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 خلصم

إن موضوع التحفظ المحاسبي يعد من أقدم موضوعات المحاسبة المالية وأصبح مطلبا 
أساسيا في الوقت الراهن من جانب األطراف ذات العالقة بعملية التقرير المالي خصوصا في 

ث في أعقاب حاالت االنهيار التي شهدها مطلع القرن الحادي والعشرين، وتلخصت مشكلة البح
هل أثرت األزمات المالية على محدد التحفظ المحاسبي؟، وهل ساهمت األزمات : األسئلة التالية

المالية في دعم التحفظ المحاسبي؟، وهدف البحث إلى التعرف على التفسيرات المختلفة للتحفظ، 
وتحقيقًا . يوأهم اإليجابيات والسلبيات للتحفظ، ومعرفة أثر األزمات المالية على التحفظ المحاسب

ألهداف البحث قام الباحثين بإتباع المنهج الوصفي باالعتماد على المصادر المحاسبية من الكتب 
والمجالت والبحوث العربية واألجنبية، فضًال عن تصميم استمارة استبانه تم وتوزيعها على 

رجيين والداخليين عينة الدراسة والمتمثلة بالمدراء والمستشارين الماليين ومدققي الحسابات الخا
إن الشرآات : توصلت الدراسة إلى عددا من النتائج أهما. في الشرآات المساهمة األردنية

المساهمة العامة األردنية تلتزم بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، وأن األزمات المالية 
لى التأآيد على استخدام أدت إلى زيادة استخدام التحفظ المحاسبي وأن األزمات المالية أدت إ

محدد التحفظ المحاسبي وأن التحفظ المحاسبي يخفض من مخاطر انهيار الشرآات وأنه أداة 
 . مناسبة لمواجهة حالة عدم التأآد التي يتعرض لها المحاسب

 .التحفظ المحاسبي، األزمات المالية، الشرآات الصناعية األردنية :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The theme of the reservation accounting is one of the oldest topics of 

financial accounting, which has become a prerequisite for the parties 
concerned with the financial report process, especially in the aftermath of 
the collapse witnessed by the turn of the 21st century. The research 
problem is summarized in the following questions: Have the financial 
crises affected the specific reservation accounting? Have the financial 
crises contributed to the accounting support reservation? And has the 
research aimed to identify the different interpretations of the reservation, 
the most important pros and cons of reservation, and find out the impact 
of financial crises on accounting reservation? In order to achieve the 
research objectives the researchers followed the descriptive approach 
depending on the accounting sources including Arab and foreign books, 
periodicals and researches, as well as designing a questionnaires which 
was been distributed among a study sample which included managers, 
financial advisors, and external and internal auditors in Jordanian 
shareholding companies. The study has come to a number of conclusions 
including: The public shareholding companies of Jordan are committed 
to conservative accounting in preparing the financial statements. The 
financial crises have led to the increased use of the reservation 
accounting. The financial crises have also .led to the emphasis on the 
specific use of the reservation accounting, and reservation accounting 
reduces the risk of the collapse of companies and that it is an appropriate 
tool to address the uncertainty faced by the accountant. 

 
  المقدمة

وبرغم معارضة  من أقدم موضوعات المحاسبة الماليةيعد إن موضوع التحفظ المحاسبي 
، من حيث تأثيره السلبي على جودة المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية المنشورةالبعض له 
ح مطلبا أساسيا في الوقت الراهن من جانب األطراف ذات العالقة بعملية التقرير إال أنه أصب

المالي خصوصا في أعقاب حاالت االنهيار التي شهدها مطلع القرن الحادي والعشرين لعدد آبير 
ملها أصحاب المصالح في هذه الشرآات من الشرآات العمالقة وما نتج عنه من خسائر فادحة تَح

مارسات االنتهازية التي قامت بها إدارة تلك الشرآات ومنها ممارسات إدارة نتيجة بعض الم
 واضحًا التمويل من خارج الميزانية، وغيرها من الممارسات األخرى التي تعتبر خرقًاوالربح، 

تزايدت بحوث التحفظ المحاسبي بشكل ملحوظ وازدادت آثافتها لذا . لمفهوم التحفظ المحاسبي
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لبحوث تبرير ممارسات التحفظ المحاسبي واختبار دوافعه وآثاره على القوائم استهدفت هذه اقد و
وهناك مبررات عديدة وراء دراسة هذا الموضوع حاليا، . المالية وعلى قرارات المستخدمين

أهمها الجدل الذي يدور حاليا حول مالئمة المعلومات المحاسبية التي تنتجها مفاهيم وأساليب 
  .يات الملقاة على المعنيين بإعداد القوائم المالية والمنظمينآذلك المسؤولو القياس التقليدية،

خذ الحيطة أوالتحفظ المحاسبي يستخدمه المحاسب لمواجهة حالة عدم التأآد التي تتطلب 
  . عند إعداد القوائم المالية بحيث ال ينتج عنها تضخيم للدخل أو تقليل للمصروفات وااللتزامات

 
  لتهالبحث وأسئ مشكلة

ال  قطاع  بل المحاسبة مهنة مرت ر   بمجموعة من األزمات    بأسره  األعم ا  يمكن التعبي  عنه
ة  ةأخالقي ماتزأنها أب والضيقة ألصحاب المصالح     الخاصة  والمصالح  الجشع  سيطرة  من  نابع

ى   قاملذا  داخل الشرآات والتي أثرت سلبا على مهنة المحاسبة، العديد من رموز االقتصاد جنبا إل
ع ب م ا     جن ر به ة يم ل أزم ي آ دقيق ف بة والت ة المحاس ى مهن ات إل ل االتهام ة بكي وز السياس رم

ة           دءا من أزم االقتصاد العالمي على أساس أن مهنة المحاسبة هي السبب في حدوث األزمات ب
ام   وانتهاًء بأ ١٩٢٩عام  ة ع رهن العقاري د . ٢٠٠٨ زمة ال ع  وق ذا األمر   دف رين    ه احثين والمفك الب
أثير         .لمواجهة تلك الصعوباتحث عن حلول للب ادئ ذات الت م المب تحفظ المحاسبي من أه د ال ويع

ة   وائم          حيث الكبير عند إعداد القوائم المالي د إعداد وعرض الق ودا عن ى المحاسبين قي يفرض عل
  : تلخيص المشكلة في األسئلة التاليةاستنادا إلى ما تقدم يمكن . المالية

  التحفظ المحاسبي؟ محددهل أثرت األزمات المالية على  .١

  هل ساهمت األزمات المالية في دعم التحفظ المحاسبي؟ .٢
 

  أهداف البحث
 .لتحفظا ايجابيات وسلبياتأهم ، والمختلفة للتحفظ التعرف على التفسيرات -

 .معرفة أثر األزمات المالية على التحفظ المحاسبي -

 .مات المختلفةبيان التحديات التي واجهت وتواجه المحاسبة والمحاسبين خالل األز -
 

  البحثأهمية 

ام الجهات        را من اهتم زا آبي يتناول البحث واحدا من الموضوعات المثيرة والتي أخذت حي
ة   دان المتقدم ي البل ريعية ف يماالتش ة ال س د أزم ام بع ام و ٢٠٠١ ع ر البحث  . ٢٠٠٨ع ذا يعتب ل

ك  زمات المالية والتحفظ المحاسبي وامتدادا للبحوث المحاسبية في مجال األ من خالل توضيح    ذل
  . أثر األزمات على التحفظ



 ...... "دراسة في : دعم سياسة التحفظ المحاسبي أثر األزمات المالية على"ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  فرضيات البحث
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األزمات المالية وزيادة تطبيق : الفرضية األولى

 .التحفظ المحاسبي في الشرآات المساهمة األردنية) دعم(

إعداد القوائم  تلتزم الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبي عند :الفرضية الثانية
  .المالية

 
 منهج البحث

م   داف البحث ت ًا أله اعتحقيق ن   إتب بية م ى المصادر المحاس اد عل نهج الوصفي باالعتم الم
، فضًال عن استخدام    ذات العالقة بموضوع البحث  الكتب والمجالت والبحوث العربية واألجنبية

  .االنترنتالمعلومات الدولية شبكة 
 

  الدراسات السابقة
Ahmed )دراسة تطبيقية على : التحفظ المحاسبي وجودة قياس األرباح) "٢٠١١

تحفظ إلى التعرف على العالقة بين درجة ال البحثهدفت  "الشرآات المساهمة البحرينية
دراسة العالقة بين درجة التحفظ  ترباح، ولتحقيق هذا الهدف تمالمحاسبي ومستوى جودة األ

 مجتمعتمثل .ينية وإمكانية تخفيض المستحقات الكليةالمحاسبي في الشرآات المساهمة البحر
- ٢٠٠٦للفترة من  الدراسة في الشرآات المساهمة المدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية

تم اختبار و عينة الدراسة فشملت عشر شرآات،اعتمد البحث المنهج االستقرائي، إما ،٢٠٠٨
وقد توصلت الدراسة إلى وجود مستوى  دفرضيات الدراسة باستخدام نموذج االنحدار المتعد

 ها،فيمقبول من التحفظ المحاسبي في الشرآات المساهمة البحرينية وارتفاع جودة األرباح 
يجابية بين درجة التحفظ وتحسين جودة اإلرباح، حيث يؤدي ارتفاع إوجود عالقة  باإلضافة إلى

آما الي تحسن جودة اإلرباح، درجة التحفظ المحاسبي إلى انخفاض المستحقات الكلية وبالت
ارتفاع مستوى التحفظ المحاسبي يساهم في تعزيز مصداقية القوائم المالية مما  وجدت الدراسة أن

يساهم في ترشيد القرارات االستثمارية وتوعية مستخدمي القوائم المالية بأهمية جودة األرباح 
  .عند اتخاذ قراراتهم المختلفة

Hamden )دراسة : المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية ثر التحفظأ) "٢٠١١
هدفت الدراسة الى دراسة مستوى  "تطبيقية على الشرآات الصناعية المساهمة العامة األردنية

الضوء على عالقة التحفظ المحاسبي بتحسين  وإلقاءالتحفظ في الشرآات المساهمة األردنية، 
 ٥٠بيانات الالزمة للدراسة من خالل التم جمع  فاألهداجودة التقارير المالية، ولتحقيق هذه 

 Pooled Data)وباستخدام اختبار  )٢٠٠٦-٢٠٠١(شرآة صناعية مساهمة عامة للفترة من 
Regression) واختبار Regression)  (logistic.  انخفاض مستوى  إلىتوصلت الدراسة

األردنية، وان همة العامة المسا الصناعية التحفظ في التقارير المالية الصادرة عن الشرآات
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هنالك عالمة ذات داللة إحصائية بين زيادة التحفظ المحاسبي وتحسين مستوى جودة التقارير 
  .المالية عن طريق تحسين رأي مدقق الحسابات الخارجي

(2010) Shitaiwy  "التحفظ المحاسبي ممارسات على القضائية الدعاوي مخاطر تأثير 
 إلى الدراسة هدفت ".سوق األسهم المصرية على بالتطبيق  :عببالتال المتهمة الشرآات في

 بين القضائية الدعاوي بمخاطر المحاسبي المرتبطة التحفظ ممارسات حجم في الفروق قياس
ال " منهجية وبتطبيق .بالتالعب المتهمة غير بالتالعب والشرآات ظاهرًيا المتهمة الشرآات
 مخاطر أن عن الدراسة آشفت ، _Basu قا لنموذج طب_ "االعتراف المحاسبي توقيت تماثلية

 المحاسبي التحفظ ممارسة على بالتالعب ظاهرًيا المتهمة الشرآات القضائية تحث الدعاوي
 Basu بنموذج  المتعلقة المحتملة المشاآل وبسبب  .إحصائًيا جوهري بشكل مرتفعة بمستويات

 بديل للتحفظ آمقياس الملكية، لحقوق فتريةالد القيمة إلى السوقية القيمة نسبة الباحث ستخدما
 القيمة إلى القيمة السوقية نسبة ارتباط عن الدراسة آشفت وقد .الشرآة مستوى على المحاسبي
 الباحث قام آما بالتالعب، المتهمة ظاهرًيا بالشرآات إحصائيا جوهرية يجابيةإ بعالقة الدفترية
 آمقاييس الدفترية، القيمة إلى السوقية القيمة نسبةالمحاسبي و االعتراف توقيت ال تماثلية بقياس
 لهيئة التنفيذية القواعد تطبيق وبعد قبل بالتالعب، المتهمة الشرآات غير على المحاسبي للتحفظ
 الالحقة الفترة في المحاسبي التحفظ مستويات زيادة عدم عن الدراسة وقد آشفت .المال سوق

 القضائية بالمقارنة الدعاوي مخاطر زيادة يتوقع حيث المال، سوق لهيئة التنفيذية لتطبيق القواعد
  .لتطبيقها السابقة بالفترة

AL- Sahlly )المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشرآات  التحفظ) "٢٠٠٩
 من مختلفة بيئة في المحاسبي إلى التعرف على التحفظ هدفت الدراسة" المساهمة السعودية

دراسة التحفظ المحاسبي فيها، آما هدفت  سبق التي بالبيئات ريعية مقارنةالتنظيمية والتش الناحية
والجهات  المحاسبية المعايير واضعي لمساعدة المملكة؛ في المحاسبي درجة التحفظ إلى تحديد
 ودرجة الشرآات السعودية تمارسه الذي المحاسبي التحفظ مدى معرفة األخرى على التنظيمية
السعودية،  المال سوق هيئة تأسيس بعد خصوًصا ،تالوق مرور مع اسبيالتحفظ المح في التغيير

السعودية، تم  المال تمثلت عينة الدراسة في الشرآات المساهمة السعودية المدرجة في سوق
 نتائج أظهرت .راالنحدا لمعادلة R2اختبار فرضيات الدراسة باستخدام معامل االنحدار و

 تحفًظا أقل الكبيرة الشرآات السعودية، وأن الشرآات في المحاسبي التحفظ درجة قلة الدراسة
عام،  بوجه المحاسبي التحفظ في درجة يؤثر ال المديونية الصغيرة، وأن حجم الشرآات من

 السوق في بالقطاعات األخرى مقارنة تحفًظا أقل يعتبر قطاع البنوك أن أيًضا النتائج وأوضحت
 وأوصت الدراسة .المالية السوق هيئة تأسيس بعد اتحفًظ أصبحت أآثر السعودي، وأن الشرآات

 لدى الوعي مستوى لرفع الدخل المحاسبي؛ بجودة العلمية المتعلقة الدراسات تشجيع بضرورة
 المملكة، في السائدة اإلفصاح ومعايير بضرورة تحسين وسائل والمشرعين المستثمرين

لرفع  القانونيين للمحاسبين السعودية والهيئة السوق المالية هيئة بين الوثيق وضرورة التعاون
  .القطاعات المختلفة بالحسبان األخذ مع المالية التقارير جودة وتحسين ، اإلفصاح مستوى
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Abu AL-Khair )المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي بالتطبيق على ) "٢٠٠٨
محاسبي في هدفت الدراسة إلى قياس التحفظ ال" الشرآات المتداولة فى سوق األسهم المصرية

القوائم المالية المصرية، وتفسير االختالفات فيما بين الشرآات في هذا الصدد، وتم تقسيم البحث 
تناولت الدراسة التحليلية مفهوم التحفظ ودوافعه وأساليب . إلى دراسة تحليلية ودراسة ميدانية

ثين لقياسه، وانتهت قياسه، آما تناولت أيضا تحليل مكونات التحفظ والنموذج المقبول من الباح
فى الجزء الثاني من . الدراسة التحليلية إلى أربعة فروض قابلة لالختبار فى البيئة المصرية

البحث أجريت دراسة ميدانية على مجموعة من الشرآات المساهمة التي لها تداول نشط في 
ة فروض تعلقت تم اختبار أربع. سوق األسهم المصرية وتوافرت لها البيانات الالزمة لالختبار

ولية القانونية، وأثر تطبيق ؤبإمكانية استخدام مدخل القيم السوقية فى قياس التحفظ، وأثر المس
. القيمة العادلة، وأخيرا أثر ارتفاع نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية على قياس التحفظ

مل مع األخبار الجيدة نضوج السوق المصري في التعا :هامة أهمهاعدة  وخلص البحث إلى نتائج
، رباح المحاسبية للعوائد السوقيةترتب عليه ارتفاع معامالت استجابة األ مماواألخبار السيئة 

الستجابة لألخبار يعادل أضعاف معامل ا) التحفظ(أن معامل االستجابة لألخبار السيئة منها و
ير وراء زيادة الطلب على التحفظ التفس ؤولية القانونية تقدم شيئا منأن المسباإلضافة إلى . الجيدة

آما توصلت الدراسة أيضا إلى أن تطبيق القيمة العادلة عند إعادة تقييم األصول يؤدى . المحاسبي
وأخيرا توصلت . إلى زيادة حساسية االستجابة لألخبار السيئة وضعف االستجابة لألخبار الجيدة

لتحفظ يتوقف إلى حد ما على ارتفاع أو الدراسة إلى أن استخدام القيم السوقية آمدخل لقياس ا
  . انخفاض نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية في بداية الفترة

  The Contracting Benefits of Accounting" (Zhang, 2008)دراسة  
Conservatism to Lenders and Borrowers" "      ة ى تكلف تحفظ المحاسبي عل ر ال أث

االت م  ى احتم راض وعل د     االقت روط عق ا لش ر تحفظ ة أآث وائم مالي د ق ي تع رآات الت ة الش خالف
ات            ."القرض د اتفاقي ى المقترضين والمقرضين عن تحفظ عل افع ال ى فحص من هدفت الدراسة إل

يئة      : مقاييس هي ةأربع وفقدراسة التحفظ  تالدين، حيث تم اء الس اح لألنب اس حساسية األرب مقي
دة      اء الجي اح لألنب وة        و، آنسبة لحساسية األرب اح لتفسير ق يئة لألرب اء الس وة األنب اس تفسير ق مقي

  .األنباء الجيدة لألرباح، مقياس انحراف األرباح، ومقياس تراآمات المستحقات غير التشغيلية

نه آلما زادت درجة التحفظ المحاسبي عند المقترضين تؤدي إلى أظهرت نتائج الدراسة أ
تكلفة على ديون المقترضين الالمقرضين يخفضوا  تأثير قوي وهام على عقود الدين وهذا يجعل

الذين لديهم تحفظ عالي، وأظهرت الدراسة أيضا أن الطلب على التحفظ المحاسبي في التقارير 
مقترضين أعلى من فالتحفظ المحاسبي عند ال المالية من قبل المقرضين يختلف عن المساهمين

رقام المحاسبية قريبة من الحدود التي أن التحفظ المحاسبي يجعل األالمساهمين آما أظهرت 
بدال من . تتضمنها شروط عقد القرض ومن ثم تؤدي إلى تزايد احتماالت مخالفة شروط العقد

  .دراسة تعاقدات المنشأة بصورة مباشرة

هدفت الدراسة  "."Conservatism and Debt (Beatty et al., 2008)دراسة 
ستخدام االتفاقات والتوسع في تطبيق التحفظ المحاسبي في إلى توضيح العالقة بين الالتماثل في ا
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وتم االعتماد في الدراسة على مقاييس سوقية وغير سوقية في قياس  .التقارير المالية للمقترضين
في المقاييس السوقية تم استخدام نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية  .التحفظ المحاسبي

تم استخدام مقاييس العالقة بين قد أما المقاييس غير السوقية ف . Basuوالنموذج المطور من قبل
قد و .التدفق النقدي والمستحقات الحالية والعالقة بين التغيير في األرباح الحالية واألرباح السابقة

توصلت الدراسة إلى أن الشرآة التي لديها نسبة قليلة للقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية يكون 
ا أم. آبير في معالجة األرباح والخسائر )ال تماثل(آبر، ولديها معالجة أمحاسبي  لديها تحفظ

فإن الشرآات التي لديها نسبة عالية لدخلها والمتضمنة حسابات بالنسبة للمقاييس غير السوقية 
يجابية أآثر بين المستحقات والتدفق النقدي عندما تعلن عن تدفق إعقود ديونها تظهر لديها عالقة 

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن المقرضين يطلبون قوائم مالية متحفظة عادة عند  .ي سالبنقد
التعاقد وبعده، وأنهم يضعون شروط التحفظ في األرقام المحاسبية في عقود القرض، وأن 
المقرضين ال يعتمدون آثيرا على المبادئ المحاسبية في بناء شروط عقد القرض، وأن المبادئ 

وان الشرآات التي تتوسع  بولة ال تلبي احتياجات المقرضين من التحفظ المحاسبي،المحاسبية المق
ن باالتفاقيات، بمعنى أ) ال تماثل( _على األرجح_ لديهافي التحفظ المحاسبي في تقاريرها المالية 

  .يستخدمون شروط العقد لتلبية حاجاتهم لتقارير متحفظة محاسبيا _على األرجح_المقرضين 

Jenkins and Velury (2008) "Does auditor tenure influence the 
reporting of conservative earnings?"  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر عدد سنوات

ارتباط المدقق بالعميل على التحفظ المحاسبي، واعتمدت الدراسة على نموذج استجابة السوق 
. ارتباط المراجع بالعميل إلى النموذجواألرباح لألخبار بإضافة متغير يعبر عن عدد سنوات 

أن معامل االستجابة لألخبار السيئة يتزايد بزيادة عدد سنوات عالقة  إلى وتوصلت الدراسة
المدقق بالعميل، وأن التحفظ في القوائم المالية يتزايد تدريجيا من المدى القصير إلى المتوسط إلى 

عملية التقرير المحاسبي بالشرآة آلما زادت  الطويل مما يعني أن المدقق يكتسب خبرة أآبر في
  .سنوات ارتباطه بها

  
  للبحث الجانب النظري

  مفهوم التحفظ .١
إن التحفظ المحاسبي أداة يستخدمها المحاسبين لمواجهة حالة عدم التأآد التي يواجهونها 

لم ينص  (FASB)عند إعداد القوائم المالية، ورغم أن مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي 
إال  ،صراحة على أن التحفظ المحاسبي يعتبر عنصرا من عناصر المعلومات المحاسبية المفيدة

فقد أشار  (APB)أما مجلس مبادئ المحاسبية  .أنه من الصعب جدا تجاهل هذا العرف المحاسبي
لتحفظ او.  إليه وإلى تأثيره وأدرجه على أنه عرف معدل في المحاسبة المالية في نشرته الرابعة

يبنى على قيام المحاسبين بذآر القيمة األقل لعدة قيم  )Hendriksen&Breda,1992(آما يراه 
محتملة لألصول واإليرادات، والقيمة األعلى لعدة قيم محتملة للمصروفات وااللتزامات، 

  .واالعتراف بأسرع وقت ممكن بأي مصروفات وتأجيل االعتراف باإليرادات لحين تحققها
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 من عالية درجة وجود هو ضرورة"المحاسبي  فيرى أن التحفظ) Basu, 1997(أما 
 ".آخسائر السيئة باألنباء باالعتراف آمكاسب،مقارنة الحسنة باألنباء لالعتراف للتحقق القابلية

اختالف درجة التحقق المطلوبة لالعتراف باإلرباح مقابل بأنه "التحفظ  wattsويعرف 
ن إف)  ,Feltham-Ohlson،(1998وحسب نموذج  ،(watts, 2003)"االعتراف بالخسائر

التحفظ المحاسبي هو التوقعات بأن صافي األصول المعلن عنها سوف تكون أقل من قيمتها 
يجابية في القوائم المالية يفضل المحاسبون تخفيض العناصر اإلالسوقية في األجل الطويل،حيث 

 ،المصروفاتو ،االلتزامات(لسلبية وتعظيم العناصر ا) رباحواأل، واإليرادات ،األصول(
  ). والخسائر

 بها تحققها واالعتراف قبل الخسائر تسجيل يعنيالتحفظ المحاسبي  من خالل ما تقدم فإن
 فيه يأخذ ال الذي الوقت ضعيًفا، في أو متوسًطا لها المؤيد السند آان لو حتى القوائم المالية في

 يمكن المحاسبي التحفظ أن يأ حدوثها، المؤيد على السند ووجود قبل تحققها المحاسب باألرباح
الحسنة  باألنباء لالعتراف التحقيق من عالية درجة على للحصول بميل المحاسب تفسيره

وال يعني هذا المفهوم  ).الخسائر(السيئة  باألنباء لالعتراف يطلبها تلك التي من أآبر) األرباح(
التحفظ المحاسبي  ألصول المنشأة وإيراداتها، أو أنبأي حال من األحوال تخفيض القيمة الحقيقية 

، بل يستخدم فقط في المواقف الصعبة التي يكتنفها الشك آافة األحوال والظروفيستخدم في 
  .والغموض

  ت وسلبيات مفهوم التحفظ المحاسبيايجابيا  .٢

 ,Obeidat( (Kam,1990): يمكن تلخيص إيجابيات استخدام التحفظ المحاسبي بما يلي
2003 (  

يعد التحفظ المحاسبي أداة مناسبة لمواجهة التفاؤل المفرط لدى المحاسبين والمديرين في  .١
تقييم موجودات المنشأة والتزاماتها، وهو أداة مناسبة لمواجهة حالة عدم التأآد التي تواجه 

 المحاسبين

متاز يؤدي استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي في مجال المحاسبة إلى مخرجات محاسبية ت .٢
يكون عادة معدا  ،أي أن ما ينتجه النظام المحاسبي من معلومات محاسبية. بالموضوعية

 .وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها

من شأن استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي أن يؤدي إلى تجنيب المحاسبين مخاطر نشر  .٣
معلومات محاسبية قد  ومخاطر عدم نشر ،معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد عدم صحتها

 .يثبت فيما بعد أنها معلومات صحيحة

لذا فهم  ،يحتاج مستخدمو القوائم المالية إلى هامش أمان لحماية أنفسهم من أية نتائج عكسية .٤
 .يحبذون األرقام المتحفظة اعتقادا منهم أن األرقام غير المتحفظة قد تؤدي إلى نتائج سلبية
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 :هوم التحفظ المحاسبي يمكن تلخيصها بما يليالسلبيات الناتجة عن استخدام مف
(Kam,1990) )Obeidat, 2003 (.  

يتعارض استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي مع بعض المبادئ والخصائص النوعية الثانوية  .١
مثل . الحيادية والقابلية للمقارنة والثبات والتمثيل الصادق: للمعلومات المحاسبية مثل
حيث يؤدي استخدام  ،حفظ المحاسبي وخاصية االتساق والثباتالتعارض الواضح ما بين الت

التحفظ المحاسبي في مجال تقييم بضاعة آخر المدة في حالة تقييمها وفقا لقاعدة التكلفة أو 
قل إلى تقييمها على أساس الكلفة في سنة وعلى أساس القيمة السوقية في سنة أالسوق أيهما 

 .أخرى

المحاسبي إلى تشويه المعلومات المحاسبية من خالل  قد يؤدي استخدام مفهوم التحفظ .٢
ن استخدام مفهوم التحفظ المحاسبي إوبالتالي ف. إظهارها بقيمة تختلف عن قيمها الحقيقية

يؤدي إلى تشويه إيرادات المنشاة ومصروفاتها من خالل إظهارها بقيمة تختلف عن 
 .حقيقتها

وفي زيادة قيمة المصروفات  ،اداتإن المبالغة في التخفيض من قيمة األصول واإلير .٣
وااللتزامات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ال تقل خطورة عن المبالغة في زيادة قيمة 

ألنه يترتب  ،مة االلتزامات والمصروفاتياألصول واإليرادات وعن المبالغة في تخفيض ق
 .ماتعلى مثل هذه التصرفات أن تلحق الضرر ببعض األطراف المستخدمة لتلك المعلو

يستخدم المحاسبون مفهوم التحفظ المحاسبي في أحيان آثيرة لحماية أنفسهم من المساءلة  .٤
دون االلتفات إلى ما إذا آان هذا اإلجراء يحقق مصالح األطراف  ،التي قد يتعرضون لها

 .األخرى أو يلحق الضرر بهم

  تفسيرات التحفظ  .٣
لألخبار السيئة بشكل أسرع من نه استجابة األرباح أالتحفظ على   (Basu,1997)فسر

استجابتها لألخبار الجيدة، بسبب أن األخبار الجيدة تتطلب درجة أعلى من التحقق من قبل 
  .المحاسبين

ية نه مجموعة من الترتيبات التنظيمية الداخلأالتحفظ على  (Watts,2002)بينما فسر 
 ,LaFond & Watts) (Watts,2003)طراف المختلفة داخل المنشاة، وقدم والخارجية بين األ

  :تفسيرات للتحفظ هي ةأربع (2008

يعد التفسير التعاقدي للتحفظ من المصادر الرئيسية للتحفظ، ويقصد به : التفسير التعاقدي .١
ة آعقود الدين وعقود طراف ذات العالقة في المنشاترآيز على العقود الرسمية بين األال

التفسير التعاقدي للتحفظ هو مطلب من ان & Rego, 2007)   (Blunckت، ويرىالمكافآ
المساهمين والمقرضين بإعداد قوائم مالية متحفظة لتخفيض تكاليف الوآالة ولترتيب 

  .الحوافز اإلدارية
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وصافي  األرباحتكون آثيرة عندما تكون  قدالقضائية  ىإن الدعاو: الدعاوي القضائية .٢
ة لخطر المقاضاة  يدفعها لاللتزام مبالغ فيها بشكل آبير، لذا فان مواجهة اإلدار األصول
 .حفظ المحاسبيتأآثر بال

إلى الشرآات  أرباح المعلنة، لذا تلجتتناسب ضريبة الدخل طرديا مع األ :التفسير الضريبي .٣
تحفظ حقة عليها من خالل استخدام الترباح ومن ثم تخفيض ضريبة الدخل المستخفيض األ

وهذا بدوره يسهم في تأجيل  لألصوللعليا رباح والقيم االمحاسبي عند اإلعالن عن األ
 . الضريبة

 أنواع التحفظ .٤
نوعان للتحفظ هما التحفظ المشروط والتحفظ غير المشروط،  (Ball et al,2005)ذآر 
التحفظ  (Ball & Shivakumar, 2006) (Rayn,2006) (Watts,2003)ف حيث عَر
نباء نباء السيئة من األباألاف أآثر أي االعتر تماثل في توقيت االعتراف،بأنه عدم الالمشروط 

رباح استجابة األ(رباح من خالل تسريع االعتراف بالخسائر االقتصادية الجيدة فيما يتعلق باأل
لتحفظ ا (Pope & Walker,2003)ف ، وعَر)خبار الجيدةلألخبار السيئة بشكل أسرع من األ

 أوي تخفيض قيم صافي األصول، غ عن القيمة األقل لصافي األصول أاإلبال غير المشروط بأنه
لتحفظ المشروط تطبيق على الحقوق الملكية، ومن األمثلة  األقلاإلفصاح عن القيمة الدفترية 

قل في تقييم األصول، وتخفيض األصول الملموسة وغير الملموسة، أ أيهماالسوق  أوالكلفة 
  .نباء السيئةالتحفظ المشروط غير مرتبط باأل أن  (Baus,1997)ويرى 

التحيز المحاسبي تجاه  أوالتحفظ غير المشروط فيعني تخفيض قيمة صافي األصول،  أما
أن التحفظ غير المشروط مرتبط  (Baus,1997)اإلفصاح عن القيم األقل لحقوق الملكية، ويرى 

  .مرتبط بتطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما أيضانباء الحالية، وهو باأل

  :لية على التحفظ المحاسبيثر األزمات الماأ .٥

 ٢٠٠٢األزمة المالية عام  ١-٥
ي     ة الت ارات المالي ن االنهي لة م ى سلس رن عل ذا الق ة ه ي بداي ال ف ال واألعم الم الم ز ع اهت
ة               ة األمريكي ار عمالق الطاق ان أشهرها انهي الم آ رة في الع ا عدد من الشرآات الكبي تعرض له

Enron )رونإ ي   ) ن ميا ف ها رس ت إفالس ي أعلن وبر  ١٦الت ـ   ٢٠٠١أآت در ب ائر تق ة خس م مخلف
ام،    )٦١٨( ك الع رون سقطت شرآة إ  مليون دوالر أمريكي بنهاية الربع الثالث من ذل ة  ن  العمالق

ى هو  وربما لشرآة أمريكية إفالس أآبر شكل مما دوالر مليار ٦٣,٤ ب تقدر قيمتها بأصول  عل
الم ع مستوى الع ـ أ .أجم اح ب دأت الشرآة بتضخيم األرب د ب ة لق اح وهمي ط"رب ة فق ا  ،"ورقي آم

درة   البنود المق يم األصول أو التالعب ب ادة تقي ن خالل إع ديون  ،ضخمت األصول م ت ال وأخف
رة   (والخسائر من خالل   بية مبتك ك شرعت        ) نظم محاس د ذل تثمارات، بع ى شكل اس وسجلتها عل

ة همها بسوق األوراق المالي ي أس ار إن.بالمضاربة ف ادة تإ انهي رون فرصة إلع يم الوضع، ن قي
الي ومستخدمي     ة          بالنسبة لكل من المراقب الم ين لمهن د من التقن ا مزي تج عنه ة، ون وائم المالي الق
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ات      .شأنها توفير نوع من الحماية للمحاسبين من المحاسبة دمتها الوالي لذا بدأت دول عدة وفي مق
دة للسيطرة    ى اإلدارة بشكل   المتحدة األمريكية تشريع وإصدار قوانين وسياسات محاسبية جدي عل

  .القوانين الذي ظهرت ودعمت التحفظ المحاسبي بشكل آبير أهمآبر من السابق، ومن أ

  Sarbanes-Oxleyقانون  ١-١-٥
لإلشراف  ةمعين تدخل الدولة بدرجة أقرت معظم األنظمة االقتصادية في العالم ضرورة

آليات السوق ذات  ح نظريهعلى االقتصاد آكل باعتبار أن التجارب التاريخية أثبتت عدم نجا
إلى فوضى وضياع لحقوق األطراف  يدون ضوابط تؤد فالحرية االقتصادية ،التنظيم الذاتي

 "انرون"الداخلة، باإلضافة إلى ذلك أظهرت آافة التحليالت التي تمت على أسباب انهيار شرآة 
ألخالقية لمهنة وجود خلل وعدم التزام بالمعايير ا "آرثر أندرسون"ومن ثم شرآة التدقيق 

المحاسبة والتدقيق من قبل الشرآتين، ونتيجة لهذه االنهيارات بادر المشرع األمريكي بإصدار 
قد استدعت بما يسمى بالحاآمية المؤسسية، ووبحثت عدد من القوانين التي رآزت غالبيتها 

قامت  لكعلى ذوبناًء . خطورة األمور تدخل الرئيس األمريكي للمشارآة في حل هذه المشاآل
، Sarbanes-Oxley Actبتطوير تشريع جديد أسمته  ٢٠٠٢الحكومة األمريكية في عام 

 (SEC)المالية  األوراقهيئة  إنشاءشمل تشريع أمريكي منذ بأنه أهم وأوالذي وصفة المحللون 
  ةـدراس إليةتوصلت ما من ناحية دعم التحكم المؤسسي وزيادة التحفظ المحاسبي وهذا 

 (Lobo & 2006,zhou)  ودراسة(Krishnan & Visvanathan,2008)،  وتم إلزام جميع
ومن أهم مبادئه . تطبيق بنود هذا القانونبالشرآات المدرجة باألسواق المالية األمريكية بالتقيد 

اللجوء إلى آلية الرقابة غير  آذلكتكريس صحة الحسابات ودقتها واستقاللية مراقبي الحسابات و
 AL-Souty(. ة في مراقب الحسابات وما يمكن أن يقوم به من دور رقابي هامالمباشرة والمتمثل

   ).Wray,2006) (٢٨-٢٧،ص ص٢٠٠٥،

  ثر قانون اوآسلي على دعم التحفظ المحاسبيأ ١- ١-١-٥

الواليات  في الحسابات وتدقيق المحاسبة مهنة على آبير ثرأ "اوآسلي" قانون لتشريع آان
على  الماليون والمحللون والمديرون الحسابات ومدققو محاسبونال عمل حيث األمريكية المتحدة
مفيدة  مالية معلومات بناء في الزاوية حجر يعد والذي ,منه المتفرعة والتعليمات بالقانون االلتزام
, والخارجيين الداخليين المستخدمين لفائدة مالئم إفصاح يرافقها مالية بيانات شكل في وموثوقة

 هذا اتجاهات ابرز ولعل . واإلدارية االستشارية القرارات أفضل اتخاذ في يستند إليهاحيث 
 : تياآلتتمثل ب القانون

  .دارةاإل وتجاوزت بداعيةاإل الحسابات ادارة منع -

 . الحسابات مدققو يقدمها التي التدقيقية غير الخدمات تحديد -

 ،تعاباأل يدوتسد تحديد عن مسؤوله العامة المساهمة الشرآات في التدقيق لجان علج -
  . الحسابات تدقيق مهمة نجازإ إليها يوآل تدقيق مؤسسة يأ ومتابعة
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 .المالي اإلفصاح تعزيز -

مجلس  وأعضاء التنفيذيين المدراء الى الشرآات من الممنوحة الشخصية القروض منع -
 . اإلدارة

أوآسلي  -وبوجه عام يمكن تصنيف اإلصالحات الرئيسية التي يتضمنها قانون ساربينز 
Sarbanes-Oxley Law يحتوي القانون  :أوًال. والتي تدعم التحفظ المحاسبي في ثالث فئات

يوفر القانون  :ثانيًا. هنة المحاسبة وإعادة الثقة بهاعلى إصالحات هامة تهدف إلى تحسين أداء م
أصبحت مفوضية تنظيم التعامل  :ثالثا. أدوات جديدة لفرض تطبيق قوانين األوراق المالية

رآزت قد و .وراق المالية تستخدم تلك األدوات لتوسيع مجال برنامجها في تطبيق القوانينباأل
التعديالت المقترحة بشكل رئيسي على جعل لجنة تدقيق الشرآة مسؤولة بشكل آامل على 
مراقبة المدقق الخارجي وإعطائها السلطة الكاملة في تحديد شروط وأتعاب أعمال التدقيق 

آما ألزم المعيار . باإلضافة إلى الترآيز على استقاللية المدقق الخارجيواألعمال األخرى، 
تعيين ثالثة : وراق المالية بتلبية بندين مهمين، األولفي بورصة نيويورك لألالشرآات المدرجة 

: أعضاء في مجلس إدارة الشرآة ذوات صفة مستقلة يتم تحديدهم من قبل لجنة التدقيق، والثاني
وهذا يتفق مع ما . Sarbanes-Oxley Act, 2002)(اء لجنة التدقيق تحديد أتعاب أعض

أن التحفظ المحاسبى فى القوائم المالية : Lobo and Zahou (2006)توصلت إليه دراسة 
وليات القانونية التى أضافها ؤللشرآات األمريكية تزايد بشكل ملحوظ بعد القانون بسبب المس

  .القانون على المدقق واإلدارة

  تأسيس هيئة المساءلة والعدالة ٢-١-٥
أعلنت هيئة تداول األوراق المالية عن تأسيس هيئة المساءلة والعدالة  ٢٠٠٢في حزيران 

وتتألف الهيئة من أغلبية ممثلة للمستثمرين وأصحاب  .مهمتها مراجعة صناعة مهنة المحاسبة
تتولى ثالثة مواضيع آما ال األعمال، وأقلية من ممثلي صناعة المحاسبة ويكون تمويلها مستق

إال أن سلطة هذه الهيئة ومراجعة جودة المعلومات المحاسبية،  ,والمعارف ,األخالق المهنية :هي
  .Al- Arbied,2005)(قضائية ليست 

  ٢٠٠٧األزمة المالية  .٢-٥
الي  د      إن النظام الم دول الصناعية ق راض عن        افي ال ادة حجم اإلق دة لزي يلة جدي آتشف وس

ق اخت ة طري تقات المالي مه المش د اس ق  "financial derivatives"راع جدي ن طري د  وع تولي
ىموجات مت اء عل ة بن ة من األصول المالي د تالي ى . أصل واح ارات ف ى قطاع العق ا حدث ف آم

ة        الواليات المتحدة ، فالذي حدث في هذا المجال،  ديون العقاري ة ال ا يعرف بأزم رتبط بم  .هو الم
ة،        ، و)٢٠٠٨ السيد علي،( ة والنامي دول المتقدم ع اقتصاديات ال أثرت جمي ة ت على أثر تلك األزم

اج    رآات اإلنت ى ش ك عل ود اإلقتصادى، وانعكس ذل ن الرآ ة م دوث حال الم بح دد الع ا ه و م وه
دولي       .والصناعات الصغيرة والمتوسطة ) آصناعة السيارات(الكبيرة  د ال ن صندوق النق د أعل وق
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ام   أن تنخفض معدال أنه من المتوقع ات     لتصبح  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ت النمو خالل ع صفرًا في الوالي
   .لباقي دول العالم ما عدا الهند والصين بالنسبة %٣والمتحدة األمريكية وأوروبا واليابان، 

 هبوط إلىاألوراق المالية  بورصة تعرضت حيث األردنيعلى االقتصاد  األزمة وأثرت
قلت  البورصة في المدرجة الشرآات ربع عن ديزي ما أن آما %25 بنسبة األسهم أسعار في حاد

 للشرآات السوقية القيمة في هبوط عليه ترتب آما ألسهمها، االسمية القيمة عن السوقية أسعارها
 الربع في نتائجها أظهرت شرآة 120 أرباح وبلغت دينار، بليون 10 حوالي يعادل بما المتداولة
 العام من الفترة لنفس دينار ماليين 1305 مقداره بربح مقارنة دينار مليون 800 بمقدار الثالث

 الربع في المالية الشرآات نتائج أظهرتها التي التراجع نسب وفاقت ،%39بنسبة لتهبط الماضي،
 هبوط حول إدارات بتوقعات مقارنة ،%39 ببلوغها المحللين توقعات الحالي، العام من الثالث
 سعر يقل التي عمان بورصة في المدرجة اتالشرآ عدد وبلغ األعلى، حدها في %30 بنسبة
 شرآة 198 من %36 تشكلبنسبة  شرآة 72 نحو عمان بورصة في واحد دينار عن سهمها

 نتيجة األردن إلى القادمة والخليجية األجنبية االستثمارات قيمة انخفضت). 2009 الغد، جريدة(
 االستثمارات بعض عودة فرصة واغتنام الستقطابها تشجيعية المبذولة والحوافز الجهود لقلة

 بنحو للحكومة المحلية اإليرادات تراجع، وواألوروبية األمريكية في األسواق المتواجدة الخليجية
وبسبب  .العالمية االقتصادية باألزمة االقتصادية النشاطات تأثر مجمل بسبب مليون دينار  200

  .ي تدعم التحفظ المحاسبيهذه األزمة تم اتخاذ العديد من اإلجراءات المحاسبية الت

  تعليق تطبيق معيار القيمة العادلة ١-٢-٥
وبشكل  ١٥٧فه استخدام المعيار رقم حامت الشكوك بشدة حول األثر التراآمي الذي خَل

الذين طالما -، األمر الذي جعل العديد من االقتصاديين )Mark to Market( خاص طريقة
رض األصول لتقترب آثيرا من القيمة الحقيقية بتطوير الطرق المحاسبية لقياس وع -نادوا

يناشدون اليوم بإيقاف العمل بأفضل هذه الطرق وأآثرها حداثة، على أساس أن القيمة العادلة تعد 
عدد من أعضاء  ال سيمامن أهم أسباب نشوء هذه األزمة، حيث صرح بذلك العديد من الجهات 

لس إدارات بنوك وشرآات ارؤساء مج الكثير منباإلضافة إلى مجلس الشيوخ األمريكي، 
ا جعل خطة اإلنقاذ األمريكية تدرج مدعوا إلى وقف تطبيق معيار القيمة العادلة، مقد و .عمالقة

أن  (SEC) بندا خاصا بمشروع إعادة النظر في المعيار وتطلب دراسة وافية عنه وتطلب من
حقيقيا ويعيد المهنة عقدا  محاسبيا يبدو هذا تدهورا .Mark to Marketتعلق العمل بطريقة

الصحيفة االقتصادية (آامال من الزمن إلى الوراء، فهل آان المعيار جالدا أم ضحية؟ 
ورآزت الدعوات التي طالبت بإيقاف تطبيق معيار القيمة العادلة على ). ٢٠٠٨االلكترونية 

 :) (Mohr,2008, Benston,2008, SFAS157جوانب القصور التالية 

القيمة العادلة في الحاالت التي ال تعتمد على األسعار السوقية غالبا ما تكون ذات إن تحديد   .١
  .تكلفة عالية

دي تتضمنها عمليات اندماج الشرآات تؤإن القيمة العادلة للمخزون واألصول الثابتة التي   .٢
  .إلى مشاآل بخصوص االعتراف بها
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وتتبع التغيرات فيها، وإمكانية  العادلة لبعض العناصر من الصعب تحديدها مةإن القي  .٣
  .التحقق منها

إن تطبيق القيمة العادلة في ظل ظروف األزمة يؤدي إلى قيام الوحدات االقتصادية بإظهار   .٤
ض تلك األصول حسب قيمتها السوقية المنخفضة مما يزيد من شكوك المستثمرين ويعَر

  . الوحدات لالنهيار

تم تبني منهج وسط في تطبيق معيار القيمة العادلة  وبناء على الجدل حول القيمة العادلة
في تقدير  Discounted cash flowيقضي باستخدام أسلوب خصم التدفقات النقدية المتوقفة 

وأصدر مجلس . Mark-Marketالقيمة العادلة لألصول غير السائلة وذلك عوضا عن أسلوب 
بيق آلية قياس القيمة العادلة عندما يصبح معايير المحاسبة الدولية دليال استرشاديا عن آيفية تط

وقد أشار إعالن نشر الدليل بأن هذا الدليل يتماشى جنبا إلى جنب مع التقرير . السوق غير نشط
ومما هو  FASBالمصدر في نفس الشأن من قبل مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية 

. (EAP)ير لجنة الخبراء االستشاريين مالحظ بأن الدليل االسترشادي استند بشكل تام على تقر
)www.iasb.org.(  

 قانون إنقاذ النظام المالي إقرار مشروع ٢-٢-٥
 ٢٠٠٧جاءت خطة إنقاذ النظام المالي على خلفية أزمة الرهن العقارية التي ظهرت عام 

يتعلقان بمحاسبة القيمة  )١٣٣(و )١٣٢(بالنسبة للجانب المحاسبي من الخطة فتضمن قسمين 
 market Authority to suspend mark to market) "١٣٢( القسم ينص ،العادلة

accounting " ألي  )١٥٧(هيئة األوراق المالية تملك صالحية تعليق تطبيق المعيار أن على
يحمي شرآة مصدرة لألوراق المالية إذا رأت الهيئة بأن ذلك يصب في المصلحة العامة و

 أنه على" Study on mark to market accounting" )١٣٣(وينص القسم . المستثمرين
يتوجب على هيئة األوراق المالية إجراء دراسة حول المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة 

يوما تبدأ من تاريخ إقرار  ٩٠ويتوجب عليها تقديم تقريرها إلى مجلس الشيوخ خالل فترة 
أثر المعيار على ميزانية المؤسسات المالية، أثر تلك المحاسبة : تتضمن الدراسة على أن ،الخطة

، وأثر المعيار على نوعية المعلومات المالية المتاحة ٢٠٠٨على البنوك التي أفلست خالل 
بتطوير  FASBللمستثمرين، الطريقة التي يقوم من خاللها مجلس معايير المحاسبة المالية 

لمحاسبية، مدى إمكانية إجراء التعديالت على المعيار، والمعايير المحاسبية البديلة المعايير ا
  .)١٥٧(للمعيار المحاسبي رقم 

صيغة عالمية للمعايير  وآمحاولة من الدول العشرين لمعالجة األزمة ظهرت في األفق
المحاسبية  والمعايير المطبق حاليا في العالم هو المعايير المحاسبية الدولية أن باعتبار المحاسبية

إن التفاوت . األمريكية، وهناك دول تتبنى معايير وطنية مشتقة من المعايير الدولية واألمريكية
 في الشرآات العالمية يجعل من الصعوبة وضع مقارنات لمتخذي المطبقة في استخدام المعايير

المالية  المؤسسات ط من، وهناك ضغ)الممولون(القرارات االستثمارية خاصة المؤسسات المالية 
ليتسنى لها تمويل الشرآات حول العالم  المحاسبية العالمية وأسواق المال العالمية لتوحيد المعايير
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الدولي  المحاسبة بدأت تنظم اجتماعات مستمرة بين مجلس معايير لذلك. وفق رؤية واضحة
ذو صلة مباشرة  ,اتالشرآ في ونظيره األمريكي لتوحيد معيار اإليرادات، وهو أهم معيار

األمريكيون مسألة المعايير المحاسبية ذات الصبغة  حيث يؤيد بتفسيرات األزمة المالية العالمية،
 ، حيث تتفق معظم الدول على وجوب اعتماد معيار دولي٢٠١٠هذا عام  وربما يحدث العالمية،

  .Yousif,2009)(ومعيار محلي لكل دولة يحكم التفاصيل  عام

 لتطوير المقترحة الطرق من تم تقديم العديداألزمة على االقتصاد األردني  معالجة اثرلو
 ومنها العالمية المالية األزمة آثار من للحد للتقارير المالية الدولية المعايير في المطلوبة المجاالت

 :يلي ما

البنك  جانب من أو المصارف إدارات جانب من سواء واإلفصاح الشفافية سياسة انتهاج  .١
 على الجمهور واطالع الصلة ذات الحكومية والمؤسسات المالية األوراق وهيئة لمرآزيا

 .الثقة آسب أجل من األردن على األزمة حقيقة تداعيات

 على 2009 القادم العام نهاية حتى المصرفية الودائع بضمان عنها المعلن السياسة تثمين  .٢
 .لذلك الحاجة دعت ما إذا مستقبال السياسة هذه تأآيد يعاد أمل أن

 .الصغيرة البنوك بين االندماج تشجيع  .٣

البنوك  على الرقابة في المرآزي البنك يمارسها التي التحفظية السياسة انتهاج في المضي  .٤
 التشدد وآذلك المرتفعة، المخاطر ذات االستثمارية لألنشطة ممارستها من الحد بقصد وذلك

  . المال رأس آفاية عنصر زل لتحققبا اتفاقية متطلبات مع يتفق في وبما
  

  الدراسة الميدانية

  مجتمع البحث وعينته  .١
ن   ع البحث م ون مجتم ارجيين   (يتك ابات الخ دققي الحس اليين وم ارين الم دراء والمستش الم

ار   شخص  ٢٠٠والبالغ عددهم تقريبا  )والداخليين في الشرآات المساهمة األردنية م اختي ة  ، ت عين
وائية غ   عش نهم بل تبانة      .شخص ٧٥م تمارة االس ى اس داني عل ب المي ي الجان ان ف د الباحث اعتم

م تصميمها في ضوء             ة إلجراء البحث وت ات الالزم ى البيان ا للحصول عل بوصفها مصدرا مهم
ة البحث وتعريف     مقدمة تعريفية : االستبانة، أوالأهداف وفرضيات البحث وتضمنت  بينت طبيع
ا يتناسب مع       ثم األ لبعض المصطلحات الواردة فيها، سئلة التي غطت جوانب البحث الرئيسة بم

ى تضمنت   ة األول وعتين المجموع ى مجم ئلة إل ار فرضياته، وقسمت األس داف البحث واختب أه
ة  ) الديمغرافية(األسئلة العامة  ئلة الخاصة    تناولت  والخاصة بعينة البحث، والمجموعة الثاني األس

م      )ليكرت(على مقياس باختبار فرضيات البحث، وتم ترتيب األسئلة  اط، وت المكون من خمس نق
ا       م الحصول عليه ي ت ات الت ى البيان ات      ،اختبار مدى إمكانية االعتماد عل ذلك مدى اتساق وثب وآ

اط        تخدام معامل ارتب ات باس ي جمع البيان اس المستخدم ف : وهو ،)Gronbach-Alpha(المقي
ين   رابط ب ات والت اق والثب دى االتس ين م لوب إحصائي يب رات أس ل أو متغي رات البحث آك متغي
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اط     . جزئية واحدة تمثلها فرضية واحدة أو هدف واحد    ة معامل ارتب -Gronbach(وآانت قيم
Alpha( ة          . ٠٫٨٠ راد العين ات أف ى إجاب اد عل ة االعتم ى إمكاني ا عل وهي قيمة يستدل من خالله

م إجراء تحل   ة البحث     وإمكانية االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي، بعد ذلك ت ات عين ل إلجاب ي
امج اإلحصائي   ى أساس   ) SPSS( باستخدام البرن اس      وعل اليب القي رات البحث وأس ة متغي طبيع

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية وألغراض التحليل

ة إذا حازت   .١ ائج مقبول اس ليكرت، وتكون النت ة العظمى لمقي ابي منسوبا للقيم الوسط الحس
ى من     زداد الوسط الحسابي عن       ،%٦٠على نسبة أعل دما ي درجات من مساحة     ٣أي عن

اس، ات   المقي ي إلجاب ل أول ل تحلي ة لعم اري والنسب المئوي ى االنحراف المعي باإلضافة إل
  أفراد العينة

 .الختبار فرضيات البحثT  ) (One Sample Test تحليل  .٢

 نتائج توزيع استمارة االستبانة  .٢
ى    تبيان عل تمارة االس ع اس م توزي و    ت ا ه رز آم ع والف ائج التوزي فرت نت ة البحث وأس عين

  . موضح بالجدول أدناه

  .توزيع قوائم االستبيان على أفراد عينة البحث :)١(جدول 

 %النسبة  العدد البيـــــان
 %١٠٠ ٧٥ االستبيانات الموزعة
 %٨٤ ٦٣ االستبيانات المستردة

 %١٦ ١١ االستبيانات غير المستردة
 %٨١ ٦١ بلة للتحليلاالستبيانات القا

  وتحليل النتائج واختبار الفرضياتعرض   .٣

  تحليل الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث  ١-٣

  حسب متغير التخصص البحثتوزيع أفراد عينة   ١-١-٣
  .حسب متغير التخصص البحثتوزيع افراد عينة  :)٢(جدول 

  النسبة  التكرار  التخصص
  ٦٩  ٤٢  محاسبة

  ١٣  ٨  رفيةعلوم مالية ومص
  ٧  ٤  إدارة إعمال

  ٨  ٥  تمويل
  ٣  ٢  المجموع
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ة        أن) ٢(يبين الجدول  راد عين ين أف ر ب ان األآث إذ بلغت نسبة    البحث تخصص المحاسبة آ
بة   ة % ٨٥تخصص المحاس ة علمي ا خلفي ة  آانت له ة المبحوث ى أن الفئ ذا يعطي مؤشر عل وه

  .ها مصداقية عالية بما يخص موضوع البحثمؤهلة لإلجابة على أسئلة االستبانة وأن إجاباتهم ل

  حسب متغير المؤهل العلمي البحثتوزيع أفراد عينة   ٢-١-٣
  .حسب متغير المؤهل العلمي البحثأفراد عينة  :)٣(جدول 

  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي
  %٦٤  ٣٩  بكالوريوس
  %١٥  ٩  ماجستير
  %١٣  ٨  دآتوراه

  %٨  ٥  شهادات مهنية
  %١٠٠  ٦١  المجموع

 إذ بلغت نسبة البحثمؤهل البكالوريوس آان األآثر بين أفراد عينة  أن) ٣(يبين الجدول 
أسئلة  نوهذا يدعم اإلجابة ع% ١٤، ثم حملة الماجستير والدآتوراه بنسبة تقترب من %٦٤

   .االستبانة لكون المستجيبين يمتلكون المؤهالت العلمية والعملية المناسبة 

  حسب متغير الوظيفة البحثنة توزيع أفراد عي  ٣-١-٣
  .توزيع افراد عينة البحث حسب متغير الوظيفة :)٤(جدول 

  النسبة  التكرار  التخصص
  ٢٤  ١٥  مدقق خارجي
  ٢٠  ١٢  مدقق داخلي
  ٢٥  ١٥  مستشار مالي
  ٣١  ١٩  مدير مالي
  %١٠٠  ٦١  المجموع

دول  ين الج ة ال ) ٤(يب أثيرات األزم ى ت ة عل رة والتخصصات المطلع دد أن الخب ة ومح مالي
ة     راد عين ين أف ر ب ي األآث تحفظ   ه ثال ارجيين    أن أ إذ البح دققين الخ ن الم ي م ة ه ب العين غل

ة    ,والداخليين والمدراء الماليين اك عين الواقع   البحث وآذلك المستشارين الماليين مما يعني احتك ب
  .يجابيا على صحة إجاباتهم على االستبانةإالعملي والمهني مما ينعكس 
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  توزيع أفراد عينة البحث حسب متغير الخبرة  ٤-١-٣
  .حسب متغير الخبرة البحثأفراد عينة  :)٥(جدول 

  النسبة  التكرار  الخبرة
  %١٨  ١١  سنوات ٥قل من أ
  %٣١  ١٩  سنوات ١٠ – ٥

  %٥١  ٣١  سنة ١٠أآثر من 
  %١٠٠  ٦١  المجموع

دول  ين الج ن  أن) ٥(يب ر م رة أآث ر  ١٠الخب ين أف ر ب نوات  هي األآث ة س ثاد عين إذ  البح
ة     % ٥١بلغت النسبة  اك عين ي احتك ا يعن نعكس       البحث مم ا ي ي والمهني مم الواقع العمل ا  إب يجابي

  .على صحة إجاباتهم على االستبانة

   الميدانية واختبار الفرضيات نتائج البحثعرض   ٢-٣

  البحثاإلجابة عن أسئلة 
  فظ المحاسبي؟التح محددهل أثرت األزمات المالية على : السؤال األول

ة         اري لعين راف المعي ابية واالنح طات الحس اد المتوس م إيج ؤال األول ت ى الس ة عل لإلجاب
  .التحفظ المحاسبي محدداألزمات المالية على حول أثر  البحث

  .التحفظ المحاسبي محدداألزمات المالية على يوضح اثر  :)٦(جدول 

الوسط   األسئلة  ت
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

اهمين      ١ ب للمس و مطل بي ه تحفظ المحاس إن ال
ة    ة متحفظ ارير مالي داد تق ين إلع والمقرض
وافز   ب الح ة ولترتي اليف الوآال يض تك ولتخف

  .المالية

٠٫٨٩٧  ٧٧  ٣٫٨٣٦١  

ار    ٢ اطر انهي ن مخ تحفظ إن يخفض م ن لل يمك
تخدام    وء اس ن س ة ع رآات والناتج الش

 .السياسات المحاسبية

٠٫٨٦٩٩٦  ٧٨  ٣٫٩٠١٦  

ن      ٣ د م بي يح تحفظ المحاس ة ال تخدام سياس اس
ار لوك غي  آث الل   الس ن خ ه م وب في ر المرغ

 .طراف ذات العالقة داخل الشرآة التحيز لأل

٠٫٨٤٢  ٧٨  ٣٫٩١٨٠  

من  ) يحد (ممارسة التحفظ المحاسبي يخفض    ٤
  .إدارة اإلرباح

١٫١٠٠  ٦٤  ٣٫٢٩٥١  
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

الوسط   األسئلة  ت
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

ى     ٥ ة ال األزمات المالية دائما ما تؤدي في النهاي
اره     بي باعتب تحفظ المحاس ى ال د عل التأآي

 .الوسيلة األساسية للنجاة بالنسبة للمحاسبين

٠٫٨٣٨  ٨٢  ٤٫١١٤٨  

لي     ٦ انون اوآس منها ق ي تض الحات الت اإلص
 .تدعم بشكل آبير محدد التحفظ

٠٫٧٢٦  ٧٧  ٣٫٨٠٣٣  

يض   ٧ درع لتخف بي آ تحفظ المحاس تخدم ال يس
ال والتضليل       ات االحتي د لتكهن حالة عدم التأآ
ى    ة عل ن المراقب ة لتحس ة وآآلي القوائم المالي ب

 .الشرآات

١٫٠١٧  ٧٢  ٣٫٦٣٩٣  

تحفظ والتوج    ٨ ن ال اد ع ة االبتع و القيم ه نح
ى   ودي إل ة ي ات    العادل دة المعلوم ل فائ تقلي

 .المحاسبية

٠٫٨٠٤  ٦٠  ٣٫٠٤٩٢  

زيادة حالة الغش والتالعب آانت سببا ودافعا   ٩
ميال  أآثرقويا تجعل مستخدمي القوائم المالية 

 . الستخدام التحفظ المحاسبي

٠٫٩٤٣  ٦٦  ٣٫٣٢٧٩  

مة المعلومات المحاسبية يزداد مستوى مالء ١٠
 في حالة زيادة التحفظ المحاسبي

١٫٠٠٢  ٦٤ ٣٫٢٧٨٧   

  ٠٫٣٦٥٢  ٧٢  ٣٫٦١٦٣  المتوسط العام ١١

ى      أن أفراد العينة يرون أن ) ٦(يالحظ من الجدول رقم  أثير عل ا ت ة له  محدد األزمات المالي
ى          التحفظ المحاسبي  رة الفرضية األول ام لفق غ المتوسط المحاسبي الع وبنسبة  ) ٣٫٦١٦(حيث بل

ؤدي   " على أن ، وقد حصلت الفقرة الخامسة التي تنص %)٧٢(مئوية  ا ت األزمات المالية دائما م
بة        اة بالنس ية للنج يلة األساس اره الوس بي باعتب تحفظ المحاس ى ال د عل ى التأآي ة إل ي النهاي ف

رة          " للمحاسبين غ الوسط الحسابي للفق ة حيث بل ى نسبة موافق ى أعل ة   ) ٤٫١١٤(عل وبنسبة مئوي
رة  %٨٢ اءت الفق ا ج نص  ٨، بينم ي ت ى أن الت ة    "عل و القيم ه نح تحفظ والتوج ن ال اد ع االبتع

ة ي بيةإدي ؤالعادل ات المحاس دة المعلوم ل فائ ى تقلي ى " .ل ىعل غ الوسط  ادن ث بل ة حي بة إجاب نس
  %.٦١وبنسبة مئوية ) ٣٫٠٥(الحسابي للفقرة 

هل تلتزم الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم :السؤال الثاني
 المالية؟ 

طات ا    اد المتوس م إيج اني ت ؤال الث ى الس ة عل ة   لإلجاب اري لعين راف المعي ابية واالنح لحس
  . م الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم الماليةالتزحول ا البحث
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  .الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبييوضح التزام  :)٧(جدول 

الوسط   األسئلة  ت
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

االنحراف 
  المعياري

لوب الت  ١ وعيةأس ر موض ة أآث ة التاريخي كلف
اليب    وأآثر واقعية وأآثر قابلية للتحقق من أس
ى   القياس األخرى التي ال تقل في اعتمادها عل
ة      لوب التكلف ن أس ي ع دير الشخص التق

.التاريخية

٠٫٩٤٦  ٧٨  ٣٫٩٣٤٤  

ان آافة الطرق التي تندرج تحت القيمة  ٢
العادلة تمتاز بعدم موضوعيتها وعدم قابلية 

ل وااللتزام المقيم وفقا لها للتحققاألص

٠٫٩٤٠  ٦٨  ٣٫٤٤٢٦  

يعد التحفظ المحاسبي أداة مناسبة لمواجهة   ٣
.التي يتعرض لها المحاسبينالتأآدحالة عدم

٠٫٦٤٣  ٨٠  ٤٫٠٤٩٢  

إلىيؤدي استخدام التحفظ المحاسبي  ٤
.مخرجات محاسبية تمتاز بالكفاءة

٠٫٨٦١  ٧٢  ٣٫٦٠٦٦  

محاسبي يجنب المحاسبيناستخدام التحفظ ال  ٥
مخاطر نشر معلومات قد يثبت فيما بعد عدم 
صحتها، مخاطر عدم نشر معلومات قد يثبت 

.فيما بعد أنها صحيحة

٠٫٨٠٦  ٧٤  ٣٫٩٣٤٤  

استخدام التحفظ المحاسبي يعتبر مفيدا  ٦
 إلىدي ؤغراض ضريبة الدخل ألنه يأل

.إظهار  قيمة إيرادات المنشاة بأقل من قيمتها

١٫٢٤٥  ٦٨  ٣٫٤٥٩٠  

إن التوجه نحو القيمة العادلة واالبتعاد عن  ٧
التحفظ يمكن ان يساهم في تقليل فائدة 

.المعلومات المحاسبية

٠٫٨٤٦  ٥٨  ٢٫٩٨٣٦  

تم  ٨ ا ي آلما زادت األزمات المالية محليا وعالمي
ي    ار رئيس بي آخي تحفظ المحاس تخدام ال اس

للمحاسبين

٠٫٩٠٢  ٧٨  ٣٫٩٥٠٨  

آلياتمنآليةأهميعتبرسبيالمحاالتحفظنإ  ٩
 التي الهجومية للنزعة المضادة المالي التقرير
.اإلدارةتتبعها

٠٫٧٤٩  ٧٨  ٣٫٩٣٤٤  

ات ١٠ تحفظممارس بيال ةزادتالمحاس نتيج
غوط رة الض ي الكبي ها الت ب تمارس  مكات
ة ى المراجع ى الشرآات، عل د األخص عل  بع
.الشرآاتبعضأصابتالتيالفشلحاالت

٠٫١٩٨  ٧٨ ٣٫٩١٨٠   

  ٠٫٤١٧٨  ٧٤  ٣٫٧٠٩  المتوسط العام ١١
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م  دول رق ن الج رى أن) ٧(يالحظ م ة ت راد العين زم   أن أف ة تلت اهمة األردني رآات المس الش
ة وائم المالي داد الق د إع التحفظ المحاسبي عن رة الفرضية  ب ام لفق ابي الع غ المتوسط الحس حيث بل

د حصلت ا  %)٧٤(وبنسبة مئوية ) ٣٫٧٠(الثانية  ة  ، وق رة الثالث ي تنص   لفق ول    الت ى الق د  " عل يع
ا المحاسبين    ى   " التحفظ المحاسبي أداة مناسبة لمواجهة حالة عدم التأآد التي يتعرض له ى أعل عل

رة   ة   ) ٤٫٠٥(نسبة موافقة حيث بلغ الوسط الحسابي للفق رة    %٨١وبنسبة مئوي ا جاءت الفق ، بينم
لعادلة واالبتعاد عن التحفظ يمكن ان يساهم في  إن التوجه نحو القيمة ا " على السابعة والتي تنص

بية   ات المحاس دة المعلوم ل فائ ى "  تقلي رة      ىدنأعل ابي للفق ط الحس غ الوس ث بل ة حي بة إجاب نس
  %.٦٠وبنسبة مئوية ) ٢٫٩٨(

  اختبار الفرضيات:ثانيا
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األزمات المالية وزيادة تطبيق  :الفرضية األولى

 .التحفظ المحاسبي في الشرآات المساهمة األردنية) دعم(

ار         م استخدام اختب ى ت رات الفرضية األول ار متغي ات    One Sample T-testالختب إلجاب
ة الب ى   عين ية األول رات الفرض ة بفق ث والخاص م   ،ح دول رق م   ) ٨(والج ي ت ائج الت ح النت يوض

  .التوصل إليها لفقرات الفرضية مجتمعة

  .لفقرات الفرضية األولىOne Sample T-test اختبار  :)٨(جدول 

مستوى   Tقيمة   االنحراف المعياري الوسط الحسابي
  الداللة

متوسط 
  االختالف

درجة 
  الحرية

٦٠ ٠٫٦١٦  ١٣٫١٨١٠٫٠٠ ٠٫٣٦٥ ٣٫٦١٦  

الجدولية لفقرات  Tآبر من قيمة أالمحسوبة  Tمن خالل الجدول أعاله يتضح أن قيمة 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية مما يعني انه  ٠٫٠٠ة عند مستوىالفرضية األولى وهي معنوي

التحفظ المحاسبي في الشرآات المساهمة األردنية، لذا ) دعم(بين األزمات المالية وزيادة تطبيق 
  %.٩٥تقبل الفرضية األولى وبمستوى ثقة 

داد القوائم تلتزم الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبي عند إع :الفرضية الثانية
  .المالية

ار         م استخدام اختب ة ت رات الفرضية الثاني ار متغي ات    One Sample T-testالختب إلجاب
م التوصل    ) ٩(والجدول رقم  الثانيةعينة البحث والخاصة بفقرات الفرضية  ي ت يوضح النتائج الت

  .إليها لفقرات الفرضية مجتمعة
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  .الثانيةالفرضية لفقرات One Sample T-test اختبار  :)٩(جدول 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
مستوى   Tقيمة   المعياري

  الداللة
متوسط 
  االختالف

درجة 
  الحرية

٦٠ ٠٫٧٠٩  ٠٫٠٠ ١٣٫٢٦٩ ٠٫٤١٧  ٣٫٧٠٩  

ة      ة    أالمحسوبة   Tمن خالل الجدول أعاله يتضح أن قيم ر من قيم رات    Tآب ة ولفق الجدولي
توى   د مس ة عن ي معنوي ة وه ية الثاني ا يع ٠٫٠٠الفرض يمم ول ن اهمة  : الق رآات المس زم الش تلت

ة    توى ثق ة وبمس ل الفرضية الثاني ذا تقب ة، ل وائم المالي داد الق د إع بي عن التحفظ المحاس ة ب األردني
٩٥.% 

 
  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات
  .تلتزم الشرآات المساهمة األردنية بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية .١

محاسبي يساهم في تعزيز مصداقية القوائم المالية وزيادة مستوى مالءمة استخدام التحفظ ال .٢
 .المعلومات

إن األزمات المالية أدت إلى زيادة استخدام محدد التحفظ المحاسبي في الشرآات المساهمة  .٣
 .األردنية

 .إن استخدام التحفظ المحاسبي يخفض من مخاطر انهيار الشرآات .٤

 .و مطلب للمساهمين والمقرضينإن إعداد تقارير مالية متحفظة ه .٥

إن األزمات المالية أدت إلى التأآيد على أن استخدام محدد التحفظ المحاسبي هو وسيلة  .٦
 .رئيسية للنجاة بالنسبة للمحاسبين 

 .إن اإلصالحات التي تضمنها قانون اوآسلي دعمت تطبيق محدد التحفظ .٧

د للتكهنات المتعلقة باالحتيال إن التحفظ المحاسبي يستخدم آدرع لتخفيض حالة عدم التأآ .٨
 .والتضليل في القوائم المالية

زيادة حاالت الغش والتالعب الذي أدى في حاالت عديدة إلى إفالس العديد من الشرآات  .٩
 .آانت سببا لجعل مستخدمي القوائم المالية أآثر ميال الستخدام التحفظ المحاسبي

عية وأآثر قابلية للتحقق من أساليب القياس إن أسلوب التكلفة التاريخية أآثر موضوعية وواق .١٠
 .األخرى

 .يعد التحفظ المحاسبي أداة مناسبة لمواجهة حالة عدم التأآد التي يتعرض لها المحاسب .١١
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ممارسة التحفظ زادت نتيجة الضغوط من مكاتب التدقيق على الشرآات خصوصا بعد  .١٢
 .رآاتاألزمة المالية العالمية التي أدت إلى إفالس العديد من الش

  
  التوصيات

أن تستمر الشرآات المساهمة األردنية في تطبيق التحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية  .١
  .حتى اآلن األزمة المالية العالمية لم تنتهأن آثار  ال سيما

االستمرار في استخدام أسلوب التكلفة التاريخية في الشرآات المساهمة وعدم تطبيق منهج  .٢
، ألن ي يصعب التحقق من قيمتها العادلةخصوصا على الموجودات التالقيمة العادلة 

خضوعها للقيمة العادلة سيؤدي إلى التأثير على نتيجة أعمال الشرآة من ربح وخسارة 
 .وسيساهم في انتشار سياسات إدارة األرباح التي تمارسها الكثير من الشرآات

ارسة ك بشكل خاص عن ممأن تتخلى إدارات الشرآات المساهمة بشكل عام والبنو .٣
 .سياسات التحفظ المبالغ فيها

عدم التخلي عن تطبيق محدد التحفظ والتكلفة التاريخية بشكل متسرع وغير مدروس بل  .٤
يجب عقد دورات تدريبية للمحاسبين والمدراء الماليين والمدققين في بيان آثار االنتقال إلى 

ك أخطاء تؤدي إلى ظهور نتائج غير القيمة العادلة وآيفية تطبيقها حتى ال يكون هنا
 .صحيحة وبعيدة عن الواقع
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