
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بين الت َحفظ  ُ
اآلثار االقتصادية الناجمة عن تطبيق التَّ َحفُّظ بالقوائم المالية ،وأثر ىذه العبلقة عمىقيمة المنشأة في

،واإلطار
أسواق المال ،من خبلل أربعة محاور تضمنت :مفيوم التَّ َحفُّظ في الفكر والتطبيقالمحاسبي 
الفكري لتكمفة رأس المال ،ودراسة العبلقة بين التَّ َحفُّ
تضمن البحث
َّ
حاسبيوتكمفة رأس المال،ثم
ظالم َ
ُ
دراسة تطبيقية الختبار الفروض لعينة مكونة من ( )76شركة مصرية مسجمة بالبورصة خبلل الفترة

(<،)6056 - 600وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطمعنوية عكسية بين درجة التَّ َحفُّظ

عمىالتقارير المالية وتكمفة رأس المال ،بينما توجد عبلقة ارتباط طرديةبين التَّ َحفُّظ وقيمة المنشأة ،كما

كشفت النتائج عن أن الشركات المتحفظة قد استطاعت المحافظة عمىقيمتيا بعد عام ،6055وكان

َّ ُّ
حاسبيمن اإلطارالمفاىيمي إلعداد التقارير المالية
ظالم َ
من أىم توصيات الدراسة عدم استبعاد الت َحف ُ
ضمن المشروع المشترك بين ،FASB & IASBوتشجيع الشركاتالمصرية عمى تطبيق السياسات

المتحفظة في إطار معايير المحاسبة المصرية لمحد من عممية تعديلالقوائم المالية .
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دراسة مميجي  ،)7183بعنوان " :أثر هيكل الممكية وخصائص مجمس اإلدارة عمى التَّ َحفُّظ

حاسبي في التقارير المالية -دليل من البيئة المصرية".
الم َ
ُ

ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر كل من ىيكل الممكية ،وخصائص مجمس اإلدارة عمى مستوى
َّ ُّ
حاسبي في التقارير المالية لمشركات المسجمة بالبورصة المصرية خبلل الفترة (– 6050
الم َ
الت َحفظ  ُ
تضمنا
َّ
6056م) ،ولتحقيق ىذا اليدف اعتمدت الدراسة عمى بناء نموذجين لقياس ىذا األثر؛ حيث

حاسبيكمتغير تابع،والمتغيرات المتعمقة بييكل الممكية(الممكية اإلدارية،والممكية المؤسسية،
التَّ َحفُّظ ُ
الم َ
وممكية كبار المستثمرين ،والممكية العائمية ،وتشتت الممكية) ،وكذلك المتغيرات المتعمقة بخصائص

،والفصل بين رئيس مجمس
مجمس اإلدارة(حجم مجمس اإلدارة ،وعدد مرات اجتَ َّماعو ،واستقبلل أعضائو 
اإلدارة والعضو المنتدب) كمتغيرات مستقمة؛ باإلضافة إلى بعضالمتغيرات األخرى المؤثرة عمى ىذه
العبلقة ،كما اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي من خبلل استطبلع رأى عينة من (مراقبي
َّ ُّ
حاسبيوأثرىا عمى
ظالم َ
الحسابات ،وأعضاء ىيئة التدريس،وأعضاء لجان المراجعة) في محددات الت َحف ُ
مستوى التباين في تحفظ التقاريرالمالية بمنشآت األعمال المصرية ،وقد توصمتالدراسة إلى ضعف

مستوى التَّ َحفُّظ في الشركات المسجمة بالبيئة المصرية ،حيث بمغت أعمى نسبة لو ( )%8:في عام
6056م،كما أن الممكية المؤسسية ،والممكية المشتتة ،واستقبلل مجمس اإلدارة ،وازدواجية دور المدير

َّ ُّ
معنوي لكل من
يوجدتأثير
حاسبي ،بينما ال
ٌ
تأثير 
ٌ
الم َ
ٌ
التنفيذي األول ،ليا ٌ
معنوي عمى مستوى الت َحفظ  ُ

الممكية اإلدارية ،والعائمية ،وممكية كبار المستثمرين ،وحجم مجمس اإلدارة  ،وعدد مرات اجتَ َّماعيم،
ادا عمى النتيجة السابقة ،أوصت الدراسة بعدم التخمي عن تطبيق السياسات المحاسبيةالمتحفظة،
واعتَ َّم ً

خاصة في ظل الظروف االقتصادية التي تعيشيا البيئة المصرية لضمان جودةالتقارير المالية ،ووضع
حدود لنسب الممكية بأشكاليا المختمفة في منشآت األعمال المصرية وااللتزامباإلفصاح عنيا .
.88

دراسة  )Francis et al., 2013بعنوانThe benefits of conservative " :

"accounting to shareholders: evidence from the financial crisis
َّ ُّ
حاسبي عمى قيمة حق الممكية خبلل
الم َ
سعت الدراسة إلى اختبار وتحديد مدى تأثير الت َحفظ  ُ

فترةاألزمة المالية العالمية ،باختيار عينة من( ):76:شركة أمريكية مسجمة بالبورصة خبلل الفترة
من(;،)600= - 600وأوضحت نتائج الدراسة وجود عبلقة جوىرية موجبة بين التَّ َحفُّظ وأداء أسيم
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تجمَّت قوة العبلقة بين التَّ َحفُّظ وقيمة المنشأة،في الشركات ضعيفة
الشركات خبلل فترة األزمة ،كما  
االلتزامبقواعدالحوكمة،أوالتيتعانيمنارتفاعمستوىعدمتَ َّماثلالمعمومات .
.87

دراسة  )Xu et al., 2012بعنوانAccounting conservatism, ultimate " :

."ownership and investment efficiency
َّ ُّ
حاسبي؛ لزيادة كفاءة الق اررات االستثمارية
الم َ
ناقشت الدراسة طبيعة الدور الذي يمعبو الت َحفظ  ُ

فيالشركات الصينية ،وشممت العينة()5097شركة مسجمة بالبورصة الصينية خبلل الفترة(6007
َّ ُّ
حاسبي والنفقات
الم َ
 ،)600; -وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباط موجبة بين الت َحفظ ُ

الرأسمالية في حالة عدم كفاية رأس المال الداخمي لتحقيق االستثمارات المرغوبة ،كما يحد التَّ َحفُّظ من
ظاىرة عدم تَ َّماثل المعمومات بين اإلدارة والمساىمين من خارج الشركة ،ويخفض تكمفة كل من رأس

المالوالوكالة.
.84

دراسة  )Garcia Lara et al, 2011بعنوانConditional conservatism and " :

."cost of capital
اختبرت الد ارسة مدى العبلقة بين التَّ َحفُّظ المشروط Conditional conservatism

وتكمفة حق الممكية لعينة مكونة من (=< )987مشاىدة(شركة/سنة) لشركات أمريكية خبلل الفترة من
(،)6007-5=;9وذلكباستخدامالمنيجالتحميمي،حيثتََّمإجراءاختبارتسعيراألصوللتحديدما
إذاكانتالشركاتاألكثرتحفظًاتحققعائداتمنخفضة،كماتََّماختبارالتكمفةالضمنيةلرأسالمال،
لتحميل العبلقة بين التَّ َحفُّظ المشروط وتكمفة حق الممكية .وقد أشارت النتائج إلى وجود عبلقة عكسية

جوىرية بين التَّ َحفُّظ المشروط وتكمفة حق الممكية،وعممت الدراسة ذلك بأن تباين التقرير عن الخسائر

أدى إلى خفض تكمفة حقالممكية ،نتيجة زيادة دقة التقرير عن األخبار السيئة،
مقارنة باألرباح قد  َّ
وخفضحالةعدمالتأكدفيالمعموماتالمحاسبية،والحدمنالتقمباتالمستقبميةفيأسعاراألسيم.
.83

دراسة  )Lee, 2011بعنوانThe role of accounting conservatism in " :

."firm's financial decisions
ركزت الدراسة عمى بحث العبلقة بين التَّ َحفُّظ في التقرير المالي والمرونة المالية لمشركات ،عند
َّ

اتخاذ الق اررات المالية ،وذلك باستخدام عينة مكونة من(<= )879مشاىدة(شركة /سنة) لشركاتأمريكية
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مسجمة بالبورصة خبلل الفترة ( )600; - 5=;5بعد استبعاد المؤسسات المالية وشركات المنافع
العامة ،نظ اًر لطبيعتيا الخاصة ،وانتيت الدراسة إلى أنالشركات التي تستخدم مستويات مرتفعة من
التَّ َحفُّظتعاني من انخفاض المرونة المالية عند إدارةالسيولة ،وعند اتخاذ الق اررات الخاصة بإصدار حق

الممكية ،أو الديون باإلضافة إلى حساسية اتخاذق اررات االستثمار ،بسبب قيود التَ َّمويل وسياسات السداد.
كماأنوبالرغم من تَ َّمتع الشركات المتحفظة بانخفاض في تكمفة عقود المديونية ،وتكمفة الوكالة ،فإنيا
تفقدالمرونة المالية المطموبة لمحصول عمى مصادر تَ َّمويل في المستقبل ،مما يؤثر عمى جودة الق اررات
المالية.
 .1.1.1الدراسات السابقة المتعمقة بالقيمة االقتصادية المضافة:
 .1دراسة  ،)Ali Khan, et. al., 2016بعنوانIs Economic Value Added more " :
associated with stock price than Accounting Earnings?, Evidence
."from
ىدفت ىذه الدراسة إلى المقارنة بين تأثير القيمة االقتصادية المضافة كمقياس لؤلداء عمى سعر
السيم ،مقارنة بمقاييس األداء التقميدية األخرى مثل( :العائد عمى حقوق المساىمين ،والعائد عمى
األصول ،ونسبة الدين إلى حقوق الممكية) ،إضافة إلى قدرتيا عمى شرح محتوى المعمومات
المحاسب ية،وتفسيرالتغيرفيسموكالسيم،وذلكباستخدامالمنيجالتحميمي،منخبللتحميلالنسب
المالية لعدد < 6شركة من الشركات الباكستانية المدرجة في البورصة الباكستانية لمفترة (=– 600
6056م) ،وقد توصمت الدراسة إلى أن مستوى االعتمادية عمى مؤشر ( )EVAألغراض التقييم
وتسعيرة تمكالشركات ،أقلمنالمؤشراتالتقميدية،كماتوصمتالدراسةإلى

لتفسيرسموكاألسيم ،
عدمقدرةمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةعمىشرح محتوى المعمومات اإلضافية ألسعار األسيم،
أو التنبؤ المستقبمي بسموكيا ،وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في دراسة سموك األسيم ،وصوالً
لبناءنموذجيساىمفيالتنبؤبيذاالسموك .
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 .1دراسة  ،)Wang, Ying and Wang, Yaqi, 2016بعنوانEconomic Value " :
State- Added, Corporation Growth and Overinvestment—Based on
."Owned", corporations
ىدفت الدراسة في اختبار دور مؤشر القيمة االقتصادية المضافة عمى الحالة االستثمارية لمشركات
الحكومية ،مع المقارنة بين الشركات ذات النمو المرتفع ،والشركات ذات النمو المنخفض في ىذا
األثر ،وذلك باستخدام المنيج التحميمي ،حيث كانت العينة المستيدفة ( )608شركة ممموكة لمدولة
اليابانية ومدرجة في ( )SOEsلمفترة المحصورة ما بين (; ،)6056 -600حيث تََّم تقسيم عينة
الدراسةإلىجزئين،شركاتذاتنمومرتفع ،وشركاتذاتنمومنخفض،وقدتوصمتالدراسةإلى
أن القيمة االقتصادية المضافة لم يكن ليا تأثير جوىري عمى الشركات ذات النمو المرتفع ،ولكنيا
تؤثر جوىرياً عمىالشركات ذات النمو المنخفض عمىالحالة االستثماريةوالتحكم بيا،كم توصمت
الدراسةإلىأنالتقييمباستخدامالقيمةاالقتصاديةالمضافةعمىالشركاتالممموكةلمدولةاليساىم
فيالحدمنتكاليفالوكالة .
 .1دراسة برهوم  ،)1111بعنوان" :استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء
المالي لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين".
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار مدى فعالية استخدام نموذج القيمة االقتصادية المضافة()EVA
كمقياس حديث في تقييم األداء المالي لمشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطين،وكذلك
فعاليتيا في خمقوتحسين قيمة الشركة ،ودوافع التحول في قياس أداء شركاتاألعمال من المقاييس
التقميدية إلى مقياس القيمة االقتصادية المضافة .ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث
المنيج الوصفي التحميمي ،حيث شممت عينة الدراسة عمى ( )23شركة مساىمة عامة مدرجة في
بورصةفمسطينلؤلعوام(2015-2012م)،وفقمعاييرمحددةبعداستثناءقطاعيالبنوكوالتأمين
الختبلف التركيبة التَ َّمويمية ليما مع باقي القطاعات ،كما تََّم اختبار الفرضيات باستخدام تحميل
السبلسل الزمنية المقطعية ( )Panel Data Analysisعبر البرنامج اإلحصائي القياسي
( ،)Eviewsوصوالً لتقدير النماذج القياسية بصيغتيا النيائية ،وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود
ارتباط طردي قوي بين استخدام القيمة االقتصادية المضافة  ،وبين كل من زيادة الحصة السوقية،
حيثبينت النتائج وجود أثر واضح لمقيمة االقتصادية
ونمو سعر السيم ،وكذلكالعوائد المحاسبية،
ّ
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المضافة كمتغير مستقلعمى المتغيرات التابعةلمدراسة(زيادة الحصة السوقية ،ونمو سعر السيم،
وبناء عمى ىذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام مؤشر القيمة
وكذلكالعوائد المحاسبية)ً  .

االقتصاديةالمضافة في الشركات الفمسطينية في تقييم الفرص االستثمارية ،وكذلك ربطيا بأنظمة

الحوافز ،مع ض رورة اإلفصاح عن القيمة االقتصادية المضافة في التقارير المالية السنوية لمشركات
الفمسطينية .
ُّ
حاسبي في التقارير المالية في الحد من
الم َ
 .1دراس شقور  ،)1111بعنوان" :دور التَّ َحفظ ُ
ممارسة إدارة األرباح في الشركات االستخراجية األردنية".

َّ ُّ
حاسبي وادارة األرباح ،ودور التَّ َحفُّظ
الم َ
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس العبلقة بين الت َحفظ  ُ
َّ ُّ
حاسبي باستخدام نسبة
الم َ
الم َ
حاسبي في الحد من ممارسة إدارة األرباح ،حيث تََّم قياس الت َحفظ ُ
ُ
وتكونت
المعدلَّ ،
َّ
المستحقات الكمية إلىمجمل الربح ،وقياس إدارة األرباح عن طريق نموذج جونز
عينة الدراسة من جميع الشركات االستخراجية المدرجة في بورصة عمان ،التيليا بيانات في بورصة
َّ ُّ
حاسبي
ظالم َ
عمان خبلل فترة الدراسة(2014-2010م)،وقدأظيرتنتائج الدراسة أن مستوى الت َحف ُ

في الشركات االستخراجية المدرجة في بورصة عمان منخفض ،حيث بمغت النسبة المئوية لدرجة

ممارسة إدارة األرباح،%33كما أظيرت نتائجالدراسةأن النسبة المئوية لدرجة ممارسة إدارة األرباح
َّ ُّ
حاسبيفي التقارير المالية في
ظالم َ
 ،%37وقد خمصت الدراسةوجود عبلقةسالبة بين مستوى الت َحف ُ

الشركات االستخراجيةالمدرجة فيبورصة عمان ،ودرجة ممارستيا إدارة األرباح.وقد أوصتالدراسة
َّ ُّ
حاسبي ،وتعريف المستثمر بأىمية ىذاالمفيوم واآلثار السمبية التي
الم َ
بزيادة االىتمام بمفيوم الت َحفظ ُ

ستواجييم في حال عدم تطبيقو في التقارير المالية لمشركات المساىمةالعامة .

 .1دراسة لولو  ،)1111بعنوان " :قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء
التقميدية عمى تفسير التغير في القيم السوقية لألسهم – دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة
في بورصة فمسطين ".
ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةأييماأكثرقدرة(استخدامالقيمةاالقتصاديةالمضافة ،أوالطرق
التقميديةلتقييماألداء) فيتفسيرالتغيرفيالقيمالسوقيةلؤلسيمفيبورصةفمسطين.ومنخبلل
تحميل القدرة التفسيرية لمعايير تقييم األداء التقميدية ،والقيم االقتصادية المضافة كمتغيرات مستقمة،
والتغيرفيالقيمالسوقيةلؤلسيمكمتغيرتابعلعينةمكونةمن 21شركةمساىمةعامةمدرجةفي
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بورصةفمسطينلمفترة(2014–2010م)منخبللذلك،نتجأنمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافة
يتم تعبقدرةتفسيريةعاليةلمتغييرفيالقيمالسوقيةألسعاراألسيم،ويتفوقفيذلكعمىمعدلالعائد
ُّ
عمىحقوقالممكية،إالأنتأثيركلمنمؤشرربحيةالسيم ،ومعدلالعائدعمىاألصوللدييماقوة
تفسيريةتفوققوةالقيمةاالقتصاديةالمضافةفيتفسيرالتغيرفيالقيمالسوقيةألسعاراألسيم ،وقد
أوصتالدراسةبضرورةاالىتمام بمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةباإلفصاحعنوضمنالتقارير
المالية.
 .1دراسة الجعيدي  )2014بعنوان" :مدى اختالف العالقة لكل من  ROAو EVAمع العوائد غير
العادية لألسهم ،وتأثر العالقة بنوع القطاع والحجم".
ىدفت ىذه الد ارسة إلى معرفة العبلقة بين العائد عمى األصول ) Return on Assets(ROA
كمقياس أداء تقميدي ،والعوائد غير العادية لؤلسيم ) Abnormal Returns (ARمنجية ،ود ارسة
العبلقة بين القيمة االقتصادية المضافة ) Economic Value Added (EVAكمقياس حديث
لؤلداء ،والعوائد غير العادية لؤلسيم من جية أخرى.وىدفت الد ارسة إلى معرفة ما إذاكان ىناك أثر
لمتغيري نوع القطاع الذي تنتَ َّمي إليو الشركة ،وحجم الشركة عمى العبلقات السابقة.وتوصمت الدارسة
إلى وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين  EVAوالعوائد غير العادية لؤلسيم فيالشركات عينة
الد ارسة ،والشركات الكبيرة ،والشركات الصغيرة الحجم ،والشركات الصناعية ،ولم تكن ذات داللة
إحصائية لمشركات الخدمية .وتوصمت الدراسة أيضاً إلى عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية
بين ROAوالعوائد غير العادية لؤلسيم لجميع النماذج ،لكنيا كانت أقرب لممعنوية لمشركات الخدمية
حيث كانت قيمة  0.08= sigتقريباً .وأوصت الد ارسة إلى االعتماد عمى مؤشر القيمة االقتصادية
المضافة  EVAكمؤشر لقياس األداء في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان .واالعتماد
المؤشرت التقميدية كمؤش ارتلقياس األداء لمشركات الخدمية في بورصة عمان .
ا
عمى
 .1دراسة ) (Ivanov et al., 2014بعنوانAn Empirical Examination Of " :
."Negative Economic Value Added Firms
ىدفتىذهالدراسةإلىاختباركيفأنالشركاتذاتالقيمةاالقتصاديةالسالبةستنجحفي
المستقبل ،بغضالنظرعنقيميااالقتصاديةالمضافةالحاليةالسالبة.ويعتبرذلكغريباَ نوعاما،
حيثإنالعديدمنالشركاتذاتالقيماالقتصاديةالمضافةالحاليةالسالبةتعطيعائداتعمىالسيم
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أعمىمنالشركات ذات القيماالقتصادية المضافة الموجبة .وقدخمصت الدراسةإلىأنو ال يمكننا
االعتماد عمى صافي الربح التشغيمي بعد الضريبة ،أو الحجم كمؤشرات لؤلداء المستقبمي لمشركات
ذات القيم االقتصادية المضافة الحالية السالبة ،إال أن الدراسة أظيرت أنو يوجد ارتباط بين نسبة
الديون واألداء المستقبمي لمشركات ذات القيمة االقتصادية ،وكذلك فإن الشركات ذات القيمة
االقتصاديةالمضافةالسالبةاألقل،تظيراحتَ َّماليةأقوىلمتحوللمقيمةالموجبة.وكذلكأظيرتالنتائج
أن الشركات ذات القيمة االقتصادية األقل ىي األقرب لمتفوق في السوق .كما أظيرت الدراسة أن
المستثمرين يرغبون في االستثمار بالشركات ذات القيمة االقتصادية المضافة السالبة القريبة من
الصفرمعرافعةماليةمنخفضة ،حيثتظيرقربيامنالتحوللتحقيقأرباحغيراعتيادية.وأوصت
الدراسةبإجراءدراساتمستقبميةتركزعمىتمكالشركاتذاتالقيمةاالقتصاديةالمضافةالقريبةمن
الصفر،وذلكلعملتحميلأكثرعمقاً.
 .8دراسة بن مراد )2014 ،بعنوان " :مساهمة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء
المالي لمؤسسات القطاع الخاص بالجزائر".
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مدى مساىمة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ،EVAفيتقييم
األداءالماليلمؤسساتالقطاعالخاصدراسةحالةمؤسسة NCA Rouibaلمعصائروالمشروبات
بالمقارنة مع باقي المؤشرات التقميدية  ،ممثمة في العائد عمى األصول  ،ROAوالعائد عمى حقوق
الممكية،ROEوالعائدعمىالمبيعات،ROSحيثتََّم قياساألداءالماليليذهالمؤسسةباستخدام
مختمف ىذه المؤشرات  ،وتََّم تقديم مجموعة من النماذج لقياس االرتباط بينيم ،وبين القيمة السوقية
المضافة .وتوصمت ىذه الدراسة إلى وجود عبلقة طردية بين مؤشر العائد عمى المبيعات، ROS
وبينالقيمةالسوقيةالمضافةMVAعند مستوى معنوية ،% 5كما كشفت الدراسة عن وجود ارتباط
قوي بين القيمة االقتصادية المضافة، EVAوالقيمةالسوقيةالمضافة MVAبقدرةتفسيريةتقدربـ
.% 99وأوصتىذهالدراسةبإجراءالمزيدمنالدراساتالتطبيقيةالتيتكشفمدىفعاليةاستخدام
مؤشر القيمة االقتصادية المضافة في مؤسسات القطاع الخاص ،كما أوصت بالعمل عمى تقويم
المؤشراتالمحاسبيةالتقميدية،واستبعادتمكالتيالتضيفقيمةلثروةحاممياألسيم .
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 .9دراسة حال )2014 ،بعنوان" :استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء
المحاسبي لمشركات".
ىدفتىذهالدراسةإلى عرضمقومات وخصائص مقياس القيمة االقتصادية المضافة ،حيث
يتم التركيز عمى تحقيق ىدفأساسي ،وىو التأصيل العممي لمفيوم نموذج القيمة االقتصادية المضافة
ُّ
الً من المقاييس التقميدية التي تعتمد عمى الربحية.وخمصت
كمقياس جديد لؤلداء المحاسبي المالي ،بد 
الدراسةإلىقصور مقاييس تقييم األداء التقميدية في قياس وتقييم أداء الشركات ،مما انعكس سمباً عمى
وتزايد االىتمام بمدخل القيمة االقتصادية المضافة ،وخاصة بعد سمسمة
استم اررية ونمو الشركات  ،
المالية التي حدثت في كثير من شركات دول العالم خبلل العقدين الماضيين .وأوصت
االنييا ارت
ّ

الدراسة إلى تحويل الثقافة داخل الشركة بما يتبلءم  وثقافة الفكر الجديد ،وخاصة لفئة أصحاب

ح،وخمق بيئة داخمية وخارجية تَ َّمتمك الرؤية واألدوات بما يتناسب مع المدخل الجديد،وربط
المصال 
خطط الحوافز والعبلوات بالتغير السنوي لناتج القيمة االقتصادية المضافة،وكذلكأوصتالدراسةإلى
المالية المنشورة تظير ناتج قياس القيمة االقتصادية
ضرورة إعداد مبلحق سنوية ترفق بالقوائم
ّ

المضافة ،وكيفية المعالجة لبعض البنود ليذا الغرض ،مع إظيار التغير السنويليا.
.11



دراسة ) ( T. Huynh et al., 2013بعنوانIntegrating activity-based " :

."costing with economic value added
وقدىدفتىذهالدراسة إلى تقديمخمفيةعنالتكاملوالتوحدبينكلمنالقيمةاالقتصادية
بلً منيمايركزعمىكلمنتكمفة
المضافة ، EVAوالتكمفةعمىأساسالنشاط ،ABCحيثإنك 
التشغيل ،وتكمفة التَ َّمويل بحدىا األدنى .وقد أظيرت الدراسة أن ىذا التكامل يعطي المدراء صورة
عامةعنالتكمفةالمستخدمةلكلنشاطمخصصةلكلمنتج،وتحتالتكاملبيناألداتين،فإناإلدارة
تقيم بشكل دقيق الكفاءة التشغيمية ،ومسئولية المدراء في كل مستويات الشركة.
العميا تستطيع أن ّ
وكذلكإعطاءالمدراءفيالمستوياتالعمياإمكانيةفيمتكمفةالتَ َّمويلفيالشركة،وليسذلكفحسب

بل أيضاً تزودىم بمعمومات شاممة ألغراض التخطيط ،واتخاذ ق اررات الرقابة التي من شأنيا تعظيم
دخل الشركة .ومن ناحية أخرى أظيرت الدراسة ضعف ىذا التوحد في أنو يفتقد إلى التطرق إلى
التكمفةالمعياريةأوالتكمفةالمستيدفة.وقدأوصتالدراسةإلىإجراءالمزيدمنالدراساتبيدفربط
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ىذاالتكامللكلمنEVAو ABCمعطرقأخرىلممحاسبةاإلداريةمثلالتكمفةالمستيدفةوالتكمفة
المعيارية.حيثيعتبرذلكطريقةممتازةلممدراءلعملالرقابة،واتخاذق ارراتإداريةدقيقةفيالشركة .
.11

دراسة ) ( Sirbu, 2012بعنوانEconomic Value Added (EVA) – Main " :

Indicator In Measuring The Value Creation Of The Target
."Corporation Inc
ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار العبلقة بين مؤشر القيمة االقتصادية المضافة وسموك
المستثمرين،وذلكمنخبللاختبارقيمةEVAفيحالماكانتتساوي،أوأكبرمن،أوأصغرمن
صفر.حيثلوكانتEVAأكبرمنصفر،فيناكقيمةموجبةتظيركفاءةاستخدامالتَ َّمويل ،وتَ َّمثل
بلً ميماً ،حيثإن
تساويصفر ،فيعتبرذلكعم 
مؤش اًرعمىزيادةقيمةالشركة.أمالوكانت EVA
اً
وع وضوا عن الخطر المفترض ،حيث إن الشركة  قد حققت
مبلك الشركة قد ضمنوا استثماراتيمُ  ،

بالضبطمتوسطتكمفةالتَ َّمويل.أمالوكانت EVAأصغرمنصفر،فإن الشركةلمتستطعتغطية
متوسط تكمفة التَ َّمويل ،وبالتالي انخفضت قيمة الشركة ،وقد يجد المستثمرون عائداً أفضل في
استثماراتأخرى .وقدخمصتالدراسةإلى أن مؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةليسناجحاًوصالحاً
فيكلاألحوال.حيثقبلاختيارىذاالمؤشرلمقياس،يجبعمىالشركاتوالمستثمرينأوالَ معرفة

أيقياسيمثلمنافعيابشكلأفضل.وأنالتحولمناإلدارة القائمةعمىالربحيةإلىاإلدارة القائمة
عمىالقيمةسوفيكونلوتأثيراتىامةعمىجوانبحياةالشركة.
.11

دراسة الضب وعياد )2012 ،بعنوان " :تكمفة رأس المال ومؤشرات إنشاء القيمة".
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل بعض الدراسات الحديثة في موضوع تكمفة رأس المال،والتطرق

ألىم النماذج المقترحة لقياس وافتراضاتو ،بالتركيز عمى نموذج توازن األصول المالية ،CAPM
وعبلقة ذلك بإنشاء القيمة ،وتقييم األداء المالي ،ومناقشة مدى إمكانية تطبيق نموذج CAPMفي
البورصات الناشئة ،السيما البورصات العربية(بورصة الدار البيضاء نموذجا).وقدخمصت الدراسة
إلى أن افتراضات نموذج توازن األصول المالية غير محققة ببورصة الدار البيضاء ،السيما أن معظم
متخذيالقراريستخدمونوبصفةكبيرة ،مما يؤدي إلى اتخاذ ق اررات مالية غير صائبة ،ويجعل مؤشر
إنشاء القيمة  EVAغير صحيح في تقييم األداء المالي ،لكونو يعتمد عمى تكمفة رأس المال .وقد
أوصتالدراسةبتقدير تكمفة رأس المال باستخدام نماذج،CAPM-GARCHوكذلكأوصتبتقدير
21

تكمفة رأس المال لمشركات المدرجة في البورصات العربية مع التَ َّمييز بين الشركات صغيرة و كبيرة
الرسممة ،والعمل عمى ترشيد المسيرين والمستثمرين في المنطقة العربية من خبلل تزويدىم بنماذج
قياسية ،وبرامج مثبتة عمى الحاسوب تسمحبتقميل التكاليف ،وترشيد الق اررات السيما التَ َّمويمية منيا،
ومحاولة بناء قواعد معطيات تساىم في توفير المعمومة المالية ،وتخفيضتكمفتيا ،مما يحسن من
كفاءة األسواق المالية العربية .
.11

دراسة  )Shama and Kumar, 2010بعنوانEconomic Value Added " :

."(EVA)-Literature Review and Relevant Issues
ىدفتىذهالدراسةإلىعرضتحميلمقاليلمدراساتالسابقةالمنشورة ،التيتعرضتلمقيمة
االقتصاديةالمضافة ،EVAوعددىا 112دراسةخبللالفترةمن،2008 -1994ووفَّرتالدراسة
آليةتصنيفحددتالفجواتفيالدراساتالحالية.وقدخمصتالدراسةإلىأنالدراساتالتيأجريت
َّ
فيالدولالمتقدمةكانتكثي اًرماتدعممفيومالقيمةاالقتصاديةالمضافة ،EVAعمىالرغممنوجود
بعضالدراساتالتيتدعمالمقاييسالعاديةكأدواتأفضلفيقياساألداءالمؤسسي.أمافيالدول
الناميةفتتوفركميةأقلمنالدراساتحولمفيومالقيمةاالقتصاديةالمضافة EVAوفعالية تطبيقو
كأداة من أدوات القياس المؤسسي .وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات عمى كل من
النواحي التطبيقية ،ودور التسويات المحاسبية ،واألدلةالتجريبية في االقتصاديات المتقدمة ،وأسموب
القيمة االقتصادية المضافة كإستراتيجية ،وكذلك أوصت بإجراء المزيد من الدراسات عمى القيمة
االقتصاديةالمضافةوأساليبالخصم،مثلصافيالقيمةالحالية،ومعدلالعائدالداخمي .
 .1.1.1التعميق عمى الدراسات السابقة:
من المبلحظ أنو ،بالرغم من تشابو الدراسات السابقة في تناوليا لمتحفظ المحاسبي ،أو في
استيداف القيمة االقتصادية المضافة لقياس أداء الشركات ،فإنيا اختمفت في أسموب تناوليا ليذه
َّ ُّ
حاسبي إلى دراسة العبلقة بين التَّ َحفُّظ
الم َ
المواضيع  ،وقد ىدفت الدراسات التي تناولت الت َحفظ ُ

حاسبيوكلمن(الييكلالتَ َّمويمي،أوتكمفةرأسالمال،خصائصمجمساإلدارة)،ومنياماىدفت
الم َ
ُ
َّ ُّ
حاسبي عمى القيمة السوقية ،أو كفاءة الق اررات االستثمارية .بينما
الم َ
إلى التعرف عمى دور الت َحفظ  ُ

اىتَ َّمت الدراسات التي تناولت القيمة االقتصادية المضافة بالمقارنة بين المقياس الحديث لؤلداء،
ومقاييساألداءالتقميدية .
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أماىذهالدراسة،فقدتناولتالعبلقةبينىذهالمتغيراتفيالشركاتالفمسطينية.وىيتختمف
يتمثل المحور األول باليدف من ىذه الدراسة ،وىو قياس
عن الدراسات السابقة في عدة محاورُّ  ،
مستوى التَّ َحفُّظ لدى كل من شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين  ،وقياس القيمة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصادية
ظالم َ
االقتصاديةالمضافةلكلشركةمنىذهالشركات،وعبلقةالت َحف ُ

المضافة .أماالمحورالثانيالذييميزىذهالدراسةارتباطياببيئةاألعمالالمحميةحيثإنمجتمع
الدراسةتَ َّمثلبشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطين .
أمامحاوراستفادةالدراسةالحاليةمنالدراساتالسابقة،فقدتَ َّمثمتفيمايمي :
َّ ُّ
حاسبيوالقيمةاالقتصاديةالمضافة،ممايفيدفيتكويناإلطار
ظالم َ
 .1التعرفإلىمفاىيمالت َحف ُ
النظريلمدراسة .

 .2اإلفادةمنتمكالدراساتفيمقارنةالنتائجفيالدراسةالتطبيقية.
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الفصل الجاىي
التحَفُّــــظ املُحــــاشَيب
َّ
1.1

يمديح

1.1

َشأج انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.2

يفٕٓو انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.3

إَٔاع انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.4

ئٌجاتٍاخ انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.5

ظهثٍاخ انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.6

دٔافغ ٔيثسزاخ انرَّذَفُّظ انًُذاظَثً

1.7

خاذًح انفصم

1.1

مقدمة
َّ ُّ
حاسبييطرحنفسوباعتبارهآليةىامةلمعالجةصراعاتالوكالةبينحممةاألسيم
الم َ
الت َحفظ  ُ

الديون،ويخفضتكاليف الوكالة الخاصة بالديون ،كذلكيقمل من عدمتَ َّماثلالمعمومات،
ُ
وأصحاب
ويحمي مصالح الدائنين ،ويساعد المدينين لتأسيس سمعة جيدة ،وتخفيض تكمفة الديون الحالية

المستقبمية،ويمدالدائنينبالمعموماتفيالوقتالمناسبعنالجانبالسمبيلمخاطرقروضيم .
ُّ
و
(أبوجراد )41:2015،
َّ ُّ
حاسبي أحد أبرز القضايا المحاسبية التي نالت اىتَ َّمام العديد من
الم َ
لذلك يعد الت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي إلى المجال
الم َ
الباحثين ،خصوصاً خبلل السنوات األخيرة ،كذلك امتد االىتمام  بالت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي يمعبدو اًر بالغاألىميةفيضبطسموكاإلدارة تجاه
الم َ
الميني،وبالتالييتضحأنالت َحفظ  ُ

اختيار السياسات المحاسبية ،حيث يدفعيا نحو اختيار السياسات المحاسبية التي تعمل عمى دعم

المركز المالي لمشركة بالدرجة األولى ،وتحافظ عمىمصالح األطراف العديدة المرتبط بيا ،بصرف
النظرعنتعارضأوتوافقىذهالمصالح،خصوصاً أصحابالديونوحممةاألسيم،وينأىبياعن
السياساتالمحاسبيةالمتحررةالتيقدتستغميافيتحقيقمصالحماليةلنفسيا ،أولطرفمعينعمى
ل بالتوازن
ويخ ُّ
حساب طرف أو أطراف أخرى ،وىو ما ييدد سبلمة وكفاءة المركز المالي لمشركةِ ،
المطموببينأصحابالمصالحالمرتبطينبيا،وبالتاليتخفيضقيمتيافيالسوق .
(أبوخزانة )79:2011،
َّ ُّ
وتأثيره عمى
حاسبي في الممارسة العممية  ،
الم َ
من خبلل ما سبق نتبيَّن أىمية ودور الت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي وأىميتو وأنواعو،
الم َ
األحداث االقتصادية  ،وتَم التطرق في ىذا المبحث إلى مفيوم الت َحفظ  ُ
والمبرراتالتيدعتإلىالتمسكبو .
1.1

ُّ
حاسبي
الم َ
نشأة التَّ َحفظ ُ

قدم اإلنسان منذ بداية الخميقة ،فمعل ىذا المفيوم كان مدخل
الحْيطة والحذر قديم ِ
مفيوم َ

الشيطان إلى سيدنا آدم عميو السبلم حين وسوس إليو ،كما وردت في القرآن الكريم( :فَ َو ْس َو َس إِلَ ْي ِو

ى ْل أ َُدلُّ َك عمَ ٰى  َشجرِة اْل ُخْمِد ومْم ٍ َّ
َّ
ى( (سورةطو ،)120 :حينتقبل ذلك
يْبمَ ٰ
الش ْيطَ ُ
ان قَ َ
يا َ
آد ُم َ
ك ال َ
َ
ال َ
ََ
َُ
سيدناآدمعميوالسبلممنباباالحتياطوالخوفمنالمستقبل،وتاريخياً ترجعنشأةتطبيقالتَّ َحفُّظ
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حاسبي لعدة قرون ،حيث تشير بعض الدراسات إلى أن المحاسبة في القرون الوسطى طبَّقت
الم َ
ُ
التَّ َحفُّظ،وأنىناكأدلةلتأثيرالتَّ َحفُّظعمىالتطبيقالمحاسبيمنذأكثرمنخمسةقرونمضت .

(الرشيدي )12:2011،

َّ ُّ
حاسبيمنالقضاياالمعاصرةوالقديمةفيالفكرالمحاسبي،حيثأولىليا
الم َ
يعتبرالت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي منذأنأشار) (Bliss, 1924إلى
الم َ
كثيرمنالباحثيناىتماماتيم،حيثبدأتفكرةالت َحفظ  ُ

مبدأالحْيطةوالحذر ،وضرورةتوقعالمحاسبلكلالخسائرواألعباءالمحتممة،وعدماالعترافبأية
َ

ولوكانتمؤكدةإالإذاتحققتفعبلً،ومنذذلكالحينتوالتالدراساتواألبحاثالتي
َّ
أرباحوايرادات،
َّ ُّ
حاسبي،وقياسأثرهعمىالقوائمالمالية(عوض .)16:2010،
الم َ
اىتَ َّمتبمفيومالت َحفظ ُ
َّ ُّ
حاسبي ،حيث
وقد َّ
الم َ
تبنت العديد من المنظمات المحاسبية عدداً من المعايير عن الت َحفظ  ُ

جاء في معيار المحاسبة الدولي األول "اإلفصاح عن السياسات المحاسبية" ،أنو إذا كانت نتائج
الصفقاتغيرمؤكدة؛ فإنويجبتطبيقالتَّ َحفُّظ عندإعدادالقوائمالمالية ،عمىأاليكونذلكمبر اًر

لتكويناحتياطياتسرية،كذلكفإنالمعيارالثالثالصادرعنلجنةمعاييرالمحاسبةفيبريطانيا،
يقربأنوفيحالةوجودتعارضبينأساساالستحقاقوخاصيةالتَّ َحفُّظعندتطبيقمبدأالمقابمة،فإنو

َّ ُّ
حاسبي ،كما أولت معايير التقارير الدولية  IFRSاىتَ َّمام خاص بالتَّ َحفُّظ
الم َ
يجب األخذ بالت َحفظ  ُ

حاسبي،حيث َّأدى االلتزامبتمكالمعاييرفيالعديدمنالدولإلىزيادةدرجةالتَّ َحفُّ
حاسبي
ظالم َ
الم َ
ُ
ُ

فييا(الشرقاوي .)186:2012،

َّ ُّ
حاسبي يعد منأقدم موضوعاتالمحاسبة المالية،
الم َ
ومن خبلل ما سبقيتبين أن الت َحفظ  ُ

وبرغم معارضة البعض لو من حيث تأثيره عمى جودة المعمومات التي تتضمنيا القوائم المالية
المنشورة،فإنوأصبحمطمباً أساسياً فيالوقتالراىنمنجانباألطرافذاتالعبلقةبعمميةالتقرير
المالي،خصوصاًفيأعقابالخسائرالفادحةالتيشيدىاالسوقالماليعقبانييارالشركات،بسبب
ممارستياكافةأشكالاالحتيالفيعرضالقوائمالمالية .
ُّ
حاسبي:
الم َ
 1.1مفهوم التَّ َحفظ ُ
َّ ُّ
حاسبي تطو اًر لمبدأ الحيطة والحذر ،الذي نال قبوالً واسعاً لدى
الم َ
يعد مصطمح الت َحفظ  ُ
المحاسبين لعدة قرون ،وكان موجياً نحو التأثير عمى قائمة الدخل ،ويقضي بأخذ جميع الخسائر
واألعباءالمحتَ َّممةفيالحسبان ،وتأجيلاالعترافباألرباحأواإليراداتلحينتحققيابالفعل،ومازال
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ىذاالمبدأمثي اًرلمجدلحتىاآلنبسببأثرهالمباشروغيرالمباشرعمىصدقوشفافيةالقوائمالمالية،
حفُّظ ،بالرغممنالدورالمحوريالذي
ىذاواليوجدتعريفمتفقعميوفيالفقوالمحاسبيلمفيومالتَّ َ

يمعبوضمنالنظريةوالتطبيق(سعدالدين .)12:2015،

َّ ُّ
عرفت في قاموس
حاسبي  ُ
الم َ
أشارت دراسة (أبو جراد )43 :2015 ،إلى أن كممة الت َحفظ  ُ

أكسفورد في طبعة  1897بأنيا االتجاه نحو المحافظة عمى عدم التغيير ،وكذلك عرفيا قاموس
أكسفورد بدايةمنعام 1932بأنوالحرصواالعتدالأوالتوسطفيحاالتالتقديربغرضالتقميل
منالقيمة؛ لتكونفيجانباألمانأوالجانبالصحيح،بينماأشار)(Chambers, 1995: 373
في قاموسو المحاسبي إلىأن التَّ َحفُّظ يشجع عمى االعتراف بجميع الخسائر التي حدثت والتي من

المحتَ َّملأنتحدث،وعدماالعترافبالمكاسبحتىتتحققفعمياً .

 ويبلحظالقارئلؤلدبالمحاسبيفيىذاالشأن،استخدامبعضالكتاباتلمصطمحالتَّ َحفُّظ،

بينماالبعضاآلخراستخداممصطمحالحيطةوالحذر،األمرالذيقديشيرضمناًإلىوجوداختبلف
بين المصطمحين ،إال أن ما توصمت إليو كثير من الدراسات الميتَ َّمة ،يؤكد أن ىذا االستخدام ال
يعكسوجودمفيومينمختمفينمنحيث المضمون،فاألمريقتصرعمىخبلفاصطبلحيلغوي،
بلًمنمصطمحالحيطةوالحذر،ومصطمحالتَّ َحفُّظمترادفان،ويشير
وبناءعمىذلكيمكناعتبارأنك 

كبلىمالآلخر(الرشيدي .)19:2011،

عرف معجم المصطمحات المستخدمة في بيان المبادئ المحاسبية رقم ( )2التَّ َحفُّظ
وقد َّ

حاسبيبأنوالتعاملالعقبلنيألخذكلحاالتعدمالتأكدوالمخاطرالمتوقعةفيالمستقبلالمتعمقة
الم َ
ُ
َّ ُّ
يحد من البيانات المعروضة في
اسبي  ُّ
المح َ
بنشاط المؤسسة في االعتبار ،حيث إن مفيوم الت َحفظ  ُ

يتم إثباتاألصولواإليراداتبأقلقيمةليا ،واثباتااللتزاماتوالمصروفاتفي
القوائمالمالية،كما ُّ
حالوجودبدائلعديدةوغيرمؤكدةبأعمىالقيم (شطناوي.)2:2013،بينماوصفمجمسمعايير
َّ ُّ
حاسبي بأنو رد فعل حذر ،لمحاولة
الم َ
المحاسبة المالية  FASBفي القائمة المفاىيمية ( )2الت َحفظ  ُ
ضمانأنعدمالتأكدوالمخاطرالمبلزمةفيأوضاعأنشطةاألعمالقدتََّم أخذىافياالعتبارعمى

ٍ
كاف ) ،(FASB, 1980أما اإلطار المفاىيمي لمجمس معايير المحاسبة الدولية  IASBفقد
نحو
َّ ُّ
حاسبييتضمنالحذرأوالتَّ َحفُّظ وعدمالمبالغةفيتقييماألصولأوالدخل،
الم َ
أشارإلىأنالت َحفظ  ُ
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يتمالتأكد
يتماالعترافباإليرادحتى ُّ
وعدمتقييمااللتزاماتأوالنفقاتبأقلممايجب،ومنثمفإنوال ُّ
منوبشكلمعقول،أماالخسارةفيجبأخذىافياالعتباربمجردوجوداحتَ َّماللحدوثيا .
(عبدالمجيد )144:2013،
عرف ) (Watts, 2003: 11التَّ َحفُّظ بأنو االختبلف التحققي المطموب لبلعتراف
وقد َّ

باألرباحمقابلالخسائر،وأشارإلىأنأكثرأشكالوتطرفاًىوالقولالمأثورعنالتَّ َحفُّظ"التتوقعأي

أرباح ،لكن توقَّع جميع الخسائر" .ويرى ) (Xia & Zhu, 2009: 99أن التَّ َحفُّظ ىو مبدأ ميم
وأساسيفيالمحاسبةالماليةوينصعمىأناألخطاءالمحتَ َّممةفيالقياسيجبأنتكونفياتجاه

التدنيبدالً منالمبالغةفيصافيالدخلوصافياألصول،.أما) (Lee, 2010: 6فقدرأىأن
َّ ُّ
حاسبييؤديإلىتقميلتراكميلصافياألصولفيالميزانيةالعمومية،واالعتراففيوقت
الم َ
الت َحفظ ُ
أكثرمناسبةبالخسائرمقابلالمكاسبفيقائمةالدخل .

َّ ُّ
حاسبيفيأنو
ظالم َ
كماتبمورترؤية)(Lafond & Roychowdhury, 2008: 105بالنسبةلمت َحف ُ
ينطويعمىاستخداممعاييرأكثرصرامةلبلعترافباألنباءالسيئةكخسائر،وعدماالعترافباألخبار

َّ ُّ
حاسبي ىو
الم َ
السارة كمكاسب .وحسب نموذج ) (Feltham & Ohlson, 1996فإن الت َحفظ  ُ
التوقعات بأن صافياألصول المعمن عنيا سوف تكونأقلمن قيمتيا السوقيةفياألجل الطويل،

حيثيفضلالمحاسبونتخفيضالعناصراإليجابيةفيالقوائمالمالية(األصول،اإليرادات،األرباح)
وتعظيمالعناصرالسمبية(االلتزامات،المصروفات،الخسائر) .
َّ ُّ
حاسبي ويرى أنواليعتمد عمىأساسعممي،كماأناتباعو
الم َ
وىناكمنيعترضالت َحفظ  ُ

يؤديإلىتحقيقأرباحفيالسنةالحاليةعمىحسابالسنةأوالسنواتالسابقة،إالأنىذهاآلراء
تركزفقطعمىاألثرالمؤقتلمتحفظعمىقائمةالدخل،بينماأناستم اررية الشركةواألثرالتراكمي
َّ ُّ
َّ ُّ
حاسبي .
ظالم َ
ظالم َ
حاسبيعمىقائمةالمركزالمالييقملمنأىميةىذهاالعتراضاتعمىالت َحف ُ
لمت َحف ُ

(عبدالمجيد )145:2013،

َّ ُّ
حاسبي يمثل اختيار الطرق والسياسات
الم َ
من خبلل ما سبق يرى الباحث أن الت َحفظ  ُ

المحاسبيةالتيأتاحتياالمعاييرالمحاسبيةلمتقرير عنالقيماألقللؤلصولواإليراداتوالقيماألعمى
لبللتزامات والمصروفات؛ مما ينتج عنو انخفاض صافي القيمة الدفترية لحق الممكية عن القيمة
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السوقية،وىذاال يعنيإظيارقيمةاألصولبأقلمنقيمتياالفعمية ،ولكنتقديرىابأقلقيمةممكنة "
القيمةالعادلة" .
1.1

ُّ
حاسبي:
الم َ
أنواع التَّ َحفظ ُ
 )1من حيث اإللزام:
َّ ُّ
حاسبيمنحيثاإللزامإلىنوعين،ىما:التَّ َحفُّظاإلجباري،والتَّ َحفُّظ
الم َ
يمكنتصنيفالت َحفظ ُ

االختياري(.راشد )26:2010،

أ .التَّ َحفُّظ اإلجباري:ىوالذيينشأعناالستجابةلمتطمباتتنظيممحاسبيمعين،أوقوانين
يتم بناء عمى ق اررات
منظمة لمنشاط التجاري وغير ذلك ،أي أن ىذا النوع من التَّ َحفُّظ  ُّ
خارجةعنرغبةإدارةالشركات .

بقررات داخمية غالباً ما تحددىا إدارة الشركة ،سعياً
ب .التَّ َحفُّظ االختياري :ىو الذي ينشأ  ا
لتحقيقأىدافمعينةمنخبللاالختباربينبدائلالقياسواإلفصاحالمحاسبي.

 )1من حيث أبعاد التأثير:
َّ ُّ
حاسبي يؤثر عمى القوائم المالية من خبلل بعدين ىما :التَّ َحفُّظ
الم َ
يرى البعض أن الت َحفظ  ُ

السابق،والتَّ َحفُّظالبلحق(.أبوجراد )44:2015،

أ .التَّ َحفُّظ السابق:ىوالتَّ َحفُّظ الذييدفعالشركاتإلىالمحاسبةعناألصولوااللتزامات
عمىأساسالتنبؤبالتدفقاتالنقديةالمستقبميةفيظلارتفاعدرجةعدمالتأكد،مثالعمى

ُّالفترةبدالًمنرسممتيا .
ذلكاالعترافبنفقاتاستثماريةكمصروفاتتخص
يتم من خبلل تأجيل االعتراف باألحداث المستقبمية السارة،
ب .التَّ َحفُّظ الالحق :ىو الذي  ُّ
والمتَ َّمثمة في أي ارتفاع في االقتصادية إلى حين تحقق تمك الزيادة ،واالعتراف المعجل
بأيخسائرمتوقعةفيإطارالتنبؤباألحداثالمستقبميةغيرالسارة .
 )1من حيث االرتباط باألحداث:
َّ ُّ
حاسبي،حيثأشارت
الم َ
لعلىذاالتصنيفيمثلأكثرالتقسيماتشيوعاً فيدراساتالت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي يظيرفيشكمين،ىما :التَّ َحفُّظ غيرالمشروط،
الم َ
الدراساتفيىذاالصددإلىأنالت َحفظ  ُ

والتَّ َحفُّظالمشروط(الرشدي .)22:2011،
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أ .التَّ َحفُّظ غير المشروط :ىو تحفظ مستقل عن وقوع أحداث أو أنباء معينة ،فالسياسة

يتم  تحديد استخداميا عند بدء االعتراف باألصول ينتج عنيا قيم دفترية
المحاسبية التي  ُّ
سوف تقل عن القيم السوقية لتمك األصول عمى مدار عمرىا اإلنتاجي ،ويعتبر إىبلك
األصولالثابتةبطريقةاإلىبلكالمعجل"االىبلكالمتناقص"مقارنةبإىبلكيااالقتصادي
أحداألمثمةعمىىذاالنوعمنالتَّ َحفُّظ،وتشيرالدراساتإلىأنالتَّ َحفُّظ غيرالمشروطقد
ينشأمنالعواملالضريبيةأوالسياسيةأوتمكالمتعمقةبمصالحذاتيةلئلدارة .

ب .التَّ َحفُّظ غير الشرطي:يسمىأيضاًبالتَّ َحفُّظالسابقأوالتَّ َحفُّظغيرالمعتمدعمىاألخبار،
ويعنياالختيارالمسبقلمطرقالمحاسبيةالخاصةبمعالجةاألصولوالخصومالتيينتج

عنياانخفاضاً فيالقيمةالدفتريةعنالقيمةالسوقيةلصافياألصول،وذلكطوالعمر
ثلشيرةمتوقعةغيرظاىرة) .

ىذهاألصولوااللتزامات(التيتَ َّم
ج .التَّ َحفُّظ الشرطي :يسمىأيضاًالتَّ َحفُّظ البلحقأوالتَّ َحفُّظ المعتمد عمىاألخبار،ويعنيأن

يتم  تخفيضالقيمالدفتريةلصافياألصولعندحدوثأحداثمعينةغيرمرغوبفييا،
ُّ
يتمزيادةىذهالقيمعندحدوثأحداثمرغوبفييا.
وفينفسالوقتال ُّ

 )1من حيث الدرجة:
َّ ُّ
حاسبي فيظلىذاالتصنيفإلىنوعينىما :التَّ َحفُّظ ألقصىدرجة،
 ُّ
الم َ
يتم تبويبالت َحفظ  ُ

والتَّ َحفُّظألدنىدرجة(جنيدي )64:2004،

يتم من خبلل اختيار اإلدارة لسياسات محاسبية تيدف لموصول
أ .التَّ َحفُّظ ألقصى درجةُّ  :
بنتائجاألعمالألقصىمستوىيحققدوافعياالمستيدفة،مثالعمىذلكاستخدامسياسة
تصفيةالخسائرلزيادةالخسائرألقصىحدممكنأوتخفيضالربحألدنىحدممكنعند
تغيرإدارةالشركة .
ب .التَّ َحفُّظ ألدنى درجة :يكون اختيار بدائل السياسات المحاسبية المتحفظة كاستجابة
لمتطمباتخارجيةعنالشركة،وليسبيدفتحقيقأىدافإداريةمعينة .
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 )1من حيث مدى االستَ َّمرار:

يمكنالتَ َّمييزبيننوعينلمتحفظفيظلىذاالتصنيف،ىما:التَّ َحفُّظالدائم،والتَّ َحفُّظالمؤقت.

(الرشيدي .)23:2011،

أ .التَّ َحفُّظ الدائم:يشيرإلىتمكاالختياراتاإلداريةالتيتتََّمبصفةمستَ َّمرةعبرالزمن،والتي

غالباً ما تكون تحفظات إجبارية تفرضيا جيات خارجية عمى الشركة ،ليا سمطة إلزام
بإجراءاتمعينة،أوتمكالتَّ َحفُّظاتالمرتبطةبتحقيقاألىدافاإلستراتيجيةلئلدارة.

يتم تعديميا باختبلف المواقف
ب .التَّ َحفُّظ المؤقت :فيو يشير إلى اختيارات اإلدارة التي  ُّ
يتم اتخاذىا ،ولذلك ،فإن ىذا النوع من
والظروف المحيطة ،أو التغير في الق اررات التي  ُّ

َّ ُّ
حاسبييقتصرعمىاستخدام سياساتمحاسبية بديمة تحقق أىدافاً محددة في
الم َ
الت َحفظ ُ
فترةزمنيةمعينة .

 )1من حيث ِ
النطاق:

ي،والـ ـ ـ ـ ـ ـتَّ َحفُّظ
يش ـ ـ ـ ـ ــملى ـ ـ ـ ـ ــذاالتص ـ ـ ـ ـ ــنيفعم ـ ـ ـ ـ ــىن ـ ـ ـ ـ ــوعينلم ـ ـ ـ ـ ــتحفظ،ىم ـ ـ ـ ـ ــا:الـ ـ ـ ـ ـ ـتَّ َحفُّظالكمـ ـ ـ ـ ـ ـ 

الجزئي(جنيدي .)66:2004،

يتم من خبلل اختيار اإلدارة لكافة عناصر التَّ َحفُّظ ،من إيرادات ونفقات
أ .التَّ َحفُّظ الكميُّ  :
وأصولوالتزامات،واجراءتغيراتفيالسياساتوالطرقوالتقديرات؛لجعلنظامالمعمومات

المحاسبيلمشركةأكثرتحفظاً .
ب .التَّ َحفُّظ الجزئي :فيو يرتبط باختيارات محاسبية محددة لعناصر معينة ،بيدف تحقيق
أىدافمرحميةأوجزئية،ومثالذلكاختيارسياساتمحاسبيةمتحفظةلمتحكمفيبعض

العبلقات،أوالنسب؛كالسيولةورأسالمالالعاملفيمرحمةإبرامعقودالديون .
َّ ُّ
حاسبي،يتبينأنواليوجداتفاقواضحفيمابينالباحثين
الم َ
مماسبقمنعرضألنواعالت َحفظ ُ

حولتصنيفموحدلمتحفظالمحاسبي،حيثيمكنتصنيفوإلىأنواععديدة،
َّ
فيالتحفظالمحاسبي 
تبعاًالختبلفوجياتالنظر،ومجاالتاالىتمامفيالبحوثالمحاسبيةالمختمفة .
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1.1

ُّ
حاسبي :
لم َ
إيجابيات التَّ َحفظ ا ُ
َّ ُّ
محاسبية متحفظة ،إلى مبررات
ٍ
سياسات 
ٍ
وتََبني
حاسبي  ،
الم َ
تستند إيجابيات استخدام الت َحفظ  ُ

وأسبابمنأىميامايمي :

َّ ُّ
ـاؤلالمفـِـرطلــدىالمحاســبينوالمــديرينفــيتقيــيم
ُ
حاســبيأداةمناســبةلمواجيــةالتفـ
الم َ
ُ )1يعــدالـت َحفظ ُ

موجــ ــوداتالمنشــ ــأةوالتزاماتيــ ــا،وىـ ـ ــوأداةمناســ ــبةلمواجي ـ ــةحال ـ ــةعـ ـ ــدمالتأك ـ ــدالتــ ــيتواجـ ـ ــو

المحاسبين(أبوجراد.)46:2015،
َّ ُّ
حاسبي في مجال المحاسبة إلى مخرجات محاسبية تَ َّمتاز
الم َ
 )2يؤدي استخدام مفيوم الت َحفظ  ُ

عداً وفقاً
معموماتمحاسبية،يكونعادةم ّ
ُ
بالموضوعية،أيأنماينتجوالنظامالمحاسبيمن 

لممعاييرالمحاسبيةالمتعارفعمييا(.إقبالوالقضاة)902:2014،

َّ ُّ
حاسبيلودورىامفيحمايةمصـالححممـةاألسـيممـناإلدارةالتـيقـدتَ َّميـلإلـى
الم َ
 )3إنالت َحفظ ُ
متفائمة،تؤديإلىتضخماألرباحالتيالتـيلـئلدارةنصـيبمنيـا،وكـذلكحمايـة
ٍ
سياسات
ٍ
تباع
ا ِ
مصالحأصحابالديون،منخبللعدمتوزيعمكاسـبغيـرمحققـةعمـىحممـةاألسـيم،كمـاأن
َّ ُّ
حاسبييعتبرمفيداًجداًوبوجوخاصلممستثمرينقميميالمعرفةالـذينيأخـذوناألرقـام
الم َ
الت َحفظ ُ

ُّ
ـةالتحي ـ ـ ـزباتجـ ـ ــاهزيـ ـ ــادة
المحاسـ ـ ــبيةكمـ ـ ــاىـ ـ ــي،حيـ ـ ــثتكـ ـ ــونالتكمفـ ـ ــةالتـ ـ ــييتحممونيـ ـ ــانتيجـ ـ ـ

الربح(.أبوجراد)45:2015،
َّ ُّ
حاسبي يساعدفيتحسينجودةالمعموماتوجودةاألرباح،حيثإنتبنيالتَّ َحفُّظ
الم َ
 )4إنالت َحفظ  ُ

قد يقمل من السموك االنتيازي لئلدارة ،ومن ثََّم يزيد من موثوقية المعمومات المحاسبية ،وقد
َّ ُّ
حاسبي يعملعمىزيادةجودةاإلفصاح،وأنتطبيق
الم َ
وجدتكثيرمنالدراساتأنالت َحفظ  ُ

سياسات محاسبية أكثر تحفظاً يمثل أحد أدوات زيادة مستوى جودة المعمومات وتخفيض عدم
التَ َّماثل(.أبوجراد)45:2015،
 )5تقييمجودةاإلفصاح:تعتبرجودةاإلفصاحنتيجةطبيعيةلمسياساتالمحاسبيةالمتحفظة؛ ألنيا
تضمن مدى وضوح اإليضاحات في شرح السياسات المحاسبية األساسية ،واالفتراضات التي
ُبنِيتعميياالتقديراتالمحاسبية(.عبدالممك)10:2011،
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َّ ُّ
حاسبي عمى
الم َ
 )6أشارتدراسة) (Warrs, 2003: 215إلىأنالمحاسبظليستخدمالت َحفظ  ُ
مرالعصوررغمانتقاده،حيثإنىناكأربعةمبرراتلوجودواستَ َّمرارالتَّ َحفُّظفيالقوائمالمالية

ىي:المبرر التعاقدي،المبرر التنظيمي ،مبرر التقاضي،المبررالضريبي ،وفيذات السياق

أكدتدراسة) (Lafond & Watts, 2008: 451أناإلدارة ترىالعديدمناآلثاراإليجابية
لمتحفظمنأىميا:
أ .إنوجزءأساسيفيالعبلقةالتعاقديةبينالشركةواألطرافاألخرى.
ب .يقملمناحتماالتمقاضاةالدائنينلمشركة؛بسببالمبالغةفيتقريرقيماألصول.
ج .يخفضمنمقدارالضرائبالمفروضةعمىالشركة.
يحدمنالتكاليفالسياسيةوأعباءالتدخبلتالعقابية.
دُّ .
1.1

ُّ
حاسبي:
الم َ
سمبيات التَّ َحفظ ُ
َّ ُّ
حاسبيفيمايمي :
ظالم َ
يمكنتمخيصسمبياتاستخداممفيومالت َحف ُ

َّ ُّ
حاسبي مع بعض المبادئ والخصائص النوعية الثانوية
الم َ
 .1يتعارض استخدام مفيوم الت َحفظ  ُ

لممعمومات المحاسبية مثل :الحيادية والقابمية لممقارنة والثبات والتَ َّمثيل الصادق .مثل التعارض

َّ ُّ
حاسبي وخاصية االتساق والثبات ،حيث يؤدي استخدام التَّ َحفُّظ
الم َ
الواضح ما بين الت َحفظ  ُ

حاسبي فيمجالتقييمبضاعةآخرالمدة ،وفقاً لقاعدةالتكمفةأوالسوقأييماأقل  ،وتقييميا
الم َ
ُ
عمىأساسالتكمفةفيسنة،وعمىأساسالقيمةالسوقيةفيسنةأخرى،ولذلكفإنتبنيسياسات

محاسبيةمتحفظة،قدتؤديإلىتشويوالمعموماتالتيتتضمنياالقوائمالماليةمنخبللإظيارىا
بقيمةتختمفعنقيمتياالحقيقية(أبوجراد.)46:2015،
 .2إنالمبالغةفيالتخفيضمنقيمةاألصولواإليرادات،وفيزيادةقيمةالمصروفاتوااللتزامات
من شأنو أن يؤدي إلى نتائج ال تقل خطورة عن المبالغة في زيادة قيمة األصول واإليرادات،
والمبالغة في تخفيض قيمة االلتزامات والمصروفات ،ألنو يترتب عمى مثل ىذه التصرفات أن
تمحقالضررببعضاألطرافالمستخدمةلتمكالمعمومات(أبوجراد.)46:2015،
لبللتزامات ،وفقاً لمتحفظ

 .3إن اإلفراط في التشاؤم باعتَ َّماد القيم األدنى لؤلصول ،والقيم األعمى
يتناقضمعفرضالدورية،وضرورةتحديدنتائجأعمالكلدورةبشكلدقيق،وتبعاً لذلك ،فإن
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نقص من أرباحجيلمنالمساىمينفي
تطبيقالتَّ َحفُّظ قديضربمصالحبعضالمساىمين،إذ ُي ِ
دورةمحاسبيةمعينةلصالحغيرىممنالمساىمينالجددفيدوراتقادمة(.رزق)17:2008،

 .4تحديدمواطنالخطر:يساعدالتَّ َحفُّظ عمىتحديدماإذاكانتىناكشكوكفيجودةالسياسات
والتقديرات المحاسبية ،ويمكن أن يستدل في تحديد مواطن الخطر في السياسات والتقديرات

المحاسبيةبكلممايمي:وجودتغييراتمحاسبيةغيرمبررة،وجودزيادةفياألرباحغيرمبررة،
وجودزيادةغيرطبيعيةفيحساباتالعمبلء،وجودزيادةغيرطبيعيةفيالمخزون،وأنىناك
زيادةفيالفجوةبينأرباحالشركة،وتدفقاتياالنقديةالتشغيمية(.عبدالممك)10:2012،
إنتبنيالشركاتلمسياساتالمحاسبيةالمتحفظة،يؤديإلـىسـيادةمصـمحةالـدائنينعمـىحسـاب
ُ
.5

ينواإلدارة،األمـ ـ ـ ــر
مصـ ـ ـ ــمحةحممـ ـ ـ ــةاألسـ ـ ـ ــيم،ويزيـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــنتبــ ـ ــاينالمعمومـ ـ ـ ــاتبـ ـ ـ ــينالمسـ ـ ـ ــتثمر 

ال ـ ـ ـ ــذيق ـ ـ ـ ــديترت ـ ـ ـ ــبعمي ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــادةتك ـ ـ ـ ــاليفالوكال ـ ـ ـ ــة،ولي ـ ـ ـ ــذايمث ـ ـ ـ ــلالـ ـ ـ ـ ـتَّ َحفُّظعائقـ ـ ـ ـ ـاًيج ـ ـ ـ ــب
االستغناءعنو(.األرضي.)51:2008،

َّ ُّ
حاسبي عمى تقييدمحتوىالمعمومات ،ويقملمن قدرتيا عمىالتنبؤبالمستقبل،
الم َ
 .6يعمل الت َحفظ  ُ
األمر الذي ينعكس عمىعقود المديونية ،ويخفض من كفاءتيا ،وتزايد احتَ َّماالت ق اررات تسييل

الديون(أبوجراد.)46:2015،
َّ ُّ
حاس ـ ــبيق ـ ــدتت ـ ــيحف ـ ــرصالتبلع ـ ــبباألرق ـ ــامالمحاس ـ ــبية،وم ـ ــنإمكاني ـ ــة
الم َ
 .7إنممارس ـ ــةالـ ـ ـت َحفظ ُ
تك ــويناحتياطي ــاتسـ ـرية،وم ــاق ــديترت ــبعم ــىذل ــكم ــنت ــأثيراتس ــمبيةعم ــىبيئ ــةالمعموم ــات
وانخف ـ ــاضج ـ ــودةاألرب ـ ــاح،وص ـ ــعوبةاالعتم ـ ــادعميي ـ ــاف ـ ــيالتنبـ ـ ـؤات،األم ـ ــرال ـ ــذييش ـ ــيرف ـ ــي
مجممـ ـ ـ ــوإلــ ـ ــىإعــ ـ ــدادتقــ ـ ــاريرمضــ ـ ــممةقــ ـ ــدتــ ـ ــؤثرعم ـ ـ ــىدق ـ ـ ــةق ـ ـ ـ ـ ارراتالمس ـ ـ ــتخدمين،خاصــ ـ ــة
المستثمرينوالمراجعين(أبوجراد.)46:2015،
َّ ُّ
جدلي ،تتذبذباآلراءحولو
حاسبي موضو
الم َ
مماسبق يتبينأنإيجابياتوسمبياتالت َحفظ  ُ
عٌ  ٌ

ما بين مؤيد ومعارض ،وتعرض كل فئة مبرراتيا التي ترى أنيا تدعم وجية نظرىا ،حيث يشير
َّ ُّ
حاسبييعتبروسيمةلمحدمنقدرةإدارةالشركةعمىتبنيأساليبالمحاسبة
الم َ
البعضإلىأنالت َحفظ ُ
المتحررةالتيتحققمنخبلليامصالحوالشخصيةحتىولوعمىحسابمصالحاألطرافاألخرى،

َّ ُّ
حاسبي منشأنياالعملعمىتغييرمحتوىالمعمومات
الم َ
بينمايشيرآخرونإلىأنممارسةالت َحفظ  ُ
المحاسبية ،وتشويييا من خبلل إظيارىا قيمة تختمف عن قيمتيا الحقيقية  ،ولكن بالرغم من وجود
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َّ ُّ
حاسبي لمستخدميالقوائم
الم َ
السمبيات ،فإناألدبالمحاسبيوثقفوائدعديدةومعتبرةيحققياالت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي وايجابياتو،وأنومازالمحطاىتَ َّمامالشركات
الم َ
المالية ،تدفعإلىاالىتمام بموضوعالت َحفظ  ُ
والباحثينوأصحابالمصالح .
1.1

ُّ
حاسبي :
الم َ
دوافع ومبررات التَّ َحفظ ُ
لقدقدمتأدبياتالمحاسبةعدداً منالعواملالتيأدتإلىنشأةوتطورالتَّ َحفُّ
حاسبي
ظالم َ
ُ

وعمى رأسيا دراسة ) (Watts, 2003: 217التي حددت عوامل الطمب عمى استخدام ممارسات
َّ ُّ
الدعاوى القضائية ،وضريبة
حاسبي في أربعة عوامل تتَ َّمثل في :االستخدام التعاقدي ،و 
الم َ
الت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبيفيمايمي :
ظالم َ
الدخل،والتعميماتالمحاسبية،وتتَ َّمثلأىمدوافعومبرراتالت َحف ُ

 )1العممية التعاقدية :يقصد بالتعاقدات تمك التي تتََّم بين أطراف مختمفة وذات مصالح متعارضة
بالنسبةلمشركة،ويمثلالدافعالتعاقديأىموأقدمالتفسيراتأوالمبرراتالتيقدمتمنقبلالفكر
َّ ُّ
طُورت بشكل
حاسبي ،كما أن المقترحات في ظل ىذا التفسير قد  
الم َ
المحاسبيلتفسير الت َحفظ  ُ
كبيرمنقبلالباحثينخبللالفترةالماضية(.عبدالمجيد ،)147:2013،وتتَ َّمثلأىمالعقود

المبنيةعمىأساساألرقامالمحاسبيةالتيتؤثرفيياالخياراتالمحاسبيةفيمايمي :
أ .عقود حوافز اإلدارة التعارض في المصالح بين المديرين والمالك) :حيثتؤدياإلدارة
عمميا كوكيل عن المساىمين مقابل الحصول عمى تعويضات نظير ذلك ،وتتَ َّمثل تمك
التعويضاتفيجزءثابت ،اليعتمد عمىاألداءالمحقق(الرواتب)،وحدأدنىلممكافآت،
وجزءمتغيريعتمدعمىتحقيقنسبمحددةمنالربحالمحاسبيفيالغالب،وترتبطحوافز
اإلدارةبعدةمتغيراتتتَ َّمثلفي(الدىراوي :)99:2001،
 أعمالوق ارراتاإلدارةفيسبيلتعظيمقيمةالشركة .
 أداء اإلدارة المتَ َّمثل في الناتج الذي تحقق نتيجة الجيد المبذول ،وقد يمثل صافي
الربح .
 النتائج الخاصة بالشركات المنافسة كمؤشرات تعكس أداء الصناعة ككل ،ويمكن
مبلحظةأنعقودحوافزاإلدارةتبرموتنفذوفقاًلؤلرقامالمحاسبيةالمعدةطبقاًلممبادئ
المحاسبية ،التي في ظميا تتَ َّمتع اإلدارة بحرية االختيار من بين ىذه المبادئ
35

المحاسبية،ممايمكنيامناختيارالسياسةالتيتخفضأوتضخمرقماألرباحالمتخذ
يتمثلفيأناإلدارة ال
أساساً لمتعاقد ،وبناءعمىمشكمةاألفقالزمنيالمحدودالذي ُّ
ترتبط بالشركة لفترة طويمة ،وتتضح أىمية التَّ َحفُّظ كآلية ىامة لمواجية النزعة

اليجوميةالتيتتبعيااإلدارة،وآليةلحمايةالمستثمرينوزيادةقيمةالشركةمنخبلل
مايمي(:أبوالخير )10:2008،
 اختزان القيمة عن طريق تأجيل االعتراف باألرباح ،الذي يعني أن ىناك قيمة
مستقبميةإضافية،وأنالنموفيأرباحالشركةيمكنأنيعوضمنأينقصيطرأ
عمىالقيمةبسببالتَّ َحفُّظ .
 انخفاضقيمةالحوافزالتيتحصلعمييااإلدارة،سواءفيصورةنقديةأوفيصورة
أسيمعنداتباعالسياساتالمتحفظة ،إذاتََّم احتسابتمكالحوافزعمىأساسأرقام
محاسبيةغيرمتحفظة .
َّ ُّ
حاسبي يقف عائقاً أمام إدارة الشركات التي لدييا
الم َ
ومن خبلل ما سبق يتبيَّن أن الت َحفظ  ُ

خططحوافزتكونأكثرميبلًالستخداماإلجراءاتالمحاسبيةالتيتحولاألرباحمنالفتراتالمستقبمية
َّ ُّ
حاسبي التي تحتاط إلى
الم َ
إلى الفترة الحالية ،وذلك من خبلل المنظور العممي لممارسة الت َحفظ  ُ

االعترافبأرباحمتوقعة،التيتتعرضلحالةمنحاالتعدمالتأكد .

ب .عقود المديونية التعارض في المصالح بين المالك والدائنين) :تتََّم عقود الدين في ضوء

البياناتوالمعموماتالمحاسبيةالتيتظيرفيالقوائمالمالية،كماأنياتتََّم فيإطارالنسب
الماليةالتيتحددقدرةالشركةعمىالسداد ،وينشأالتعارضفيالمصالحبينالمبلك(حممة
األسيم) والدائنين (حممة السندات) ،عندما يحاولحممةاألسيم من خبللوكيل اإلدارة نقل
الثروةمنالدائنينإلييمعنطريقالقيامبممارساتتخفضمنالديونالخارجيةمعالتأثير
عمىالقيمةالكميةلمشركة،ممايؤديإلىانتقالالتخفيضمنقيمةالديونإلىزيادةحقوق
الممكية،وقدتتَ َّمثلتمكالممارساتفياالستثمارفيأسيمشركاتأخرى،أوفياالندماجمع
شركةأخرىذاتدرجةمخاطرعالية ،أوفيإجراءتوزيعات،بحيثتمجأاإلدارة لعدماتخاذ
ق ارراتاستثمارية ذات قيمة صافية حالية موجبة،وتقوم بدالً من ذلك بإجراء توزيعات عمى
المساىمينأوإصدارديونجديدةذاتأولويةتعادلأولويةالديونالحالية،التيتعنيأنوفي
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حالة تعرضالشركة لمفشل ،أوالتصفية ،فإن الدين الجديد يسددفي نفسالوقت مع الدين
الحالي ،أو قد يكون قبمو ،وفي ىذه الحالة ،فإن حاممي الديون الحالية األصمية سوف
يتعرضون النخفاض في قيمة استثماراتيم بالشركة ،خاصة لو استخدمت المتحصبلت من
الديونالجديدةفيإجراءتوزيعاتعمىالمبلك(الجارحي،)60:2013،ولذلكيمجأالدائنون
لحماية مصالحيم من التصرفات التي يتخذىا المبلك لتعظيم منفعتيم عمى حسابيم التي
يكون ونعمىعممبيا،ممايجعميميضعونشروطاًفيعقودالدين،تيدفإلىتقييدتصرفات
اإلدارةالماليةواالستثماريةالتيمنشأنياتخفيضقيمةقروضيم،وىذهالقيودتستخدماألرقام
يتمثلأىميافي(الدىراوي :)112-111:2001،
المحاسبيةالموجودةبالقوائمالمالية ،و ُّ
 قيود التوزيعات وشراء األسيم ،فقد يتضمن عقد الدين عدم السماح لمشركة بتوزيع
أرباحأوشراءأسيمإالإذاتََّمذلكمنصافيالربحالمكتسببعدتاريخعقدالقرض،
معااللتزام بتحديدنسب التوزيعاتعمىالمساىمين في ضوء سياسةمستقرة لتوزيع
األرباحعمىالمساىمين .
 الحفاظ عمى رأس المال العامل فوق الحد األدنى المحدد في العقد ،وذلك لمحد من
قدرةالشركةعمىالدخولفيعقوددينجديدة .
قيودعمىأنشطةاالندماجليحد منقدرةاإلدارة عمىاستخدامق ارراتاالندماجلزيادة
َّ

درجةالمخاطرةلمشركة،وبالتاليتخفيضقيمةالديونالخارجيةإالتحتشروطمعينة
تشملتحملالشركةالجديدةكافةالديون،والتزاماتالشركةاألصميةالمقترضة،وذلك
بعدموافقةجيةاإلقراض .
 القيودعمىاالستثماراتفيشركاتأخرىحتىالتغيراإلدارة مندرجةالمخاطر
لمشركة،حيثإنبعضعقودالدينتَ َّمنعىذهاالستثماراتأوتضعقيوداًعمييا .
 القيودعمىالديوناإلضافيةالتيلياأولويةأعمى،أوتساويترتيبالدينالحاليمع
يتمذلكفيحدودمعينة .
الديونالجديدة،وأن ُّ
 القيودعمىتصفيةاألصول،ويسمحبيافيحدودمعينةوبشروطمعينة .
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َّ ُّ
حاسبي يسيم في زيادة فاعمية عقود الدين ،حيث
من خبلل ما سبق َّ
الم َ
يتبين أن الت َحفظ  ُ

باح،وبالتاليالحد منتوزيعاألرباحبشكل
ّ
يضمنلمدائنينسياساتأكثرصرامةفياالعترافباألر
فعالة في مجال
مبالغ فيو ،مما يتيح لمشركة فرصة أكبر لسداد التزاماتيا ،كما أنو يعد أداة تعاقد َّ
برم وفقاً لمعمومات محاسبية متحفظة،ألن
أنتُ َ
الحوافز والدين؛ ألن الشيء المثالي لتمك العقود ىو  
عمميةالتعاقد،ومتابعةالمعموماتالمحاسبيةمناإلدارة،تحاولدائماًالتخميعنالسياساتالمتحفظة
عندإظياراألرقامالمحاسبيةالمؤثرةفيىذهالعقود .
 )2الدعاوى القضائية :منأكثرالعواملالتيأدتإلىزيادةالحاجةإلىالتَّ َحفُّظ فيالمحاسبة ،ىو
نشأةمخاطرمقاضاةالمحاسبينوالمراجعينبشكلعام،وزيادةالمسئوليةالقانونيةعمييم،حيث

الدعاوى القضائية والعقوبات والجزاءات

كشفت الدراسات السابقة أنو كمما تقمصت مخاطر
َّ ُّ
حاسبي ،والنتيجة ىي زيادة ممارسات التبلعب
تقمَّ َ
النظامية   ،
الم َ
ص حجم ممارسات الت َحفظ  ُ
والغش من قبل الشركات ،ومن ثََّم زيادة مشاكل عدم تَ َّماثل المعمومات بين األطراف الداخمية
والخارجية،وبمعنىآخركممازادتحاالتالغشواالحتيال ،زادتمشاكلعدمتَ َّماثلالمعمومات

َّ ُّ
حاسبي

وكمماز
ظالم َ
ادتمخاطرالدعاوىالقضائية،زادتالحاجةإلىالرجوعإلىممارساتالت َحف ُ
تبطةبالدعاوى القضائيةالمتَ َّمثمةفيقيمةالتعويضاتأوالتكاليف

بغرضتقميصالمخاطرالمر

القضائية (شتيوي،)51:2010،وقدأثرذلكسمباً عمىكافةىيئاتومنظماتوأفرادالمجتمع
ين،وكانمنأىمىذهالتأثيراتمايمي(:عوض )22:2010،

وخاصةالمستثمر
 انخفاض قيمة االستثمارات في األسواق المالية عمى مستوى العالم ،وانخفاض الثقة
والمصداقية ليذه المنشآت ،وتورط العديد من منشآت المحاسبة والمراجعة الكبيرة،
وزيادةعددالقضاياالمرفوعةعمييانتيجةتورطيافيقضايامينية ،ونشرىالتقارير
تحتويعمىمخالفاتمينيةجسيمة .
 وقد أدى كل ذلك إلى زيادة المخاطر التي تتعرض ليا شركات المراجعة نتيجة
لمقاضاة العديد من األطراف ،نظ اًر لدورىا القوي في عمميات التضميل الخاصة
بالتقاريرالماليةلمشركات،والحاقاألضراربالمستثمرين .
َّ ُّ
حاسبي يمعب دو اًر ميماً وكبي اًر في حماية األطراف
الم َ
من خبلل ما سبق يتبيَّن أن الت َحفظ  ُ

المختمفةذات العبلقةبالشركةمنخبللالمساىمةفيتجنيبيمالتعرضلممساءلةالقانونية،وحيث إنو
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يستخدمكآليةلمواجيةالمشاكلالخاصةالتيتظيربيناألطرافالمختمفة،وآليةلمواجيةعدمتَ َّماثل

َّ ُّ
حاسبي .
الم َ
المعموماتبيناألطراف،فإنويؤديإلىزيادةالحاجةإلىتطبيقممارساتالت َحفظ ُ

 )3المبررات الضريبية :في أي مجتمع من المجتمعات فإن الربح المحاسبي يعتبر األساس الذي
يحدد في المجتمع بواسطة الييئات التشريعية،
تحسب منو الضريبة ،وحيث إن سعر الضريبة َّ
ويمثلإلزاماًلكافةالمنشآت،فإنالسبيلالوحيدلدىأيمنشأةلتخفيضالضريبةالمستحقةعمييا
ىو التبلعب في رقم الربح المحاسبي ،وبالتالي تؤثر ىذه االعتبارات الضريبية إلى االختيار
اإلداريلمسياساتالمحاسبية،وذلكنظ اًرلتعددالسياساتالمحاسبية،ووجودحريةلبلختيارمن
بينيا (عوض.)20:2010،وتعتبرالضرائببمثابةدافعقويلئلفصاحعنالربحالمحاسبي
بشكل يتطابق مع الربح القابل لمضريبة ،فكمما حققت الشركة أرباحاً خاضعة لمضريبة ،ومعدل
فائدة موجب ،كان لدييا دافع قوي لتأجيل ىذا الربح بغرض تخفيض القيمة الحالية لمضرائب،
َّ ُّ
حاسبي،وذلك بغضالنظر عن الدوافعاألخرى التي
وىذا  ُّ
الم َ
يتم عنطريقممارسات الت َحفظ  ُ
َّ ُّ
حاسبي ليسمنشأنيا
الم َ
تدفعاإلدارة إلىتبنيسياساتغيرمتحفظة،إالأنممارسةالت َحفظ  ُ

إعفاءالشركةمنالضريبة،بلمنشأنياأنتؤديإلىتأجيلالضريبةعمىفتراتماليةالحقة،

ألنممارسة التَّ َحفُّظ تعملعمىتخفيض أرباح الفترة الحالية ،وتعظيم أرباح الفترات المالية في

المستقبل( .الجارحي ،)61 :2013 ،ويعتبر حجم المنشأة ذا تأثير ميم عمى االعتبارات
الضريبة،حيث–عادة-ماتَ َّميلالمنشآتكبيرةالحجمإلىاتباعالسياساتالمحاسبيةالتيتؤدي
بح،لِمالذلكمنفوائديمكنأنتستفيدمنيافيتخفيضالعبءالضريبي،
إلىتخفيضرقمالر 
وكذلك تخفيض األعباء وتكاليف السياسة التي غالباً ما تفوق التكاليف الناشئة عن تخفيض
األرباح ،وبالنسبةلممنشأةصغيرةالحجم ،فإنياتسعى–عادة -لمعكس،حيثإنياالتتحملأي
تكاليف التباع سياسات محاسبية ،كما الموفورات الضريبة تكون أقل من التكاليف الناشئة عن
تخفيضاألرباح(عوض .)21:2010،
 )1المنظمات المهنية :يقصدبالتنظيمالمحاسبيالجياتالمعنيةبتحديدشكلتنظيممينةالمحاسبة،
وكيفية إعداد المبادئ المحاسبية والسياسات المحاسبية ،ىذه الجيات تتَ َّمثل في جيات معنية
بوضعمعاييرالمحاسبةكأحدأشكالتنظيمالسياساتالمحاسبيةعمىالمستوىالدولي ،وجيات
أخرىمعنيةبمتابعةااللتزامبتمكالمعايير (سميمان،)254:2012،وىناكمسئوليةتقععمى
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اعيةمفروضةعمىالمشرعينواضعيالمعايير،تُظير

ىذهالجياتتشكمياضغوطسياسيةواجتم

َّ ُّ
حاسبي،وتظيرىذهالمسئوليةبوضوح وتَ َّمارس
الم َ
مبرراتالحاجةإلىزيادةالطمبعمىالت َحفظ ُ
بشكلكبيرفيحالةتعرضالشركاتالخاضعةلتمكالمعايير ألزماتماليةأوفشل،ولمتقدم

المعمومات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية المعدة  وفقاً لتمك المعايير مؤشرات عمى احتماالت
وقوعىذهاألزمات (أبوالخير،)13:2008،كماأنطبيعةالصناعةأوالقطاعقدتؤثركأحد
َّ ُّ
حاسبي في
الم َ
العواملالمؤسسيةالتيتعملفيوالشركةداخلالبمدالواحدعمىمستوىالت َحفظ  ُ

القوائم المالية ،وأن قوائم الشركات التي تعمل في صناعات عالية التكنولوجيا كاالتصاالت
والحاسباتأكثرتحفظاً بالمقارنةبقوائمالشركاتالتيتعملفيصناعاتمنخفضةالتكنولوجيا،
بسبب تَ َّمتع شركات التكنولوجيا العالية بفرص أكثر لمنمو ،وزيادة المخاطر الناتجة عن أسعار
األسيماألكثرتقمباً(أبوجراد.)56:2015،
عد نوعاً من التدخل الخارجي ،السيما بشأن تطبيق
تُ ُّ
يتبين أن التنظيمات المينية 
مما سبق َّ
بعض السياسات المحاسبية لضمان شكل من أشكال توحيد الممارسات المحاسبية عمى مستوى
يتممنجياتمينيةسواءكانتحكوميةأوغيرحكومية،أوجياتمينيةذات
المجتمع،فالتدخلقد ُّ
طابعحكومي،ولعلىذاالنوعمنالتدخلقديؤثرعمىمستوىالتَّ َحفُّظالذيتَ َّمارسوالشركات .
َّ ُّ
حاسبي بغرض
الم َ
 )5العوامل السياسية :يوضح ىذا التفسير أن الشركات قد تستخدم الت َحفظ  ُ
بالقوائم المالية،
تخفيض التكاليف السياسية التي يمكن أن تتعرض ليا نتيجة األرقام الظاىرة 

فمستوىالتكاليفالسياسيةالتييمكنأنتتحممياالشركةيمكنأنيزيدبناءعمىبعضاألرقام
المحاسبية ،فاألرباح عمى سبيل المثال إذا كانت كبيرة يمكن أن ترسل رسائل لرجال السياسة
والجياتالرقابيةعنالشركةنحومزيدمناالىتمام والتركيزعمىىذهالشركات،ويظيرىذا
التفسيربشكلكبيرفيالشركاتالكبيرةالحجم ،والشركاتذاتاألرباحغيرالعادية ،والشركات
ذاتالطبيعةاالحتكارية،حيثيحتمل أنتتبعمثلىذهالشركاتسياساتمحاسبيةأكثرتحفظاً
بيدفتخفيضتعرضيالمتكاليفالسياسية(أبوجراد .)57:2015،
َّ ُّ
حاسبي يتأثر بالعديد من الدوافع والمبررات والتفسيرات التي
الم َ
يتبين مما سبق أن الت َحفظ  ُ

َّ ُّ
حاسبي؛  كالعوامل التنظيمية والسياسية والضريبية والعقود ،األمر الذي
الم َ
تؤدي إلى تطور الت َحفظ  ُ
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يؤدي إلى التأثير عمى عناصر األصول واإليرادات بالتخفيض ،والتأثير عمى عناصر الخصوم
والمصروفاتبالزيادة،ومنثمالتأثيربالسمبعمىحقوقالممكية .
1.8

خاتمة الفصل:

َّ ُّ
حاسبي،ودوافعاستخدامو،ومنخبللاالطبلع
الم َ
في ىذاالفصل تََّم استعراضنشأةومفيمالت َحفظ  ُ
َّ ُّ
اء
حاسبي في خمق ثقة لدى المستثمرين  ،
سو ً
الم َ
عمى ما جاء فيو ،يتضح مدى أىمية الت َحفظ  ُ

ائمالمالية،ممايحد منمخاطراالستثمار ،وبالتاليتخفيض
ُّ
المساىمينأوالمقرضينفيبياناتالقو
العائد المطموب لبلستثمار ،األمر الذي يؤدي إلى تخفيض تكمفة رأس المال لمشركات المتحفظة،
يتم التعرف إلييا
ويصبح من المنطقي انعكاس ىذا األثر عمى القيمة االقتصادية المضافة ،التي س ُّ
خبللالفصلالتالي .
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الفصل الجالح
الكينة االقتصادية املضافة
2.1

يمديح

2.1

خهك انمًٍح

2.2

َشأج انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.3

يفٕٓو انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.4

خطٕاخ ادرعاب انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.5

أًٍْح انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.6

يصاٌا انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.7

اَرماداخ انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.8

انمًٍح االلرصادٌح انًضافحٔ ،يإشساخ األداء انرمهٍدٌح

2.13

انرؼدٌالخ ٔانرعٌٕاخ انًمرسدح الدرعاب انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.11

اإلفصاح ػٍ انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.11

انستخ انًذاظثًٔ ،انمًٍح االلرصادٌح انًضافح

2.12

خاذًح انفصم

 1.1مقدمة
يشــيدالعــالمفــيىــذهالفت ـرةمــنالــزمنمــايمكــنتســميتوبثــورةالتطــوروالتغييــر،التــييمكــن
مشــاىدةآثارىــافــيجميــعالمجــاالتواألصــعدةسـواءأكــانصــناعياًأوتكنولوجيـاًأوغيرىــا،ومــاعــالم
المالواألعمالعنياببعيد،فيضوءالتطوراتالحاصمةفيبيئةاألعمالوالتغيراتالجذريةالحاصمة
فياإلدارةالماليةعموماً،ودوراإلدارةفيتعظيمثروةحممةاألسيمخصوصاً،ووجودضعففيقدرة
بعضالمؤشراتالمحاسبيةعمىالتنبؤبعوائـدالشـركة،نتيجـةعـدةأسـبابمنيـا،اسـتغبللمـرنلـبعض
السياساتالمحاسبيةفيتعظيمالربحالمحاسبيلمشركة،األمرالذيدعاإلىنشوءعدةمقاييستعتمد
عمـ ــىالقيم ـ ــةاالقتص ـ ــاديةوالـ ـ ـربحاالقتص ـ ــاديلمش ـ ــركةب ـ ــدالًم ـ ــناالعتم ـ ــادعم ـ ــىال ـ ـربحالمحاس ـ ــبي؛

حيـ ـ ــثإنالتقيـ ـ ــيماالقتصـ ـ ــاديلممؤسس ـ ـ ـةأبعـ ـ ــدأفق ـ ـ ـاًمـ ـ ــنمنظـ ـ ــورالنمـ ـ ــوذجالمحاسـ ـ ــبيفـ ـ ــيأخ ـ ـ ــذ
الق ارراتالمستقبمية(الميتدي .)40:2015،
 ويعد مقياس القيمة االقتصادية المضافة  EVAأكثر مداخل القيمة االقتصادية استخداماً
وشيوعاً ،وذلك بعد قيام شركة  Stern Stewartبترويجو ،ونشر مفيومو الصحيح كعبلمة تجارية
تحتمسمى ،EVAوتََّمتطبيقوعمىعددمنالشركاتالكبرىمثل،Coca Colaحيثتَ َّمكنتىذه

مماشجععدداً آخرمن
َّ
الشركاتمنتحقيقتقدم ممحوظفيإدارتيا ،وكانسبباً فيرفعأرباحيا؛ 
الشركات التي تعمل في مجاالت مختمفة من استخدام  EVAكمنيج شامل في إعداد نظم اإلدارة

المالية ،بسبب قدرتيا الفائقة في توجيو إدارة شركات األعمال نحو االستعمال الفعال لرأس المال
المستثمر(فبلتووالخيال .)23:2010،
لقداكتسبمعيارالقيمةاالقتصاديةالمضافة EVAشيرةكبيرةكمؤشرلقياسأداءالوحدات
االقتصاديةالذييؤخذبعيناالعتبارمنقبلمشتري األسيملدىاتخاذقراراالستثمار؛إذإنويمثل
الدخلالمتبقيبعدطرحكمفةرأسالمال(الميتدي .)42:2015،

 1.1مفهوم خمق القيمة
أصبح مفيوم خمق القيمة ،وتحقيق نمو في ثروة المبلك ،ىدفاً رئيسياً تسعى الوحدات
االقتصاديةإلىتحقيقومنخبللاالستثمارفيمشاريعتعملعمىتحقيقتدفقاتنقديةتفوقتكمفة
رأسالماللمشروعمعين ،ويحتلموضوعخمقالقيمةمكانةميمة فيمراكزالتسييروالقيادةداخل
43

الوحدات االقتصادية؛ فاإلدارة بالقيمة أصبح ميزة مرتبطة بالمنشآت الكبرى كمحاولة منيا لبلنتقال
بالوظيفة المالية من النشاط المحاسبي إلى النشاط االقتصادي الذي يؤدي إلى خمق قيمة ،حيث
أضحت المنشآت تأخذ بو كمؤشر نمطي في التقييم ،وكمقياس شامل يسيم في اتخاذ الق اررات
اإلستراتيجيةوالدائمة(.لولو )42:2015،
وتيتََّم الوحدات االقتصادية ،ميما كان نوعيا ،بتعظيم قيمتيا لفائدة مبلكيا (المساىمين) أو
لجميع األطراف الميتَ َّمة بيا ،استناداً لما جاءت بو النظرية المالية الحديثة من جية  ،ونظ اًر لتطور
نظرية ىدف المؤسسة من جية أخرى ،ويدعم ذلك ىو أن استم اررية المؤسسة واليدف من إنشائيا
مرىون بقدرتيا عمى تحقيق تراكم الثروة الذي يقاس بمدى خمق القيمة ،لذلك يتعين عمى مديري
الوحداتاالقتصاديةتوجيومختمفالق ارراتنحوذلكاليدف(.سويسي )32:2010،
إن المؤسسات التي تتبنى ذلك الطرح بشكل عممي،إذ تجعل من القيمة المحـرك واليـدفالـذي
ترتكـز عميـو عمميـة اإلدارة،يتحـتمعمييـا ضـرورةإجـراء عمميـة التقيـيم الـدوري ،سـواء لممؤسسـة ككـلأو
لفروعيا أو لوحداتيا اإلستراتيجية(نشاط معين)بما يسمح ليا بالوقوف عمى قيمتيا،من ثميتسنىليا
اتخاذ التدابير والق ارراتالمناسبة ،وان ما سبق يتجاوز الجانب االسـتراتيجي والمـالي ،حيـثيمتـدلكافـة
مسـتويات المؤسسـة،وعميـو فـإن الجوانـب التشـغيمية اليوميـة والمتكـررة ىـي األخـرى توجـولخدمـة ىـدف
خمـ ـ ــقالقيمـ ـ ــة،ومـ ـ ــنثـ ـ ـ َّـمفكـ ـ ــلمـ ـ ــديريالمؤسسـ ـ ــةعنـ ـ ــدجميـ ـ ــعالمسـ ـ ــتوياتوحتـ ـ ــىعماليـ ـ ــايمكـ ـ ــن

ربطيــم وتســخيرىم فــيخدمــةذلــكاليــدف(مــنخــبللقيــاسأدائيــمبواســطةالقيمــة،وربــطالمكافئــات
بخمق القيمة)(سويسي .)33:2010،
وقـــدظيـ ــرمفيـ ــومخمـــقالقيمـــةفـ ــيمنتصـــفالتسـ ــعينياتباعتبـ ــارهمفيوم ـ ـاًاسـ ــتراتيجياً ،وتَـ ـ َّـم
اســتخداموفــيالواليــاتالمتحــدةاألمريكيــةبشــكلواســعكمعيــارألداءاإلدارة،ويقصــدبــوخمــقالقيمــة
لممساىمينأوأصحابالممكية،والعمـلبيـذاالمعيـاريعنـيوضـعأصـحاباألمـوالأوالمسـاىمينفـي
مركــزعمميــاتاتخــاذالق ـرار،أيأنجميــعالق ـ ارراتتتخــذمــنأجــلتعظــيمثــروةالمــبلك،وقــدت ازيــدت
أولويةاالىتمامبخمققيمةلحممةاألسيم،باعتبارىمالذينيتحممونالمخاطرة،فإذاتَ َّمكنتالمنشأةمن
إنشاءوخمقالقيمةلمساىمييا،فإناألطرافاألخرىحتماًستسـتفيدمـنذلـك،حيـثيتحقـقمـردودمـن
األمـوالالمسـتثمرةيفـوقتكمفـةمختمـفمصـادرالتَ َّمويـل،ومـنىنـايتضـحأنالمنشـأةالتـيتحقـقربحـاً
بالمفيومالمحاسبيليستبالضرورةأنياتَ َّمكنتمنإنشاءوخمقالقيمـة،مـعإنالـربحالمحاسـبييأخـذ
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ف ـ ـ ــيالحس ـ ـ ــبانتكمف ـ ـ ــةاالقتـ ـ ـ ـراضف ـ ـ ــيحس ـ ـ ــابالنتيج ـ ـ ــة،عم ـ ـ ــىال ـ ـ ــرغمم ـ ـ ــنأنالمنش ـ ـ ــأةالمحقق ـ ـ ــة

لمقيمـ ـ ـ ـ ــةىـ ـ ـ ـ ــيالتـ ـ ـ ـ ــيتسـ ـ ـ ـ ــتطيعتحقيـ ـ ـ ـ ــقال ـ ـ ـ ـ ـربحبعـ ـ ـ ـ ــداألخـ ـ ـ ـ ــذبعـ ـ ـ ـ ــيناالعتبـ ـ ـ ـ ــارتكمفـ ـ ـ ـ ــةاألم ـ ـ ـ ـ ـوال
الخاصةباالقتراض(مطاوع .)30:2009،
ويعـَّـرفمصــطمحالقيمــةالمحققــةلحممــةاألســيمبعمميــةزيــادةفوائــدحممــةاألســيم،ويعنــيىــذا
ُ

ـتمبحصــرالعوائـدالفعميـةالمحققــةلحممـةاألســيم،بعـداســتبعاد
قيمـةالمنشـأةبالنســبةلحممـةأســيميا ،وي ُّ
تكمفةرأسالمالكعائدطبيعييقدمليموكبدللممخاطرةالمنتظمة،ويرتبطالتوسعفياستخداممفيوم
القيمــةالمحققــةلحممــةاألســيمبضــرورةاســتخداممقيــاسدقيــقلتمــكالقيمــة،فقــدأكــدتالد ارســاتعمــى

مبلئمـ ـ ــةمفيـ ـ ــومال ـ ـ ـربحاالقتصـ ـ ــاديبالمقيـ ـ ــاسالحـ ـ ــديثالمعـ ـ ــروفبالقيمـ ـ ــةاالقتصـ ـ ــاديةالمضـ ـ ــافة،

يتمث ـ ـ ـ ـ ــلف ـ ـ ـ ـ ــيالـ ـ ـ ـ ـ ـربحالتش ـ ـ ـ ـ ــغيميبع ـ ـ ـ ـ ــدالضـ ـ ـ ـ ـ ـريبةمخص ـ ـ ـ ـ ــوماًمن ـ ـ ـ ـ ــوتكمف ـ ـ ـ ـ ــةرأسالم ـ ـ ـ ـ ــال
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ُّ
الممموكوالمقترض(.حال )36:2014،
مماسبقيتضحأىميةخمقالقيمةكيدفتسعىاإلدارة وجميعالمستوياتالعاممةبالوحدات
االقتصاديةإلىتحقيقو؛ لمالومنانعكاسعمىجميعالفئاتواألطرافأصحابالعبلقةبالوحدةمن
أعمىاليرمإلىأدناه .
وحيث تعتبر مسألة خمق القيمة من أىم المواضيع المطروحة عمى الساحة المالية ،فمن
األىميةبمكانالوقوفعمىبعضالمفاىيمفيىذااإلطار(:الميتدي .)41:2015،
أ .القيمة السوقية :ىيقيمةاألصلفيالسوق؛ أيتقديرالسوقلؤلصل ،فالقيمةالسوقيةلمسيم
مثبلً تتحدد عمى أساس تقييم المستثمرين لؤلرباح المتوقعة في المستقبل ،وبالتالي فإن القيمة
السوقيةتأخذفيالحسبانالقيمةاالقتصاديةلمشركة،وقيمةاألصلفيالسوقالذييتحددفي
ضوءالعرضوالطمب .
ب .القيمة االستثمارية:ىيعبارةعنحاصلإجماليالتدفقاتالمستقبميةألصلما،أيمايمكن
أنيدَّرهاألصلخبللفترةاالستثمار ،معاألخذفياالعتبارعاممينىما :القيمةاإلضافيةالتي
ُ
،وحجمالمخاطروتقمباتأسعاراألصولوأثرالتضخم
يمكنأنتتحققخبللالسنواتالبلحقة 

والظروفالعامة .
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ج .القيمة االستعمالية والتبادلية:القيمةاالستعماليةألصلماغيرمرتبطةبممكيتو ،وانمامرتبطة
بكيانوالتشغيمي،أماالقيمةالتبادليةفييمرتبطةبالشيءالممموك،وعادةماتكونالقيمةالتبادلية
أقلمنالقيمةاالستعمالية .
د .القيمة الدفترية:ىيمفيوممحاسبي فقط ،وليستقييماً اقتصادياً،وتعبرعنالتكمفةالمحاسبية
التاريخية لؤلصل المعني ناقص جميع اإلىبلكات ،وبالنسبة لشركات المساىمة ،فإن القيمة
الدفترية لمسيم العادي تتَ َّمثل أساساً في قسمة صافي حقوق الممكية عمى عدد األسيم العادية،
والقيم المقابمة لؤلسيم الممتازة ،أو بعبارة أخرى فيي تتَ َّمثل
وذلك بعد خصم جميع االلتزامات 
بنسبةرأسالمالالمدفوعواالحتياطاتواألرباحالمحتجزة،إنوحدتعمىعدداألسيمالعادية .
ه .القيمة المتبقية :وىي قيمة األصل بعد إىبلكو (محاسبياً) ،ولكنو ال زال ذا فائدة أي يمكن
االستفادةمنو .
و .القيمة عند التصفية :تكون قيمة السيم عند التصفية ىي القيمة الصافية التقديرية المحص ول
عمييا ،بعد خصم جميع االلتزامات وحقوق أصحاب الممكية اآلخرين كاألسيم الممتازة مقسوماً
عمىعدداألسيمالعادية .
ز .قيمة شهر المحل:ىيعبارةعنمجموعةالصفاتغيرالقابمةلموزنأوالقياسبدقة،تمكالتي
تجذبالزبائنإلىمنشأةأعمالمعينة .

 1.1نشأة القيمة االقتصادية المضافة
تواجو المؤسسة في العديد من الحاالت مشكمة في التوفيق بين مصالح المالكين(المسـاىمين)
ومصالح اإلدارة،وىو ما يطرح مشكمة سمطة اتخاذ القرار التي تكـون نتيجـة فصـلالممكيـة عـناإلدارة،
ولقد أقيمت العديد من الدراساتألجل حل ىذه المشـكمة ومعرفـة أسـبابياالرئيسـية،والعمـلعمـى إيجـاد
وسيمة لمحد منيا من خبلل وضع أسموب عادل لقياس ثروة المساىمين،ومن ىنـا ظيـرت الحاجـة إلـى
مؤشـرات ومعـايير لتقيـيم أداء المؤسسـة تيـدف إلـى تحديـد مـدى قـدرةالمـديرين عمـى خمـق قيمـة
لممساىمين ،وتحقيق عائد يتناسب مع حجم رأسالمال المستثمر،ولقدتوصل العديد من الباحثين إلى
أن الربح المحاسبي يعتبر من بين أىم معايير قيـاس األداء،إالأنىـذا المؤشـر تعـرض لبلنتقـاد نظـ اًر
يتم التبلعب
لكون البيانات المحاسبية التي ُّ
يتم االعتماد عمييا في حسابوقدتكون مشوىة،كما أنو قد ُّ
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بيـا مـن طـرف المـديرين ،وبالتـالي قـد ال يعكـس ىـذاالمؤشـراألداء الحقيقـي لممؤسسـة(لولـو:2015،
.)44وق ــداس ــتحوذمعي ــارEVAعم ــىاالىتم ــامكش ــكلجدي ــدف ــيقي ــاساألداء؛لكون ــويؤك ــدعم ــى
ضرورةتحميلتكمفةاالستثمارفيصافيربحالتشغيلالذيتََّمتحقيقو ،ويمكنالقولإنشكلالعبلقة
بــينEVAواألداءالمــاليبشــكلخــاصســوفتضــعإطــا اًرلمكيفيــةالتــيينبغــيفييــاأنتعــالجاإلدارة
الماليةمضمونعمميا،وتتخذق ارراتيا،وأنتحددالقراراألىمقبلالميم،أوالقرارالذييـرتبطبتعظـيم

ثـ ـ ـ ــروةالمـ ـ ـ ــبلك،وذلـ ـ ـ ــكيضـ ـ ـ ــمنالمحافظـ ـ ـ ــةعميـ ـ ـ ــو،وربمـ ـ ـ ــايعمـ ـ ـ ــلعمـ ـ ـ ــىتخفيضـ ـ ـ ــيا،واليتحقـ ـ ـ ــق

ذلـ ـ ـ ـ ــكإالمـ ـ ـ ـ ــنخـ ـ ـ ـ ــبللإعـ ـ ـ ـ ــادةىيكميـ ـ ـ ـ ــةنظـ ـ ـ ـ ــمعمميـ ـ ـ ـ ــا،وبالشـ ـ ـ ـ ــكلالـ ـ ـ ـ ــذييمكنيـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــنتفعيـ ـ ـ ـ ــل
مضمونعمميا(الزبيديوالكيبلني .)65:2005،
ويعدمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافة EVAمنأكثرالمؤشراتانتشا اًر ،وبالرغممنشيوع
مفيومالقيمةالمضافةفيالفكراالقتصاديمنذعصرالفكراالقتصاديالكبلسيكي،الذيقدمشروحاً
لموحداتلتعظيمالثروة ،إالأناالىتمام الحاليبيذاالمفيومفيالفكرالمحاسبييرجعإلىشركة
 Stern & Stewart Coاألمريكيةلمخدماتاالستشاريةالتيقدمتفيعام 1982مقياساً لؤلداء
يعتمد عمى القيمة ،يمكن استخدامو في تقييم المشروعات االستثمارية ،وفي وضع نظم الحوافز
والمكافآتبالمنشأة ،وأطمقواعمىىذاالمقياسالجديدمقياس"القيمةاالقتصاديةالمضافة" ،وقدقامت
ىذه الشركة بنشر المفيوم وتسجيل طريقة حسابو كعبلمة تجارية مميزة تحت مسمى  EVAفي
ثمانينياتالقرنالماضي(الشرقاوي .)46:2006،
وقدنجحمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافةفياختبارالسوق،حيثتطبقوحالياً أكثرمن
 300شركةفيالوالياتالمتحدةوأمريكاالجنوبيةونيوزيمندا،وتحققىذهالشركاترقممبيعاتيزيد
عنالتريميوندوال اًرسنوياً،ومنأىمالشركاتالتيطبقتنظامالقيمةاالقتصاديةالمضافةBriggs :
،& Stratton, Eli lilly, Qualter Oats, Coca Colaوقدساعدتطبيق EVAفيتحقيقىذه
الشركات لمئات المبليين من الدوالرات كثروة لحممة األسيم ،كما ساعدت نظم الحوافز عمى أساس
القيمةاالقتصاديةالمضافةعمىتحقيقالتوافقبينتعظيمالقيمةعمىحممةاألسيم،والحوافزالمقدمة
لممديرين ،لذلك يستخدم مقياس  EVAلتحديد الربحية الفعمية التي حققتيا المنشأة ،حيث يأخذ في
اعتبارهإجماليتكمفةرأسالمالالممموكوالمقترض ،كماأنويعالجأوجوالقصورالناتجةعنتطبيق
بعضالمبادئالمحاسبيةالمتعارفعمييا(.GAAPكيوان )23:2010،
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وىاممنأىدافاإلدارةالمالية،
ي ٌ
ويتضحمماسبقأن
ٌ
القيمةاالقتصاديةالمضافةىدفمركز ٌ

وىي تتضمن كل السياسات واإلجراءات والمقاييس والطرق التي تستخدميا الشركات كدليل رقابة
لعممياتياومركزإستراتيجيتيا،إضافةلذلكفإنالقيمةاالقتصاديةالمضافةالتعتبرمفيوماًكمياًفقط،
بلمنالممكنأنيطبقعمىالوحداتالفرعيةلقياسأداءاألقسامفيالشركات .

 1.1مفهوم القيمة االقتصادية المضافة
يعتبرمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةالشكلالمطورلمفيوم"الربحالمتبقي"،حيثيكمن
الفرق  بين المفيومين في الغرض من االستعمال ،حيث استعمل مؤشر الربح المتبقي لخدمة مدراء
المؤسسات في سنوات الستينيات من القرن الماضي كأداة لتقييم األداء الداخمي لممؤسسة ومختمف
وحداتيا(مؤشرداخمي)،بينمااستعملمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةEVAلخدمةالمساىمينمنذ
بدايةالثمانينياتمنالقرنالماضيكأداةاتصاليستعممياالمدراءلتَ َّمريرمعموماتلممساىمينحول
أداء المؤسسة ،خاصة المدرجة منيا في البورصة ،يضاف لذلك أن الربح المتبقي يأخذ في حسابو
تكمفة الفرصة البديمة الداخمية ،ممثمة في مصاريف مالية داخمية ،بينما تعتمد القيمة االقتصادية
المضافةفياحتسابياعمىتكمفةرأسالمالالمستثمر(الشرقاوي .)56:2006،
وقد أجمعت مراجع الفكر المالي عمى أن معيار القيمة االقتصادية المضافة  ،EVAأو ما
يسمىالربحاالقتصاديىوأحدمعاييراألداءالماليالتيطرحتفينظريةاإلدارةالماليةالمعاصرة،
ويعود السبب في ذلك إلى شمولية ىذا المعيار لمتغيرات ىامة تعكس األداء بشكمو العام ،وكذلك
المجاالتالتيمنخبللياتستطيعاإلدارة الماليةزيادةفاعميةق ارراتيا ،وبالشكلالذييعظممنثروة
المبلكأوثروةحممةاألسيمفييا،باعتبارهاليدفالذيارتضتواإلدارة لق ارراتيا،الذياليزاليمثل
بوصمةالعمللدييافيشركاتاألعمال(الزبيديوالكيبلني .)50:2005،
وقــدعـ َّـرفكــلمــنStern & StewartمقيــاسالقيمــةاالقتصــاديةالمضــافةEVAبأنــو:
مقيـ ـ ــاسلئلنجـ ـ ــازالمـ ـ ــاليلتقـ ـ ــديرال ـ ـ ـربحالمتبقـ ـ ــي،حيـ ـ ــثي ـ ـ ـرتبطبتعظـ ـ ــيمثـ ـ ــروةالمسـ ـ ــاىمينعمـ ـ ــى
مـ ــدىالوقـ ــتوىـ ــو"الفـ ــرقبـ ــينصـ ــافيال ـ ـربحالتشـ ــغيميالمعـ ــدلبعـ ــدالض ـ ـرائبوتكمفـ ــةرأسالمـ ــال
الممموكوالمقترض"(عمي .)45:2010،
وقدعرفياسويسيبأنيا":اليامشالذيينتجعنالفرقبينالعائداالقتصاديالمحققمن
َّ

طرق المؤسسة لفترة معينة ،وتكمفة الموارد المالية التي استخدمتيا" (سويسي .)54 :2010 ،كما
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يتمتوليدهمناالستثمارأومحفظةاالستثمار،وتساويالعائد
وعرفيابحريبأنيا":فائضالقيمةالذي ُّ
َّ
اإلضافي "الفرق بين العائد عمى االستثمار وتكمفة األموال المستخدمة في تَ َّمويل ىذا االستثمار"،
مضروباًفيرأسالمالالمستثمر(بحري .)47:2012،
عرفيا بأنيا" :الفرق بين ما يستثمره أصحاب رأس المال في الوحدة ،وما
أما  Scottفقد َّ
يحصمونعميومنعمميةالبيعباألسعارالحاليةالسائدةفيسوقاألوراقالمالية"(،عمي)52:2010،
وبذلك يمكن القول إن القيمة االقتصادية المضافة عبارة عن صافي الربح التشغيمي بعد الضرائب،
وبعد التعديل مخصوماً منو تكمفة التَ َّمويل الكمي لفترة زمنية معينة ،وفي ضوء ىذا المؤشر فإن
االستثماراتالتيتحقق EVAموجبةالقيمةليااألفضميةعمىالبدائلالتيالتستطيعتحقيققيمة
اقتصادية مضافة موجبة ،ويمكن التعبير عن نموذج القيمة االقتصادية المضافة  EVAبالمعادلة
التالية(قدوميوآخرون :)2012،
)EVA = NOPAT – IC (WACC
حيث إن  EVAتَمثل القيمة االقتصادية المضافة ،بينما تَ َّمثل NOPATصافي الربح من العمليات
قبل الفوائد وبعد الضرائب ،وتَمثل  ICرأس المال المستثمر ،بينما  WACCفيي تَ َّمثل التكمفة
المرجحةلرأسالمال ،ويعتمدمعيارالقيمةاالقتصاديةالمضافةفيتركيبووحسابوعمىثبلثةمتغيرات
أساسيةىي(الزبيديوالكيبلني :)63:2005،
 )1صافيأرباحالتشغيلقبلالفائدةوبعدالضريبة .
 )2مقداراالستثمارالمستخدم .
 )3الكمفةالمرجحةلمتَ َّمويل .
وعميوفإذاكانتموجبةفإنذلكيعنيأنالشركةساىمتبشكلمباشرفيالتأثيرفيثروةالمبلك،
حيث يعود سببياإلىزيادة أرباح التشغيلبعدالضرائبأوانخفاضكمفةاالستثمار،أمالو كانت
سالبة،فإنذلكيعنيأنالشركةتستيمكرأسالمالالمستثمربأكبرمنربحالعممياتالتشغيمية،مما
يؤثرسمباًعمىثروةالمبلك،وىيحقيقةيجبأناليغيبعنأيمستثمريمتمكوعياً،ولوإدراكفي
االستثمارفياألوراقالمالية .
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 1.1خطوات احتساب القيمة االقتصادية المضافة :EVA


يستخدممقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافةلتحديدالربحيةالصحيحةالتيتحققياالوحدةمن

أجلتحقيقأفضلقيمةلحممةاألسيم،وأنالطريقةالمقترحةوالسائدةفياحتسابالقيمةاالقتصادية

المضافةفيالوحداتالصناعيةيتكونمنخمسخطواترئيسية(:عمي )9:2012،
يتم االعتماد عمييا في
 .1االطبلع ومعاينة البيانات المالية لموحدات :حيث إن البيانات التي  ُّ
احتسابالقيمةاالقتصاديةالمضافةيمكنالحصولعمييامنالقوائمالمالية .
 .2تحديدرأسمالالوحدة:إنالمبادئالمحاسبيةالمقبولةقبوالً عاماً ،كثي اًر ماتضملفيوصف
الوضعالماليالحقيقيلموحدة،ويقصدبرأسالمالالنقديةالتيتستثمرىاالوحدة،وىورأسالمال
المستثمر الذي يمثل رأس المال التشغيمي ،مطروحاً منو شيرة المحل والنقدية واألوراق المالية
الفائضةعنحاجةالتشغيل .
 .3إقرارمعدلكمفةرأسالماللموحدات:إنأحدالقضاياالمتوقفةعمىاحتسابالقيمةاالقتصادية
المضافةلموحدةىيكمفةرأسالمال،ففيالوحداتالصغيرةيك ونالتقديرلكمفةرأسالمالربما
الجزءاألصعبفياحتسابالقيمةاالقتصاديةالمضافة،ويتوقفكمفةرأسالمالعمىالييكل
الماليلموحدةومخاطراألعمالومستوىالفائدةالمتداولةوتوقعاتالمستثمرين .
 .4احتساب صافي الربح التشغيمي لموحدة بعد الضرائب :يقيس احتساب صافي الربح التشغيمي
لموحدةقدرةالتوليدلموحدةمننشاطاتاألعمالالمتكررةبغضالنظرعنىيكلرأسالمال،
ويمثلصافيالربحالتشغيميبعدخصمالضرائب ،وقبلخصمكلمنالفوائدواإلىبلكمضافاً
إليوأومطروحاًمنوأكثرمن160تعديبلًحاسبياً .
 .5حساب القيمة االقتصادية المضافة :التي تَ َّمثل صافي الربح الناتج عن عمميات التشغيل بعد
الضرائبوقبلالفوائد ±التسوياتعمىأرباحالتشغيل– ](المتوسطالمرجحلتكمفةرأسالمال
المستثمر×(رأسالمالالمستثمر±التسوياتعمىعناصرالميزانية)[.
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 1.1أهمية القيمة االقتصادية المضافة
تميز ألداء العمميات ،وىي مطبقة فعمياً في
تعد القيمة االقتصادية المضافة  EVAمقياساً م اً
جميعالصناعات،وعمىضوءىذاالتأكيدواألىميةلمعيارالقيمةاالقتصاديةالمضافةكنموذجلتقييم
األداءالمالي،وفقماأجمعتعميوكلالبحوثالمتخصصة ،يمكنالقولإنىذاالمعياريحققما
يمي(الميتدي :)44:2015،
أ .تستخدمكأساسلجميععممياتصنعالق ارراتالمالية،ووضعاالستراتيجياتالمالية.
ب .تعتبرفعالةكبرنامجلمحوافز.
ج .وسيمةفاعمةلبلتصاالتالداخميةوالخارجية.
د .يوضحىذاالمعيارالتحسنالمستمروالحقيقيلثروةالمبلك.
ه .يستخدمكمؤشرحقيقيووحيدلؤلداءالماليواإلداري.
و .تكونكلالق ارراتالماليةمقيمةبقيمتياالحقيقية.
ز .يتضمنأساسلنظاممنحالحوافزلمعاممينداخلشركةاألعمال.
ح .يعتقدالبعضأنالقوةالحقيقيةليذاالمعيارتكمنفيقدرتوعمى تغييرالسموك ،وعمىكافة
المستوياتفيالشركة.
ط .يزيدمنحثالمدراءلممرؤوسين وتشجيعيمعمىالعمل.
ي .إن تطبيقيافيشركاتاألعمال يضمناالستثمار في مشروعات ذات عائدأكبرمنكمفة
االستثمار،أواستعمالرأسمالأقل،لمحصولعمىذاتالعائد.
ك .أداةميمةفياتخاذالق ارراتاالستثماريةوق ارراتالتوسعاتاالستثمارية.
ل .المعيارالوحيدالذييستعملفيالتقييمالحقيقيألصولشركةاألعمال،خصوصاًعندتقدير
القيمةالحقيقيةألصولالشركةعندالبيع.
ويرىالشيخ ،أنالقيمةاالقتصاديةالمضافةىيأقربمعيارماليإلظيارالربحاالقتصادي
الحقيقي لممنظمة،حيثتجعلالمديرينيركزونعمىمقدارماستولدهالشركةمنعوائدفوقتكمفة
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رأس المال ألي استثمار مطروح ،لذا فيناك مجموعة من األسباب التي قد توضح أىمية استخدام
القيمةاالقتصاديةالمضافةمنيا(الشيخ :)55:2012،
 )1إنياالطريقةالصحيحةلحسابأرباح(عوائد)حممةاألسيم :إنإدخالتكمفةرأسالمالفي
حساباتالقيمةاالقتصاديةالمضافةىو أىممايميزىا؛فمنخبللالطرقالمحاسبيةالتقميدية
قدتبدوبعضالشركاترابحة ،ولكنالكثيرمنيافيالحقيقةلميحققأيربح.ومنثمفإن
المبدأاألساسيىوأنالقيمةاالقتصاديةالمضافةالتقومبحسابماإذاكانالمشروعأو
الصفقةمربحةأم ال؟،ولكنتقيسكونالربحالناتجكافياً لتعويضرأسالمالالمستعملفي
المشروع،أمأنوكانيمكناستغبللوفيفرصةبديمةأخرى .
 )2معيارمالييفيموالمديرونالتنفيذيون :حيثتتميز القيمةاالقتصاديةالمضافةبأنمبادئيا
بسيطة ،ومن السيل شرحيا لممديرين عامة ،والمديرين الماليين خاصة ،ففي الغالب يجد
المديرونغيرالماليينصعوبةفيفيمبعضاألدواتالمالية؛مثلمفيومالدخلالمتبقيأو
مفيوم درجة النموالمستقبمية وغيرىامن المصطمحات والمفاىيمالمحاسبية المالية التقميدية.
من ىنا فإن القيمة االقتصادية المضافة تستطيع تسييل عممية االتصال معيم من خبلل
أيضامن خبلل رفع درجة التكاتف والتعاون داخل المنظمة بين مختمف
سي ولة فيميا ،و ً
المديرين .
 )3تحقق االتساق بين الق اررات اإلدارية وثروة حممة األسيم :لقد ابتكر Stern & Stewart
القيمةاالقتصاديةالمضافةليساعدالمديرينعمىاستعمالقاعدتينماليتينأساسيتينفيأثناء
عمميةاتخاذالقرار،ىما :
 القاعدةاألولى:اليدفالمالياألوليأليشركةيجبأنيكونزيادةثروةحممةاألسيم،
وىويواكبالنظريةالماليةاإلدارية الحديثةالتيتعملعمىأساسفرضيةأساسية،وىي
أناليدفالرئيسيلمشركةىوزيادةثروةحممةاألسيم .
 القاعدة الثانية :قيمة الشركة تعتمد عمى درجة توقع المستثمرين لمدى تجاوز األرباح
المستقبمية تكمفة رأس المال ،حيث ييتََّم المستثمرون في سوق األوراق المالية باألرباح
المحاسبية المنشورة في القوائم المالية لمشركات عند اتخاذىم لقرارىم االستثماري ،وعند
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إعادة بناء توقعاتيم وتقويم استثماراتيم سوف تتأثر بشكل عام بإظيار معمومات عن
األرباحالمستقبمية،ومنثمتأثيرىاعمىسعرسيمالشركةفيالبورصةبشكلخاص .
 )4إزالةالتشويشوتعدداألىداف :معظمالشركاتتستخدممعاييرمختمفةلمتعبيرعناألىداف
التعبيرعنيابواسطةالنموفياألرباحوحصةالسوق،

يتم 
المالية،فمثبلًالخططاإلستراتيجية  ُّ
يتم التعبيرعنأدائياالماليبيوامشاألرباح
بينماالمنتجاتوخطوطاإلنتاجداخلالمصنع ُّ
يتم تقييميا بواسطة العائد عمى رأس
أو تدفقاتيا النقدية ،في حين نجد أن وحدات األعمال  ُّ
ازنة،إنالنتيجةالحتَ َّميةلعدماالتساقفي
المال،أوبالمقارنةبمستوىالربحالمتوقعفيالمو 
القياسات واألىداف والمفاىيم غالباً ما تكون ليا انعكاسات سمبية عمى عمميات التخطيط
واالستراتيجيات والق اررات ،في حين إن استخدام القيمة االقتصادية المضافة تجنبنا مثل ىذا
مركزة عمى
التشويش باستخدام معيار مالي واحد يربط بين جميع أنواع الق اررات ،ويجعميا 
شيءواحد،وىوكيفيمكنزيادةثروةحممةاألسيم؟ 
يتضحمماسبقأنمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةيعدمؤش اًر ميماً لقياساألداء،حيث
يعملعمىقياسأداءالمديرين ،فتصبحوسيمةتدفعيملبذلالجيودنحوتحسينأدائيم ،ويصبحىذا
يتم ربطنظامالمكافآتوالحوافزبيذاالمؤشر؛ ليصبحوسيمةتساعدعمى
األمرأكثرفاعميةعندما ُّ
تحفيزكلالعاممينفيالمؤسسةالتخاذق ارراتمنشأنياأنتؤثرعمىتقييماألداءالمالي،كمايمكن
استخداموفيتقييماالستراتيجياتوالمشاريعاالستثمارية .

 1.1مزايا القيمة االقتصادية المضافة
تعددت المزايا والفوائد واإلسيامات التي قدميا مؤشر القيمة االقتصادية المضافة ،أىميا
(بحري :)16:2012،
يتم تخصيص كافة
  )1يأخذ ىذا المقياس في اعتباره تكمفة رأس المال الممموك والمقترض ،أي  ُّ
التكاليف التي تحممتيا المؤسسة من اإليرادات المحققة ،وبالتالي فإن الربح المتبقي يمثل الربح
الحقيقيلحممةاألسيم.
  )2يؤديإلىتطابقأىدافالمسيرينمعأىدافحممةاألسيموالمؤسسةككل،حيثإنأياقتراح
استثماري يحقق مصمحة القسم والمؤسسة أيضاً ،بينما االقتراحات االستثمارية ذات القيمة
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االقتصادية السالبة فيي غير مرغوبة ،سواء عمى مستوى القسم أو المؤسسة ككل .وىذا عمى
عكسبعضالمؤشراتالماليةاألخرىكالعائدعمىاالستثمار،الذيقديؤديإلىخمقنوعمن
التعارضبينمصمحةالقسموالمؤسسةككل.
  )3يرتبطبشكلوثيقبالقيمةوبثروةحممةاألسيم،وتوجونظرإدارةالمؤسسةإلىاألداءالذييؤدي
إلىزيادةالعائدلحممةاألسيم.
 )4يقيسالعوائداالقتصاديةالحقيقةإلجماليرأسالمالالمستثمر.
 )5يمتازبنظرتوالخمفيةبدالًمناالىتمامبماسيجريفيالمستقبل ،ويعتمدبدرجةأولىعمىرأس
المالالتاريخي.
 )6أثبت Stewart & Sternمنخبللاألبحاثالتيقامابياأنالمؤسساتالتيتطبقمقياس
القيمة االقتصادية المضافة  ،EVAتتفوق عمى المؤسسات المنافسة ليا بما يقرب  806نقطة
سنوياًفيمايتعمقبإجماليالعائدالمحققلحممةاألسيمفيالخمسسنواتاألولىبعدبدايةتطبيق
ىذاالمقياس.
 )7يفيداستخدامىذاالمؤشرالمؤسساتالتيتتميز بعدممرونةأنظمةالمعموماتالمحاسبية،فيو
يعملعمىتخفيضأعباءالعملبإعدادالتقاريرالداخمية.
مما سبق يتضح أن ىناك العديد من المميزات التي تميز مؤشر  EVAمن حيث التطابق
والترابط والقياس السميم لمعوائد االقتصادية ،ومن حيث تحقيق اليدف الرئيس وىو زيادة ثروة حممة
األسيم،ويفيدجميعالمؤسساتالمستقبمية .

 1.8انتقادات القيمة االقتصادية المضافة:
إذاكان لمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةمزايا،فإن لياعيوباً كأيمؤشرآخر،ومنبين
االنتقاداتالموجيةلمؤشرالقيمةاالقتصاديةالمضافةمايمي(بنمراد :)10:2013،
يتمثلاالنتقاداألساسيالموجولمقيمةاالقتصاديةالمضافةكمؤشرلخمقالقيمةفيأنواليمثل
ُّ )1
سوىطريقةالقيمةالحاليةالصافية،إذلميحملأيإضافةعمييا.
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 )2يقيس مؤشر القيمة االقتصادية المضافة الربحية فقط في األجل القصير ،ومن ثم فإنو يجب
تدعيمو بمؤشرات مالية أخرى تقيس مستوى الج ودة ودرجة مرونة العمميات اإلنتاجية وكفاءة
عممياتالتشغيلودرجةرضاالعاممينووالئيم.
 )3اعتَ َّمادهعمىالبيانات الماليةالمعدةفي نياية الفترة  ،اليساعد المسيرينعمىتحديد األسباب
الحقيقةلعدمالكفاءةفيالنواحيالتشغيمية،كماأنويوفرمعموماتقدتكونمحدودةألولئكالذين
يتحممونمسئوليةإدارة عمميات المؤسسة ،وقدرد  Stewartعمى ىذااالنتقاد بالتأكيد عمىأن
الفائدةالكاممةمناستخدامإطارمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافةلتقييماألداء،تتحققفقط في
حالةربطوبمقاييسالتشغيلالرئيسيةواألىدافاإلستراتيجية.
 )4صعوبةاختيارالمشاريعواالستثماراتوفقىذاالمؤشرعمىأرضالواقع،ألنويعتمد عمىحجم
المبيعاتأوالعوائدالتييصعبالتنبؤبيافيالمستقبل.
 )5ييتََّم ىذاالمؤشربالنتائجوالييتََّم باألسباب،وبالتاليفيويوفرمعموماتتفيدجانباً واحداً فقط
لؤلداء،وىوالجانبالمالي،واليعكسالجوانبغيرالماليةلؤلداء.
 )6يتطمبىذاالمؤشرالقيامبالعديدمنالتعديبلتعمىبياناتالقوائمالماليةكمااقترحاىا Stewart
،& Sternلكنزيادةعددىايمثلعقبةأمامالمؤسسة ،فيويزيدمنتعقيدوتكمفةتطبيقو،وىو
األمرالذييؤديبالعديدمنالمؤسساتإلىاجتنابتطبيقو.
 )7عمىالرغممناستنادهإلى مفيومالربح المتبقي(الدخلاالقتصادي المتبقي) ،فإنو ال يقدمأي
نموذجيمكناستخدامولتسعيراألوراقالمالية.
ويرى شبمي أنو بالرغم من األىمية والمكانة لمؤشر  EVAوما يقدمو من منافع ،فإن ىذا
المقياسواجوالعديدمنالمحدداتواالنتقادات،ومنيامايمي(:شبمي )56:2009،
 أن القيمة االقتصادية المضافة تقيس الربحية فقط باألجل القصير ،وبالتالي فإنو يجب تدعيميا
بمؤشرات أخرى إضافية تقيس مستوى الجودة ،درجة مرونة العمميات اإلنتاجية ،كفاءة عمميات
التشغيلوالتصنيع،وسرعةاالستجابةلرغباتالعمبلء،ودرجةرضىالعاممين .
 إنمدخلالقيمةاالقتصاديةالمضافةيتركزعمىالبياناتالتاريخيةوالمعطياتالماضيةفيقياس
كفاءة أداء اإلدارة دون أن يكون لو دور بارز في رصد النتائج المتوقعة الستراتيجيات اإلدارة
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الحالية ،ولعلذلكيفسرإحجامالشركاتالناشئةعمىاكتسابالقيمةاالقتصاديةالمضافةتخوفاً
من النتائج السمبية ،نظ اًر لكبر حجم التدفقات النقدية الخارجية ،وضآلة صافي الربح في بداية
نشاطيا .
 إنالقيمةاالقتصاديةالمضافةتقيساألداءفياألجلالقصيركماأسمفنا ،إذتقيسرأسالمال
عمى أساس التكمفة التاريخية لؤلصول المشتركة منذ سنوات طويمة ،وتعد تكمفة الشراء في ىذه
الحالةتكمفةغارقةوغيرمبلئمةالتخاذأيقرار .
كبير منالتسوياتالضروريةعمى
عدد  ٍ
اء  ٍ
 يتطمبالوصولإلىالقيمةاالقتصاديةالمضافةإجر َ

بلً ،وأن بعض ىذه التسويات قد
صافي الدخل المحاسبي من العمميات التي تتجاوز  164تعدي 

يتم تكيفيالتنسجممعأىدافمعينة ،والشك في أن
يخضعلمتقديراتالشخصيةالمتباينة ،أوقد ُّ
ذلكسيقملمنمصداقيتياويضعففاعميتيا .
يتمحورمنذ
يتبينمماسبقأنمسألةخمقوتحقيقالقيمةلحممةاألسيمعبارةعنمفيومأخذ ُّ
عقود،وقدنالنصيباًمناالىتمامواالجتيادفيبمورتوكمفيوموىدفتسعىالمؤسساتإلىتحقيقو،
كما أثبت المفيوم أنو األقدر عمى إزالة التعارض بين مصالح األطراف الرئيسية بالمنشأة كالمبلك
والمدراء ،وتحفيز كل المستويات لتحقيق القيمة ألصحاب األسيم ،ويعتبر مؤشر القيمة االقتصادية
المضافةمن أب رز أدواتو ،إذ يعتبر مقياساً لمربح االقتصادي لممنشأة ،حيث يعمل عمى قياس الربح
الحقيقيبعدإدخالبعضالتعديبلتوالتسوياتالتيتؤديإلىتشويوربحالمنشأةفينظرأصحاب
المؤشرعمىصافيالربحالتشغيميقبلالضرائبوالفوائد ،ومنثََّم خصمتكمفةالتَ َّمويلالكمي،مما
اكسبو أىمية خاصةومزاياعديدة نال بياأفضميةعمىمؤشراتاألداء التقميدية ،إالأنو يعاني من
بعضالسمبياتواالنتقاداتالتيقدتضعفمنفاعميتو .

 1.9القيمة االقتصادية المضافة ومؤشرات األداء التقميدية:
تتميز القيمة االقتصادية المضافة عن مؤشرات األداء التقميدية المتعارف عمييا فيما يمي
(الشرقاوي :)52:2006،
 مؤشر القيمة االقتصادية المضافة يأخذ في االعتبار التكمفة الكمية لرأس المال (المقترض
والممموك).
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 يتطمب حسابو إجراء العديد من التعديبلت والتسويات عمى الربح المحاسبي ورأس المال
يتم استبعاد
المستثمر وغيرىا ،واليدف منيا الوصول إلى صافي الربح االقتصادي وبالتالي  ُّ
بعضالتسوياتالمحاسبيةالتياليترتبعميياتدفقاتنقديةفضبلً عنتعديلرأسالمال
المستثمرلكييعكسقيمةالموجوداتالمستثمرةبالوحدة،وكذلكفإناستبعادأثرالسياسات
المحاسبية يؤدي إلى إمكانية إجراء المقارنة بين نتائج أداء الوحدات المختمفة أو األقسام
المختمفة داخل نفس الوحدة ،كما يساعد ذلك في تقميص الفرص أمام اإلدارة الستخدام
سياساتمحاسبيةتيدفإلىالتحكمفيالربحية.
كماأنمقياسالربحالمحاسبيومعدلالعائدعمىاالستثماريختمفانفياليدفوالمفيوممن
مقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافة EVAحيثإنارتفاعقيمةكلمنيماالتعنيتحقيققيمةلحممة
يتمثلفيزيادةاألرباحالمحاسبية،بينماىدف EVAالتأكيدعمىتحقيق
األسيم،فيدفكلمنيما ُّ
القيمةلحممةاألسيم(.عمي)55:2010،
مماسبقيتضحوجودبعضأوجواالختبلفبينمؤشرEVAوم ؤشراتاألداءالتقميدية،وأن
مؤشرEVAأكثرشموليةلمتغيراتىامةتعكسمدىجودةاألداءالمقدممنقبلاإلدارةوقدرتياعمى
خمق قيمة لممبلك ،كما يحد من قدرتيا عمى التبلعب باألرباح من خبلل استخدام بعض الطرق
والسياساتالمحاسبيةانسجاماًمعمصالحالمدراءالخاصةعمىحسابالمبلك .

 1.11التعديالت والتسويات المقترحة الحتساب :EVA
لقداقترحStern & Stewartمايقاربمن164تسويةوتعديبلًعمىالربحالمحاسبيورأس
المالالمستثمرفيالمنشأة،وذلككمحاولـةلتقريـبالقيمـةالمحاسـبيةمـنالقيمـةاالقتصـاديةالمضـافة،
لك ــنالواق ــعالعمم ــييتطم ــبإجـ ـراء10-5تس ــويةرئيس ــيةفق ــطوفقـ ـاًلظ ــروفك ــلمنش ــأة،ك ــاالعتراف
بالتكاليفالمرتبطةبتكـوينمخصصـاتالـديونالمشـكوكفـيتحصـيمياوالضـرائبالمؤجمـةومخصـص
تقــادمالمخــزونعمــىأســاسنقــدي،ممــايترتــبعميــوإضــافةالزيــادةفــيتكــوينىــذهالمخصصــاتعــن
المصــروفالفعمــيإلــىصــافيال ـربح،واضــافةىــذهالمخصصــاتإلــىرأسالمــالكــييعكــسبصــورة

حقيقــ ــةقيمـ ـ ــةرأسالمـ ـ ــالالمسـ ـ ــتثمرفــ ــيالمنشــ ــأة،وىـ ـ ــذاي ـ ــدفعالم ـ ــدارسإلـ ـ ــىالح ـ ــدمــ ــنالمغـ ـ ــاالة

ف ــيتك ــوينى ــذهالمخصص ــات،والتفكي ــرف ــياالس ــتثماراألمث ــللي ــذهالمـ ـوارد(.لول ــو)48:2015،
نقبلًعن(الخولي )2001،
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مماسبقيتضحأنويتطمبحسابالقيمةاالقتصاديةالمضافةإجراءبعضالتسوياتعمى
يتمالوصولإلىصافيالربحالمعدلبعدالضرائب .
الربحالمحاسبيكي ُّ
ومنىذهالتعديبلتوالتسوياتالمطموبإجراءىاوالتياقترحاىا :Stern & Stewart
 مخصصضرائبالدخلالمؤجمة .
 إىبلكشيرةالمحل .
 مخصصتقادمالمخزون .
 رسممةالموجوداتالغيرالممموسةمثل(نفقاتالبحثوالتطويرواإلعبلن) .
 نفقاتإعادةالييكمة .
 المنحالحكوميةومكافآتنيايةالخدمةوتقييمااللتزاماتالطارئة .
 وىناك تعديبلتأخرىتخص التضخموالمشروعات المشتركة وترجمةالعممةونماذج السداد
المؤجلوالتأجيرالتشغيميومخصصالديونالمشكوكفيياومخصصاتالضمان .
ويرىالباحث"بنمراد(")2013بأنالتعديبلتىي :
التأكدمنأنرأسالمالالمسجلفيالدفاتريعكسالتكمفةالكميةلبلستثمارفيأصولالتشغيل .
الحد من إتباع االتجاه المتحفظ في المحاسبة وما يطمق عمييا بسياسة الحيطة والحذر ومن بين
التعديبلتواإلجراءاتالتياقترحاىافيىذاالموضوعمايمي :
أ .معالجةالفروقالضريبية .
ب .الفائضالناجمعناستخداممبدأالواردأخي اًرصادرأوالً .
ج .معالجةإىبلكشيرةالمحل .
د .رسممةالموجوداتغيرممموسة .
ومنناحيةأخرىتقضيبعضالتعديبلتبمقابمةاالتجاهالمتحفظفيالمحاسبةوذلكبرسممة
اإلنفاق عمى االستثمارات غير الممموسة كاالستثمار في أنشطة البحوث والتطوير وتدريب العاممين
والحمبلتالتسويقيةإلىجانبصيانةاألصول،حيثتتََّمإضافةىذهالنفقاتكأحداألصولفيقائمة
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المركز المالي ،واىبلكيا عمى فترات زمنية معينة ،وفي حال قيام المنشأة بمعالجة ىذه النفقات
كمصروفاتإيرادية ،فإنولحسابالقيمةالمضافةيتعينإضافةىذهالنفقاتإلىصافيربحالتشغيل
يتماستيبلكياتدريجياًعمىفتراتزمنيةمعينة .
بعدالضريبةفيالمنشأةثم ُّ
وتستيدف ىذه التسوية عدم تشجيع التفكير قصير النظر لممديرين إذا ما قاموا بتخفيض
اإلنفاقعمىىذهاألنشطةلزيادةاألرباحالحالية،باعتبارىامصروفاًإيرادياًيحملعمىنفسالفترةالتي
حدثفييا(كيوان .)56:2010،
معظمالوحداتالتقومبتطبيقكلالتعديبلتألنياتزيدمنتعقيدمؤشر،EVAفضبلً عن
ارتفاع التكاليفعندتنفيذهفي العمل وخاصةعندإعداد التقاريرالمالية،ويمكن التمييز بين أربعة
أنواعلمؤشرEVAوىيكمايمي(:لولو)49:2015،نقبلًعن) (Shill, 2009
 .1القيمةاالقتصاديةالمضافةاألساسية .
 .2القيمةاالقتصاديةالمضافةالمفصحعنيا .
 .3القيمةاالقتصاديةالمضافةالمبلئمةلموحدة .
 .4القيمةاالقتصاديةالمضافةالحقيقية .
إنأساسالتَ َّمييزبينىذهاألنواعىوطبيعةالتعديبلتوالتسوياتالبلزمةعمىصافيالربح
التشغيمي بعد الضرائب وعمى رأس المال المستثمر ،حيث تحاول ىذه التعديبلت سد الفجوة التي
تحدثيا المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا بين القيمة المحاسبية والقيمة االقتصادية لموحدة
االقتصادية .
تعتبر EVAاألساسيةىينقطةالبدايةوالتيالتحتويأيتعديوانماتعتمد عمىالبيانات
الماليةالواردةفيالقوائمالماليةكماىي،أماEVAالمفصحعنيافييالتيتستخدمياشركة Stern
 & Stewartفي تصنيفيا لمشركات حسب المعيار وتحتوي عمى عدد من التعديبلت عمى بيانات
يتم فيياتركالمجالإلدارتياالختيارالتعديبلتوالتسويات
القوائمالمالية،أما EVAالمبلئمةلموحدةف ُّ
التي تراىامناسبةوتعكس القيمة االقتصادية المضافة،أما EVAالحقيقيةفإنيا تَ َّمثلالقيمة األكثر
صحةواألدقحيثتشتَ َّملعمىجميعالتعديبلتعمىالبياناتالمستخرجةمنالقوائمالمالية،وينتج
عنامايسمىبقائمةالقيمةاالقتصاديةالمضافة(عمي .)62:2010،
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مماسبقيتضحأنواليوجدمفيومخاصومحددلمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وأن
تنوعالتعديبلتتحتاختبلفمسمياتEVAيتركمجاالًلكلوحدةأومؤسسةالقيامباإلجراءاتالتي
تناسبيا وتتَ َّماشى مع خططيا االستراتيجية وسياساتيا المحاسبية ،وىذا ما يمكن اعتباره أحد عيوب
المؤشر التي قد تعيق تحقيق المؤشر لميدف المرجو منو حيث ال تستطيع المقارنة بين البدائل
االستثماريةإالبتطبيقنفس التعديبلتعمىكلمنيما،إضافة إلىأن كثرة التعديبلت قد تزيد من
تكمفةالتطبيقممايحدمنمزاياه .

 1.11اإلفصاح عن القيمة االقتصادية المضافة:
يعد اإلفصاح من المفاىيم الراسخة في الفكر المحاسبي باعتباره أداة اتصال بين الوحدة
االقتصاديةوالعالمالخارجي،حيثييتََّمبعرضوتوصيلالمعموماتبالصورةالتيتجعلالقوائمالمالية
غيرمضممة،وقابمةلبلستيعابمنقبلمستخدمييا .
يتم داخل تمك
غير أن اإلفصاحوالتقريرعن القيمة السنويةلمقيمة االقتصادية المضافة ال ُّ
القوائم المالية التقميدية ،ألنيا تثمل مقياساً لؤلداء المحاسبي ،وليست عنص اًر من عناصر القوائم
يتم اإلفصاحعنيافيالتقاريرالماليةالممحقةبالقوائمالمالية،وعمىالرغممنعدم
المالية،وبالتالي ُّ
وجوب إدراج القيمة االقتصادية المضافة وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية إال أننفعية اإلفصاح عن
القيمةاالقتصاديةالمضافةتأتيمنإدراجالقيمةالسنويةلمقيمةاالقتصاديةالمضافةبعدحسابياوفقاً
لممعادلةالسابقةالذكر،وطبقاًلمتعديبلتالمقررةعمىعناصرالقوائمالمالية،ووضعياجنباًإلىجنب
لمقارنتيا بالسنوات السابقة في حساب مستقل ،ويرجع السبب إلى ضرورة إظيار القيمة المضافة
السنويةسواءبالزيادةأوالنقصلتقييماألداءالمحاسبيالسنويلممؤسسة ،وأيضاً مقارنةأثرتطبيقيا
خبللالسنواتالسابقةمعالسنواتالتيسبقتالتطبيق(أبواليزيد .)21:2013،
وقدبرزنموذجالقيمةاالقتصاديةالمضافةكمقياسلؤلداءالمحاسبيلجمعوبينمفيومالدخل
المتبقــي،وقضــائوعمــىأس ـوأالممارســاتالمحاســبية،فقــدتميــزبإعــادةالتركيــزعمــىالطاقــاتواعــادة

ـيم،واإلدارة.ومـ ـ ـ ــن
توجيـ ـ ـ ــوالم ـ ـ ـ ـواردلخمـ ـ ـ ــققيمـ ـ ـ ــةلمشـ ـ ـ ــركات،والعمـ ـ ـ ــبلءوالعـ ـ ـ ــاممينوحممـ ـ ـ ــةاألسـ ـ ـ ـ 
أوائ ــلالش ــركاتالت ــيتبن ــتى ــذهالمقي ــاسى ــيكب ــرىالش ــركاتاألمريكي ــةوالعالمي ــةمث ــلكوك ــاكـ ـوال،
وماإلىذلك(حال .)80:2014،
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وترى الحال ( )2014أنو لتفعيل تطبيق القيمة االقتصادية المضافة ،يتطمب أن يكون ىذا
المقياس(حال :)81:2014،
 قاعدة لنظام شامل لئلدارة المالية يركز عمى القيمة االقتصادية المضافة كأداة التخاذ الق اررات
االستثماريةوتحديداألىدافوالحوافز .
 ييتََّمبوضعاألىدافالماليةوتوصيمياسواءداخلأوخارجالمنشأة .
 تقييمخططالربحيةقصيرةاألجلوالخططاإلستراتيجيةطويمةاألجل .
اردابتداءمنقرارالحصولعمىآليةجديدةلمسيطرةعمىشركةأخرىبالكامل .
 توزيعالمو
ً
تقييماألداءالتشغيميوتتبعمحركاتومسبباتىذااألداء،التيتخضعلرقابةاإلدارة عمىكافة


المستوياتاإلستراتيجية .

 1.11الربح المحاسبي والقيمة االقتصادية المضافة:
التعبــراألربــاحالمحاســبيةعــناألربــاحالفعميــةالتــيتحققيــاالمنشــأة،نظ ـ اًرالعتَ َّمادىــاعمــى
أساساالستحقاق،وليسعمىاألساسالنقـدي،كمـاأنىـذهالمقـاييستتجاىـلالعائـدالمطمـوبتحقيقـو
مــنقبــلحممــةاألســيم،يضــافإلــىكونيــامقــاييسقصــيرةاألجــل،تيـتََّمبــالتغيرالحــادثخــبللالفتـرة،
بص ــرفالنظ ــرع ــنت ــأثيرذل ــكف ــياألج ــلالطوي ــل ،وم ــنناحي ــةأخ ــرىف ــإنتك ــوينالمخصص ــات
باس ـ ــتخدامسياس ـ ــةالحيطــ ــةوالح ـ ــذرالمحاســ ــبيةيت ـ ــيحالفرصـ ـ ــةأم ـ ــامالمـ ـ ــديرينإلدارةاألرب ـ ــاحوفق ـ ـ ـاً
ألغراضيمالخاصة(كيوان .)52:2010،
لذلك ،أمامثورةالتجديدفيمنيجالنظموفقمايعرفبإعادةىندسةنظماإلدارة المالية،
ظيرت الكثير من الدراسات التي أنضجت عدداً من المعايير ،حيث استَ َّمرت الشركات االستشارية
المتخصصةوالميتَ َّم ةبذلكإلىتقديمأفكارجديدةبشأننظمتقييماألداءتجاوزاإلطارالتقميديليا،
وتركزعمىدورىاالفاعلفيعمميةتقييماألداء ،والمساىمةالجادةفيتفعيلدوراإلدارة فياتخاذ
الق ارراتعموماً،والق ارراتالماليةبشكلخاصة(الزبيديوالكيبلني .)62:2005،
إناالختبلفالقائمبينالمنظورالمحاسبيواالقتصاديلؤلرباحيكمنفياىتَ َّمامالمحاسبة
التقميديةبجمعاإليراداتوالمصروفاتوعددمنالبياناتالمحاسبيةالخاصةبالفترةوفقنموذججيد
يعتمد عمىالتكاليفواإليراداتفيفترةزمنيةوفقاًألساساالستحقاق (فبلتةوالخيال،)52:2010،
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أماالربحاالقتصاديفيوامتدادمابينالعائدعمىالشركةوتكمفةرأسالمالالمستثمربقيمتوالسوقية
باإلضافةإلىتضمينوالعائدعمىتكمفةالفرصةالبديمةوالمخاطرالمرتبطةبالشركة (لولو:2015،
،)49لذلكفقدوصفتالمبادئالمحاسبيةبالقصور عندحسابيالعوائداألسيم ،وفيإساءةتطبيق
فكرةتكمفةالفرصةالبديمة،واإلخفاقفيالتَ َّمييزبينمصالحكبارالمبلكوصغارىم .
 ىذاوتختمفمقاييسالقيمةاالقتصاديةالمضافةعنالمقاييسالتقميديةلمدخلالصافيوربح
السيم الواحد والعائد عمى الموجودات أو العائد عمى حقوق الممكية ،حيث إن القيمة االقتصادية
المضافة تستبعد أثر االختبلفات الزمنية عند االعتراف بتحقيق اإليراد .كما أنيا تقيد عمى حساب
استخدامرأسالمال(فبلتةوالخيال .)53:2010،

 1.11خاتمة الفصل
تََّم منخبللىذاالفصلاستعراضنشأةومفيمالقيمةاالقتصاديةالمضافة،إضافةإلىعبلقةىذا
المؤشر بمؤشرات األداء التقميدية ،ومن خبلل االطبلع عمى ما جاء في ىذا الفصل والتعرف إلى
َّ ُّ
حاسبي في تحسين القيمة
الم َ
مكونات القيمة االقتصادية المضافة يتضح مدى أىمية الت َحفظ  ُ
االقتصاديةالمضافة .
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الفصل الرابع
الطريكة واإلجراءات


 3.1ذًٍٓد
 3.1يُٓجٍح اندزاظح
 3.2طسق خًغ انثٍاَاخ
 3.3يجرًغ اندزاظح
 3.4ػٍُح اندزاظح
 3.5لٍاض يرغٍساخ اندزاظح
 3.6انًؼانجاخ اإلدصائٍح

 1.1تمهيد


يتناولىذاالفصلوصفاًلمنيجالدراسة،وكلمنمجتمعالدراسةوعينتيا،كمايتضمنوصفًا

أخيراالمعالجاتاإلحصائيةالتيتََّماالعتمادعمييا
لئلجراءاتالخاصةبتقنينأداةالدراسةوتطبيقيا،و ً

فيتحميلالدراسة .

1.1


منهجية الدراسة

قام الباحث في الصفحات السابقة بتحديد جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة من خبلل

َّ ُّ
حاسبي
ظالم َ
مراجعةالدراساتالسابقةالمتعمقةبموضوعالدراسةالتيتسعىإلىالتعرفعمىأثرالت َحف ُ

عمى القيمة االقتصادية المضافة لمشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطين ،وعميو اتبعت
الدراسة المنيج التحميمي الذي ييدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكمة موضوع الدراسة
لتفسيرىاوالوقوفعمىدالالتيا.

1.1

طرق جمع البيانات:

تَ َّمتمراجعةالكتبوالدورياتوالمنشوراتالخاصةأوالمتعمقةبالموضوعقيدالدراسة،التي

َّ ُّ
حاسبي،وأيةمراجعقدتسيمفي
الم َ
تتعمقبدراسةكلمنمدخلالقيمةاالقتصاديةالمضافة،والت َحفظ ُ

إثراء الدراسة بشكل عممي ،وذلك بغرض التعرف عمى األسس والطرق العممية السميمة في كتابة
اسات،وكذلكأخذتصورعاماًعنآخرالمستجداتالتيحدثتوتحدثفيمجالالدراسة .
الدر
اً
كماتَ َّمتاالستعانةبالقوائمالماليةالمنشورةلمشركاتالفمسطينيةالمدرجةفيبورصةفمسطين؛
ثم استخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة؛
لموصول لمنسب البلزمة لقياس متغيرات الدراسة ،ومن َّ
بيدفالوصوللدالالتذاتقيمةومؤشراتتدعمموضوعالدراسة .

1.1

مجتمع الدراسة:

يتكونمجتمع الدراسةمنكافةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطين،التيتبمغ
 49شركةحسبالموقعاإللكترونيالرسميلبورصة فمسطين( )www.p-s-e.comباستثناء قطاع
البنوك.وقدوزعتىذهالوحداتعمىخمسةقطاعاتىي :قطاعاالستثمار،قطاعالبنوك،قطاع
التأمين،قطاعالخدمات ،وقطاع الصناعة،وقد تََّم الحصولعمىكافة القوائم الماليةالخاصةبيذه
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الشركات عن الفترة ( )2015-2010من خبلل الموقع اإللكتروني الرسمي لبورصة فمسطين،
والجدولالتالي يبين توزيع مجتمع الدراسة عمى القطاعات االقتصادية  .
جدول رقم )4.1
توزيع مجتمع الدراسة حسب القطاع االقتصادي
القطاع االقتصادي

التكرار

النسبة المئوية

قطاع الخدمات

 12

24.49

قطاع الصناعة

 13

26.53

قطاع التأمين

7

14.29

قطاع االستثمار

9

18.37

قطاعالبنوك 

8

16.33

المجموع 
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100.00

 1.1عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من جميع الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطين ،التي تنطبق
عميياالشروطالتالية :
 )1مدرجةفيبورصةفمسطينمنذالعام2010م.
 )2توفر بياناتيا المالية مدققة ومنشورة طيمة فترة الدراسة من سنة  2010ولغاية  2015م.
يتمتداولأسيميامنسنة2010إلى2015م .
ُّ )3
 )4لديياحركةتداوللمتنقطعخبللالفترة2010إلى2015م.
 )5اليتبعقطاعالبنوكلعينةالدراسة؛لخضوعولقوانينمحددةمنحيثكفايةرأسالمال .
وبالتالي كانت العينة النيائية التي تََّم إجراء الدراسة عمييا تتكون من( )24شركة،والجدول()8.6
يبين توزيع عينة الدراسة عمى القطاعات االقتصادية،الذييوضحأنأكبرالقطاعاتتَ َّمثيبلً فيعينة
الدراسةىو"قطاع الصناعة"بنسبة،%39.13يميوقطاعالخدماتبنسبة،%70.88ويرجعذلكإلى
استقرار شركات ىذا القطاع وتاريخ إدراجيا في البورصة ،أما قطاع االستثمار فبمغت نسبة تَ َّمثيمو

،%17.39بينمامثَّمتشركاتقطاعالتأمين%57.08منعينةالدراسة .
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جدول رقم )4.2
توزيع عينة الدراسة حسب القطاع االقتصادي
القطاع االقتصادي

التكرار

عدد المشاهدات النسبة المئوية

قطاع الصناعة

9

36

39.13

قطاع الخدمات

7

28

30.44

قطاع االستثمار

4

 16

17.39

قطاع التأمين

3

12

13.04

المجموع 

 24

=6

100.00

 1.1قياس متغيرات الدراسة:
 1.1.1قياس مستوى التَّ َحفُّظ في السياسات المحاسبية:
تعتمد الدراسةفي قياسيالمستوىالتَّ َحفُّظ فيالسياساتالمحاسبيةعمىمقياسيناثنين استخدما

في دراسات سابقةمختمفة،ىما:مقياس يعتمد عمى القيمة السوقية(نسبة القيمة الدفتريةإلى القيمة
السوقية ) ،(Book to Market) (BTMومقياس المستحقات (نسبة المستحقات إلى األرباح قبل
األحداث غيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة)(Total Accruals/Earnings Before Extra-
).ordinary Items and Discontinued) (TACCوفيمايميوصفلكلمنيما (Jain and
) :Rezaee, 2004
 -1نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية ):Book to Market Ratio (BTM
طُورمنقبل)،(Beaver and Ryan, 2000والمستخدممنقبل
إناإلطارالنظريالذي 
)،(Givoly and Hayn, 2000ومنقبل) (Ahmed et al., 2002يقترحاستخدامنسبةالقيمة
الدفتريةإلىالقيمةالسوقيةكمقياسلمتحفظ،وىوأولمقياساعتمدتوالدراسة .
تستخدم نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية ،لفحص قيمة سيم المنشأة بمقارنة قيمتو
الدفتريةمعقيمتوالسوقية،وتحتسبالقيمةالدفتريةمنخبللقسمة(مجموعحقوق الممكيةمطروحاً
منياالقيمةالدفتريةلؤلسيمالممتازة)عمىالمتوسطالمرجحلعدداألسيم المكتتببيا،والقيمةالسوقية
لمسيمىيعبارةعنسعراإلغبلقلمسيمفيالسوقفينيايةالعام.

66

قيماً في السوقبأعمىمما
فةماإذاكانالسيمم َّ
ُ
وتحاولنسبةالقيمةالدفتريةإلىالقيمةالسوقيةمعر

قيماًبأقلمن
كانالسيمم َّ
ُ
أوكانمقيماًبأقلممايجب،فإذاكانتالنسبةأكبرمن 1صحيح
َّ
يجب ،
قيماً بأعمى من قيمتو العادلة،
قيمتو العادلة ،أما إذا كانت النسبة أقل من  1صحيح كان السيم  ُم َّ

بمعنىأنالسوققدقيمالسيمبقيمةتختمفعنواقعدفاتر المنشأة،معتمداً فيذلكعمىعناصر
ّ

أخرى من خارج الدفاتر ) ،(Reilly and Brown, 2003إال أن الدراسات التي استخدمت ىذه
النسبةلقياسالتَّ َحفُّظ قداعتمدت عمىفرضياتكفاءةاألسواق،التيتقضيبأنسعرالسيميعكس
جميعالمعموماتالمتوفرةعنوفيالتوقيتالمناسب،بمعنىأنالقيمةالسوقيةعادلة،وعميوفعندما

تكوننسبةالقيمةالدفتريةإلىالقيمةالسوقيةمنخفضة،تكونالمنشأةقداستخدمتسياساتمحاسبية
معينة،محاولةالتَّ َحفُّظبتخفيضقيمصافيأصوليا.
والجدول رقم ( )4.3يوضح مستوى التَّ َحفُّظ  ُمقاس بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية لكل

شركةفيكلسنةمنسنواتالدراسة،إضافةإلىمتوسطمستوىالتَّ َحفُّظ،لكلقطاعمنالقطاعات،

ولكلسنةمنسنواتالدراسة .

ومنالمبلحظمنخبللالجدولرقم()4.3أنمتوسطمستوىالتَّ َحفُّظ لمشركاتالمدرجةفي

بورصة فمسطين تراوح بين ( ،)1.936 ، 0.967كما يمكن مبلحظة أن نسبة القيمة الدفترية إلى
القيمةالسوقيةبالمت وسطالعامليذهالنسبة(  )1.314وتوضحالنتائجأنأكثرالقطاعاتتحفظًاىو

قطاع التأمين ،حيثإن نسبةالقيمة الدفتريةإلىالقيمة السوقيةمنخفضة ( ،)0.967وىيأقلمن
الواحدالصحيح،بينماباقيالقطاعاتلدييادرجةتحفظمنخفضة ،وأقمياتحفظاًىوقطاعاالستثمار
حيثإننسبةالقيمة الدفتريةإلىالقيمةالسوقيةمنخفضة ( ،)1.936وىيأكبرمنالواحد الصحيح،
َّ ُّ
حاسبي
ظالم َ
وتتوافقىذهالنتائجمعدراسة(النجار)2014،التيتوصمتإلىانخفاضمستوىالت َحف ُ

فيالقوائم والتقارير الماليةالصادرة عنالشركات المساىمةالعامة الفمسطينية،كما تطابقت الدراسة

الحاليةمعياأيضاًفيأنقطاعالتأمينىواألكثرتحفظاً،فيحينكانالقطاعاالستثماريىواألقل
تحفظاً،ويرجعذلكالتشابومنوجيةنظرالباحثإلىالقاسمالمشتركلمدراستين،وىومجتمعالدراسة
حيث إن كمتاالدراستينطبقتعمىشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطين.وعميوفبل
يمكن القول إن الشركات المدرجة في بورصة فمسطين تتبع سياسات محاسبية متحفظة السيما في
السنواتاألربعةاألخيرةمنعمرالدراسة .
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جدول رقم  :)4.3مستوى التَّ َحفُّظ لمشركات باستخدام القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية
رمز الشركة

قطاع الصناعت
قطاع الخذهاث
قطاع التأهين
قطاع
االستثوار

APC
JPH
NCI
NAPCO
BPC
JCC
VOIC
ELECTRODE
GMC
ABRAJ
PALTEL
PEC
WASSEL
AHC
ARE
NSC
NIC
TIC
GUI
TRUST
UCI
PIIC
PADICO

القطاع

الوتىسط الحسابي

العممة
JD
USD
USD
JD
USD
JD
JD
JD
JD
USD
JD
USD
USD
JD
JD
JD
USD
USD
USD
USD
USD
JD
USD

القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية

المتوسط الحسابي

2015

2014

2013

2012

لمشركة

0.502

0.530

0.597

0.678

0.577

1.067

1.192

1.034

0.998

1.073

1.134

1.115

1.265

1.987

1.375

1.939

2.018

2.101

1.718

1.944

0.873

0.872

0.927

0.819

0.873

3.064

1.911

1.841

2.024

2.210

0.620

0.647

0.672

0.677

0.654

2.025

2.077

2.166

2.226

2.124

1.451

1.496

1.202

1.614

1.441

1.003

1.110

1.090

1.078

1.070

0.753

0.705

0.667

0.685

0.703

1.295

1.262

0.929

0.973

1.115

0.784

0.512

0.808

1.226

0.833

1.165

1.277

1.100

1.288

1.208

1.963

1.978

1.996

2.468

2.101

1.366

0.840

1.466

1.281

1.238

0.778

0.701

0.640

0.528

0.662

0.556

0.909

1.138

1.044

0.912

0.969

0.757

1.107

1.332

1.041

1.450

1.435

1.105

1.023

1.253

3.676

3.132

2.817

2.036

2.915

1.046

1.040

0.961

1.405

1.113

1.803

1.574

1.542

2.204

1.781

1.360

1.265

1.268

1.361

1.314

لمقطاع

1.363

1.181

0.967

1.936

1.314

 -1المقياس المعتمد عمى المستحقات ):Accrual Based Measure (TACC
ىناكطريقتانلحسابالمستحقات:طريقةقائمةالتدفقاتالنقدية ،وطريقةالميزانية العمومية،

يتم احتسابالمستحقات اإلجمالية عمى
وتَ َّماشياً مع دراسة ) (Jain and Rezaee, 2004سوف  ُّ

النحوالتاليTOTACit = EBXTit - OCFit:
حيثإن :

:TOTACitمجموعالمستحقاتلمشركةiفيالسنة .t
:EBXTitاألرباحقبلالبنودغيرالعاديةلمشركةiفيسنة .t
:OCFitالتدفقالنقديالتشغيميلمشركةiفيالسنة .t
ومنالجديربالذكرأنوتََّماستبعادالبنودغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة،وذلكالستبعاد
أثرأيبندغيرتشغيمي ،وغيرمرتبطبالنشاطالرئيسيوالمستمر لممنشأة،أمااحتسابالمستحقات
يتمعمىالنحوالتالي :
اإلجماليةحسبطريقةالميزانيةف ُّ
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)TOTACit = (ΔCAit – ΔCLit – ΔCashit + ΔSTDEBTit – DEPINit
حيثإن :
:TOTACitمجموعالمستحقاتلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCAitالتغيرفياألصولالمتداولةلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCLitالتغيرفيااللتزاماتالمتداولةلمشركةiفيالسنة .t
:ΔCashitالتغيرفيالنقدوشبوالنقدلمشركةiفيالسنة .t
:ΔSTDEBTitالتغيرفيالقروضقصيرةاألجللمشركةiفيالسنة .t
:DEPINitمصاريفاالستيبلكواإلطفاءلمشركةiفيالسنة .t
وتعتمدطريقةالميزانيةبشكلأساسيكماىوواضحمنالمعادلةأعبلهعمىالربطبينالتغير

ف ـ ـ ــيعناص ـ ـ ــررأسالم ـ ـ ــالالعام ـ ـ ــلف ـ ـ ــيحس ـ ـ ــاباتالميزاني ـ ـ ــةبعناص ـ ـ ــرقائم ـ ـ ــةال ـ ـ ــدخل،كم ـ ـ ــاوج ـ ـ ــد
)(Collins & Hribar, 1999أناســتخدامطريقــةالميزانيــةالســتخراجالمســتحقاتاإلجماليــةينــتج
عنياخطأفـيالقيـاسيتجـاوز()%10مـناألربـاحقبـلالبنـودغيـرالعاديـةوالعمميـاتغيـرالمسـتمرة،
ويحــدثذلــكبســببوجــودبنــودغيــرتشــغيميةمثــلالتغي ـراتالمحاســبيةوالعمــبلتاألجنبيــةوعمميــات
االستحواذ،وبيَّنالباحثأنطريقةالتدفقالنقديأفضللمقياس .
وتََّماستخدامنسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغير

ِ
كمقياسثان لمتحفظ،وانسجاماً معدراسة()Jain and Rezaee, 2004فإن
المستمرة ) (TACC
استخدامالتَّ َحفُّظ يؤديإلىاستم اررية المستحقاتالسالبةعبرفترةزمنيةطويمة،ألنالمستحقاتتزيد
الدخلعندماتأخذاإلشارةالموجبة،وتخفضالدخلعندماتأخذاإلشارةالسالبة،ومعثباتالعوامل

األخرى ،فإنالزيادةفيالمستحقاتاإلجماليةالسالبةعبرفترةزمنيةتعتبرمؤش اًر عمىزيادةدرجة
التَّ َحفُّظ،والجدولرقم()4.4يوضحنسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعادية

والعممياتغيرالمستمرة ( )TACCلكلشركةمنالشركاتفيكلسنةمنسنواتالدراسة ،إضافة

إلىمتوسطكلقطاعمنالقطاعات،ولكلسنةمنسنواتالدراسة .
ومن المبلحظ من خبلل الجدول رقم ( )4.4أن متوسط نسبة المستحقات اإلجمالية إلى
األرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرةلمشركاتالمدرجةفيبورصةفمسطينكميا
سالبة ،وتراوحبين(،)0.086-،0.071-إالأنواليتوفرمبدأاستم اررية المستحقاتالسالبةعبر
69

فترةزمنيةطويمةحيثيمكنمبلحظةأنىذهالنسبةتزيدوتنقصعبرالسنواتلكلقطاع،مماينفي
َّ ُّ
حاسبي ،وعميو فبل يمكن القول إن الشركات المدرجة في بورصة فمسطين تتبع
الم َ
صفة الت َحفظ  ُ
سياساتمحاسبيةمتحفظة،وىذايتوافقمعنتائجالمقياساألوللمتحفظ .

جدول رقم  :)4.4مستوى التَّ َحفُّظ لمشركات باستخدام نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح
رمز الشركة

القطاع

APC
JPH
NCI
NAPCO
BPC
JCC
VOIC
ELECTRODE
GMC

قطاع الصناعت

نسبة المستحقات اإلجمالية إلى

المتوسط

األرباح

الحسابي

العممة

 2012 2013 2014 2015لمشركة
JD
USD
USD
JD
USD
JD
JD
JD
JD

الوتىسط الحسابي للقطاع

قطاع الخذهاث

ABRAJ
PALTEL
PEC
WASSEL
AHC
ARE
NSC

USD
JD
USD
USD
JD
JD
JD

0.088

-0.319

-0.301

-0.210

-0.186

-0.104

-0.118

-0.076

-0.085

-0.096

-0.181

-0.174

-0.171

-0.075

-0.150

-0.071

-0.070

-0.080

-0.070

-0.073

-0.178

-0.177

-0.119

-0.230

-0.176

-0.062

0.080

-0.008

-0.238

-0.057

0.011

0.000

-0.010

-0.049

-0.012

-0.062

-0.062

-0.041

-0.025

-0.048

0.189

-0.087

-0.058

0.034

0.020

-0.041

-0.103

-0.096

-0.105

-0.086

-0.078

-0.049

-0.045

-0.058

-0.058

-0.285

-0.292

-0.439

-0.422

-0.360

-0.267

-0.213

-0.091

-0.238

-0.203

0.340

0.217

-0.027

0.194

0.181

0.004

-0.001

0.024

-0.133

-0.026

0.154

0.136

0.138

0.050

0.119

-0.095

-0.228

-0.125

-0.188

-0.159

-0.032

-0.061

-0.081

-0.114

-0.072

-0.071

0.002

-0.035

-0.095

-0.050

-0.105

-0.156

-0.076

-0.125

-0.115

-0.009

-0.052

-0.115

-0.245

-0.105

0.051

-0.051

-0.061

-0.041

-0.026

-0.064

-0.072

-0.127

-0.074

-0.074

-0.043

-0.105

-0.021

-0.211

-0.095

-0.182

-0.128

-0.150

-0.032

-0.123

-0.012

0.009

-0.001

0.027

0.006

الوتىسط الحسابي للقطاع

-0.079

-0.075

-0.057

-0.072

-0.071

الوتىسط الحسابي لكافت الشركاث

-0.042

-0.080

-0.082

-0.107

-0.078

الوتىسط الحسابي للقطاع

قطاع التأهين

NIC
TIC
GUI
TRUST

USD
USD
USD
USD

الوتىسط الحسابي للقطاع

قطاع
االستثوار

UCI
PIIC
PADICO

USD
JD
USD

لمقطاع

-0.086

-0.072

-0.074

-0.071

-0.078

 1.1.1قياس القيمة االقتصادية المضافة:
يتمثلالمتغيرالتابعليذهالدراسةفيمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وقدتََّم حسابقيمة
ُّ
المتغيرالمستقل()XEVAوىوالقيمةاالقتصاديةالمضافةلمشركاتعينةالدراسةمنخبللصافي
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الربح من العمميات قبل الفوائد وبعد الضريبة–(رأس المال المستثمر×التكمفة المرجحة لرأس المال)،
حسبالمعادلةEVA = NOPAT – IC * WACC:حيث إن :
:ICإجمالي رأس المال المستثمر) الممموك والمقترض( .
:NOPATصافيالربحالتشغيميبعدالضرائب=) .EBIT * (1-T
يتم احتسابيا من خبلل المعادلةالتالية  :
:WACCوىي التكمفة المرجحة لرأس المال التي ُّ
WACC = Ke * Wequity + Kd * Wdebt
ولحساب معدل تكمفة األسيم ) (Keتََّم االعتماد عمى نموذج تسعير األصول الرأسمالية
CAPMمن خبلل المعادلة التالية): (Ehrhardt & Prigham, 2011
)Ke =Rfr + b (Km – Rfr
حيث إن :
:Kmمتوسط عائد بورصة فمسطين لؤلوراق المالية.
 : bمعامل االنحدار بين العوائد الشيرية لمسيم والعوائد الشيرية لمبورصة ،وذلك من خبلل
استخدام دالة  slopبين العائدين في برنامج اإلكسل(الميتدي)2014،و(القدوميوآخرون،)2013،
ىذاوقدتََّم حسابقيمةبيتا()bلكلشركةمنشركاتعينةالدراسةولنفسفترةالدراسة(– 2010
)2015؛وذلكعنطريقحسابمعدلالعائدالشيري،ومنثََّمالمتوسطالسنويلكلسيم()Ksمن
أسيمعينةالدراسةباستخدامالمعادلةالتالية :
Ks = )P1 – P0(/ P0
أمابالنسبةلمعدلالعائدعمىاالستثمارفيبورصةفمسطين()Kmفقدتََّماحتسابالمتوسط
الً،ومنثََّمالمتوسطالسنويلمفترة2015-2010باستخدامالمعادلةالتالية:
الشيريلمعائدأو



Km = )MI1- MI0(/MI0
 :Rfrمعدل الفائدة عمى أذونات الخزينة (الفائدة الخالية من المخاطر) ،وقد تَ َّم احتسابو
باالعتماد عمى معدل الفائدة عمى الودائع المستخدم في البنوك الفمسطينية وفقاً لنشرة سمطة النقد
الفمسطينية المتعمقة بالمتوسط المرجح ألسعار الفائدة عمى الودائع  ،وذلك بسبب غياب البيانات
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المتعمقة بعائد أذونات الخزينة في البيئة الفمسطينية ،كبديل عن شراء أذونات الخزينة يمجأ إليو
المستثمرون عند استثمار أمواليم .
من خبلل المعادالت السابقة تََّم حساب القيمة االقتصادية المضافة لجميع الشركات عينة
الدراسةكمايوضحو الجدول(،)4.5الذييتبينمنخبللوأنالقيمةاالقتصاديةالمضافةلكلمن
قطاعيالتأمينوالخدماتكانتموجبة،بينماىذهالقيمةلقطاعيالصناعةواالستثمارسالبة،ويرجع
ذلكفيرأيالباحثإلىاالختبلففيتركيبةالييكلالتَ َّمويميليذهالقطاعات،كمايتضحأنالقيمة
االقتصاديةالمضافةلكلمنسنتيالدراسة( )2014-2013كانتموجبة،بينماىذهالقيمةلسنتي
الدراسة()2015،2012سالبة،ويرتبطذلكباألوضاعالسياسيةالتيتَ َّمربيافمسطين،والتيتعكس
آثارىاعمىالق ارراتاالستثمارية .
جدول رقم  :)4.5القيمة االقتصادية المضافة لمشركات
رمز الشركة

قطاع الصناعت
قطاع الخذهاث
قطاع التأهين
قطاع
االستثوار

APC
JPH
NCI
NAPCO
BPC
JCC
VOIC
ELECTRODE
GMC
ABRAJ
PALTEL
PEC
WASSEL
AHC
ARE
NSC
NIC
TIC
GUI
TRUST
UCI
PIIC
PADICO

القطاع

الوتىسط الحسابي

العممة

القيمة االقتصادية المضافة
2015

2014

2013

المتوسط الحسابي
2012

لمشركة

JD

4739254

3676525

2897922

1716089

3257448

USD

-2259491

-5575217

-1224362

55147

-2250981

USD

-674488

-580068

-1205559

-2714679

-1293699

JD

-6946916

-7432958

-7391473

-5447529

-6804719

USD

8241124

7804815

4100463

10678612

7706253

JD

-21249431

-11569636

-13050966

-15018305

-15222084

JD

20342525

15759634

12105702

9285402

14373316

JD

-2221915

-2290266

-2467534

-2528966

-2377170

JD

-6494500

-7658258

-3840463

-8965470

-6739673

USD

-39459

-1233587

-1018845

-870403

-790574

JD

254564960

311999419

358638581

300986880

306547460

USD

-20852586

-16204220

6080653

2242648

-7183376

USD

2809472

4887102

1493808

-1762506

1856969

JD

-3483618

-5613153

-2387812

-6199936

-4421130

JD

-347859

-379559

-506320

-844871

-519652

JD

-1740159

1248673

-2297493

-1422261

-1052810

USD

7737665

11857741

15551100

21915504

14265503

USD

8684802

1051668

-1263559

-385397

2021879

USD

410940

3651914

-965221

-2190773

226715

USD

-12014081

-10876015

-2614810

-599388

-6526074

USD

-29119163

-27290931

-25579282

-20231339

-25555179

JD

-2409144

-2046881

2101596

-12746965

-3775349

USD

-242864000

-195173000

-183067000

-270820000

-222981000

-1964612

2957119

6699527

-255153

1859221

لمقطاع

-1039034

42062413

2497006
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-84103842

1859221

 1.1المعالجات اإلحصائية:
لتحقيقأىدافالدراسةوتحميلالبياناتالتيتََّمتجميعيا،فقدتََّماستخدامالعديدمناألساليب
اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package for
) ،Social Science (SPSSوفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل
البيانات :
.1

التوزيعاتالتك اررية،والمتوسطاتالحسابية،لتحميلمدىالفروقفيمتغيراتالدراسةلكلمن
شركاتالدراسة،وذلكبناءعمىنتائجبرنامج( .)SPSS

.2

اختبار تحميل االرتباط وبمستوى معنوية ( )0.05لقياس العبلقة بين المتغيرات التابعة
والمتغيراتالمستقمةلمدراسة .

.3

اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة ىل النسب الدالة عمى كل من المتغير المستقل
والمتغيرالتابعلدىشركاتالمساىمةفيبورصةفمسطينتتبعالتوزيعالطبيعيأمال .
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الفصل اخلامض
حتليل البياىات واختبار الفرضيات

 4.1اخرثاز انرٕشٌغ انطثٍؼً
 4.1اخرثاز فسضٍاخ اندزاظح

1.1

اختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروف -سمرنوف ): (1- Sample K-S
تََّم إجراء اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة ىل النسب الدالة عمى كل من متغيرات

المدرجة فيبورصةفمسطينتتبعالتوزيعالطبيعيأمال ،وىواختبارضروري
الدراسةلدىالشركات  
فيحالةاختبارالفرضيات،ألنمعظماالختباراتالمعمميةتشترطأنيكونتوزيعالبياناتطبيعياً.
ويوضح الجدول رقم ( )5.1نتائج االختبار حيث إن القيمة االحتمالية لكل من (القيمة االقتصادية
المضافة ،القيمة الدفترية إلى السوقية ،نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير
العادية) ،أكبر من  ،0.05وىذا يدل عمى أن ىذه النسب تتبع التوزيع الطبيعي ،ويجب استخدام
االختباراتالمعممية.
جدول رقم )5.1

اختبار التوزيع الطبيعي  )1-Sample Kolmogorov-Smirnovلمتغيرات الدراسة
قيمة
Z

القيمة

االحتمالية

5

القيمةاالقتصاديةالمضافة()EVA

0.960

0.316

2

القيمةالدفتريةإلىالسوقية 

1.039

0.231

3

نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعادية  0.703

0.707

1.1

اختبار فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة.
الم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ ُ

الختبارىذهالفرضيةتََّمتقسيمياإلىعددمنالفرضياتالفرعيةواختبارىافيمايمي :

 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساًبـ(القيمة
الم َ
شركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ

الدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".

بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

السوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافة،ويوضحالجدولرقم()5.2أنالعبلقةسالبة؛ممايعنيأن
العبلقةبينكلمن(القيمةالدفتريةإلىالسوقية) لشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصة
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فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة عكسية ،وحيث إن انخفاض نسبة (القيمة الدفترية إلى
السوقية) دليل عمى التَّ َحفُّظ ،فإن ذلك يعني أن العبلقة بين ممارسة شركات المساىمة العامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية) ،والقيمة
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ
االقتصاديةالمضافةىيعبلقةطردية،وحيثإنمستوىالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباطأقل

من،0.05فإنذلكيعنيوجودعبلقةذاتداللةإحصائيةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية) ،والقيمة
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ
َّ ُّ
حاسبي في حماية
الم َ
االقتصادية المضافة .ويمكن إرجاع ىذه العبلقة الطرديةإلى دور الت َحفظ  ُ
مصالححممةاألسيممناتباعسياساتمتفائمةمنقبلاإلدارةتؤديإلىتضخماألرباح،كماأنو
يساعدفيتحسينجودةالمعمومات،ويقملمنالسموكاالنتيازيلئلدارة،ومنثََّميزيدمنموثوقية
المعمومات المحاسبية ،وتخفيض حالة عدم التأكد بالمعمومات المحاسبية ،وبالتالي تخفيض
المخاطر المصاحبة ليا؛ مما يزيد من ثقة المستثمرين بما تفصح عنو الشركة ،واإلقبال عمى
أسيميا،ممايؤديإلىتخفيضتكمفةالتَ َّمويللدييا،وبالتاليتعظيمقيمتيااالقتصادية .
ُّ
حاسبي
الم َ
جدول رقم  :)5.2نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفظ ُ
مقاساً با القيمة الدفترية إلى السوقية) عمى القيمة االقتصادية المضافة لكافة شركات المساهمة

القيمة االقتصادية المضافة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

10796036.530

6.178

0.000

القيمة الدفترية إلى السوقية

-6872123.791

-5.731

0.000

Y = 10796036.530-6872123.791x1

معامل االرتباط

-0.517

معامل التحديد

0.267

معاملالتحديدالم َّ
عدل=;،0.6:وىذايعنيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحداريتضحأن
ُ

;%6:.منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة(المتغيرالتابع)تََّمتفسيرهمنخبللدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي (المتغيرالمستقل).كماأنقيمةاالختبار،-5.731= Tوالقيمة
الم َ
الشركةلسياسةالت َحفظ  ُ

االحتمالية().Sigتساوي0.000وىيأقلمنمستوىالداللة،α≥ 0.05وىذايدلعمىوجودأثر

ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(القيمة الدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وذلكوفق
الم َ
الت َحفظ  ُ
معادلةاالنحدارالتالية :

Y = 10796036.530-6872123.791X1
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وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةاألولى،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة
الم َ
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

الدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبة
الم َ
شركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ

المستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة)عمىالقيمة

االقتصاديةالمضافة".
والختبارىذه الفرضية تََّم استخدامتحميل االرتباطبينكلمن درجة ممارسةشركاتالمساىمة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلى
ظالم َ
العامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
األرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة)والقيمةاالقتصاديةالمضافة،ويوضح

الجدول رقم ( )5.3أن العبلقة سالبة؛ مما يعني أن العبلقة بين كل من (نسبة المستحقات
اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) لشركات المساىمة
العامة المدرجة في بورصة فمسطين ،وقيمتيا االقتصادية المضافة عكسية ،وحيث إن انخفاض
(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة) دليل
عمىالتَّ َحفُّظ،فإنذلكيعنيأنالعبلقةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصة

فمسطينلمتَّ َحفُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغير
ظالم َ
ُ

العادية والعمميات غير المستمرة) ،والقيمة االقتصادية المضافة ىي عبلقة طردية ،وحيث إن
مستوىالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباطأقلمن،0.05فإنذلكيعنيوجودعبلقةذاتداللة
إحصائيةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمتَّ َحفُّ
حاسبي،
ظالم َ
ُ

مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير
المستمرة) ،والقيمةاالقتصاديةالمضافة.ويمكنإرجاعىذهالعبلقةالطرديةإلىدورالتَّ َحفُّظ في
مواجيةالنزعةاليجوميةلئلدارة،وحمايةالمستثمرينوزيادةقيمةالشركةاختزانالقيمةعنطريق

تأجيلاالعترافباألرباح،الذييعنيأنىناكقيمةمستقبميةإضافية،وأنالنموفيأرباحالشركة
يمكن أن يعوض من أي نقص يط أر عمى القيمة بسبب التَّ َحفُّظ ،وىذا ما تعبر عنو زيادة

المستحقات .
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جدول رقم  :)5.3نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ
حاسبي ،مقاساً بالمستحقات عمى القيمة االقتصادية المضافة لكافة شركات المساهمة
الم َ
ُ
القيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
المقدار الثابت

-78950.346

-0.082

0.935

نسبة المستحقات

-23741901.364

-3.705

0.000

Y = -78950.346-23741901.364X2

معامل االرتباط

-0.364

معامل التحديد

0.132

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.576وىذايعنيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحداريتضحأن
ُ

%57.6منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة(المتغيرالتابع)تََّمتفسيرهمنخبللدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي (المتغيرالمستقل).كماأنقيمةاالختبار،-3.705= Tوالقيمة
الم َ
الشركةلسياسةالت َحفظ  ُ

االحتمالية ().Sigتساوي ، 0.000وىيأقلمنمستوىالداللة، α ≥ 0.05وىذايدلعمىوجود

أثر ذي داللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية
الم َ
الت َحفظ  ُ
والعممياتغيرالمستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :
Y = -78950.346-23741901.364X2
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةالثانية،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة
الم َ
شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة)عمى القيمة

االقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05
ومنخبللنتائجالفرضيتينالفرعيتينيمكنرفضالفرضيةالرئيسةاألولى ،وعميويوجدأثرذوداللة
إحصائية لدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وتتوافقىذهالنتائجمعدراسةسعدالدين()2014التي
الم َ
ُ

أظيرتوجودعبلقةارتباطمعنويةعكسيةبيندرجةالتَّ َحفُّظ بالتقاريرالمالية،وتكمفةرأسالمال،مما

يخمقعبلقةارتباططرديةبينالتَّ َحفُّظوقيمةالمنشأة،كماتوافقتمعنتائجدراسة( Francis et al.,

)2013التيأظيرتوجود عبلقةجوىريةموجبةبينالتَّ َحفُّظوأداءأسيموقيمةالمنشأة .
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الفرضية الرئيسة الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات القطاع الصناعي
َّ ُّ
حاسبي ،عمى القيمة االقتصادية
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

المضافة.

الختبارىذهالفرضيةتََّمتقسيمياإلىعددمنالفرضياتالفرعيةواختبارىافيمايمي :
 .3اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
شركات القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي،مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".
الم َ
ُ

بغرضاختبارىذهالفرضيةتََّماستخدامتحميلاالرتباطبينكلمندرجةممارسةشركاتالقطاع
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة
الم َ
الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

الدفتريةإلىالسوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافة .

ُّ
حاسبي،
الم َ
جدول رقم  :)5.4نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفظ ُ
مقاساً با القيمة الدفترية إلى السوقية) عمى القيمة االقتصادية المضافة لمقطاع الصناعي

القيمة االقتصادية المضافة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

10068706.707

4.739

0.000

القيمة الدفترية إلى السوقية

-7031096.160

-4.964

0.000

Y = 10068706.707- 7031096.160x1

معامل االرتباط

- 0.648

معامل التحديد

0.420

ويوضح الجدول رقم ( )5.4أن العبلقة سالبة؛ مما يعني أن العبلقة بين كل من (القيمة
الدفترية إلى السوقية) لشركات القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
وقيمتيااالقتصاديةالمضافةعكسية،وحيثإنانخفاضنسبة(القيمةالدفتريةإلىالسوقية) دليل
عمىالتَّ َحفُّظ ،فإنذلكيعنيأنالعبلقةبينممارسةشركاتالقطاعالصناعيالمساىمةالعامة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية) والقيمة
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

االقتصاديةالمضافةىيعبلقةطردية،وحيثإنمستوىالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباطأقل
من  ،0.05فإن ذلك يعني وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات القطاع
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة
الم َ
الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

الدفتريةإلىالسوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافة.ويتوافقذلكمعسموكالعبلقةبينالمتغيرين
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في بورصة فمسطين بشكل عام ،وىذا يؤكد دور التَّ َحفُّظ في زيادة القيمة االقتصادية لممنشآت

الصناعيةالمدرجةفيالبورصة .

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.860وىذايعنيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحداريتضحأن
ُ

 %86.0من التغير في القيمة االقتصادية المضافة (المتغير التابع) تََّم تفسيره من خبلل درجة

َّ ُّ
حاسبي (المتغير المستقل) .كما أن قيمة
الم َ
ممارسة شركات القطاع الصناعي لسياسة الت َحفظ  ُ
االختبار،-4.964=Tوالقيمةاالحتمالية().Sigتساوي،0.000وىيأقلمنمستوىالداللة

 ، α ≥ 0.05وىذا يدل عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات القطاع
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ
الم َ
الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :
Y = 10068706.707- 7031096.160x1
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةاألولى،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

شركات القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية)عمى القيمة االقتصادية المضافة عند مستوى
الم َ
ُ

داللة .0.05

 .4اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
شركات القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعمميات
الم َ
ُ
غيرالمستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".

بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية

المضافة ،ويوضحالجدولرقم()5.5أنالعبلقةسالبة؛ ممايعنيأنالعبلقةبينكلمن(نسبة
المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) لشركات
القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة
عكسية،وحيثإنانخفاض(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعادية
والعمميات غير المستمرة) دليل عمى التَّ َحفُّظ ،فإن ذلك يعني أن العبلقة بين ممارسة شركات
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َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية
المضافة ىي عبلقة طردية ،وحيث إن مستوى الداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط أكبر من
 ،0.05فإن ذلك يعني عدم وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساىمة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلى
ظالم َ
العامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
األرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة)والقيمةاالقتصاديةالمضافة.ويتوافق
ذلك مع سموك العبلقة بين المتغيرين في بورصة فمسطين بشكل عام ،إال أن ضعف الداللة
اإل حصائيةقديرجعمنوجيةنظرالباحثإلىأنمعظمعوائدىذاالقطاعىيعوائدمؤكدةوال
تعتمد عمى المستحقات بشكل أساس ،مما ال يجعل المقياس المعتمد عمى المستحقات قوياً في
قياسالتَّ َحفُّظفيىذاالقطاع .
جدول رقم  :)5.5نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ
حاسبي ،مقاساً بالمستحقات عمى القيمة االقتصادية المضافة لمقطاع الصناعي
الم َ
ُ
متوسط نسبة السيولة معامالت االنحدار قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
المقدار الثابت

-141825.563

-0.094

0.925

نسبة المستحقات

-7237051.546

-0.651

0.519

Y = -141825.563-7237051.546x2

معامل االرتباط

معامل التحديد

0.111

0.012

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.056وىذايعنيأن
منخبللنتائجتحميلاالنحدار ،يتضحأن
ُ

%5.6منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة (المتغيرالتابع)تََّم تفسيرهمنخبللدرجة ممارسة
َّ ُّ
حاسبي (المتغيرالمستقل).كماأنقيمةاالختبار،-0.651= Tوالقيمة
الم َ
الشركةلسياسةالت َحفظ  ُ
االحتمالية ().Sigتساوي،  0.519وىيأكبرمنمستوى، α ≥ 0.05وىذايدلعمىعدموجود

أثرذيداللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتالقطاعالصناعيالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث
الم َ
فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
غير العادية والعمميات غير المستمرة)عمى القيمة االقتصادية المضافة ،وذلك وفق معادلة االنحدار

التالية :

Y = -141825.563-7237051.546x2
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وبالتاليتََّمقبولالفرضيةالفرعيةالثانية،وعميواليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتالقطاع الصناعي المساىمةالعامة المدرجةفي بورصة فمسطينلسياسة الت َحفظ  ُ

مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

ومنخبللنتائجالفرضيتينالفرعيتينيمكنرفضالفرضيةالرئيسةالثانيةوعميويوجدأثرذوداللة
إحصائية لدرجة ممارسة شركات القطاع الصناعي المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
َّ ُّ
حاسبي،عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة 
الم َ
لسياسةالت َحفظ ُ

الفرضية الرئيسة الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات قطاع الخدمات
َّ ُّ
حاسبي ،عمى القيمة االقتصادية
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

المضافة.

 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعالخدمات المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ

مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".

بغرضاختبارىذهالفرضيةتََّم استخدامتحميلاالرتباطبينكلمن درجة ممارسةشركاتقطاع

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة
الم َ
الخدمات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ
الدفتريةإلىالسوقية) والقيمةاالقتصاديةالمضافة ،ويوضحالجدولرقم()5.6أنالعبلقةسالبة؛

ممايعنيأنالعبلقةبينكلمن(القيمةالدفتريةإلىالسوقية) لشركاتالمساىمةالعامةالمدرجة
في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة عكسية ،أي أن العبلقة بين ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

السوقية) والقيمة االقتصادية المضافة ىي عبلقة طردية ،وحيث إن مستوى الداللة اإلحصائية
لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05فإن ذلك يعني وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة

َّ ُّ
حاسبي،مقاساًبـ
ظالم َ
شركاتقطاعالخدماتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
الدفترية إلى السوقية) والقيمة االقتصادية المضافة .ويتوافق ذلك مع سموك العبلقة بين

(القيمة
المتغيرين في بورصة فمسطين بشكل عام ،وىذا يؤكد دور التَّ َحفُّظ في زيادة القيمة االقتصادية

لممنشآتالخدماتيةالمدرجةفيالبورصة .
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ُّ
حاسبي،
الم َ
جدول رقم  :)5.6نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفظ ُ
مقاساً با القيمة الدفترية إلى السوقية) عمى القيمة االقتصادية المضافة لمقطاع الخدماتي

القيمة االقتصادية المضافة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

18547586.733

3.427

0.002

القيمة الدفترية إلى السوقية

-12453266.164

-2.909

0.007

Y = 18547586.733-12453266.164x1

معامل االرتباط

-0.495

معامل التحديد

0.246

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.68:وىذايعنيأن
منخبللنتائجتحميلاالنحدار ،يتضحأن
ُ

%68.:منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة(المتغيرالتابع)تََّمتفسيرهمنخبللدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي (المتغيرالمستقل).كماأنقيمةاالختبار-= T
الم َ
شركاتقطاعالخدمات لسياسةالت َحفظ  ُ

،2.909والقيمةاالحتمالية().Sigتساوي، 0.007وىيأقلمنمستوىالداللة، α ≥ 0.05وىذا
يدل عمى وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات القطاع الخدماتي المساىمة العامة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية)عمى
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

القيمةاالقتصاديةالمضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :

Y = 18547586.733-12453266.164x1
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةاألولى،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركات قطاع الخدمات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعالخدمات المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".
بغرضاختبارىذهالفرضيةتََّم استخدامتحميلاالرتباطبينكلمن درجة ممارسةشركات

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبة
ظالم َ
قطاعالخدمات المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة

االقتصاديةالمضافة،ويوضحالجدولرقم()5.7أنالعبلقةسالبة؛ممايعنيأنالعبلقةبينكل
من( نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعممياتغيرالمستمرة)
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لشركات قطاع الخدمات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية
المضافةطردية،وحيثإنانخفاض(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغير
العادية والعمميات غير المستمرة) دليل عمى التَّ َحفُّظ ،فإن ذلك يعني أن العبلقة بين ممارسة

َّ ُّ
حاسبي،مقاساًبـ
ظالم َ
شركاتقطاعالخدماتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
(نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة)

والقيمة االقتصادية المضافة ىي عبلقة طردية ،وحيث إن مستوى الداللة اإلحصائية لمعامل
االرتباط أقل من  ،0.05فإن ذلك يعني وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية

المضافة.ويتوافقذلكمعسموكالعبلقةبينالمتغيرينفيبورصةفمسطينبشكلعام،وىذايؤكد
دورالتَّ َحفُّظفيزيادةالقيمةاالقتصاديةلممنشآتالخدماتيةالمدرجةفيالبورصة .
جدول رقم  :)5.7نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ
حاسبي ،مقاساً بالمستحقات عمى القيمة االقتصادية المضافة لقطاع الخدمات
الم َ
ُ
القيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
المقدار الثابت

1312272.598

0.677

0.504

نسبة المستحقات

-35093797.847

-3.635

0.001

Y = 1312272.598-35093797.847x2

معامل االرتباط

-0.580

معامل التحديد

0.337

ـدالمع َّـدل=،0.337وىـذايعنـيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحداريتضـحأنمعامـلالتحدي ُ

%33.7مــنالتغيــرفــيالقيمــةاالقتصــاديةالمضــافة(المتغيــرالتــابع)تَـ َّـمتفســيرهمــنخــبللدرجــة

َّ ُّ
حاسـ ـ ـ ـبي(المتغي ـ ـ ــرالمس ـ ـ ــتقل).كم ـ ـ ــاأنقيم ـ ـ ــةاالختب ـ ـ ــار
الم َ
ممارس ـ ـ ــةالش ـ ـ ــركةلسياس ـ ـ ــةالـ ـ ـ ـت َحفظ ُ

،-3.635=Tوالقيم ـ ــةاالحتمالي ـ ــة().Sigتس ـ ــاوي،0.001وى ـ ــيأق ـ ــلم ـ ــنمس ـ ــتوىالدالل ـ ــة
،α≥0.05وىذايدلعمىوجودأثرذيداللةإحصائيةلدرجةممارسـةشـركاتقطـاعالخـدمات
المسـ ــاىمةالعامـ ــةالمدرجـ ــةفـ ــيبورصـ ــةفمسـ ــطينلسياسـ ــةال ـ ـتَّ َ ُّ
حاسـ ــبي،مقاس ـ ـاًب ـ ــ(نسـ ــبة
الم َ
حفظ ُ
المستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبـلاألحـداثغيـرالعاديـةوالعمميـاتغيـرالمسـتمرة)عمىالقيمـة

االقتصاديةالمضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :
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Y = 1312272.598-35093797.847x2
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةالثانية،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعالخدمات المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05
ومنخبللنتائجالفرضيتينالفرعيتينيمكنرفضالفرضيةالرئيسةالثالثة ،وعميويوجدأثر
ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسةشركات القطاعالخدماتي المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة 
الم َ
فمسطينلسياسةالت َحفظ ُ

الفرضية الرئيسة الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات قطاع التأمين
َّ ُّ
حاسبي عمى القيمة االقتصادية
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

المضافة.

الختبارىذهالفرضيةتََّمتقسيمياإلىعددمنالفرضياتالفرعيةواختبارىافيمايمي :
 .5اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعالتأمين المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".

بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

السوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافة،ويوضحالجدولرقم()5.8أنالعبلقةسالبة،ممايعنيأن

العبلقةبينكلمن(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)لشركاتقطاعالتأمينالمساىمةالعامةالمدرجة
في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة عكسية ،مما يعني أن العبلقة بين ممارسة
حاسبي ،مقاساًبـ(القيمةالدفترية
شركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمتَّ َحفُّ ُ
ظالم َ

إلىالسوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافةىيعبلقةطردية،وحيثإنمستوىالداللةاإلحصائية
لمعامل االرتباط أقل من  ،0.05فإن ذلك يعني وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساًبـ(القيمةالدفترية
ظالم َ
شركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ

إلىالسوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافة.ممايتوافق وسموكالعبلقةبينالمتغيرينفيبورصة
فمسطينبشكلعام،وىذايؤكددورالتَّ َحفُّظفيزيادةالقيمةاالقتصاديةلشركاتقطاعالتأمين .
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جدول رقم  :)5.8نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ

حاسبي ،مقاساً با القيمة الدفترية إلى السوقية) عمى القيمة االقتصادية المضافة لقطاع التأمين
الم َ
ُ
معامالت االنحدار قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
القيمة االقتصادية المضافة
المقدار الثابت

23638803.941

6.182

0.000

القيمة الدفترية إلى السوقية

-20531779.089

-5.410

0.000

Y = 23638803.941-20531779.089x1

معامل االرتباط

-0.822

معامل التحديد

0.676

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.:;:وىذايعنيأن
منخبللنتائجتحميلاالنحدار ،يتضحأن
ُ

%:;.:منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة(المتغيرالتابع)تََّمتفسيرهمنخبللدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي (المتغيرالمستقل).كماأنقيمةاالختبار،-9.131= Tوالقيمة
الم َ
الشركةلسياسةالت َحفظ  ُ

االحتمالية ().Sigتساوي، 0.000وىيأقلمنمستوىالداللة، α ≥ 0.05وىذايدلعمىوجود

أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات قطاع التأمين المساىمة العامة المدرجة في بورصة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية)عمى القيمة االقتصادية
الم َ
فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

المضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :

Y = 23638803.941-20531779.089x1
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةاألولى،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً
الم َ
شركاتقطاعالتأمين المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
عندمستوىداللة .0.05

بـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة

 .6اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعالتأمين المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".
بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية
اإلجمالية إلى 
المضافة،ويوضحالجدولرقم()5.9أنالعبلقةموجبة؛ممايعنيأنالعبلقةبينكلمن(نسبة
المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) لشركات
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المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة طردية ،وحيث إن
انخفاض (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير
المستمرة) دليل عمى التَّ َحفُّظ ،فإن ذلك يعني أن العبلقة بين ممارسة شركات المساىمة العامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساًبـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباح

ظالم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية المضافة ىي عبلقة
عكسية ،وحيث إن مستوىالداللة اإلحصائية لمعامل االرتباط أكبر من  ،0.05فإن ذلك يعني
عدموجود عبلقةذاتداللةإحصائيةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصة
فمسطينلمتَّ َحفُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغير
ظالم َ
ُ

.ويرجعالباحثتناقضىذهالعبلقة
العاديةوالعممياتغيرالمستمرة)والقيمةاالقتصاديةالمضافة ُ
معسموكالعبلقةبينالمتغيرينفيالبورصة إلىاالعتماد الكبيرليذاالقطاععمىالمستحقات؛

ممايجعلالمقياسالمعتمدعمىالمستحقاتغيردالفيقياسالتَّ َحفُّظفيىذاالقطاع .
جدول رقم  :)5.9نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ
حاسبي ،مقاساً بالمستحقات عمى القيمة االقتصادية المضافة لقطاع التأمين
الم َ
ُ
القيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
المقدار الثابت

4856544.610

1.735

0.105

نسبة المستحقات

14486095.231

0.515

0.614

Y = 4856544.610+ 14486095.231x2

معامل االرتباط

0.136

معامل التحديد

0.019

معاملالتحديدالم َّ
عدل==،0.05وىذايعنيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحداريتضحأن
ُ

=%5.منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة (المتغيرالتابع)تََّم تفسيرهمنخبللدرجة ممارسة
الشركة لسياسة التَّ َ ُّ
حاسبي (المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،0.515 = Tوالقيمة
الم َ
حفظ  ُ

االحتمالية ().Sigتساوي، 0.614وىيأكبرمنمستوىالداللة ، 0.05وىذايدلعمىعدموجود
أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات قطاع التأمين المساىمة العامة المدرجة في بورصة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث
الم َ
فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
غير العادية والعمميات غير المستمرة)عمى القيمة االقتصادية المضافة ،وذلك وفق معادلة االنحدار

التالية :
Y = 4856544.610+ 14486095.231x2
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وبالتاليتََّمقبولالفرضيةالفرعيةالثانية،وعميواليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً
الم َ
شركاتقطاعالتأمين المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ  ُ
بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة)عمى

القيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

منخبللنتائجالفرضيتينالفرعيتينيمكنرفضالفرضيةالرئيسةالرابعة ،وعميويوجدأثرذوداللة
إحصائيةلدرجةممارسةشركات قطاعالتأمين المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة 
الم َ
الت َحفظ ُ

الفرضية الرئيسة الخامسة:اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتقطاعاالستثمار
َّ ُّ
حاسبي عمى القيمة االقتصادية
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

المضافة.

تقسيمياإلىعددمنالفرضياتالفرعيةواختبارىافيمايمي :

الختبارىذهالفرضيةتََّم
 .7اختبار الفرضية الفرعية األولى التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعاالستثمارالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ ُ
مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".

بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

ويوضحالجدولرقم()5.10أنالعبلقةسالبة؛ ممايعني

السوقية) والقيمةاالقتصاديةالمضافة ،

أن العبلقة بين كل من (القيمة الدفترية إلى السوقية) لشركات المساىمة العامة المدرجة في
بورصةفمسطينوقيمتيااالقتصاديةالمضافةعكسية،وحيثإنانخفاضنسبة(القيمةالدفترية
إلىالسوقية) دليلعمىالتَّ َحفُّظ ،فإنذلكيعنيأن العبلقةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية) والقيمة
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

االقتصاديةالمضافةىيعبلقةطردية،وحيثإنمستوىالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباطأقل
من،0.05فإنذلكيعنيوجودعبلقةذاتداللةإحصائيةبينممارسةشركاتالمساىمةالعامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية) والقيمة
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

االقتصاديةالمضافة.ممايتوافقوسموكالعبلقةبينالمتغيرينفيبورصةفمسطينبشكلعام،
وىذايؤكددورالتَّ َحفُّظفيزيادةالقيمةاالقتصاديةلشركاتقطاعاالستثمار .
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ُّ
حاسبي،
الم َ
جدول رقم  :)5.10نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفظ ُ
مقاساً با القيمة الدفترية إلى السوقية) عمى القيمة االقتصادية المضافة لقطاع االستثمار

القيمة االقتصادية المضافة

معامالت االنحدار

قيمة اختبار T

القيمة االحتمالية

المقدار الثابت

-259064.425

-0.304

0.767

القيمة الدفترية إلى السوقية

-846172.314

-2.098

0.062

Y = -259064.425-846172.314x1

معامل االرتباط

-0.553

معامل التحديد

0.306

معاملالتحديدالم َّ
عدل=،0.7:0وىذايعنيأن
ومنخبللنتائجتحميلاالنحدار،يتضحأن
ُ

%70.:منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة(المتغيرالتابع)تََّمتفسيرهمنخبللدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي(المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،-2.098 = Tوالقيمة
الم َ
الشركة لسياسة الت َحفظ  ُ

االحتمالية ().Sigتساوي، 0.000وىيأقلمنمستوىالداللة، α ≥ 0.05وىذايدلعمىعدم
وجودأثر ذي داللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتقطاعاالستثمار المساىمةالعامةالمدرجةفي
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (القيمة الدفترية إلى السوقية)عمى القيمة
الم َ
بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

االقتصاديةالمضافة،وذلكوفقمعادلةاالنحدارالتالية :

Y = -259064.425-846172.314x1
وبالتاليتََّم رفضالفرضيةالفرعيةاألولى،وعميويوجد أثر ذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

حاسبي،
شركات قطاع االستثمار المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة التَّ َحفُّظ  ُ
الم َ
مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلىالسوقية)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

 .8اختبار الفرضية الفرعية الثانية التي تنص عمى ":اليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة
َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركاتقطاعاالستثمارالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسةالت َحفظ ُ
مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة".
بغرض اختبار ىذه الفرضية تََّم استخدام تحميل االرتباط بين كل من درجة ممارسة شركات

َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات
الم َ
المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لمت َحفظ ُ

اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية

المضافة،ويوضحالجدولرقم()5.11أنالعبلقةسالبة؛ممايعنيأنالعبلقةبينكلمن(نسبة
المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) لشركات
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المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين وقيمتيا االقتصادية المضافة عكسية ،وحيث إن
انخفاض (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير
المستمرة) دليل عمى التَّ َحفُّظ ،فإن ذلك يعني أن العبلقة بين ممارسة شركات المساىمة العامة
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساًبـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباح
ظالم َ
المدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ
قبل األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية المضافة ىي عبلقة
طردية،وحيثإنمستوىالداللةاإلحصائيةلمعاملاالرتباطأكبرمن،0.05فإنذلكيعنيعدم
وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة
فمسطينلمتَّ َحفُّ
حاسبي ،مقاساً بـ(نسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغير
ظالم َ
ُ
العادية والعمميات غير المستمرة) والقيمة االقتصادية المضافة .مما يتوافق وسموك العبلقة بين
المتغيرين في بورصة فمسطين بشكل عام ،وىذا يؤكد دور التَّ َحفُّظ في زيادة القيمة االقتصادية

لشركاتقطاعاالستثمار .إالأنضعفالداللةاإلحصائية قديرجعمنوجيةنظرالباحثإلى
صغرعينةالشركاتفيىذاالقطاع .
جدول رقم  :)5.11نتائج تحميل االرتباط ) (Pearsonواالنحدار الخطي البسيط أل ثر التَّ َحفُّظ
حاسبي ،مقاساً بالمستحقات عمى القيمة االقتصادية المضافة لقطاع االستثمار
الم َ
ُ
قيمة اختبار  Tالقيمة االحتمالية
القيمة االقتصادية المضافة معامالت االنحدار
المقدار الثابت

-2244935.666

-4.270

0.002

نسبة المستحقات

-4910241.446

-0.979

0.351

Y = -2244935.666-4910241.446X2

معامل االرتباط

-0.296

معامل التحديد

0.087

معاملالتحديدالم َّ
عدل=;<،0.0وىذايعنيأن
منخبللنتائجتحميلاالنحداريتضحأن
ُ

;%<.منالتغيرفيالقيمةاالقتصاديةالمضافة (المتغيرالتابع)تََّم تفسيرهمنخبللدرجة ممارسة
َّ ُّ
حاسبي(المتغير المستقل) .كما أن قيمة االختبار  ،0.955 = Tوالقيمة
الم َ
الشركة لسياسة الت َحفظ  ُ

االحتمالية ().Sigتساوي، 0.000وىيأكبرمنمستوىالداللة ، α ≥ 0.05وىذايدلعمىعدم
وجودأثر ذي داللةإحصائيةلدرجةممارسةشركاتقطاعاالستثمار المساىمةالعامةالمدرجةفي
َّ ُّ
حاسبي ،مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل
الم َ
بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
األحداث غير العادية والعمميات غير المستمرة)عمى القيمة االقتصادية المضافة ،وذلك وفق معادلة

االنحدارالتالية :
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Y = -2244935.666-4910241.446X2
وبالتاليتََّمقبولالفرضيةالفرعيةالثانية،وعميواليوجدأثرذوداللةإحصائيةلدرجةممارسة

َّ ُّ
حاسبي،
الم َ
شركات قطاع االستثمار المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ
مقاساً بـ (نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير

المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافةعندمستوىداللة .0.05

ومنخبللنتائجالفرضيتينالفرعيتينيمكنرفضالفرضيةالرئيسةالخامسة؛وعميويوجدأثرذوداللة
إحصائيةلدرجةممارسةشركاتقطاعاالستثمارالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلسياسة
َّ ُّ
حاسبيعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة 
الم َ
الت َحفظ ُ
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الفصل الصادط
اليتـــائج والتوصيــــات
 5.1ذًٍٓد
 5.1انُرائح
 5.2انرٕصٍاخ
 5.3دزاظاخ يمرسدح

1.1

تمهيد
بعداستعراضاإلطارالنظريلكلمنمتغيراتالدراسة،تََّم إجراءالدراسةالميدانية،واختبار

فرضياتالدراسة،وبالتاليتََّمالتوصلإلىالنتائجوالتوصياتالتالية :
1.1

النتائج
بناءعمىماتََّم بيانوفيالفقراتالسابقةمنتحميللبياناتالدراسة ،واختبارالفرضيات ،فإنو

يمكنالخروجبالنتائجاآلتية :
.5

تراوح مستوى التَّ َحفُّظ لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين باستخدام القيمة الدفترية إلى

)،وكانأكثرالقطاعاتتَحفُّظاًىوقطاعالتأمينوأقميا

القيمةالسوقيةبين(;5.=7:،0.=:

تَحفُّظاًىوقطاعاالستثمار .
.6

ُرغمأنمتوسطنسبةالمستحقاتاإلجماليةإلىاألرباحقبلاألحداثغيرالعاديةوالعمميات
غير المستمرة لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين ،سالبة وتراوح بين (- ،0.0;5-

،)0.0<:فإنواليتوفرمبدأاستم اررية المستحقاتالسالبةعبرفترةزمنيةطويمة؛ مماينفي
َّ ُّ
حاسبي،وعميوفبليمكنالقولإنالشركاتالمدرجةفيبورصةفمسطينتتبع
الم َ
صفةالت َحفظ ُ

.7

سياساتمحاسبيةمتحفظة .
ُ

ممارسةشركاتالمساىمةالعامةمنشأنوالتأثيرإيجابياً عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة،

بينت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لدرجة ممارسة شركات المساىمة العامة
حيث َّ
َّ ُّ
حاسبي ،وفق مقياسي (القيمة الدفترية إلى
الم َ
المدرجة في بورصة فمسطين لسياسة الت َحفظ  ُ

السوقية ،نسبة المستحقات اإلجمالية إلى األرباح قبل األحداث غير العادية والعمميات غير
المستمرة)عمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
.8

العبلقة بين ممارسة شركات كل من (قطاع الصناعة ،قطاع الخدمات ،قطاع التأمين)،
َّ ُّ
حاسبي،مقاساًبـ(القيمةالدفتريةإلى
ظالم َ
المساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلمت َحف ُ

السوقية)والقيمةاالقتصاديةالمضافةطردية،لكنياغيردالةإحصائياًفي(قطاعاالستثمار).



93

 1.1التوصيات
بناءعمىماتوصمتإليوالدراسةمننتائجيمكناقتراحالتوصياتاآلتية :
.5

استناداً إلى نتائج الدراسة التي تشير إلى انخفاض مستوى التَّ َحفُّظ في القوائم الماليةالصادرة عن
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين ،يوصي الباحثبضرورة تفعيل الدور

الذي تقوم بو الييئة المشرفة عمى السوق المالي،بيدف تفعيل الرقابةعمى عممية اإلقرار المالي
والزام الشركات بزيادة مستويات التَّ َحفُّظ وضمن مستويات معقولةمن شأنيا أن تزيد من موثوقية

المعمومات المعروضة والمتاحة لمستخدمي القوائم الماليةكافة .
.6

يتوجب عمى مدقق الحسابات الخارجي أن يبدي رأيو بشكل واضح بمستوى التَّ َحفُّظ لدىالشركات
َّ

محل التدقيق ،حيث ُيظير رأيو مدى كفاية مستوى التَّ َحفُّظ داخل القوائم الماليةالمنشورة،وما
لذلك من أثر إيجابي عمى زيادة جودة التقارير المالية الصادرة عن الشركات.

.7

يتوجب عمى إدارة السوق المالي الفمسطيني وبالتعاون مع الجيات المينية والحكومية ذات
َّ
العبلقة ،عقد المزيد من ورشات العمل والندوات الفنية المتخصصة ،بيدف توجيو إدارات
الشركات المساىمة العامة الفمسطينية إلى االلتزام بالمستوى المقبول لمتحفظ داخل القوائم
والتقارير المالية المنشورة .

.8

وضع حدود لنسبة الممكية اإلدارية في الشركات المساىمة ،بما يحقق تقارب المصالح بيناإلدارة
وحممة األسيم ،ويسيم في تقييد السموك النفعي لئلدارة في اختيار السياساتالمحاسبية ،والحد
َّ ُّ
حاسبي واختبلف المصالح بين اإلدارة
الم َ
من أثر تزايد نسبة الممكية في زيادة درجة الت َحفظ  ُ
والمساىمين ،ومن ثََّمزيادة تكاليف الوكالة.

 1.1دراسات مقترحة:
 .5مدىتطبيقشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبورصةفمسطينلقواعدحوكمةالشركات،
وأثرذلكعمىتقييمياالماليباستخداممدخلالقيمةاالقتصاديةالمضافة .
 .6أثر درجة اإلفصاح المحاسبي لدى شركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطين
لقواعدحوكمةالشركاتعمىالقيمةاالقتصاديةالمضافة 

94

المراجع

أوالً -المراجع العربية:

 .1إبراىيم،نبيل("،)2012أثرنماذجوقواعداإلفصاحالمحاسبيالمستحدثةعمىكفاءةسوق

األوراقالماليةالمصرية،أكاديميةالشروق،المعيدالعاليلمحاسباتوتكنولوجياالمعمومات"،

.2

.3

.4
.5

.6

 http://shams.academia.edu/wwwdrnabil4362wordpresscom
األرضي،محمد(")2008تقييموتطويراإلطارالفكريالمشتركلممحاسبةالماليةالصادر
عن مجمس معايير المحاسبة الدولية  IASBمجمس معايير المحاسبة المالية ،FASB

مجمةالدراساتالماليةوالتجارية،كميةالتجارة،جامعةبنيسويف،ع،3مصر.

إقبال ،عمر والقضاة ،مأمون (" )2014أثر األزمات المالية عمى دعم سياسة التَّ َحفُّظ

حاسبي  :دراسة في الشركات الصناعية المساىمة األردنية" ،مجمة جامعة النجاح
الم َ
ُ

لؤلبحاث–العموماإلنسانية،مج،28ع،4فمسطين .

بحري،ىشام(")2012مقاييساألداءالمبنيةعمىالقيمةمنوجيةنظرالمساىم:بين

النظريةوالتطبيق"،مجمةأداءالمؤسساتالجزائرية،العدد .1

برىوم،فضل("،)2016استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداءالمالي

لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاإلسبلمية،
غزة،فمسطين .

َّ ُّ
حاسبي في الحد من اآلثار السمبية لؤلزمة
الم َ
الجارحي ،ىاني (" )2013دور الت َحفظ ُ
المالية العالمية" ،مجمة المدير الناجح ،قسم المحاسبة والمراجعة ،كمية التجارة ،جامعة

.7

السويس،مصر .

أبوجراد،رجب(")2015العبلقةبينالتَّ َحفُّظفيالسياساتالمحاسبيةوالحاكميةالمؤسسية
وأثرىما عمى جودةاإلفصاح عنالبيانات المالية لممصارفالمحمية المدرجة في بورصة

فمسطين"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،كميةالتجارة،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطين .
<.

الجعبري،مجدي("،)6050اإلفصاحالمحاسبيفيضوءالمعاييرالمحاسبيةالدولية-
دراسةميدانيوعمىالشركةالسعوديةلمصناعاتاألساسية(سابك)شركةمساىمةسعودية"،

.9

 http://rooad.net/uploads/news/ifsah.doc

الجعيدي ،عمر"،مدىاختبلف العبلقة لكلمن  ROAو EVAمع العوائد غيرالعادية
لؤلسيموتأثرالعبلقةبنوعالقطاعوالحجم"،مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية

واإلدارية،المجمد،1العدد .2014،23

95

 .10جنيدي ،محمد ( " )2004أثر الدور التعاقدي لممعمومات المحاسبية عمى درجة التَّ َحفُّظ

حاسبي وانعكاس ذلك عمى إدارة األرباح – دراسة تحميمية" ،المجمة العممية لمتجارة
الم َ
ُ
والتَ َّمويل،كميةالتجارة،جامعةطنطا،ع،2مصر.

 .55حال ،نيفين" ،استخدام مدخل القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء المحاسبي
لمشركات"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةبورسعيد،مصر .2014،
 .12أبوخزانة،إيياب(")2011أثرىيكلرأسالمالوأجلالديونعمىالتَّ َحفُّ
حاسبي
ظالم َ
ُ
بالشركاتالمقيدةبالبورصةالمصرية"،كميةالتجارة،جامعةكفرالشيخ،مصر .

 .13الخولي،ىالة(")2001دراسةتحميميةانتقاديةلمقياسالقيمةاالقتصاديةالمضافةكأحد
االتجاىات الحديثة في مجال قياس وتقييم األداء في منشآت األعمال" ،مجمة المحاسبة

واإلدارةوالتأمين،العدد .56

َّ ُّ
حاسبيبالتطبيقعمىالشركات
ظالم َ
 .14أبوالخير،مدثر(")2008المنظورالمعاصرلمت َحف ُ
المتداولةفيسوقاألسيمالمصرية"،المجمةالعمميةلمتجارةوالتَ َّمويل،كميةالتجارة،جامعة

طنطا،ع،1مصر .

 .15الدىراوي ،كمال (" )2001دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة" ،الدار الجامعية،
مصر.

َّ ُّ
حاسبي بالقوائم المالية في
الم َ
 .16راشد ،محمد (" )2010دراسة وتحميل نماذج قياس الت َحفظ ُ

إطارااللتزامبالمعاييرالمحاسبيةالدوليةلتقييمأثرهعمىتكمفةالتَ َّمويلبالممكيةواالقتراض
–  دراسةتطبيقيةعمىجميوريةمصرالعربية"،رسالةدكتوراةغيرمنشورة،كميةالتجارة،

جامعةاإلسكندرية،مصر .

َّ ُّ
حاسبيعمىجودةالمحتوىاإلعبلميلمتقرير
ظالم َ
 .17رزق،إسبلم(")2008قياسأثرالت َحف ُ
المالي في سوق األوراق المالية – دراسة ميدانية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم

المحاسبةوالمراجعة،كميةالتجارة،جامعةقناةالسويس،مصر .

َّ ُّ
حاسبيمنمنظورالمستخدم– دراسةنظرية
ظالم َ
 .18الرشيدي،ممدوح(")2011تقييمالت َحف ُ

وميدانية"،مجمةالبحوثالتجاريةالمعاصرة،كميةالتجارة،جامعةسوىاج،مج،25ع،2

مصر .

 .19الزبيدي،حمزةوالكيبلني،قيس(")2005إعادةىيكمةنظماإلدارةالماليةباستخداممعيار
القيمة االقتصادية المضافة – دراسة تحميمية لعينة من الشركات الصناعية المدرجة في
بورصةعمانلؤلوراقالمالية"،المجمةاألردنيةلمعمومالتطبيقية،مج،8ع .1

96

َّ ُّ
حاسبيبالتقاريرالماليةوتكمفة
ظالم َ
 .20سعدالدين،إيمان(")2015تحميلالعبلقةبينالت َحف ُ
رأسالمالوأثرىاعمىقيمةالمنشأة"،مجمةالمحاسبةوالمراجعة .AUJAA

َّ ُّ
حاسبيبالتقارير الماليةوتكمفة
ظالم َ
 .65سعدالدين،إيمان("،)4102تحميل العبلقة بين الت َحف ُ

رأس المال وأثرىا عمى قيمة المنشأة"،مجمة المحاسبة والمراجعة .786-6==،AUJAA

 .66سعدالدين،حامد("،)4104أثر اإلفصاح عن األصول غير الممموسة عمى بياناتالقوائم
المالية في المصارف السودانيةبالتطبيق عمى بنك امدرمان الوطني"،رسالةماجستيرغير
منشورة،جامعةالبحراألحمر،مصر .
 .23سميمان،أحمد(")2012دراسةاختباريةلفاعميةنموذج Basuلقياسالتَّ َحفُّ
حاسبي
ظالم َ
ُ
ألرباحمنظماتاألعمالفيسوقاألوراقالمالية"،مجمةالبحوثالماليةوالتجارية،كمية

التجارة،جامعةبورسعيد،ع،2مصر .

 .68السويداوي ،محمد ( " ،)4103الحاكمية المؤسسية وأثرىا عمى مستوى اإلفصاح في
المعمومات المحاسبية -دراسة ميدانية عمى الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان"،
رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةالزرقاء،األردن .
 .25سويسي،ىواري(")2010دراسةتحميميةلمؤشراتقياسأداءالمؤسساتمنمنظورخمق
القيمة"،مجمةالباحث،جامعةورقمة،الجزائر،عدد .2010-2009/7

 .26شبمي،عبدالمحسن(")2009استخداممدخلالقيمةاالقتصاديةالمضافةفيتقييماألداء
الماليوالتشغيميفيالوحداتاالقتصادية"،مجمةالعموماالقتصادية.

َّ ُّ
حاسبي
ظالم َ
 .27شتيوي،أيمن(")2010تأثيرمخاطرالدعاويالقضائيةعمىممارساتالت َحف ُ

في الشركات المتيمة بالتبلعب بالتطبيق عمى سوق األسيم المصري" ،مجمة اإلدارة
العامة،كميةإدارةاألعمال،جامعةالممكسعود،مج،59ع،4السعودية .

 .28الشرقاوي،أشرف(")2006العبلقةبينالقيمةاالقتصاديةالمضافةوعوائداألسيم–دراسة

عمميةالختبارمزاعمنظرية"،مؤتَ َّمرأسواقاألوراقالماليةوالبورصات،جامعةاإلمارات

العربيةالمتحدة،المجمدالثاني .

 .29الشرقاوي ،منى(" )2012إطار مقترح لتفعيل دور مراقبي الحسابات في مجال التَّ َحفُّظ

حاسبي في ضوء معايير التقارير الدولية  -IFRSدارسة ميدانية" ،المجمة العممية
الم َ
ُ
لبلقتصادوالتجارة،مصر،ع،1مصر .

97

َّ ُّ
حاسبي في الشركات
الم َ
 .30شطناوي ،أحمد (" )2013العوامل المؤثرة عمى درجة الت َحفظ ُ
المساىمة العامة األردنية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد

والعموماإلدارية،جامعةاليرموك،األردن .

َّ ُّ
حاسبي في التقارير المالية في الحد من
الم َ
 .10شقور ،عمر فريد (" ،)4104دور الت َحفظ ُ

ممارسة إدارةاألرباحفي الشركات االستخراجية األردنية"Journal of Business & ،

،Managementص .047-001
الضب،عميوعياد،سيديامحمد"،تكمفةرأسالمالومؤشراتإنشاءالقيمة"،مجمةأداء
.76
ّ
المؤسساتالجزائرية،العدد .2012،2

 .33عبدالمجيد،حميده(")2013قياسمستوىالتَّ َحفُّ
حاسبيوالعواملالمؤثرةعميوفي
ظالم َ
ُ
التقاريرالماليةالمنشورةلمشركاتالمسجمةبسوقالمالالمصري–دراسةنظريةوتطبيقية،

الفكرالمحاسبي،قسمالمحاسبة،كميةالتجارة،جامعةعينشمس،مج،15ع،1مصر .

َّ ُّ
حاسبيفي
ظالم َ
 .34عبدالممك،أحمد(")2012أثرقواعدحوكمةالشركاتعمىدرجةالت َحف ُ
القوائمالماليةالمنشورةلمشركاتالمسجمةبسوقالمالالمصري–دراسةنظريةوتطبيقية"،

الفكرالمحاسبي،قسمالمحاسبة،كميةالتجارة،جامعةعينشمس،مج،15ع،1مصر .

 .35عمي،مقبل(")2010دراسةلنموذجالقيمةاالقتصاديةالمضافةكأداةمكممةألدواتتقويم
أداء الشركات الصناعية والتعديبلت المقترحة الحتسابيا– دراسة تطبيقية" ،رسالة دكتوراه

غيرمنشورة،كميةاإلدارةواالقتصاد،جامعةحمب .

َّ ُّ
حاسبيفيمعاييرالمحاسبة
ظالم َ
 .36عوض،آمال(")2010دراسةواختبارمدىتأثيرالت َحف ُ

المصريةعمىجودةالتقاريرالماليةلمشركاتالمسجمةبالبورصةالمصرية"،المجمةالعممية

لبلقتصادوالتجارة،كميةالتجارة،جامعةعينشمس،ع،2مصر .

 .15الفضل،مؤيدوالزبيدي،فراسوراضي،نوال("،)4102العبلقة بين كفاءة مجمس اإلدارة
وجودة اإلفصاح المحاسبي في ضوء نظرية الوكالة  -دراسة اختيارية لحالة العراق"،
المنظمةالعربيةلمتنميةاإلدارية،جامعةالدولالعربية .
 .16فؤاد ،ريمون ميبلد ("،)4104أثر االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية
َّ ُّ
حاسبي وجودة التقارير المالية -دراسة تطبيقية" ،مجمة

(
الم َ
 )IAS/IFRSعمى الت َحفظ ُ
الفكرالمحاسبي،العددالثاني،جامعةعينشمس.

98

 .39فبلتة ،إكرام والخيال ،توفيق (" )2010قياس العبلقة بين القيمة االقتصادية المضافة
والعائد عمى األسيم في الشركات السعودية – دراسة تطبيقية" ،كمية االقتصاد واإلدارة،
جامعةالممكعبدالعزيز،جدة،المممكةالعربيةالسعودية .
 .40قدومي ،ثائر وكيبلني ،قيس ،والعمارنة ،أسماء (" )2012أييما أكثر قدرة عمى تفسير
التغيرفيالقيمةالسوقيةلؤلسيمأىيالقيمةاالقتصاديةالمضافة EVAأممعاييرتقييم

األداءالتقميدية– دراسةتطبيقيةعمىشركاتالمساىمةاألردنية"،المجمةاألردنيةلمعموم

التطبيقية،المجمدالرابععشر،العدداألول .

 .41كيوان ،راندا (" )2010أثر ىيكل دخول المديرين عمى القيمة االقتصادية المضافة في
المنشآتالمصرية–دراسةتطبيقية"،مجمةالبحوثالتجارية،مج،32ع.1

 .42لولو ،شعبان (" )2015قدرة مؤشرة القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء
التقميدية عمى تفسير التغير في القيمة السوقية لؤلسيم– دراسة تطبيقية عمى الشركات
المدرجةفيبورصةفمسطين"،كميةالتجارة،قسمالمحاسبةوالتَ َّمويل،الجامعةاإلسبلمية،
غزة،فمسطين .

 .43لولو ،شعبان (" ،)2016قدرة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة مقابل مؤشرات األداء
التقميدية عمى تفسي التغير في القيم السوقية لؤلسيم – دراسة تطبيقية عمى الشركات
المدرجةفيبورصةفمسطين"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،الجامعةاإلسبلمية،غزة .

 .44محسن ،حسين جميل ( ،)2016بعنوان" :تأثير آليات حوكمة الشركات في ممارسات
َّ ُّ
حاسبي"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةبغداد .
ظالم َ
الت َحف ُ

 .89ابنمراد،زينب("،)2014مساهمة مؤشر القيمة االقتصادية المضافة في تقييم األداء
المالي لمؤسسات القطاع الخاص بالجزائر"،رسالةماجستيرغيرمنشورة،جامعةقاصدي
مرباح،الجزائر.
 .46ابنمراد،عمي(")2013دراسةلنموذجالقيمةاالقتصاديةالمضافةكأداةمكممةألدوات
تقويمأداءالشركاتالصناعيةوالتعديبلتالمقترحةالحتسابيا"،جامعةدمشق،سوريا .

 .47مطاوع ،محمد (" )2009دور حوكمة الشركات في تعظيم قيمة المنشأة – دراسة نظرية
تطبيقية"،مجمةآفاقجديدة،كميةالتجارة،جامعةالمنوفية .

< .8مطر ،محمد (" )5==7تقييم مستوى اإلفصاح المنصوص عمييا في أصول المحاسبة
الدولية"،مجمةدراساتالجامعةاألردنية،المجمد،560العدد،7ص.56;-55:

99

 .27مميجي ،مجدي (" ،)4102أثر ىيكل الممكية وخصائص مجمس اإلدارة عمى التَّ َحفُّظ
حاسبيفي التقارير المالية -دليل من البيئة المصرية"،المجمة العمميةلمتجارةوالتَ َّمويل،
الم َ
ُ
جامعةطنطا،مجمد(،)0العدد( .112–424،)0

 .50الميتدي،غدير(")2015استخداممؤشراتتقييماألداءالماليةالتقميديةوالقيمةاالقتصادية
لقياسالتغيرفيالقيمةالسوقيةلؤلسيم–دراسةحالةبنكفمسطين"،رسالةماجستيرغير

منشورة،كميةالتجارة،قسمالمحاسبةوالتَ َّمويل،الجامعةاإلسبلمية،غزة،فمسطين.

 .95الميندي ،محمد  وصيام ،وليد (; " ،)600أثر اإلفصاح المحاسبي في التقارير المالية
السنويةالمنشورةعمىأسعاراألسيم– دراسةتطبيقيةفيالشركاتالصناعيةالمساىمة
المجمد،78العدد،6األردن .
العامةاألردنية"،مجمةدراساتالعموماإلداريةّ ،

َّ ُّ
حاسبيفيالقوائموالتقاريرالماليةوأثره
ظالم َ
 .96النجار،جميل("،)6058قياسمستوىالت َحف ُ
عمىالقيمةالسوقيةلمسيم– دراسةتطبيقيةعمىالشركاتالمساىمة العامة المدرجة في

بورصة فمسطين"،البمقاءلمبحوثوالدراسات،المجمد(;،)5العدد(،)6األردن .
 .53وادي،مدحت ("،)4114أثر التضخم عمى اإلفصاح المحاسبي لمقوائم المالية في الوحدات
االقتصادية الفمسطينية  -دراسة تحميمية تطبيقية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

اإلسبلمية،غزة .

 .54أبواليزيد،عماد(")2013دراسةمقارنةألثراستخداممؤشراتاألداءالتقميديةومؤشرات
القيمةاالقتصاديةالمضافةمعأسعاراألسيم"،المجمةالعربيةلمعموماإلدارية،المجمد،19

العدد.2
ثانياً :المراجع األجنبية
1. Ali Khan, Umair, Aleemi, Abdur Rahman, and Qureshi, Muhammad
Azeem, , 2016 ," Is Economic Value Added more associated with
stock price than Accounting Earnings?, Evidence from ", City
University Research Journal , Volume 06 Number 02, PP 204-216.
2. Beaver, W., and S. Ryan, 2000, "Biases and lags in book value and
their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book
return on equity", Journal of Accounting Research.
3. Caskey and Laux , 2015 " Corporate governance, accounting
" conservatism and manipulation
4. Chambers, A. (1995): An accounting thesaurus, 500 years of
accounting, Elsevier science.
100

5. Feltham, G. & Ohlson, J. (1996): Uncertainty resolution and the theory
of deprecation measurement, Journal of accounting research, Vol.34,
Autumn.
6. Francis, B., I. Hassan and W. Wu. (2013). The benefits of conservative
accounting to shareholders: evidence from the financial crisis,
Accounting Horizons, 27(2): 319-345.
7. Garcia Lara, J., B. Osma and F. Penalva. 2011. Conditional
conservatism and cost of capital, Review of Accounting Studies, 16:
247-271.
8. Givoly, D., C. Hayn,2000, " The changing time-series properties of
earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more
conservative?", Journal of Accounting and Economics, (29): 287320.
9. Lafond, R. & Watts, R. L. (2008): The information role of
conservatism, The accounting efficiency review, Vol.83, No.2.
10.Lafond, Rayan & Roychowdhury, Sugata (2008): Managerial
ownership and accounting conservatism, Journal of accounting
research, Vol.46, March.
11.Lee, J. 2011. The role of accounting conservatism in firm's financial
decisions, available at: http://ssrn.com/abstract=1718494.
12.Lee, Jimmy (2010): The role of accounting conservatism in Firms'
financial decisions, social science research network, November.
13.Shama, A. & Kumar, S., "Economic Value Added (EVA)-Literature
Review and Relevant Issues". International journal of economics
and finance, Vol. 2, No. 2, 2010.
14.Sirbu Alexei. "Economic Value Added (EVA) – Main Indicator In
Measuring The Value Creation Of The Target Corporation Inc. ".
IJRRAS, Vol. 12, No. 1, 2012.
15.Stoyu I. I., Kenneth L., Janis K. Z. "An Empirical Examination Of
Negative Economic Value Added Firms". The International Journal
of Business and Finance Research, Vol. 8, No. 1, 2014.
16.Tandung H., Guangming G., Anhtuan N." Integrating activity-based
costing with economic value added. " Journal of Investment and
Management Vol. 2, No. 3, 2013.
17.Warad, Heba & Al-Debi'e, Mamoun (2017), "The Impact of

Accounting Conservatism and Voluntary Disclosure on the
Cost of Capital of Industrial Companies in Jordan",
Accounting and Finance Research, Vol. 6, No. 1, pp 102101

118. Nezhad Milad, Darabi, Roya & Sarraf, Fatemeh (2016), "
Relation between Conditional and Unconditional Conservatism with
Investment Opportunities", Asian Social Science; Vol. 12, No. 5; pp
74-83.
18.Watts, Ross L. (2003): Conservatism in accounting, Part I:
Explanations and implications, Accounting Horizons, Vol.17, No.3.
19.Xia, Donglin & Zhu, Song (2009): Corporate governance and
accounting conservatism in China, China journal of accounting
research, Vol.2, Issue 2.
20.Xu, X., X. Wang and N. Han. 2012. Accounting conservatism, ultimate
ownership and investment efficiency, China Finance Review
International, 2(1): 53-77.
21.Ying Wang, Yaqi Wang , 2016 , "Economic Value Added, Corporation
Growth and Overinvestment—Based on State-Owned", corporations".
Modern Economy , Scientific research publishing ,Vol 14, pp 16401652.
22.Warad and Al-Debi'e, 2017 " Accounting Conservatism and Voluntary
Disclosure on the Cost of Capital of Industrial Companies in Jordan"
23.



102

