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الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى استكشاؼ مدى لجوء الشركات الفمسطينية المدرجة في بورصة فمسطيف إلى
ممارسو كؿ مف التحفظ المحاسبي و إدارة األرباح ،إضافة إلى اختبار طبيعة العالقة بينيما .تـ إجراء
الدراسة عمى بيانات تعود لعينة تتكوف مف  82شركو تغطي الفترة الممتدة مف  8102إلى  .8102لقياس
مدى التحفظ المحاسبي الممارس مف الشركات المكونة لمعينة ،استخدمت الدراسة نموذج المستحقات السالبة.
أما إدارة األرباح ،فقد تـ قياسيا باستخداـ نموذج جونز المعدؿ .وقد بينت النتائج أنو في الوقت الذي تمجأ فيو
الشركات الفمسطينية لممارسو إدارة األرباح ،فاف ممارستيا لمتحفظ المحاسبي ىو بمستويات متدنية .كما
كشفت النتائج أف العالقة بيف التحفظ المحاسبي وادارة األرباح ىي عالقة عكسية .وأكدت الدراسة عمى
ضرورة توعية المستثمريف بما يترتب مف آثار عمى ق ارراتيـ نتيجة عدـ االلتزاـ بالتحفظ المحاسبي .وأوصت
كذلؾ بضرورة اإلفصاح الكافي عف المستحقات غير التشغيمية والمستحقات االختيارية.
الكممات المفتاحية :جونز المعدؿ ،التحفظ المحاسبي ،إدارة األرباح.

The Relationship between Accounting Conservatism and Earnings
Management in the Palestinian Corporations Listed on PEX
Abstract
The study purpose is to explore the extent to which earnings management and
conservatism are practiced by the Palestinian corporations. Furthermore, it seeks to
test the relationship between them in the Palestinian setting. The study sample
consists of 28 companies listed on PEX during the period of 2014-2016.
Accounting conservatism is measured using negative accruals model, whereas
modified Jones model is employed to measure earning management. While results
report that Palestinian listed companies perform earnings management, they do not
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commit to acceptable level of accounting conservatism. A negative association is
found between accounting conservatism (the independent variable) and earnings
management (the dependent variable). The study recommendations assert the
importance of educating the investors about the effects of non-compliance with
conservatism on their decisions. It also recommends providing sufficient
disclosures about non-operating accruals and discretionary accruals .
Key words: accounting conservatism, earnings management.

المقدمة:
تعد القوائـ المالية مصدر المعمومات الرئيس لمتخذي الق اررات .ويمثؿ عنصر األرباح Earnings

أحد أىـ مكونات ىذه القوائـ ،كونو يعتبر مقياساً عاما ألداء الشركة .ونظ اًر ألىمية رقـ األرباح وأثره
الكبير عمى الق اررات التي يتخذىا مستخدمو المعمومات المحاسبية ،فإف إدارة الشركة تسعى لفيـ

البدائؿ المحاسبية المختمفة وفيـ أثرىا عمى الربح وباقي مكونات القوائـ عموما ( Fields et al.,

 ،)2001الستغالؿ ذلؾ في إيصاؿ صورة مستيدفة لمشركة مف شأنيا التأثير عمى ىذه الق اررات.

فوفقا لنظرية الوكالة  ،Agency Theoryتسعى اإلدارة إلى الوصوؿ لمصالحيا الخاصة ولو عمى
حساب مصالح المالكيف .إذ تستغؿ مرونة المعايير المحاسبية وعدـ تماثؿ المعمومات

 Information Asymmetryالمتوافرة لدييا مقارنة بتمؾ المتوافرة لدى المالؾ لتحقيؽ أىدافيا.
وتيدؼ اإلدارة مف وراء القياـ بذلؾ الى إعطاء المستثمريف صورة إيجابية عف أداء الشركة ،أو
بغرض التأثير عمى بعض العقود التي تقوـ بعض تفاصيميا عمى األرقاـ الواردة في قوائـ الشركة

( ،)Healy and Wahlen, 1999أو بيدؼ تحقيؽ المصالح الشخصية ألفرادىا ( Shipper,
 .)1989ومف ىنا ظيرت مشكمة إدارة األرباح .Earnings Management

حازت ظاىرة إدارة األرباح عمى اىتماـ خاص في الدراسات السابقة ،والتي حاولت تقديـ طرؽ
مالئمة لمحد منيا .ووفقا لمكثير مف الدراسات ،اعتبر التحفظ المحاسبي أحد الطرؽ التي تحد مف

ممارسة المنشآت إلدارة األرباح ،حيث يساىـ في تقميؿ مقدرة المنشأة عمى التأثير في قوائميا المالية
واظيارىا بشكؿ مغاير لمحقيقة.

يعني التحفظ المحاسبي عموما أخذ الحيطة والحذر عند االعتراؼ بقيـ اإليرادات واألصوؿ ( Givoly

 .)and Hayn, 2000و رغـ آثاره الواضحة عمى التطبيقات المحاسبية منذ سنوات طويمة ،إال أف
االىتماـ بو في ازدياد مطرد .وذلؾ بسبب زيادة الحاجة لقوائـ مالية أكثر تحفظا لمواجية اإلنتشار

الواسع لظاىرة إدارة األرباح ،إضافة إلى زيادة وتيرة الجدؿ بشأف التوجو العتماد القيمة العادلة
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كأساس مقبوؿ لتقييـ أصوؿ المنشآت (أبو الخير .)8112 ،حيث أف اعتماد المعالجات المتحفظة
يعزز مف شفافية القوائـ المالية ،و يقمؿ مف اآلثار المرافقة لمشكمة عدـ تماثؿ المعمومات المالية

( .)Ball et al., 2000بالمقابؿ ،يعتبره البعض عامالً مشوىاً لممعمومات الناتجة عف المعالجات
المحاسبية ،وبالتالي لممؤشرات المبنية عمى عناصر ىذه المعمومات .حيث يرى & Penman

 )Zhang (2002أف لجوء المنشآت لمممارسات المتحفظة يقود الى آثار سمبية عمى جودة الربح،

بسبب إمكانية مقابمة إيرادات الفترة مع بعض مصاريؼ الفترات القادمة ،بشكؿ يخفض مف مبمغ
الربح المفصح عنو ،ويؤدي إلى تكويف احتياطات سرية قد تستخدميا اإلدارة في تعظيـ أرباح الفترات

القادمة .كما أف المبالغة بالتحفظ قد يخفض مف فرص المحافظة عمى الخصائص التي يجب توفرىا
في المعمومات المترتبة عمى الممارسة المحاسبية كعدـ التحيز ،والقابمية لممقارنة ،واإلفصاح

( ،)Hendrikson& Breda,1992والتي يجب توفرىا في ىذه المعمومات لتكوف جديرة لإلعتماد
عمييا مف قبؿ مستخدمي معمومات المحاسبة عند اتخاذ ق ارراتيـ.
ىذه الدراسة تمقي الضوء عمى مفيومي إدارة األرباح والتحفظ وكيؼ تـ تناوليما في األدب

المحاسبي .ومف ثـ تعمؿ عمى استكشاؼ مستوى التحفظ المحاسبي لدى الشركات الفمسطينية مف
جية ،ومدى ممارستيا إلدارة األرباح مف جية أخرى .وأخيرا ،تقوـ بفحص العالقة بينيما.

مشكمة الدراسة وأهدافها:

جدؿ واسع دار حوؿ ظاىرة إدارة األرباح عمى المستوى الدولي ،حيث سعت الكثير مف الدراسات
إلى إلقاء الضوء عمى ىذه الظاىرة وابراز أثارىا عمى المعمومات الواردة في القوائـ المالية ،وبالتالي
عمى الق اررات التي يقوـ بيا مستخدمو ىذه المعمومات .كما اقترحت الدراسات السابقة مثؿ Watts,
2003; Chen et al., 2007; Lara et al., 2012; Lin &Tian, 2012; ; Abed et al.,

 ،2012سبال لمحد مف ىذه الظاىرة ،كاف إحداىا المجوء إلى التحفظ المحاسبي كونو يحد مف قدرة
الشركات عمى التأثير في حقائؽ القوائـ المالية .ىذه الدراسة تركز عمى العالقة بيف التحفظ
المحاسبي وادارة األرباح في الواقع الفمسطيني .حيث تسعى إلى معرفة مدى قدرة التحفظ المحاسبي

الذي تقوـ بو الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف عمى الحد مف لجوء ىذه الشركات إلى ممارسة

إدارة األرباح وذلؾ بعد قياس مستوى كؿ منيما .باختصار ،تسعى الدراسة إلى تقديـ إجابة لما يمي

من تساؤالت:

 -0ما مدى التزاـ الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف بالتحفظ المحاسبي؟
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-8ما مدى ممارسة إدارة األرباح مف قبؿ الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف؟
-3ىؿ ىناؾ عالقة بيف التحفظ المحاسبي و إدارة األرباح لدى الشركات المدرجة في بورصة
فمسطيف؟

فاليدؼ األساسي الذي تسعى الدراسة إلى تحقيقو يتحدد في فحص العالقة بيف مستوى ممارسو

الشركات إلدارة األرباح ومستوى التحفظ المحاسبي في الواقع الفمسطيني .يأتي ذلؾ بعد تسميط

الضوء عمى ىذيف المفيوميف ومناقشة طرؽ قياسيما وفقا لألدب المحاسبي.
أهمية الدراسة :

إف القياـ بمثؿ ىذه الدراسة لو أىمية كبيرة .فمف جية ،مف شأنو أف يساىـ في تعزيز فيـ واقع كؿ

مف إدارة األرباح والتحفظ المحاسبي في فمسطيف ،والعالقة بينيما ،خاصة بعد االنييارات التي طالت

مجموعو كبيرة مف الشركات العالمية .حيث يتزايد اىتماـ الجيات المختمفة ذات العالقة بنشاط
المنشآت بقوائميا المالية التي تعرض حصيمة ىذا النشاط .مما يتطمب إعداد قوائـ تمتاز بالمصداقية

والشفافية واالبتعاد عف التحيز والتدخؿ الشخصي ،وذلؾ عف طريؽ تبني إجراءات تحد مف إدارة
األرباح مف خالؿ تفعيؿ ممارسات متحفظة لمشركات الفمسطينية .ومف جية أخرى ،فاف ندرة
الدراسات ذات العالقة في سوؽ ناشئ يعاني مف عدـ االستقرار السياسي وعدـ كفاية البيئة

التنظيمية ،كالسوؽ الفمسطيني ،يعزز مف قيمة مثؿ ىذه الدراسة.

فيما يتبقى مف ىذه الدراسة ،سيتـ عرض توضيح لمفيوـ إدارة األرباح ومفيوـ التحفظ

المحاسبي ،واآلليات المستخدمة لممارستيما ،والطرؽ التي أبرزتيا الدراسات السابقة لقياسيما .بعد
ذلؾ سيتـ استعراض الدراسات التي فحصت العالقة بينيما في بيئات متنوعة .الجزء الذي يميو يمقي

الضوء عمى المنيجية التي اتبعت مف قبؿ الدراسة .أما الجزء األخير ،فيقدـ عرضا لنتائج الدراسة
وتوصياتيا.

الخمفية النظرية والدراسات ذات العالقة :
يمثؿ التحفظ المحاسبي أحد أىـ األسس التي تستند إلييا المعالجة المحاسبية وذلؾ لما لو
مف تأثير واضح وكبير عمى محتويات القوائـ المالية والتي تعتبر المنتج النيائي لممعالجة المحاسبية.

ووفقا ؿ  ،)Hendriksen (1982فقد نشأ التحفظ بسبب ظروؼ الال تأكد التي تحيط بالبيئة
المحاسبية .وقد كاف النييار شركة انروف في العاـ  8110أثر واضح في زيادة االىتماـ بالتحفظ،

فقد لجأت انروف إلى تحسيف وضعيا المالي مف خالؿ التالعب باألرباح ،في خرؽ واضح لمبدأ
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التحفظ .مف جية أخرى ،أكدت اآلثار المترتبة عمى األزمة االقتصادية التي ىزت العالـ في العاـ

 8112عمى أىميتو (إقباؿ والقضاة.)8102 ،

واذا ما أىمؿ الجدؿ فيما إذا كاف التحفظ مبدأ أو فرضاً أو عرفاً ،))Givoly and Hayn, 2000
أو قيدا عمى المعالجة المحاسبية  ،))Hendriksen, 1982يمكف تعريفو عمى انو التحقؽ المتبايف

المطموب لالعتراؼ باألرباح مقابؿ االعتراؼ بالخسائر (  .)Waats, 2003فيو يتطمب مستوى
ٍ
عاؿ مف التحقؽ لالعتراؼ باألرباح ،مقارنة بمستوى أقؿ مف التحقؽ المطموب لالعتراؼ بالخسائر
( .)Basu,1997وكنتيجة ليذا التحقؽ غير المتماثؿ ،فاف قيمو صافي األصوؿ الدفترية تنخفض

مقارنة بقيمتيا السوقية ( .)Beaver & Ryan, 2005ويرى  )Belkaoui (1985التحفظ انو
الممارسة التي يترتب عمى انتياجيا اعتراؼ المنشات باألصوؿ واإليرادات بقيميا الدنيا مقابؿ

االعتراؼ بالقيـ القصوى لبنود اإللتزامات والمصاريؼ.

ورغـ خمو اإلطار المفاىيمي لمقوائـ المالية الخاص بمجمس معايير المحاسبة الدولية ()The IASB
مف أي نص يتعمؽ بالتحفظ ،تضمنت معايير اإلبالغ المالي الدولية  IFRSالصادرة عف ىذا
المجمس مجموعو مف المعايير التي تؤكد متطمباتيا عمى القياس الذي يستند لمبدأ التحفظ ،مثؿ:

معيار " IAS 36االنخفاض في األصوؿ"" IAS 37 ،المخصصات ،االلتزامات المحتممة واألصوؿ

المحتممة" و " IAS 2البضاعة" (السيمي.)8112 ،

قدـ األدب المحاسبي نوعيف لمتحفظ يتسقاف مف حيث طريقة القياس ،ففي كال النوعيف
ينخفض الربح وتقؿ القيمة الدفترية لحقوؽ الممكية (العتيبي .)8102 ،بالمقابؿ ،يتبايف النوعاف مف
حيث أثرىما عمى جودة المعمومات .يعرؼ النوع األوؿ بالتحفظ المشروط

Conditional

 Conservatismأو التحفظ القائـ عمى األخبار  ،News Dependent Conservatismأو

التحفظ الالحؽ  .ex post Conservatismيستند ىذا النوع الى قاعدة أف القيمة الدفترية لحقوؽ
الممكية سوؼ تشيد انخفاضاً في حاؿ وقوع أحداث غير محبذة ،وبالمقابؿ ،لف تشيد ىذه القيمة أي
زيادة إذا وقعت أحداث محبذ وقوعيا .بمعنى أف ىناؾ نظرة غير متوازنة إزاء األخبار ،فالسموؾ

المحاسبي يقوـ بعكس األخبار السيئة مباشرة مقارنة بتمؾ الجيدة .ووفقا ؿ Beaver and Rayan
 ،)(2005فاف ىذا النوع يستخدـ لمواجية مخاطر عدـ التأكد .ومف أمثمة ىذا النوع (المشروط)،

تقييـ المخزوف بالقيمة األدنى بيف التكمفة وصافي القيمة القابمة لمتحقؽ ،واثبات االنخفاض في

األصوؿ ذات األجؿ الطويؿ سواء كانت ممموسة أو غير ممموسة (.)Beaver & Ryan, 2005
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الثاني ىو التحفظ غير المشروط  ،Unconditional Conservatismويسمى أيضاً بالتحفظ غير

القائـ عمى األخبار ،News Independent Conservatismأو التحفظ السابؽ
.Conservatism

ex ante

وىو خاص بالطرؽ المحاسبية التي تتبناىا المنشأة لمعالجو أصوليا

والتزاماتيا ،والتي يترتب عمييا تدني القيـ المثبتة في الدفاتر عف القيمة السوقية لصافي األصوؿ.

فالمحاسبوف يمجأوف إلى التحقؽ بدرجة أعمى عند إثبات األصوؿ مقارنة باإللتزامات .ومف أمثمتو

استخداـ اإلىتالؾ المتسارع  ،Accelerated Depreciationواعتبار التكاليؼ المرافقة لمتطوير
الداخمي لمموجودات غير الممموسة  Internally Developed Intangiblesمصاريؼ ( Beaver
.)& Ryan,2005

وفقا ؿ  ،)Watts (2003ىناؾ أربعة أسس يمكف االستناد إلييا عند تفسير الممارسة المحاسبية
المتحفظة .األوؿ ىو التحفظ التعاقدي  ،Contracting Conservatismوالذي يعتبر ،وفقا
لمدراسة ،األكثر أىمية بيف األنواع األخرى مف التفسيرات .وفقا ليذا األساس ،تمجأ المنشأة إلى

التحفظ رغبة منيا في االلتزاـ بتعاقداتيا مع األطراؼ األخرى .مثؿ عقود الديوف Debt Contracts
وحوافز اإلدارة  Compensation Contractsوحوكمة الشركات  ،Governanceإذ يظير
التحفظ بشكؿ طبيعي في ىذه العقود ألنيا تتطمب درجة أعمى مف التحقؽ لإلعتراؼ باألرباح مقارنة

بالخسائر .أما الثاني فيو التحفظ القضائي  ،Litigation Conservatismوالذي يفسر السموؾ
المتحفظ لممنشأة لرغبتيا بتجنب مخاطر تعرضيا لمتقاضي  Litigation Riskمف األطراؼ
المختمفة مف خالؿ التقميؿ مف قيمة األصوؿ الصافية .حيث يرى  )Beaver (1993أف تكمفة
التقاضي تزداد كمما كانت األرباح واألصوؿ مقيمة بأعمى مف قيمتيا .األساس الثالث ىو التحفظ

الضريبي  Taxation Conservatismوالذي يفسر نزعة المنشآت تجاه التحفظ بسعييا لتخفيض
المستحقات الضريبية وتأجيؿ دفعيا إلى المستقبؿ ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمو المنشأة .أما

التفسير األخير لمتحفظ فيو التحفظ التشريعي والميني

Accounting Regulation

 Conservatismوالذي يفسر السموؾ المتحفظ باعتباره نتيجة لممارسات ومتطمبات تتبناىا
األطراؼ المنظمة لمينة المحاسبة.

لمتحفظ عدة مقاييس قد تختمؼ في نتائجيا ،ولكنيا تعتمد جميعيا عمى فكرة اختالؼ درجة التحقؽ

المطموبة لإلعتراؼ باألرباح والخسائر (العتيبي .)8102 ،مف أكثر المقاييس شيوعاً نموذج

 Asymmetric Timeliness Modelوالذي طور مف قبؿ ( )Basu, 1997و يقوـ عمى العالقة
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بيف األرباح و عوائد األسيـ .فوفقا ؿ  ،)Basu (1997فإف التحفظ يقود إلى سرعة عكس األخبار

السيئة  Bad Newsمقارنة باألخبار الجيدة  .Good Newsحيث وجد أف األخبار السيئة (تـ
قياسيا بعوائد األسيـ السالبة) تؤثر عمى أرباح الفترة بشكؿ كامؿ وسريع ،بينما وجد أف األخبار

الجيدة (تـ قياسيا بعوائد األسيـ الموجبة) أقؿ سرعة وتأثي اًر عمى أرباح األسيـ خالؿ نفس الفترة.
حيث أف األرباح ترتبط بشكؿ أقوى مع عوائد األسيـ إذا كانت سمبية مقارنة بيا إذا كانت ايجابية.

وعمى الرغـ مف االستخداـ الواسع ليذا النموذج ،وجيت لو بعض االنتقادات ،أىميا تمؾ التي تتعمؽ
باستخدامو لعوائد األسيـ كمؤشر عمى األخبار الجيدة أو السيئة .فوفقا لدراسة Givoly and Hayn

 )(2000فاف أسعار األسيـ تتأثر بالكثير مف العوامؿ األخرى غير األداء المالي كاألزمات
االقتصادية مثالً ،كما أف ىذا النموذج يمكف استخدامو فقط في حاؿ دراسة المنشآت المدرجة في
أسواؽ رأس الماؿ.

وتـ تطوير نموذج القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية  Market to book ratioمف قبؿ ( Beaver
 and Ryan (2000كأحد أىـ المقاييس لمتحفظ .يفترض ىذا المقياس أف قيمو حقوؽ الممكية في

دفاتر المنشاة تشيد انخفاضاً نتيجة لمممارسات ذات النزعة المتحفظة مقارنة بقيمتيا السوقية.
بالتالي ،فإف ارتفاع القيمو السوقية لحقوؽ الممكية مقارنة بقيمتيا الدفترية يدؿ عمى مستوى مرتفع مف

التحفظ .ولكف يعاب عمى ىذا النموذج تأثره بالوضع اإلقتصادي ،فمثالً في حاؿ حدوث أزمة
إقتصادية ،تتدنى القيمة السوقية ،مما سيؤدي إلى أخطاء في تفسير ىذه النسبة (.)Hoek, 2010

ومف النماذج األخرى التي شاع استخداميا في قياس الممارسات المحاسبية المتحفظة نموذج

المستحقات السالبة  .Negative Accrualsخالفاً لمنموذج السابؽ ،فاف ىذا النموذج ال يركز عمى
القيمة الدفترية إنما عمى المستحقات غير التشغيمية ( . )Givoly and Hayn, 2000فالمستحقات
يتـ استخداميا بيدؼ تأجيؿ عممية اإلعتراؼ بالمكاسب وبالمقابؿ تعجيؿ اإلعتراؼ بالخسائر ،األمر

الذي ينتج عنو مستحقات متراكمة سالبة .يستند ىذا النموذج إلى العالقة التي تربط المستحقات مف
جية والتدفقات التشغيمية مف جية أخرى ،فالقيمة السالبة لممستحقات تدؿ عمى أف صافي ربح

المنشأة أقؿ مف التدفقات التشغيمية ،وبالتالي فيي تنتيج سموكاً متحفظاً .حيث يتـ اإلعتراؼ
بالخسائر حتى لو لـ تتحقؽ ،بينما يتـ اإلعتراؼ بالمكاسب فقط عند استالميا .ووفقا ؿ Zhe et

 ،)al. (2008فاف ىذا النموذج صالح لالستخداـ عند قياس السموؾ المتحفظ عمى مستوى المنشأة.
كما انو يمتاز بسيولة استخدامو األمر الذي تجسد بالتبني الواسع ليذا النموذج في الدراسات ذات
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العالقة .إضافة الى ما سبؽ ،قدـ األدب المحاسبي نماذج أخرى مثؿ Asymmetric Accrual to
 ، Cash-Flowكذلؾ نموذج  Hidden Reservesإال أنيا اقؿ استخداماً نظ اًر لتدني جودتيا
مقارنة بالنماذج الثالثة األولى.

بالنسبة إلدارة األرباح ،فقد ظير ىذا المفيوـ لمداللة عمى استخداـ إدارة المنشاة األحكاـ الشخصية

المتعمقة بالقوائـ المالية وىيكمة العمميات إلحداث تعديؿ مقصود في ىذه القوائـ .وال يوجد تعريؼ

محدد إلدارة األرباح ،ويرجع ذلؾ في جزء منو إلى التعقيد في ىذا المفيوـ ( ;Algharaballi, 2013

 .) Vasilescu, 2014بشير ىذا المفيوـ الى سموؾ اإلدارة إما إلنقاص أرباح المنشأة سعيا
لتحقيؽ وفر ضريبي ،أو تعظيميا لرفع قيمة أسيميا في السوؽ أو لتحسيف مؤشرات كفاءة اإلدارة

بيدؼ نمو مكافآت أفرادىا .ويعتبر  )Shipper (1989أف ىذا التدخؿ المتعمد والمقصود مف قبؿ

اإلدارة يتـ القياـ بو بيدؼ تحقيؽ بعض المكاسب .ووفقا لشقور (،)8102فاف تدخؿ اإلدارة المقصود
في القوائـ يكوف في مراحؿ معينة مف عمميو إعداد القوائـ وعرضيا .حيث تستغؿ اإلدارة المرونة

التي تتيحيا المعايير عند قياس عناصر الدخؿ لكي تؤثر باألرباح بالنمو أو التراجع.
تختمؼ دوافع المنشآت عند تبنييا لسموؾ إدارة األرباح والذي تمارسو ،حسب Oberholzer-Gee

 ،)and Wulf (2012مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية ليذه المنشآت .حيث تتجو المنشآت إلى
تغيير مبمغ الدخؿ الذي يتـ اإلفصاح عنو لتحقيؽ العديد مف المزايا مثؿ إيصاؿ رسائؿ محددة لذوي

المصالح بيدؼ تضميميـ ،و لدعـ موقؼ المنشاة في ما تقوـ بو مف تعاقدات تستند إلى التقارير
المالية  .))Healy and Wahlen,1999و حدد  )Burilovich and Kattelus (1997دوافع
اإلدارة لمجوء إلى إدارة األرباح بتمطيؼ الدخؿ ،تعظيـ مكافآت اإلدارة ،تعزيز صورة المنشأة المتعمقة
بوفائيا بالتزاماتيا التعاقدية مع المقرضيف ،تعزيز مكانتيا في عالقاتيا مع اإلتحادات العمالية،

وتعظيـ القيمة السوقية ليا.

وقد عرض كؿ مف فداوي ( )8103و القثامي ( )8101أربعة تصنيفات إلدارة األرباح .اعتمد
التصنيؼ األوؿ عمى مدى شرعية ىذا السموؾ .ففي الوقت الذي تعتبر فيو إدارة األرباح سموكاً غير
شرعي يتـ مف خاللو مخالفة متطمبات القواعد المحاسبية المطبقة وانتياؾ القوانيف ذات العالقة

لموصوؿ إلى أىداؼ اإلدارة ،فاف بعض ممارساتيا تيدؼ إلى تحقيؽ مقاصد تنطوي عمى السموؾ
الشرعي المتمثؿ باستغالؿ مرونة القواعد المحاسبية والقانونية ،بحيث يتـ استخداـ البديؿ األكثر

انسجاماً مع أىداؼ اإلدارة .التصنيؼ الثاني ميز بيف إدارة األرباح اليابطة وادارة األرباح الصاعدة.
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ففي األولى تسعى اإلدارة مف خالؿ إدارتيا ألرباحيا إلى تخفيض الربح لتحقيؽ أىداؼ محددة

كتخفيض مبمغ الضريبة مثال .أما الثانية (الصاعدة) ،فتيدؼ اإلدارة مف ورائيا إلى زيادة الدخؿ

بيدؼ زيادة العالوات والمكافآت اإلدارية ،أو بيدؼ رفع قيمو المنشاة في السوؽ .التصنيؼ الثالث

استند إلى مدى تأثير إدارة األرباح عمى التدفقات .فرغـ أف التدفقات تتأثر بممارسة المنشآت إلدارة
األرباح عند قياميا بأنشطة حقيقية ،فاف تدفقاتيا النقدية ال تتأثر بمجرد التركيز عمى إدارة

اإلستحقاؽ ،مثؿ استغالؿ المرونة في تقدير المخصص الخاص بالديوف الرديئة .وفي التصنيؼ
األخير ،وفقا لنية اإلدارة ،ميز القثامي ( ) 8101بيف إدارة األرباح التي تيدؼ إلى التأثير في

المحتوى المعموماتي لمقوائـ مف جية ،والذي يوفر معمومات لمتخذي القرار تشمؿ تصور اإلدارة حوؿ

مستقبؿ األرباح وكيفية تعظيميا أو تراجع نموىا ،بعيدا عف مصالح اإلدارة الخاصة .مف جية

أخرى ،ىناؾ إدارة األرباح االنتيازية وىي النوع الذي ييدؼ إلى التأثير عمى اإلفصاحات المحتواة
في القوائـ لتحقيؽ مصالح اإلدارة عمى حساب األطراؼ األخرى ذات العالقة ،وىذا سموؾ انتيازي

تتبعو اإلدارة دوف اىتماميا بمصالح الشركة عموما أو بمصالح األطراؼ األخرى ذات العالقة.

وتنسجـ التصنيفات أعاله مع ما طرحو كؿ مف )Gunny (2005و Commerford et al.
.)(2014

وقد أبرزت الدراسات السابقة مجموعة مف النماذج التي تـ استخداميا في قياس إدارة األرباح .وقاـ

 )Bartov and Gul (2000بتمخيصيا في ستة نماذج تشمؿ De Angelo (1986); Healy
)Modified Jones (Dechow, Sloan, and Sweeney ،Jones (1991) ،(1985

 ،)1995و .)Cross-Sectional Jones (DeFond and Jiambalvo 1994ووفقا لمعديد
مف الدراسات (مثؿ  ،)Dechow et al. 1995تشترؾ جميع ىذه النماذج باستخداميا المستحقات
لقياس إدارة األرباح ،وذلؾ بعد اكتشاؼ العالقة القوية بيف إدارة االستحقاؽ والتالعب ببيانات القوائـ
عف طريؽ إدارة األرباح ،كوف المستحقات تمثؿ مجموع اإليرادات والمصاريؼ التي يتـ إثباتيا و ال
يترافؽ معيا أي تدفقات نقدية (فداوي .)8103 ،فأساس االستحقاؽ الذي تتبناه المبادئ المحاسبية

يقتضي المجوء إلى التقديرات التي تؤثر عمى ربحيو المنشاة .وتميز الدراسات بيف شكميف مف

المستحقات ،غير اإلختيارية واإلختيارية ،والمذاف يكوناف معاً ما يعرؼ بالمستحقات الكمية .فبينما
تنشأ المستحقات غير اإلختيارية  Non- Discretionary Accrualsبشكؿ تمقائي امتدادًا

لمعمميات الطبيعية ،فاف األخرى  Discretionary Accrualsتأتي كنتيجة لق اررات تتخذىا اإلدارة
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بمحض إرادتيا لمتالعب بأرباحيا .ويعتبر نموذج ( ،)Modified Jones ,1995الذي طوره
 )Dechow et al. (1995لتالفي المشاكؿ التي ظيرت في نموذج ( ،Jones (1991أكثر
النماذج قبوال في األدب المحاسبي رغـ ما وجو لو مف انتقادات .ووفقا ليذا النموذج ،يتـ قياس إدارة

األرباح عف طريؽ تقدير المستحقات اإلختيارية .Discretionary Accruals
الدراسات السابقة:

لقد استحوذت العالقة التي تربط إدارة األرباح بالتحفظ عمى اىتماـ كبير مف قبؿ جميور الباحثيف

نظ اًر ألىميتيا لمعديد مف الفئات بما فييا اإلدارة والمساىميف والمقرضيف والموظفيف وادارة الضرائب
وغيرىـ .ومف خالؿ اإلطالع عمى األدب المحاسبي ،نجد أف معظـ الدراسات متشابية مف حيث

المفيوـ واألنواع وكذلؾ طرؽ القياس .رغـ ذلؾ ،يوجد تبايف واضح في نتائجيا المتعمقة بيذه
العالقة.

سعت دارسة )Lara et al., (2012إلى فحص عالقة التحفظ المحاسبي بإدارة األرباح والتي تـ
تقسيميا إلى نوعيف :حقيقية واستحقاقية .بينما تـ قياس االستحقاقية مف خالؿ تطبيؽ نموذج جونز
المعدؿ ،استخدـ نموذجاف في قياس إدارة األرباح الحقيقية وىما تكاليؼ اإلنتاج غير

العادية ، Abnormal Production Costsوالمصروفات غير العادية اإلختيارية Abnormal
 .Discretionary Expensesمف جية أخرى ،فقد قيس التحفظ المحاسبي باستخداـ نسبة القيمة

السوقية إلى القيمة الدفترية  .Market to Book Ratioوفقاً لنتائج الد ارسة فاف التحفظ يعزز مف

مراقبة خيارات المنشأة عند إعداد تقاريرىا المالية .كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ ارتباطاً

سمبياً لمتحفظ المحاسبي بإدارة األرباح االستحقاقية وايجابياً بإدارة األرباح الحقيقية .وقد اختمفت دراسة

شقور ( )8102عف الدراسة السابقة في استخداميا لنسبة المستحقات الكمية إلى مجمؿ الربح لقياس
التحفظ .أىـ نتائج ىذه الدراسة تمثؿ بوجود عالقة سمبية بيف التحفظ المحاسبي و إدارة األرباح.

نفس النتائج ظيرت في دراسة ( Nahandi et al., (2012بالتطبيؽ عمى الشركات المدرجة في
بورصة طيراف ،والتي استخدمت نفس مقاييس الدراسة السابقة لقياس إدارة األرباح بينما تـ قياس

التحفظ المحاسبي باستخداـ . )Basu (1997كذلؾ اختبرت دراسة )Haque et al., (2016
العالقة بيف إدارة األرباح الذي تمارسو الشركات الباكستانية ودرجو التحفظ المحاسبي ليذه الشركات.

تـ قياس التحفظ المحاسبي باستخداـ نموذج ( ،Khan and Watts (2009أما إدارة األرباح فقد
تـ قياسيا باستخداـ اإلستحقاقات اإلختيارية .وقد أكدت نتائج ىذه الدراسة ما توصمت لو الدراستاف
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السابقتاف .أما نتائج دراسة ( Witteveen (2013فقد أفادت بوجود عالقة إيجابية بيف إدارة
األرباح والتحفظ في فترات األخبار الجيدة .وقد لخصت ىذه الدراسة الحوافز التي تشجع عمى إدارة
األرباح والنماذج المتاح استخداميا لقياسو ،إضافة إلى تفسيراتو المختمفة .وقد استخدـ نموذج Basu

 )(1997لقياس درجة التحفظ ،أما بالنسبة إلدارة األرباح ،فقد قيست باستخداـ نموذج جونز .كما

توصؿ عمي و شاكر ( )8102إلى أف تحفظ الشركات العراقية يرتبط بشكؿ موجب وقوي مع شفافية
المعمومات المحاسبية في تقاريرىا.
ومف الدراسات التي اىتمت بادراه األرباح كسموؾ تنتيجو المنشآت ،دراسة الجرجاوي (  )8108التي

استيدفت الشركات الفمسطينية المدرجة لمعرفة العالقة بيف إدارة األرباح والكفاءة االئتمانية ليا،
وقامت ىذه الدراسة بتطبيؽ نموذج (  )Millerلقياس إدارة األرباح .وأظيرت النتائج غياب أي عالقة
ذات داللة إحصائية بيف إدارة األرباح ودرجة الكفاءة االئتمانية حسب

Z-score and

 .Springateفي المقابؿ ،أبرزت الدراسة وجود عالقة إحصائية دالة بيف إدارة األرباح ودرجة
الكفاءة االئتمانية عند استخداـ مقياس (.)Fulmer

وفي ىذا اإلطار ،خمص نور والعواودة

( )8102إلى أف جودة األرباح تتأثر بعوامؿ عديدة مثؿ حجـ المنشاة ونسبة مديونيتيا ومعدؿ
العائد عمى أصوليا ،وكذلؾ كانت درجة ممارسة المنشاة إلدارة األرباح ،التي قيست باستخداـ نموذج

جونز المعدؿ ،مف ضمف ىذه العوامؿ .وفقا لنتائج الدراسة ،ىناؾ اثر عكسي لتبني سياسة إدارة

األرباح مف قبؿ الشركات األردنية عمى جودة أرباحيا .بالمقابؿ ،أظيرت نتائج التؿ ( )8102غياب
أي أثر إلدارة األرباح عمى أسعار األسيـ السوقية.

أما التحفظ المحاسبي فقد حظي باىتماـ العديد مف الدراسات منيا دراسة النجار ( )8102والتي
قامت بقياسو باستخداـ ( .)Basu Model and Beaver & Ryan Modelعند تطبيؽ

( ،Beaver and Ryan (2005لوحظ وجود إنخفاض في مستوى تحفظ الشركات الفمسطينية،
وسجؿ كؿ مف قطاعي التأميف والبنوؾ أعمى مستويات التحفظ مقارنة بباقي القطاعات .وقد تبيف

أيضا أف العالقة كانت إيجابية بيف مستوى التحفظ والقيمة السوقية لمسيـ .وتوصؿ أبو جراد

( )8102لعالقة إيجابية بيف التحفظ المحاسبي في قوائـ البنوؾ الفمسطينية وممارسات الحوكمة لدى
ىذه البنوؾ .بالمقابؿ بينت النتائج أف درجة التحفظ لدى ىذه البنوؾ ال تؤثر عمى جودة اإلفصاح في

قوائميا .أما دراسة إقباؿ والقضاة ( ،)8103فقد أشارت إلى مساىمة األزمات المالية في زيادة
التوجو لتبني التحفظ المحاسبي ،وأضافت أف التحفظ يعتبر وسيمو فعالة يمكف المجوء ليا في ظروؼ
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عدـ التأكد والتقميؿ مف مخاطر فشؿ الشركات .وبينت دراسة حمداف ( )8100أف درجو التحفظ في
تقارير الشركات الصناعية األردنية منخفضة .كذلؾ ،أبرزت النتائج وجود عالقة طردية بيف درجة
ممارسة التحفظ و جودة القوائـ المالية .أما دراسة المشيداني وحميد ( ،)8102فقد سعت إلى قياس
مدى لجوء الشركات العراقية لممارسة التحفظ الذي قامت بقياسو مف خالؿ نموذج  .Basuخمص

الباحثاف إلى أف ىناؾ توجياً مف الشركات العراقية لممارسة التحفظ لدى قياميا بقياس بنود الدخؿ
والمركز المالي واإلفصاح عنيما .وأضافت الدراسة أف مف شاف الممارسة السميمة لمتحفظ أف تساىـ
في رفع جودة األرباح وكفاءة عقود الديف .وفي السعودية قاس العتيبي وخميفة ( )8108درجة
ممارسة الشركات المساىمة لمتحفظ المحاسبي .أظيرت النتائج افتقاد قوائـ الشركات السعودية إلى
المقاييس المتحفظة .وأيده في ذلؾ عبد المجيد ( )8103الذي بينت نتائج دراستو انخفاض درجة
التحفظ في قوائـ شركات التأميف في السعودية .وقاس القضاة والكبيسي ( )8102مدى التحفظ في

البنوؾ األردنية .وجدت الدراسة أث اًر داؿ إحصائياً لمعوائد السوقية لمسيـ في حالة األخبار السيئة،
مقارنةً بأثر العوائد السوقية لمسيـ في حالة األخبار الجيدة عمى التحفظ المحاسبي ألرباح البنوؾ

التجارية في األردف.

مجتمع الدراسة وعينتها :

يمثؿ مجتمع الدراسة الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف ،والتي يبمغ عددىا  22شركة تتوزع عمى
خمسة قطاعات تشمؿ االستثمار ،البنوؾ والخدمات المالية ،التأميف ،الخدمات ،الصناعة (انظر

بناء عمييا فيما
الجدوؿ رقـ  .)0ولتحديد عينو الدراسة ،فقد تـ وضع مجموعو مف المعايير يتحدد ً
إذا سيتـ إختيار الشركة ضمف العينة أـ ال ،ىذه المعايير تشمؿ:
 -0أف تكوف الشركة مدرجة في بورصة فمسطيف خالؿ الفترة التي تغطييا الدراسة.
 -8توفر كافة التقارير المالية لمشركة خالؿ الفترة التي تغطييا الدراسة.

 -3أف ال تكوف الشركة مصنفة في قطاعي التأميف أو البنوؾ نظ اًر الستخداميا سياسات ومعالجات

محاسبية مختمفة عف شركات القطاعات األخرى ،وذلؾ تجنباً لحصوؿ تبايف فيما سيتـ التوصؿ لو

مف نتائج.

وفقا ليذه المعايير ،قمنا باستثناء كافة شركات قطاعي البنوؾ والتأميف .كما تـ استثناء مجموعو مف

الشركات األخرى وىي العربية الفمسطينية لالستثمار (أبيؾ) ،بيت جاال لصناعات األدوية ،سند
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لمموارد اإلنشائية ،فمسطيف لإلنماء واالستثمار ،جموباؿ كوـ لإلتصاالت والمؤسسة العقارية العربية؛

وذلؾ لعدـ توفر تقاريرىا المالية خالؿ فتره الدراسة المحددة ( .)8102-8102وبالتالي ،يصبح عدد

الشركات التي شممتيا الدراسة  82شركو موزعة عمى ثالثة قطاعات ىي الصناعة ،الخدمات،
واإلستثمار .ىذه الشركات تمثؿ ما نسبتو  %22مف إجمالي الشركات المدرجة في البورصة.

جدوؿ رقـ  :0مجتمع وعينو الدراسة وفقا لمقطاعات في بورصة فمسطيف
القطاع عدد الشركات الشركات الممثمة لعينو الدراسة
البنوؾ والخدمات المالية  2صفر

الصناعة 08 03
التأميف  2صفر

االستثمار 2 01
الخدمات 2 00

المجموع 82 22

المصدر :بورصة فمسطيف ()8102
البيانات ومتغيرات الدراسة:

تـ الوصوؿ إلى البيانات الضرورية إلجراء ىذه الدراسة وتحقيؽ أىدافيا بشكؿ أساسي مف خالؿ

الرجوع إلى التقارير المالية السنوية الصادرة عف الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف خالؿ الفترة
( .)8102-8102ىذه البيانات استخدمت في قياس متغيرات الدراسة والتي تشمؿ:
 -التحفظ المحاسبي

يمثؿ التحفظ المحاسبي متغير الدراسة المستقؿ .وانسجاماً مع الدراسات السابقة مثؿ Zhe et al.

 ،)(2008فقد قمنا بقياسو مف خالؿ نموذج المستحقات السالبة  Negative Accrualsوذلؾ
بسبب عدـ تأثر ىذا النموذج باألوضاع والظروؼ اإلقتصادية السائدة خالفاً لمنماذج األخرى

( )Hoek, 2010التي تـ استعراضيا سابقا .كذلؾ فإف ىذا النموذج يعتبر مالئماً عند قياس التحفظ
عمى مستوى المنشأة ،األمر الذي انعكس عمى اإلستخداـ الواسع لو مف قبؿ الدراسات السابقة .وفقا

ليذا النموذج ،تتـ عممية القياس كالتالي:

إجمالي المستحقات (قبؿ اإلىتالؾ)=(الدخؿ الصافي +اإلىتالؾ)  -التدفقات النقدية مف األنشطة

التشغيمية
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المستحقات التشغيمية= التغير في الذمـ المدينة  +التغير في المخزوف  +التغير في المصروفات
المدفوعة مقدما  +التغير في الذمـ الدائنة  +التغير في المستحقات الضريبية
المستحقات غير التشغيمية = إجمالي المستحقات (قبؿ اإلىتالؾ)  -المستحقات التشغيمية

وبحسب ىذا النموذج ،إذا زادت المستحقات غير التشغيمية فاف التحفظ ينخفض .حيث أف

المستحقات تستخدـ بيدؼ تأجيؿ اإلعتراؼ بالمكاسب وتعجيؿ اإلعتراؼ بالخسائر األمر الذي يؤدي
إلى وجود مستحقات متراكمة سالبة .يدؿ ىذا عمى أف صافي ربح المنشأة أقؿ مف تدفقاتيا النقدية

التشغيمية ،أي أنيا تتبنى سياسات متحفظة محاسبياً . )Givoly and Hayn (2000
 -إدارة األرباح:

وىو المتغير التابع في ىذه الدراسة ،و قد تـ قياسو باستخداـ نموذج جونز المعدؿ ،ورغـ أنو ال
يعتبر النموذج األمثؿ لمقياس ولكنو ال يزاؿ الخيار األفضؿ بيف باقي البدائؿ واألكثر استخداما في

الدراسات السابقة (.)Chen, 2010

إف المستحقات االختيارية تفترض أف مديري المنشآت يعتمدوف عمى حرية التصرؼ في جزء مف
المستحقات كوسيمة إلدارة األرباح ،وبما أف المستحقات الكمية تمثؿ حاصؿ جمع المستحقات

اإلختيارية (تحدد مف قبؿ اإلدارة) والمستحقات غير اإلختياريو (تحدد اقتصاديا) ،فيجب الفصؿ

بينيما .إف المستحقات اإلختيارية تمثؿ إدارة األرباح ،ويتـ قياسيا مف خالؿ:

DACCt = TACCt/Tat-1 – [β1(1/TAt-1) + β2(ΔREVt–ΔRECt)/TAt-1 +
]β3PPEt /TAt-1
حيث أف:

 DACC: Discretionary Accrualsالمستحقات اإلختيارية
 Total Accruals:TACCمجموع المستحقات وتحسب كالتالي:الدخؿ الصافي– صافي التدفقات

التشغيمية.

 Total Assets: TAمجموع األصوؿ.
 Change in Revenues: Δ REVالتغير في اإليرادات.

 Change in Receivables: Δ RECالتغير في المقبوضات.
 Property, Plant, and Equipment: PPEمجموع األصوؿ الثابتة.
t:السنوات المعتمدة في الدراسة و ىي 8102 ،8102و.8102
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 :Biمعامؿ االنحدار.
إختبار الفرضيات:

لقد تـ قياس مستوى كؿ مف التحفظ المحاسبي و إدارة األرباح باستخداـ اختبار العينة األحادية،

واستخدـ في قياس العالقة بينيما معامؿ ارتباط بيرسوف بعد التثبت مف كوف البيانات تقترب مف
التوزيع الطبيعي.
اختبار الفرضية األولى :ال تمتزـ الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف بالتحفظ المحاسبي.

استخدمت الدراسة المستحقات السالبة لقياس مستوى التحفظ المحاسبي لدى الشركات الفمسطينية،

وقد تـ اختبار الفرضية األولى مف خالؿ العينة األحادية ( )One-Sample t-Testعند مستوى

داللة ( ، )12.وكما ىو ظاىر في الجدوؿ ( ،)8فإف قيمة اإلحتماؿ تفوؽ مستوى الداللة ()12.
في جميع سنوات الدراسة ،بالتالي فاف الفرضية العدمية يتـ قبوليا ،أي أف الشركات المدرجة في
بورصة فمسطيف ال تمتزـ بمستوى تحفظ محاسبي مقبوؿ .األمر الذي ينسجـ مع نتائج

النجار( )8102في فمسطيف ويخالؼ نتائج المشيداني وحميد ( )8102في العراؽ .إف ىذه النتيجة
تمقي الضوء عمى أىميو قياـ جميع األطراؼ ذات العالقة بالعمؿ بشكؿ جدي عمى تعزيز التزاـ

الشركات الفمسطينية بممارسات متحفظة في سياؽ قياميا بالمعالجات المحاسبية وصوالً إلى القوائـ
المالية بشرط عدـ المبالغة بالتحفظ لما لذلؾ مف أثار سمبية عمى القوائـ المالية .ىذا األمر مف شانو

أف يقمؿ مف فرص اإلدارة في المجوء إلى ممارسات إدارة األرباح كما ذكر سابقا.

إف عدـ توجو الشركات الفمسطينية نحو تبني معالجات متحفظة بمستويات مقبولة قد يفسر بأف

أولوية ىذه الشركات ىي رفع قيمتيا السوقية مف خالؿ التقرير عف أرباح مرتفعة .ىذه األولوية تتقدـ

عمى المزايا المترتبة عمى تبني سياسات محاسبيو أكثر تحفظاً والتي تـ مناقشتيا مف قبؿ.

جدوؿ رقـ ( )8اختبار العينة األحادية لمفرضية األولى
السنة One Sample t-Test
اختبار t

( )t-statisticدرجات الحرية
()dfاالحتماؿ

()Sig.2-tailed
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222. 82 232. 8102
831. 82 0.882- 8102
028. 82 0.232- 8102
باإلنتقاؿ إلى الجدوؿ رقـ ( ،)3فإننا نالحظ أف قطاع الصناعة ىو األعمى تحفظاً مف بيف باقي
القطاعات ،فقد بمغت نسبيةالمستحقات غير التشغيمية ليذا القطاع إلى مجموع المستحقات غير

التشغيمية لجميع القطاعات ( .)%82-وحسب النموذج المستخدـ في دراستنا فإنو كمما قمت قيمو
ىذه المستحقات ،زاد التحفظ .بالمقابؿ ،فاف القطاع األقؿ تحفظاً ىو القطاع اإلستثماري .ىذه النتائج
متوافقة مع نتائج النجار ( )8102والذي بيف أف درجة ممارسة التحفظ في القطاعيف الصناعي

والخدماتي أكثر مف القطاع االستثماري.

جدوؿ رقـ ( )3نسبو المستحقات الغير تشغيمية وفقا لمقطاع

القطاع عدد الشركات نسبو المستحقات الغير تشغيمية
القطاع الصناعي %82- 08

القطاع الخدماتي %23 2

القطاع االستثماري%22 2
اختبار الفرضية الثانية :ال تمارس الشركات المدرجة في بورصة فمسطيف إدارة األرباح.
لقد استخدمت ىذه الدراسة نموذج  Modified Jonesكمقياس إلدارة األرباح ،وقد تـ القياـ باختبار
الفرضية الثانية عف طريؽ استخداـ اختبار العينة األحادية ( )One-Sample t-Testعند مستوى

داللة ( .)12.وكما تظير النتائج التي يعرضيا الجدوؿ ( ،)2فإف قيمة اإلحتماؿ كانت أقؿ مف

وبناء عمى ذلؾ ،ترفض الفرضية العدمية بينما تقبؿ
مستوى الداللة ( )12.في جميع سنوات الدراسة.
ً
الفرضية البديمة ،حيث يدؿ ذلؾ عمى أف الشركات الفمسطينية تتبنى سموؾ إدارة األرباح .ىذه النتيجة
تتفؽ مع نتائج األشقر ( .)8101ىذه النتائج تقتضي تدخؿ كافو األطراؼ ذات العالقة لمحد مف

قدرة الشركات الفمسطينية عمى إدارة أرباحيا حماية لمستخدمي قوائميا المالية.
جدوؿ رقـ ( )2اختبار العينة األحادية لمفرضية الثانيو

السنة One Sample t-Test
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الوسط

( )Meanاختبار t

( )t-statisticدرجات الحرية
()dfاالحتماؿ

()Sig.2-tailed
1.2223 8102
1112. 82 22.322-

1.2232 8102

1112. 82 22.228-

1112. 82 20.083- 1.2322 8102
وكما يظير مف معطيات الجدوؿ رقـ ( ،)2فإف نسبة ممارسة الشركات إلدارة األرباح كانت متقاربة
بيف القطاعات الثالثة ،وقد حقؽ قطاع الخدمات النسبة األعمى والتي بمغت .%32

جدوؿ رقـ ( )2نسبو المستحقات االختيارية حسب القطاع

القطاع عدد الشركات نسبو المستحقات االختيارية
القطاع الخدماتي %32 2
القطاع الصناعي %33 08

القطاع االستثماري%38 2

اختبار الفرضية الثالثة :ال يوجد عالقة بيف درجة التحفظ في قوائـ الشركات المدرجة في بورصة
فمسطيف و درجة ممارستيا إلدارة األرباح.
تـ استخدـ معامؿ بيرسوف لإلرتباط الخطي عند مستوى داللة ( )10.الختبار ىذه الفرضية .وكما

يبيف جدوؿ رقـ ( ،)2تشير النتائج أف قيمو اإلحتماؿ أقؿ مف ( ،)10.وبالتالي يقتضي ذلؾ رفض
الفرضية العدمية ،وبالمقابؿ قبوؿ الفرضية البديمة .وقد بمغ معامؿ االرتباط ( )222.-والذي يشير
إلى وجود عالقة عكسية متوسطة بيف متغيري الدراسة ،األمر الذي يفيد أنو كمما زاد مستوى التحفظ

المحاسبي قمت درجة ممارسة إدارة األرباح .إف ىذه النتيجة تعزز نتائج دراستي Lara et al.,
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 )(2012و شقور ( )8102في األردف ،و دراسة ( Nahandi et al., (2012في إيراف ،و
دراسة  Haque et al., (2016في الباكستاف .بينما تختمؼ مع ما توصمت لو دراسة
( Witteveen (2013مف نتائج.
جدوؿ رقـ ( )2معامؿ بيرسوف لالرتباط الخطي
التحفظ المحاسبي

إدارة األرباح
222.-

معامؿ االرتباط
قيمو االحتماؿ

حجـ العينةه

111.
22

ممخص النتائج :
يكتسب التحفظ إىتماماً خاصاً مف جميع األطراؼ المكونة لممجتمع المحاسبي تبعا لدوره الكبير في
تحديد مستوى جودة األرباح .وتزداد أىميتو في ظؿ ما شيده العالـ مف انييارات وحاالت إفالس

شممت كبرى الشركات ،وما ترتب عمى ذلؾ مف خسائر كبيرة طالت مستخدمي معمومات القوائـ

المالية.

لقد أجريت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى مستوى ممارسة كؿ مف إدارة األرباح مف جية والتحفظ
المحاسبي مف جية أخرى في الواقع الفمسطيني ،والعالقة التي تربطيما ،باستخداـ عينة مكونة مف

 82شركو فمسطينية مدرجو في بورصة فمسطيف .تـ قياس التحفظ باستخداـ نموذج المستحقات
السالبة ،بينما تـ قياس إدارة األرباح مف خالؿ نموذج جونز المعدؿ .و ألجؿ الوصوؿ ألىداؼ

الدراسة ،فقد تـ استخداـ إختبار العينة األحادية ومعامؿ ارتباط بيرسوف.

بينت الدراسة عدـ التزاـ الشركات الفمسطينية بمستوى مقبوؿ مف التحفظ .وتبيف أف أكثر القطاعات
تحفظاً ىو قطاع الصناعة ،يتبعو قطاع الخدمات ثـ القطاع اإلستثماري .مف جية أخرى ،أشارت
النتائج أف إدارة األرباح تمارس بنسب متقاربة بيف القطاعات الثالثة :الخدماتي ،اإلستثماري

والصناعي .وأخي اًر ،ظيرت عالقة عكسية ذات داللو إحصائية بيف مستوى التحفظ ودرجة ممارسة
الشركات إلدارة األرباح.
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التوصيات:

إف نتائج ىذه الدراسة تمقي الضوء عمى ضرورة إصدار القوانيف والتعميمات التي مف شأنيا تعزيز

ممارسة التحفظ مف قبؿ الشركات الفمسطينية عند إعداد قوائميا المالية .كذلؾ ضرورة الرقابة مف

قبؿ الجيات ذات العالقة مثؿ ىيئو سوؽ رأس الماؿ ،بورصة فمسطيف ومجمس مينة تدقيؽ
الحسابات عمى تبني الشركات لو بمستويات مقبولة .إف مف شأف ذلؾ أف يحسف مف جودة األرباح

وأف يعزز مف شفافية القوائـ (العتيبي وخميفة 8108؛ المشيداني وحميد .)8102 ،كما ونوصي
بزيادة وعي المستثمريف بأىمية التحفظ المحاسبي ،وأثر عدـ االإتزاـ بو عمى المعمومات الظاىرة في
قوائـ الشركات ،وعمى الق اررات التي يتخذونيا .كما تدؿ النتائج أيضا عمى أىميو القياـ بإفصاح كاؼ

عف المستحقات غير التشغيمية والمستحقات اإلختيارية ،كونيا تعتبر مف أىـ الدالئؿ عمى مستوى

التحفظ و إدارة األرباح باإلضافة إلى ضرورة تفعيؿ أنشطة الحوكمة لدى الشركات الفمسطينية.

لتوفير صورة كاممة عف العالقة بيف التحفظ المحاسبي وادارة األرباح في البيئة الفمسطينية ،ينبغي
القياـ بمجموعة مف الدراسات األخرى التي تركز عمى الموضوع مع األخذ بعيف االعتبار مجموعة

مف العوامؿ التي يعتقد أف ليا تأثي اًر عمى ىذه العالقة .فمف شأف متغيرات مثؿ ممارسات الحوكمة
وجودة التدقيؽ ومستوى اإلفصاح في القوائـ المالية أف تكوف ذات أثر ضابط عمى عالقة التحفظ

بإدارة األرباح .كذلؾ ،يمكف إجراء الدراسة باإلعتماد عمى عدد أكبر مف المشاىدات مف خالؿ زيادة
الفترة التي تغطييا الدراسة .كما انو يمكف استخداـ مقاييس أخرى لمتغيرات الدراسة.
*مالحظة :تسمح بورصة فمسطيف لمشركات باستخداـ الدينار األردني أو الدوالر األمريكي كعمالت
لمتداوؿ .في ىذه الدراسة ،تـ اعتماد عممة واحدة لمبيانات المستخرجة مف القوائـ المالية ،وىي عممة
الدينار األردني ،وفؽ أسعار الصرؼ المعمنة مف قبؿ الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني .وقد تـ

تحويؿ الدوالر إلى دينار عند سعر  1.212دينار لكؿ دوالر خالؿ السنوات  ،8102 ،8102و
.8102
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المصادر والمراجع :
 -0أبو الخير ،مدثر ،8112 ،المنظور المعاصر لمتحفظ المحاسبي بالتطبيؽ عمى الشركات
المتداولة في سوؽ األسيـ المصرية ،المجمة العممية لمتجارة والتمويؿ ،جامعو طنطا ،المجمد األوؿ،

.22-0

 -8أبو جراد ،رجب ،8102 ،العالقة بيف التحفظ في السياسات المحاسبية والحاكمية المؤسسية
وأثرىما عمى جودة اإلفصاح عف البيانات المالية لممصارؼ المحمية المدرجة في بورصة فمسطيف،
رسالة ماجيستير غير منشوره .الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -3األشقر ،ىاني ،8101 ،إدارة األرباح وعالقتيا بالعائد غير المتوقع لمسيـ و مدى تأثر العالقة
بحجـ الشركة :دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة المدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ المالية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة .مسترجع مف http://hdl.handle.net/20.500.12358/18591

 -2إقباؿ ،عمر ،و القضاة ،مأموف ،8102 ،أثر األزمات المالية عمى دعـ سياسة التحفظ
المحاسبي :دراسة في الشركات الصناعية المساىمو األردنية ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث لمعموـ
اإلنسانية ،المجمد الثامف والعشريف ،العدد الرابع281-222. ،

 -2التؿ ،ىبة ،8102 ،أثر إدارة األرباح عمى األسعار السوقية لألسيـ :دراسة اختبارية عمى
الشركات اليندسية واإلنشائية األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعو الشرؽ األوسط،

عماف .مسترجع مف . http://search.mandumah.com/Record/724404

 -2الجرجاوي ،مي ،8108 ،الكفاءة اإلئتمانية وعالقتيا بإدارة األرباح :دراسة تطبيقية عمى
الشركات المساىمة العامة المدرجة في بورصة فمسطيف ،رسالة ماجيستير غير منشوره .جامعو

األزىر ،غزه ،فمسطيف.

 -2حمداف ،عالـ ،8100 ،أثر التحفظ المحاسبي في تحسيف جودة التقارير المالية :دراسة تطبيقية

عمى الشركات الصناعية المساىمة العامة األردنية ،دراسات :العموـ اإلدارية ،المجمد  ،32العدد

.233-202 ،2
 -2السيمي ،محمد ،8112 ،التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية لمشركات المساىمة

السعودية :دراسة تطبيقية .المجمة العربية لمعموـ اإلدارية ،المجمد السادس عشر ،العدد األوؿ-2 ،

.82
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 -2شقور ،عمر ،8102 ،دور التحفظ المحاسبي في التقارير المالية في الحد مف ممارسة إدارة
األرباح في الشركات اإلستخراجية األردنية .مجمو اإلدارة واألعماؿ ،المجمد الرابع ،العدد الثاني،

.082-001

 -01عبد المجيد ،حميدة ،8103 ،قياس مستوى التحفظ المحاسبي والعوامؿ المؤثرة عميو في
التقارير المالية لشركات التأميف السعودية .مجمة المحاسبة والمراجعة ،المجمد األوؿ ،العدد الثاني،
.022-032
 -00العتيبي ،عمر ،8102 ،دراسة تحميمية ألثر التحفظ المحاسبي عمى جودة القوائـ المالية

المنشورة بالتطبيؽ عمى الشركات المساىمة المسجمة بسوؽ األسيـ السعودي .مجمة الشماؿ لمعموـ

األساسية والتطبيقية ،المجمد األوؿ ،العدد األوؿ.32-02 ،

 -08العتيبي ،ـ .خميفة ،ـ ،8108 ، .قياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة
عف الشركات المساىمة العامة السعودية ،مجمة التعاوف الصناعي في الخميج العربي ،العدد .٧٦
 -03عمي ،ماىر ،وشاكر ،أمير ،8102 ،أثر التحفظ المحاسبي في شفافية اإلفصاح عف

المعمومات المحاسبية  -دراسة تطبيقية في عينة مف الشركات الصناعية المدرجة في سوؽ العراؽ

لألوراؽ المالية .مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية واإلدارية ،العدد الخامس والعشروف.

 -02القثامي ،فواز بف سفير معيض ،8101 ،إدارة األرباح في الشركات المساىمة السعودية-
دراسة

تطبيقيو،

رسالة

ماجستير

منشوره

غير

.

جامعة

الممؾ

عبد

العزيز.

.http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind13738.pdf

 -02فداوي ،أمينة ،8103 ،نحػو مفػاضمة إحصػائية بيف نمػاذج قيػاس ممارسػات إدارة األرباح،
مجمة اإلستراتيجية والتنمية ،المجمد الثالث ،العدد الخامس032-002.،

 -02القضاه ،ليث ،والكبيسي ،عبدالستار ،8102 ،تطوير نموذج  Basuلقياس التحفظ المحاسبي
لألرباح في البنوؾ التجارية األردنية ،دراسات ،العموـ االداريو ،المجمد  ،23العدد .0
 -02المشيداني ،بشرى وحميد ،انمار ،8102 ،قياس التحفظ المحاسبي في الشركات المساىمة

المدرجة في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية ،مجمو العموـ االقتصادية واإلدارية ،المجمد  ،81العدد

.828-822 ،22
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