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التحفظ المحاسبي وأثره في تقييم أداء المصارف العراقية الخاصة
)( دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
 قسم المحاسـبة/  كلية اإلدارة االقتصاد/  جامعة الكوفة/  حسنين كاظم عوجه. م.م
5161/6/4 :تاريخ قبول النشر

5162/8/61 :تاريخ استالم البحث

ملخص البحث
،هدف البحث الى قياس حجم ممارسات التحفظ المحاسبي في المصارف العراقية الخاصة
 حيث كان مجتمع، Tobin's Q والوقوف على أداء المصارف من خالل تقييم ادائها باستعمال مقياس
البحث هو المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والبالغ ثالثة وعشرون
وكانت عينة البحث أربعة عشر،2202  الى عام2202 مصرفا خالل سلسلة زمنية تمتد من عام
 وكما ظهرت النتائج وجود تباين بين المصارف عينة، من مجتمع البحث%02 مصرفا أي ما يقارب
 إذ اشارت،البحث في ممارسات التحفظ المحاسبي استنادا لمقياس القيمة الدفترية الى القيمة السوقية
النتائج الى ممارسة بعض المصارف للتحفظ المحاسبي في الوقت الذي لم يكن للبعض االخر ممارسات
 ويوصي الباحث بأن على المصارف التي تتبع ممارسات متحفظة عدم،لسياسات متحفظة بدرجة كافية
التخلي عن تطبيق تلك الممارسات مع السعي لتحقيق موازنة بين ارتفاع القيمة السوقية والقيمة
 اما، اذ ان ارتفاع القيمة السوقية يعني تقييم أداء المصرف بشكل إيجابي ويعكس كفاءة أداء،الدفترية
ارتفاع القيمة الدفترية فيعني زيادة ممارسات التحفظ المحاسبي مما يتطلب التطبيق بما يوفر معلومات
.اكثر مالءمة التخاذ القرار ويزيد من قيمة المصرف
 تقييم االداء، التحفظ المحاسبي:الكلمات المفتاحية
The Accounting Reservation and its Impact in Evaluating The Iraqi
Private Banks Performance (An Applied Study on a Sample of The Iraqi
Banks listed in Iraq Stock Exchange Amounting)
Abstract:
The research aims to measure the size of the accounting reservation in the
Iraqi private banks, practices, and concentration on the performance of banks
through their performance is evaluated using the Tobin measure's Q, where
the research community Iraqi banks listed on the Iraq Stock Exchange
amounting to twenty-three banks during the time series stretching from 2010
to in 2014, the research sample was fourteen banks or approximately 60% of
the research community, and the results also showed a discrepancy between
the banks and the research sample in the accounting reservation practices
based on the measure of book value to market value, where the results
indicated the practice of some banks to keep the accounting in time who did
not have some of the other practices of the policies of conservative enough,
and the researcher recommends the banks that follow conservative practices
not to abandon the application of those practices while striving to achieve a
balance between high market value and the book value, as the rising market
value means the Bank's performance evaluation in a positive and reflects the
efficiency of the performance, either high book value increase means the
accounting practices of the reservation, which requires the application so as to
provide more appropriate information for decision-making and increases the
value of the bank.
المقدمة
يتمسك المحاسبون حتى يومنا هذا بأحد أهم الممارسات المحاسبية التي القى تطبيقها اهتماما
 ويُ َعد التحفظ مفهوما مثيرا، خاصا من قبل مدققي الحسابات الخارجيين وأطراف أخرى ذات العالقة
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للجدل منذ بداية القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر وعلى الرغم من االنتقادات الموجهة له اال انه
يلعب دورا مهما في التطبيقات المحاسبية ،اذ يفرض على المحاسبين االحتياط للخسائر المتوقعة
والحذر منها وعدم االعتراف باألرباح المتوقعة كما يفرض عليهم اإلفصاح عن معلومات األصول
وااليرادات بالقيم الدنيا والمصاريف وااللتزامات بالقيم العليا في حاالت عدم التأكد ،والبد من ان يكون
هناك ترابط بين معلومات األصول وااللتزامات والمصاريف وااليرادات في تقييم األداء لذلك ظهرت
مقاييس عدة لتقييم األداء التي تساهم في ترشيد قرارات المستثمرين والمقرضين ،والوقوف على ما
يمكن ان تؤديه ممارسات التحفظ المحاسبي من دور في تعزيز جودة القوائم المالية وبالتالي أداة مهمة
في تقييم أداء الشركات وزيادة مستوى الثقة في المعلومات التي تتضمنها تلك القوائم والتقليل من تقلبات
األرباح ،لينعكس إيجابيا على عملية اتخاذ القرارات وترشيدها لذا ركز هذا البحث على تلك الجوانب
من خالل محاوره األربعة التي اختص األول منها بمنهجية البحث والدراسات السابقة والثاني للجانب
النظري ،اما الثالث فركز على الجانب التطبيقي للبحث وأخيرا جاء المحور الرابع الستخالص النتائج
والتوصيات.
المحور األول :منهجية البحث ودراسات سابقة
أوال //منهجية البحث
 مشكلة البحث:
ازداد االهتمام بالتحفظ المحاسبي بشكل واسع السيما بعد انهيار العديد من الشركات العمالقة
والتي كان أحد أسبابها الممارسات االنتهازية لإلدارة والتعمد في ممارسة إدارة األرباح وتضخيم
األرباح وعدم تطبيق التحفظ المحاسبي  ،اذ كان ذلك كله سببا ً في فشل تلك الشركات.
ومن الجدير بالذكر أن تقييم األداء يعد من العناصر المهمة في عملية الرقابة على أداء الشركات
وان الوقوف على ممارسات التحفظ المحاسبي يعد جانبا ً مهما ً للوصول الى القيمة النهائية ألداء أي
شركة  ،ومما سبق يمكن تمثيل مشكلة البحث بالتساؤالت االتية:
 ما هو مستوى التحفظ المحاسبي في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ؟
 كيف يمكن تقييم أداء عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية وفق طرائق
علمية ومقبولة محاسبيا؟
 هل هناك عالقة تربط التحفظ المحاسبي بتقييم أداء عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية؟
 هدف البحث:
يهدف البحث الى اإلجابة على التساؤالت السابقة وكاالتي:
 قياس حجم ممارسات التحفظ المحاسبي في المصارف عينة البحث.
 الوقوف على أداء المصارف عينة البحث من خالل تقييم ادائها باستعمال مقياس .Tobin's Q
 أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله البحث المتمثل بالتحفظ المحاسبي الذي شغل
حيزا كبيرا في اهتمامات الباحثين واألطراف ذات المصالح بالشركات السيما حاالت عدم التأكد
المصاحبة التخاذ القرارات االقتصادية إذ يساهم البحث في تقديم الرؤى الواضحة والمعلومات المفيدة
للمهتمين بموضوع التحفظ المحاسبي فضال عن بيان أثر التحفظ المحاسبي في تقييم أداء عينة من
المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
 فريضة البحث:
يستند البحث على الفرضيات االتية:
 " تمارس المصارف عينة البحث التحفظ المحاسبي بشكل متباين " .
 " قدرة مقياس ( )Tobin's Qعلى تقييم أداء المصارف عينة البحث "
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين التحفظ المحاسبي وتقييم األداء لعينة من المصارف
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
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 مجتمع وعينة البحث:
يتكون مجتمع البحث من المصارف العراقية الخاصة المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
والتي يبلغ عددها ثالثة وعشرون مصرفا ً تم اختيار عينة منها تتكون من اربعة عشر مصرفا ً من تلك
المصارف والتي تشكل ما يقارب نسبة  %02من مجتمع البحث خالل سلسلة زمنية تمتد خمس سنوات
والمنشورة على موقع هيئة سوق األوراق المالية خالل مدة البحث ،وادناه جدول ( )0يوضح
المصارف عينة البحث :
جدول ( )0المصارف المختارة كعينة للبحث
ت
6
5
3
4
2
1
7

المصارف
8
المصرف التجاري
9
مصرف بغداد
61
مصرف الشرق االوسط
مصرف االستثمار العراقي 66
65
مصرف االهلي العراقي
63
مصرف االئتمان العراقي
64
مصرف سومر

مصرف الخليج
مصرف الموصل
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي
مصرف أشور
مصرف المنصور
المصرف المتحد

المصدر  :من اعداد الباحث

 أسباب استبعاد بعض المصارف من مجتمع البحث :
 )6المصارف اإلسالمية الن نشاطها والتعامالت المصرفية والفوائد فيها تختلف عن
المصارف الخاصة وغيرها .
 )5المصارف التي لم تتوفر بياناتها في موقع هيئة سوق األوراق المالية مثل مصرف بابل ،
مصرف االقتصاد لالستثمار ومصرف الشمال .
 )3المصارف التي لم تدرج في نشرات التداول لسوق العراق لألوراق المالية خالل بعض
األشهر مثل مصرف دار السالم ومصرف دجلة والفرات ولم تدرج خالل سنوات مختلفة
مثل مصرف الوركاء .
أما الجدول ( )2فيعكس المصارف التي تم استبعادها لألسباب المذكورة سلفا ً وكما يأتي :
جدول ( )2المصارف التي تم استبعادها
ت
6

المصارف
مصرف دار السالم

5

مصرف بابل

3

مصرف االقتصاد لالستثمار

ت
4
2
1

المصارف
مصرف الشمال
مصرف دجلة
والفرات
مصرف الوركاء

ت
7
8
9

المصارف
مصرف العراقي اإلسالمي
مصرف ايالف اإلسالمي
المصرف الوطني اإلسالمي

المصدر :من اعداد الباحث

 أسلوب البحث :
أعتمد الباحث على المراجع واالدبيات العربية واألجنبية من كتب ودوريات وبحوث ودراسات
منشورة على شبكة االنترنيت ذات الصلة بمتغيرات البحث لتغطية الجانب النظري  ،كما اعتمد على
القوائم المالية السنوية للمصارف عينة البحث ودليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق
لألوراق المالية للمدة من ( 2202لغاية  )2202إلغناء الجانب العملي.
 وسائل التحليل االحصائي:
استند الباحث على العديد من األساليب اإلحصائية بما يسهم في تحليل النتائج اإلحصائية واختبار
فرضيات البحث تمثلت بما يأتي:
 معامل االرتباط الثاني ()R
 معامل التحديد()R Square
 تحليل التباين ()ANOVA
ثانيا  //الدراسات السابقة:
 -6بعض الدراسات العربية:
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 دراسة ( حمدان)5166،
ً
قدمت هذه الدراسة دليالً إضافيا حول مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات
المساهمة العامة األردنية ،كما أنها للمرة األولى تلقي الضوء على عالقة التحفظ المحاسبي بتحسين
جودة التقارير المالية ،إذ سعت هذه الدراسة لتحقيق هدفين الهدف األول قياس مستوى التحفظ
المحاسبي في السياسات المتبعة من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،والهدف الثاني
دراسة اثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية وتكمن األهمية الحقيقية لهذه الدراسة في
تقديمها لمؤشرات جديدة عن مستوى التحفظ في السياسات المحاسبية في األردن ،اذ تم قياس التحفظ
المحاسبي باستعمال أسلوب نسبة المستحقات االجمالية الى مجمل األرباح  ،وقد كانت اهم النتائج التي
توصلت اليها الدراسة هي استخدام نسبة المستحقات االجمالية الى مجمل األرباح كمؤشر على مستوى
التحفظ المحاسبي ،وهي منهجية لقياس التحفظ المحاسبي تختلف عما استخدمته الدراسات السابقة في
البيئة األردنية.
 دراسة (يوسف) 5165،
هدفت هذه الدراسة الى اختبار اثر هيكل ملكية المنشاة في تحفظ التقارير المالية إذ تحدد
تحليالت الوكالة طبيعة االختبار اإلداري للسياسات المحاسبية في اطار االثار االقتصادية لهذه
السياسات ،كما يشكل التحفظ المحاسبي أحد المبادئ المحاسبية التي تحدد خصائص المعلومات
المحاسبية المقدمة ،ودورها في اتخاذ القرارات من قبل مختلف األطراف ذات الصلة بالمنشاة ،اذ تم
قياس التحفظ المحاسبي باستخدام إنموذج االنحدار العكسي لألرباح المحاسبية على العائدات المتزامنة
معها والذي يعرف بإنموذج ( )Basu 1997اذ كان اهم استنتاج في الدراسة ان الملكية توثر في
التحفظ المحاسبي ،فكلما ازدادت نسبة الملكية ازداد عدم التماثل في االعتراف بين االنباء السارة
واالنباء غير السارة .
 دراسة (اقبال ،القضاة)5164 ،
ً
هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على احدى الموضوعات المميزة والتي اخذت حيزا ،اذ
هدفت الى التعرف على التفسيرات المختلفة للتحفظ واهم ايجابيات وسلبيات التحفظ ،ومعرفة اثر
االزمة المالية على التحفظ المحاسبي ،وبيان التحديات التي واجهت وتواجه المحاسبة والمحاسبين
خالل االزمات المختلفة اذ قام الباحث بتصميم استمارة استبانة لقياس اثر االزمة المالية على دعم
سياسة التحفظ المحاسبي ،اذ كانت اهم استنتاجات الدراسة ان الشركات المساهمة العامة األردنية تلتزم
بالتحفظ المحاسبي عند اعداد القوائم المالية.
 -5الدراسات األجنبية:
 دراسة () Lafond & Watts ,2007
تهدف هذه الدراسة الى بيان دور التحفظ المحاسبي في تخفيض حدة عدم تماثل المعلومات بين اإلدارة
والمستثمرين ،استخدمت هذه الدراسة مقياس ( ) Basuلقياس التحفظ المحاسبي ،خلصت هذه الدراسة
الى ان مقياس ( ) Basuيعكس بصورة افضل التحفظ المحاسبي وان هذا التحفظ يُ َعد واحد من اليات
حماية المستثمرين من التصرفات االنتهازية لإلدارة .
 دراسة () Roslindo,2009
هدفت هذه الدراسة الى بحث العالقة بين مجموعة متعددة من صفات الحوكمة ونطاق التحفظ
المحاسبي الظاهر في التقارير المالية للشركات االسترالية ،استخدمت هذه الدراسة أسلوب السالسل
الزمنية المستخدمة بواسطة ( ) Basu1997لقياس التحفظ وقد توصلت هذه الدراسة الى ان حوكمة
الشركات تلعب دورا محددا في زيادة عرض التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات وذلك من
خالل عرض صفات الحوكمة بشكل منفرد .
 دراسة () Allam etal , 2011
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تهدف هذه الدراسة الى تقييم دور التنظيمات المعنية بالمحاسبة في دولة الكويت من خالل
إصدار معايير ملزمة للشركات المدرجة في سوق التداول لألوراق المالية الكويتية لتحقيق مستوى
مقبول من التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية لهذه الشركات .
استخدمت الدراسة إنموذج ( ) Basu1997والمعروف لدى البعض بمعدل العائد على األسهم
لقياس التحفظ ،وتوصلت الدراسة ان العالقة بين حجم الدين ومستوى التحفظ المحاسبي عكسية ،ولذلك
ان مستوى التحفظ يتأثر بنوع القطاع المنتمية اليه الشركة اذ وجدت الدراسة القطاع المالي اكثر تحفظا
من نظريتها في القطاع الخدمي والصناعي .
ما يمز هذا البحث عن الدراسات السابقة المذكورة هو تركيز الباحث بأن هذه الدراسة تختص
بدراسة العالقة بين ممارسات التحفظ المحاسبي وتقييم أداء المصارف في البيئة المحلية والتي لم
تتطرق الدراسات السابقة الى ذلك وباستعمال كل من مقياس القيمة الدفترية الى القيمة السوقية لالسهم
لقياس التحفظ المحاسبي ومقياس ( ) Tobin's Qكأساس لتقييم أداء المصارف عينة البحث.
المحور الثاني الجانب النظري
أوال :مفهوم وتعريف التحفظ المحاسبي
كان التحفظ المحاسبي مفهوما محاسبيا مثيرا للجدل في بداية القرن الماضي والزال كذلك حتى
يومنا هذا ،وبالرغم من االنتقادات الموجهة اليه اال انه يؤدي دورا مهما في الممارسات المحاسبية
( )Watts,2003b:35ويصف ( )Basu1997التحفظ على انه اهم مبادئ التقييم في المحاسبة ،وقد
اثر في الممارسات المحاسبية منذ فترة ليست بقليلة وذلك في خضم موجات الشك في التقارير المالية،
أذ اصبح االلتزام بهذا المبدأ أساسا لتمايز الشركات في درجة شفافية قوائمها المالية ،فضال عن انه
اصبح معياراً لتصنيف البلدان حسب درجة تحفظها المحاسبي (حمدان.)200 :2202،
وقد ُعرف التحفظ المحاسبي بأنه "ال نتوقع األرباح ولكن نتوقع جميع الخسائر" ( Basu,
 ،)1997: 17وعرفه (أخرون)"أن على المحاسب أن يختار الطريقة المحاسبية التي تؤدي الى
تخفيض القيم وليس زيادتها ،ومن ثم تخفيض نتائج العمليات ،واألكثر من ذلك ،فهو يتطلب القيم األقل
لألصول وااليرادات األكثر لقيم االلتزامات والنفقات" (القاضي وحمدان ،)202-225 :2222 ،وهناك
من يرى انه يمثل "تخفيض القيم الدفترية لألصول نسبة الى قيمتها السوقية" ( Beaver,
.)Ryan,2005:275
ومن خالل ما تقدم يتفق الباحث مع التعريف الذي قدمه القاضي وحمدان فضال عن أن التحفظ
المحاسبي يعني تسجيل الخسائر قبل تحققها واالعتراف بها في القوائم المالية حتى لو كان السند المؤيد
لها متوسطا او ضعيفا  ،في الوقت الذي ال يأخذ فيه المحاسب باألرباح قبل تحققها ووجود السند المؤيد
على تحققها ،أي ان المحاسب يميل الى الحصول على درجة عالية من التحقق لالعتراف باألرباح اكبر
من تلك التي يحتاجها لالعتراف بالخسائر .
ثانيا :اهداف التحفظ المحاسبي
هناك اهداف عدة للتحفظ المحاسبي يمكن تلخيصها باالتي (اقبال،القصاة:)500 :2202،
 يساهم التحفظ المحاسبي في تعزيز مصداقية القوائم المالية وزيادة مستوى المالءمة
للمعلومات المحاسبية .
 ان استخدام التحفظ المحاسبي يساعد على عدم افالس وانهيار الشركات .
 ان اعداد تقارير مالية متحفظة هو مطلب للمساهمين والمقرضين .
 ان التحفظ المحاسبي يستخدم كدرع لتخفيف حالة عدم التأكد للتكهنات والتوقعات المتعلقة في
اعداد القوائم المالية .
 يعد التحفظ المحاسبي األداة المناسبة لمواجهة حالة عدم التأكد التي يتعرض لها المحاسب
في اعداد القوائم المالية .
ثالثا :تفسيرات التحفظ المحاسبي
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فسر( ) Basu,1997:20التحفظ على انه استجابة األرباح لألخبار السيئة بشكل اسرع من
استجابتها لألخبار الجيدة ،بسبب أن االخبار الجيدة تتطلب درجة اعلى من التحقق من قبل المحاسبيين .
بينما فسر التحفظ المحاسبي على انه مجموعة من الترتيبات التنظيمية الداخلية والخارجية بين
األطراف المختلفة داخل المنشاة (. )Watts,2003:34
لذلك قدمت تفسيرات متعددة للتحفظ المحاسبي يمكن تلخيصها بما يأتي (،)Watts,2003:34
(:)Lafond & Watts,2008:447-448
 التفسير التعاقدي :يعد التفسير التعاقدي للتحفظ من المصادر الرئيسة له ،ويقصد به التركيز على
العقود الرسمية بين األطراف ذات العالقة في المنشأة كعقود الدين وعقود المكافأة فضال عن ان
التفسير التعاقدي للتحفظ هو مطلب من المساهمين والمقرضين بإعداد قوائم مالية متحفظة لتخفيض
تكاليف الوكالة وترتيب الحوافز اإلدارية .
 تفسير المقاضاة :ان المدراء يميلون للتحفظ في اإلعالن عن تحقق األرباح والقيم العليا لألصول في
المستقبل لتجنب تعرضهم للتقاضي من قبل األطراف التي تعتمد على المعلومات المحاسبية المعلن
عنها في اتخاذ القرارات االستثمارية اذا ما فشلت تقديرات اإلدارة في تلك العناصر .
 التفسير الضريبي :اذ تؤثر الطرائق المحاسبية المستخدمة على الدخل المعلن عنه والذي يؤثر
بدوره على قيمة الضريبة ،لذا فإن بعض قوانين الضرائب تساهم في زيادة أو تخفيض التحفظ
المحاسبي ،فمثال على الرغم من أن طريقة القسط المتناقص في االعتراف باندثار االصول تساهم
في دعم التحفظ المحاسبي ،اال انه نادرا ما نراها مقبولة في قوانين الضرائب .
 التفسير التنظيمي :لتنظيم األسواق المالية والتعامالت المالية ،اثر مباشر على طريقة اإلفصاح
المحاسبي ،وذلك من خالل التعليمات ومتطلبات اإلفصاح التي اقرتها هيئات األوراق المالية والتي
كان لها دور في توجيه التحفظ المحاسبي وممارساته.
رابعا :أنواع التحفظ
ذكر ( ) Balletal,2003:244نوعين للتحفظ هما التحفظ المشروط والتحفظ غير المشروط أذ
عرف ( )Watts,2003:38( ،)Rayn,2006:516( ،)Ball & Shivakumar,2005:97التحفظ
المشروط بأنه عدم التماثل في توقيت االعتراف ،أي االعتراف بشكل اسرع لألنباء السيئة من االنباء
الجيدة وفيما يتعلق باألرباح من خالل تسريع االعتراف بالخسائر االقتصادية ،هذا يعني استجابة
األرباح لألخبار السيئة بشكل اسرع من االخبار الجيدة " ،وعرف أخرون التحفظ غير المشروط بأنه
" اإلبالغ عن القيمة األقل لصافي األصول أي تخفيض قيم صافي األصول أو اإلفصاح عن القيمة
الدفترية األقل لحقوق الملكية"( ،)Pope &Walker,2003:400ومن األمثلة على التحفظ غير
المشروط تطبيق التكلفة او السوق ايهما اقل في تقييم األصول ،أي التحفظ الغير مشروط غير مرتبط
باألخبار السيئة او الجيدة وعالقة األرباح بهما ،يرى الباحث ان التحفظ غير المشروط هو تطبيق
لبدائل القياس المحاسبي بما يالئم اإلفصاح في الشركة .
خامسا :إيجابيات وسلبيات التحفظ المحاسبي
يمكن تلخيص إيجابيات استخدام التحفظ المحاسبي بما يأتي (،)Kam,1990:183
(:)Obeidot,2003:85
 يعد التحفظ المحاسبي أداة مناسبة لمواجهة التفاؤل المفرط لدى المحاسبين والمديرين في تقييم أصول
الشركة والتزاماتها ،وهو أداة مناسبة لمواجهة حالة عدم التأكد التي تواجه المحاسبين.
 يؤدي استخدام التحفظ المحاسبي في مجال المحاسبة الى مخرجات محاسبية تمتاز بالموضوعية نوعا
مااا ،أي مااا ينتجااه النظااام المحاساابي ماان معلومااات محاساابية تكااون عااادةً معبااراً عنهااا وفااق معااايير
المحاسبة الصادرة.
 يسااهم اسااتعمال الااتحفظ المحاساابي الااى مااا ماان شااانه أن يااؤدي الااى تجنااب المحاساابيين مخاااطر نشاار
معلومات قد يثبت فيما بعد عدم صحتها ،ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيماا بعاد انهاا
معلومات صحيحة .
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 يحتاج مستخدمي القوائم المالية الى هامش امان لحماية انفسهم من أي نتائج عكسية ،لاذا فهام يحباذون
األرقام المتحفظة اعتقادا منهم أن األرقام غير المتحفظة قد تؤدي الى نتائج سلبية .
أال أناه علااى الاارغم ماان اإليجابيااات أعاااله  ،اال أن هنااك ماان ياارى ان تطبيااق الااتحفظ المحاساابي يكتنفااه
بعض السلبيات منها ما يأتي (: )Obeidot,2003:85( ،)Kam,1990:183
 يتعااارض اسااتخدام الااتحفظ المحاساابي مااع بعااض المبااادئ والخصااائص النوعيااة الثانويااة للمعلومااات
المحاساابية كالحياديااة ،القابليااة للفهاام ،الثبااات والتمثياال الصااادق ،والتعااارض الواضااح مااا بااين الااتحفظ
المحاسبي وخاصية االتساق والثبات ،تتجلى بوضوح عند التحفظ في مجال تقيايم مخازون اخار المادة
في حالة تقييمه وفقا لقاعدة الكلفة او السوق ايهما اقال الاى تقييمهاا علاى أسااس الكلفاة فاي سانة وعلاى
أساس القيمة السوقية في سنة أخرى وهذا ليس ثبات على القواعد نفسها من سنة الى أخرى مما يجعل
المقارنة واإلجراءات التحليلية غير ممكنة.
 قد يؤدي استخدام التحفظ المحاسبي الى تشويه المعلومات المحاسبية من خالل إظهارها بقيمة تختلف
عن قيمتها الحقيقية ،أي اظهار اإليرادات واألصول والمصاريف وااللتزامات بقيم تختلف عن
حقيقتها .
 المبالغة في التخفيض من قيم األصول وااليرادات ،والزيادة في قيم المصروفات وااللتزامات من
شأنه ان يؤدي الى نتائج ال تقل خطورة عن مبالغ األصول وااليرادات إذا ما قُيمت باالنخفاض
وكذلك المصروفات وااللتزامات إذا ما قٌيمت بالزيادة مما يتسبب بمخاطرة عالية أيضا ألنه قد يضر
في مصالح بعض األطراف التي تعتمد على تلك المعلومات قد تتخذ بسببه قرارات غير رشيدة من
قبل بعض األطراف ذوي المصلحة بالشركة.
 يلجاْ المحاسبون الى استخدام التحفظ المحاسبي عند حماية أنفسهم في بعض األحيان من المساءلة التي
قد يتعرضون لها ،دون االخذ بعين االعتبار ما إذا كان هذا التصرف قد يضر ببعض األطراف
ويحقق منافع الى أطراف أخرى ذوي عالقة بالشركة او ممن تربطهم مصلحة بالشركة.
سادسا :مقاييس التحفظ المحاسبي
يمكن تلخيص أربعة مقاييس للتحفظ التي تعد من أكثر المقاييس شيوعا فاي اغلاب ادبياات المحاسابة
المتوفرة وكما يأتي:
 .0إنموذج ()Basu,1997
اطلق عليه إنموذج ( )Basuويعرف أيضاا بمقيااس العالقاة باين األربااح وعوائاد األساهم ،يفتارض
هذا اإلنموذج أن التحفظ المحاسبي يتطلاب درجاة أعلاى للتحقاق مان المكاساب مقارناة بالخساائر ( وهاو
جااوهر الااتحفظ المحاساابي ) أذ تااؤدي المكاسااب الااى زيااادة صااافي األصااول ،بينمااا تااؤدي الخسااائر الااى
تخفيضااها ويااتم قياااس الااتحفظ ماان خااالل مالحظااة ساارعة اسااتجابة المحاساابة لهااذه المكاسااب والخسااائر
( ،) Basu,1997:22أي ان التحفظ يعمل على عدم تماثل توقيات االعتاراف باألحاداث االقتصاادية ،اذ
تنعكس االخبار السيئة في األرباح بشكل أسرع من االخبار الجيدة ،وقد تنبأ ( )Basuان عوائاد األساهم
السالبة سوف تنعكس بشكل كامل في أرباح الفترة نفساها بينماا عوائاد األساهم الموجباة ساتنعكس بشاكل
غير كامل في الفترة نفسها ( حمدان.)22 :2202،
 .2المدخل المستند للمستحقات
تمثاال المسااتحقات الفاارق بااين التاادفق النقاادي التشااغيلي وصااافي األرباااح ،اذ أن ظهااور المسااتحقات
بالقيمة السالبة عبر فترة زمنية معينة يشير الاى اساتمرارية التادفقات النقدياة اكثار مان األربااح ،بمعناى
اخر وجاود سياساات محاسابية متحفظاة عملات علاى تخفايض أربااح الشاركة المعلان عنهاا ،بينماا بقيات
التدفقات النقدية مستمرة لوجود أرباح جيدة غير معترف بها( حمدان.)22 :2202،
 .3مؤشر التحفظ
تام تطااوير هااذا المؤشار ماان قباال ( )Penman & Zhang,2002:254ويهادف الااى قياااس تااأثير
التحفظ المحاسبي على قائماة المركاز الماالي ،وذلاك باالنظر الاى نسابة االحتياطياات الخفياة الاى صاافي
األصول التشغيلية ،فاذا كانت تشكل زيادة االحتياطيات الخفية نسبة اعلى من صافي األصول التشغيلية
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فأنه يشير الى ان الشركة تستخدم سياسات محاسبية متحفظة عند اإلعالن عن قيمة أصولها ،وعليه فأن
ارتفاع مؤشر التحفظ يعني زيادة درجة التحفظ .
 .2مدخل القيمة الدفترية الى القيمة السوقية
ويعرف هذا المدخل بمقياس صاافي األصاول ،اذ تساتخدم نسابة القيماة الدفترياة الاى القيماة الساوقية
لفحااص قيمااة سااهم الشااركة بمقارنااة القيم اة الدفتريااة مااع القيم اة السااوقية (حماادان ،)202 :2200 ،وقااد
اشااارت دراسااات عاادة ( )Givoly&Hayh,2000:294( ،)Hamdan,2011:15الااى ان انخفاااض
نسبة القيمة الدفترية الى القيمة السوقية لألقل مان الواحاد الصاحيح عان فتارة زمنياة يشاير الاى اساتخدام
الشركة سياسة محاسبية متحفظة نحو االعتراف باألرباح والقيم األعلى لألصول مقابال قيمتهاا الساوقية
بمعنى ان الشركة مقيمة باقل مما يجب وهو جوهر التحفظ المحاسبي الاذي ناادت باه نظرياة المحاسابة،
بينما اذا ارتفعت نسبة القيمة الدفترية الى القيمة السوقية اعلى من الواحد الصحيح عن فترة زمنية يشير
الى استخدام الشركة لسياسات محاسبية غير متحفظاة نحاو االعتاراف باألربااح والقايم األعلاى ألصاول
الشركة بمعنى ان الشركة مقيمة بأعلى مما يجب ويمكن قياس التحفظ وفق المعادلة اآلتية:
المعادلة ( ................. )0التحفظ = القيمة الدفترية  /القيمة السوقية (سعر السهم بالسوق)
المعادلة ( ..................)2القيمة الدفترية = (األسهم العادية  +احتياطي األرباح) /عدد األسهم
يارى الباحاث ان افضال طريقاة لقيااس الاتحفظ المحاساابي فاي البيئاة المحلياة هاو المادخل األخياار
لألسباب اآلتية:
أ .توفر المعلوماات المالءماة لتطبياق هاذا المادخل فاي نشارات التاداول الصاادرة عان ساوق العاراق
لألوراق المالية.
ب .سهولة تطبيق هذا المدخل مما يؤدي الى سهولة اتخاذ القرارات االستثمارية من قبال المساتثمرين
الحالين والمرتقبين.
ت .ال يمكن تطبيق الماداخل الساابقة وذلاك لصاعوبة الحصاول علاى عوائاد األساهم الساالبة وكاذلك ال
يمكن معرفة االحتياطيات الخفية من دون اللجوء للشاركة نفساها وال يمكان للشاركة ان تعطاي أي
معلومات عن االحتياطيات الخفية.
لذلك سوف يتم التطرق الى تفصايل اكثار عان مادخل القيماة الدفترياة الاى القيماة الساوقية فاي الجاناب
التطبيقي للبحث.
سابعا :مفهوم تقييم األداء
يُ َعد تقييم األداء من العناصر المهمة في عملية الرقابة على أداء الشركات باختالف وظائفها
وأهدافها ،لذلك فأن الوصول الى القيمة النهائية ألداء أي شركة يُ َعد أمرا مهما للغاية للوقوف على
األداء اإلجمالي للشركة ،وقد تعددت المفاهيم بخصوص تقييم األداء ،لكن كما هو معلوم تكتسب هذه
العملية أهمية كبيرة في اتخاذ كافة اإلجراءات وتحديد القرارات ،والتي تساهم في زيادة أرباح الشركة
وما يتبع ذلك من جراء توزيعها على حملة األسهم ،فضال عن معرفة مقدار وقيمة أصول الشركة،
وهل تم اظهار األرباح بالتخفيض  ،والخسائر بالزيادة  ،واألصول بالتخفيض  ،وااللتزامات بالزيادة ؟
لكي يتم معرفة سياسة التحفظ المتبعة من قبل الشركة ،فضال عن ان زيادة أرباح الشركة سوف يترتب
عليها زيادة في أسعار أسهم الشركة أي زيادة ثروة المالك وبذلك زيادة قيمة الشركة ،ومما سبق يمكن
تعريف التقييم بصورة عامة بانه "هو دراسة األهداف المرسومة مع ما تم تحقيقه فعال ،بغية معرفة
االنحرافات سواء كانت إيجابية ام سلبية ،مع اإلشارة الى األسباب التي أدت الى وقوع السلبية منها،
من اجل تصحيحها ،واإلبقاء على الحاالت اإليجابية لها من اجل االستمرار بتطوير مشاريع
الشركة"(الموسوي ،)0555:022،في حين يرى اخرون انه" عبارة عن مجموع العمليات والدراسات
التي ترمي لتحديد المستويات التي تربط بين الموارد المتاحة وكفاءة استخدامها ،من قبل الشركة ،مع
دراسة مدى تطور العالقة المذكورة خالل فترات زمنية متشابهة أو خالل فترات زمنية محدودة ،عن
طريق اجراء المقارنات بين المستهدف والمتحقق من األهداف باالستناد الى مقاييس ومعايير
معينة"(علي ،)2220:22،كما بانه يمثل "التساؤالت التي تهدف الى التعرف على مدى االلتزام
بالخطط الموضوعة ،اذ تُ َعد كعملية جزئية من نطاق نشاط اداري ،أوسع واشمل وهو الرقابة على
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األداء ،والتي تستهدف التحقق مما يتوجب إنجازه ،مع ابراز درجة االنحراف عن هذا المستهدف"
(الكرخي ،)2222:20،وعرفه البعض االخر على انه "مجموعة من الدراسات التي ترمي الى التعرف
على مدى قدرة وكفاءة الشركة في إدارة أنشطتها في مختلف جوانبها اإلدارية ،اإلنتاجية ،التقنية،
التسويقية ،التخطيطية ..الخ ،خالل فترة زمنية محددة ،ومدى مهارتها في تحويل المدخالت او الموارد
الى مخرجات بالنوعية والكمية والجودة المطلوبة مع ابراز مدى قدرتها في تطوير كفاءتها سنة بعد
أخرى فضال عن درجة نجاحها في التقدم على الشركات مثيلتها ،وذلك عن طريق تغلبها على
الصعوبات التي تعترضها وابتداع األساليب األكثر انتاجا ً وتطوراً في مجال عملها"(عمار:2200،
.)50
يرى الباحث ان افضال واشامل تعرياف هاو ماا قدماه (عماار) ألناه اشاتمل علاى جواناب الشاركة
وانشااطتها المختلفااة وحاادد الفتاارة الزمنيااة لتقياايم األداء وكااذلك اخااذ بنظاار االعتبااار الظااروف المحيطااة
بالشركة ،وإمكانية تحول المدخالت الاى مخرجاات باالجودة والكمياة المطلوباة ،وأوضاح أيضاا إمكانياة
تطوير الشركة من خالل التقادم علاى الشاركات المماثلاة مان خاالل التغلاب علاى الصاعوبات والمشااكل
التي قد تواجهها وابتداع طرق جديدة لتطور عملها لذلك اتفق الباحث مع هذا التعريف .
ثامنا :أهمية تقييم األداء
لتقييم األداء أهمية كبيرة في مجاالت متعددة تلخص بانها:
 .0تفصح عن مدى قيام الوحدات واالقسام بوظائفها بأكمل وجه .
 .2ترتبط بالتخطيط أذ انها توضح كفاءة التخطيط عندما يطبق االفراد مهامهم على أكمل وجه .
 .2تعاااد كمحاولاااة لتجااااوز القصاااور الاااذي قاااد يحصااال فاااي عملياااة التخطااايط المالياااة للشاااركة
(الكرخي. )52 ،2220،
 .2كما يساعد تقييم األداء في(علي :)22 :2220،
 توجيه العاملين للقيام بأعمالهم . توجيه اشراف اإلدارة العليا . توضيح سير العمليات اإلنتاجية . التنسيق بين مختلف أوجه نشاط الشركة ،إذ تتكامل إدارات الشركة الفرعية فيماا بينهاا مثال اإلنتااجوالتسويق والتمويل واالفراد .
 .2معرفة مدى تحقيق الشركة لخططها وأهدافها المرسومة .
تاسعا :أهداف تقييم األداء
تتلخص اهداف تقييم األداء بما يأتي ( الكرخي:)22 :2220 ،
 .0معرفااة مسااتوى انجاااز الشااركة للوظااائف المكلفااة بأدائهااا مقارنااة بتلااك الوظااائف المدرجااة فااي
خطتها .
 .2الكشف عن أماكن الخلل والضعف في نشاط الشركة ،واجراء شامل لها ،وبيان مسبباتها وذلاك
بهدف وضع الحلول الالزمة لها وتصحيحها وإرشاد المنفذين الى وسائل تالفيها مستقبالً.
 .2تحديد مسؤولية كل مركز او قسم فاي الشاركة ،عان ماواطن الخلال والضاعف فاي النشااط الاذي
تقوم به ،من خالل قياس إنتاجية كل قسم مان األقساام العملياة اإلنتاجياة ،وتحدياد إنجازاتاه سالبا
وايجابيا ،االمر الذي من شأنه خلق منافسة بين األقسام باتجاه رفع مستوى أداء الشركة .
 .2تصاااحيح الموازناااات التخطيطياااة ودفاااع مؤشاااراتها فاااي المساااار الاااذي ياااوازن باااين الطماااوح
واالمكانيات المتاحة .
 .2الوقوف على مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحاة بطريقاة رشايدة تحقاق عائادا اكبار وبتكااليف
اقل وبنوعية افضل.
عاشرا :خطوات تصميم مقاييس األداء
هناك عدة خطوات تتبع لتصميم مقاييس أداء منها (:)Horngren,2009:1492
 -0اختيار مقاييس األداء التي تتوافق مع األهداف المالية لإلدارة العليا.
 -2اختيار المدى الزمني لكل مقياس يتم تحديده.
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 -2اختيار تعريف للمكونات في كل مقياس أداء تم تحديده .
 -2اختيار بديل القياس لكل مقياس أداء تم تحديده .
 -2اختيار توقيت مستوى األداء المستهدف .
احد عشر :خطوات تقييم األداء
هناك مجموعة من الخطوات الالزمة واالساسية إلتماام عملياة تقيايم األداء يمكان تلخيصاها بااالتي:
(العادلي ،عبد الرحيم )0 :0552
ا .تحديد الهدف:
حتى تتم عملية تقييم األداء بصورة جيدة يتطلب ذلك التعرف على األهداف التي نريد تحقيقها اذ يتم
تعين تحديدها بشكل واضح ودقيق مساتعينين باألرقاام والنساب والتوصايف الماالءم كالربحياة ،والقيماة
المضافة المطلوب تحقيقها ،وحجم ونوع السلع والخدمات التي ننتجها ،فالشركة عندما ترسم السياساات
على الهدف العام لنشاطها يجب أن تتوسع لتمثل جميع األهداف التفصيلية لها .
ب .وضع برنامج انجاز االعمال:
في ضوء األهداف السابقة الذكر ،يتم وضع خطة متكاملة إلنجاز االعمال بشكل تفصيلي لكل مجال
ماان مجاااالت النشاااط فااي الشااركة ،نوضااح المااوارد الماليااة والبشاارية لهااا ،وتحديااد مصااادرها وكيفيااة
الحصول عليها ،واألساليب الفنية واإلدارياة والتنظيمياة ،التاي تتبعهاا فاي إدارة واساتخدام هاذه الماوارد
وطبيعة اإلنتاج وكيفية التسويق ونوع التقنية المستخدمة ،وأساليب اعداد القوى العاملة وتدريبهم .
ت .تحديد مراكز المسؤولية:
يُقصااد بتحديااد مراكااز المسااؤولية كاال وحاادة تنظيميااة مختصااة بااأداء عماال معااين ،لهااا ساالطة اتخاااذ
القرار ،التي من شأنها إدارة جزء من نشااط الشاركة وتحدياد النتاائج التاي ساوف تتحصال عليهاا ،لاذلك
يجب ان تعرف مسؤولية كال مركاز مان العملياة اإلنتاجياة لغارض المسااءلة وبياان أساباب االنحرافاات
التي قد تقع خالل عملية التنفيذ .
ث .تحديد معايير األداء:
تتطلب عملية تقييم األداء وضع معايير لغرض المقارنة مع النتائج المتحققة فهي عبارة عن
مجموعة من المقاييس والنسب واالسس التي تقاس بها اإلنجازات التي تحققها الشركة اثناء نشاطها
السنوي .
ج .توفير جهاز مناسب لتنفيذ عملية تقييم األداء:
اذ تُ َعد هذه الخطوة أساس عملية تقييم األداء ،اذ يفترض وجوده قبل الخطوة السابقة الذكر ،اذ يتكفل
هااذا الجهاااز بجمااع المعلومااات والمتابعااة بمختلااف التطااورات الحاصاالة علااى مسااتوى الشااركة او علااى
مستوى االقتصاد ككل ،وتسجيلها من اجال اساتخدامها لألغاراض المحاددة والتاي تراهاا اإلدارة مناسابة
لعملية تقييم األداء ،اذ تعتمد على مدى الدقة في جمع المعلومات وتسجيل البياناات ،لهاذا يتوجاب وضاع
برامج متطورة تكون متخصصه لهذا الغرض .
اثنا عشر :مقاييس تقييم األداء
هناك العديد من مقاييس األداء وبأنواع مختلفة منها ما يعتماد علاى معلوماات مالياة ومنهاا ماا يعتماد
على معلومات غير مالية ،وقد اضافت العديد من الشركات وعلى نحو متزايد مقاييس مالياة داخلياة ماع
مقاييس تعتمد على معلومات مالية خارجية مثل أسعار األساهم ومعلوماات غيار مالياة داخلياة مثال عادد
باااا راءات االختااااراع الجدياااادة ومعلومااااات غياااار ماليااااة خارجيااااة مثاااال درجااااات رضااااا المسااااتهلك
).)Horngren,2009:1491
ومما سبق وبشكل مختصر يمكن ان نلخاص مقااييس األداء بأنواعهاا المتعاددة حساب ماا تاوفر فاي
ادبيااات المحاساابة واإلدارة الماليااة ( الزبياادي )220 :2222 ،اذ حااددت نااوعين ماان مقاااييس األداء همااا
المقاييس التقليدية والمقاييس الحديثة لذلك سوف نتطرق لكال النوعين من المقاييس:
 -6المقاييس التقليدية لتقييم األداء:
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تسمى أيضا في اغلب ادبيات اإلدارة المالية بنسب التقييم وبعض األحيان يطلاق عليهاا نساب القيماة
السوقية ،وتقدم هذه المجموعة من النسب تصورا مهما عما يهتم به المستثمرون والمالك داخل الشاركة
وأهم هذه النسب وبشكل مختصر:
أ .نسبة الربح لكل سهم عادي:
تحتسب هذه النسبة من خاالل قسامة صاافي الاربح بعاد الفائادة والضاريبة ،أي الاربح المتااح للماالك
(القابل للتوزيع) على عدد االسهم العادية المصدرة ،وتُ َعد هذه النسبة مؤشرا ماليا مهماا يعكاس مساتوى
ربحية السهم الواحاد ،وبالتاالي الباد ان تكاون هاذه النسابة موجهاا لحركاة االساتثمارات داخال االقتصااد
الوطني وتحسب وفق المعادلة اآلتية:
المعادلة ( ........)3نسبة الربح لكل سهم عادي = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة/عدد
األسهم العادية
ب .السعر السوقي للسهم ( قيمة السهم )
يقصد بسعر السهم السوقي بأنه يعني " قيمته السوقية "  ،والمعروف ان يعكس هاذا الساعر مساتوى
ربحية السهم الواحد ،اذ تزداد القيماة الساوقية لالساهم كلماا زادت االربااح وبالمقابال قاد تانخفض القيماة
السوقية دون القيمة الدفترية للسهم عندما تحقق الشركة خساائر ،وتتوقاف القيماة الساوقية للساهم العاادي
على الربح الذي يحققه السهم ومعدل العائاد المطلاوب علاى مثال هاذه األناواع مان االساتثمارات ويمكان
احتساب هذه النسبة وفق المعادلة اآلتية:
المعادلة( )4القيمة السوقية للسهم = صافي الربح لكل سهم /معدل العائد المطلوب(المحسن
واخرون.)22 :2202،
ت .نسبة السعر السوقي للسهم الى الربح لكل سهم:
يقصد بها نسبة سعر السهم العادي الواحد الى الربح لكل سهم ،وهي نسابة تقويمياة مهماة ومعروفاة
في سوق المال وتسمى بنسبة المضاعف ،وتعطي هذه النسبة عدد المرات التي تضارب فاي الاربح لكال
سااهم ،اذ يكااون الناااتج مساااوي لسااعر السااهم ،أي لقيمتااه السااوقية ،ويعنااي ذلااك عاادد الاادنانير المطلوبااة
للحصول على دينار واحد من األرباح ،ويتم حساب هذه النسبة وفق المعادلة اآلتياة ( الزبيادي ،مصادر
سابق:)202 :
المعادلة ( ......... )2نسبة السعر الى الربح = سعر السهم العادي الواحد في السوق/الربح
لكل سهم عادي
يرى الباحث ان هذه المقاييس ال يمكن استخدامها في تقييم أداء الشركات المدرجة في سوق العاراق
لألوراق المالية النتقادات عدة منها:
 ال تعني نتيجة هذه النسب شيء مالم يتوفر المعيار الصناعي او المعيار التاريخي وهذا غير ممكن
الحصول عليه من نشرات تداول األسهم المدرجة في سوق العراق للوراق المالية وال في القوائم
المالية للشركات المدرجة في السوق.
 أن كل من هذه المقاييس تعتمد على معلومات تاريخية وهي بدورها تكون غير مالءمة ألنها
تتعارض مع احدى خصائص المعلومات المحاسبية النوعية وهي خاصية التوقيت المناسب الن
من المعروف ان القوائم المالية غاليا ما يتم إصدارها بوقت متأخر.
 تعتمد هذه المقاييس في بعض األحيان او في اغلب معادالتها على بيانات متوفرة في قائمة
المركز المالي والمعروف عن هذه القائمة انها صورة فوتوغرافية ألصول وخصوم الشركة التي
تعد في لحظة زمنية معينة وقد تتغير بين لحظة وأخرى ،لذلك قد تكون النسب في بعض األوقات
غير موضوعية .
 ان استخدام المعالجات المحاسبية لبدائل القياس في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل مثل
معالجة طرائق االندثار و تقويم المخزون وغيرها تجعل من النسب واألرقام المستخرجة غير
دقيقة وكذلك غير قابلة للمقارنة .
 -2المقاييس الحديثة لتقييم األداء:
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ادناه بعض المقاييس الحديثة لتقييم األداء منها :
أ .القيمة االقتصادية المضافة
تمثل القيمة االقتصادية المضافة نوعا معينا من العمليات الحسابية للدخل والتاي تجاذب المساتثمرين
الحاليين والمرتقبين ،والقيمة االقتصادية المضافة تساوي الادخل التشاغيلي بعاد الضاريبة مطروحاا مناه
المتوسااط الماارجح لتكلفااة راس المااال (بعااد الضاارائب) مضااروبا فااي اجمااالي األصااول مطروحااا منهااا
االلتزامات المتداولة وكما في المعادلة االتية):) Horngren,2009:1491
المعادلة ( .......... )0القيمة االقتصادية المضافة = الدخل التشغيلي بعد الضرائب{ -المتوسط المرجح
لتكلفة رأس المال *(اجمالي األصول -االلتزامات المتداولة)}
وفي ضوء هذا التحديد للقيمة االقتصادية المضافة هناك تأثر مباشر وقوي بينها وبين ثروة المالك،
أي تؤثر على القيمة السوقية للسهم ،وبذلك اذا كانت القيمة االقتصادية المضاافة موجباة فاأن ذلاك يعناي
ان الشااركة ساااهمت بشااكل مباشاار بزيااادة ثااروة المااالك ،والساابب فااي ذلااك زيااادة أرباااح التشااغيل بعااد
الضريبة او انخفاض كلفة رأس المال ،اما لو كانت القيمة االقتصادية المضافة سالبة ،فان هذا يعناي ان
الشركة تستهلك راس المال المستثمر بشكل اكبر من ربح العمليات التشغيلية مما ياؤثر سالبا علاى ثاروة
المالك لذلك ينبغي على أي مستثمر يملك وعيا وادراكا ان يأخذ بنظر االعتبار تأثير القيماة االقتصاادية
المضافة( الجبوري ،واخرون. )222 :2202،
ب .القيمة السوقية المضافة()MVA
القيمااة السااوقية المضااافة ( )MVAتعكااس احااد المقاااييس األكثاار أهميااة لتقياايم األداء فااي شااركات
االعمال ،ويقصد بالقيمة السوقية المضافة ( )MVAو الفرق بين القيماة الساوقية للشاركة وراس الماال
المسااتثمر بهااا ماان قباال المااالك والمقرضااين ،وبهااذه الصااورة التحليليااة فااأن القيمااة السااوقية المضااافة
( )MVAوفق وجهة نظر الشركة المسوقة تعد مقياسا فائقا وشاامال فاي قيااس وخلاق الثاروة ،كماا انهاا
مقياس للفاعلية التشغيلية في شركات االعمال وفقاا لقادرتها وكفاءتهاا فاي رباط العوامال التاي تعاود الاى
نجاح الشركة وفاعليتها ،ويمكن قياس القيمة السوقية المضافة ( )MVAوفق المعادلة االتية ( سويسي،
:)25 :2202
المعادلة ( .... )2القيمة السوقية المضافة = القيمة السوقية ألسهم الشركات – القيمة الدفترية لحقوق
المالكين
MVA = MVE – BVE
إذ:
 :MVAالقيمة السوقية المضافة .
 :MVEالقيمة السوقية ألسهم الشركة (عدد األسهم  Xسعر السهم )
 :BVEالقيمة الدفترية لحقوق المالكين( ،كما تظهر في قائمة المركز المالي للشركة ،أي صافي
األصول)
ت:Tobin’sq .
تم ادخاال نسابة  Tobin's Qبواساطة العاالم ( جايمس تاوبين ) ،باعتبارهاا مؤشار للتنباؤ بالربحياة
المستقبلية لالستثمار ( )Tobin, 1969:15-29وتم تعريفها على انها نسبة القيمة السوقية للشركة على
تكلفة االحالل أو تكلفة االستبدال ،وهي أداة تساتخدم عاادة فاي مجاال االقتصااد والتمويال كمؤشار علاى
تقييم أداء الشاركات ،وان احاد المزاياا الرئيساة الساتخدام  Qهاو الحاد مان أي تشاوهات بسابب القاوانين
الضااريبية والمحاساابية ،ألنااه يسااتخدم القيمااة السااوقية لااراس مااال الشااركة الااذي يشاامل عواماال الخطاار
والربحيااة المرتبطااة بهااا فااي المسااتقبل ( ،)Chen&Lee,1995:587-609وينظاار اليهااا انهااا افضاال
مقياس لتقييم أداء الشركات مقارنة مع المقاييس التي ذكرت سابقا ،وكاذلك يمكان حساابها بساهوله بنااءا
على المعلوماات المالياة والمحاسابية المتاحاة فاي القاوائم المالياة ونشارات التاداول لالساهم ،وكاذلك انهاا
( )Khatab et.al,2011:52ويمكااان
تساااتخدم فاااي تحليااال أداء الشاااركات حالياااا
حساب نسبة  )Qَ( Tobin’s qوفق المعادلة االتية:
المعادلة (Q=(MVE+PS+DEBT)/TA ...........)2
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إذ :Q :تشير الى نسبة توبين
 :MVEالقيمة السوقية ألسهم الشركة (عدد األسهم  Xسعر السهم )
 :PSالقيمة النقدية لالسهم الممتازة القائمة للشركة
 :DEPTقيمة المطلوبات قصيرة االجل – قيمة الموجودات قصيرة االجل  +القيمة
الدفترية للديون طويلة االجل
 :TAالقيمة الدفترية لمجموع موجودات الشركة .
ان معيااار الحكاام علااى أداء وربحيااة للشااركة فااي معادلااة  Qهااو قيمتهااا فاااذا كاناات اكباار ماان الواحااد
الصااحيح فانااه يشااير الااى ان القيمااة السااوقية للشااركة اعلااى ماان قيمااة موجوداتهااا وتعكااس أداء الجيااد
والربحية العالية والعكس صحيح ) ) Chang & Pruitt, 1994:72-74و ( Tobin & Brainard
. ),1963:242
يرى الباحث ان استخدام هذا المقيااس لتقيايم أداء الشاركات يعاد االنساب للمزاياا المشاار اليهاا ساابقا
وسيتم تطبيق هذه المعادلة لتقييم أداء الشركات عينة البحث.
ثالثة عشر :التحفظ المحاسبي وانعكاسه في تقييم أداء الشركات
تسعى اإلدارة أحيانا إلتباع ممارسات متعمدة لتحديد وقياس األرباح واالبالغ عنها تعكس تلك
الممارسات رغباتها ومصالحها أكثر من كونها تعكس األداء االقتصادي الحقيقي للوحدة ويتم ذلك من
خالل اختيارها للسياسات المحاسبية والتقديرات التي تحقق مصالحها الشخصية وتضلل أصحاب
المصالح حول اآلراء االقتصادية للوحدة مستغلة بذلك المرونة المتاحة في المبادئ المحاسبية المقبولة
قبوال عاما واستعمال احكامها الشخصية في اختيار المقاييس المحاسبية او البدائل المتاحة للطرائق
المحاسبية والذي يعرف بممارستها إلدارة األرباح ( كندوري . )02 :2202 ،
ويعتقد مؤيدو التحفظ المحاسبي أيضا أهميته كآلية إلدارة عدم تماثل المعلومات عند اعداد القوائم
المالية وهو في الوقت ذاته ألية توازن تستعملها اإلدارة لتقليص االنخفاض في قيمة الشركة الناجم عن
عدم تماثلية المعلومات بين المستثمرين الداخليين والخارجيين وبالتالي فأن تقليص ممارساته قد يمنح
بعض المدراء فرصة للتالعب والغش( شتيوي.)222 :2202 ،
لذا يرى البعض ان جوهر الشفافية يكمن في التحفظ المحاسبي الذي يتطلب درجة عالية من
القابلية للتحقق لالعتراف باألنباء الحسنة كمكاسب بالمقارنة لالعتراف باألنباء كخسائر مستندين في
ذلك الى دوره في الحد من ممارسات إدارة األرباح وتوفير الحماية للمستثمرين وتحسين مستوى جودة
األرباح وزيادة قيمة الشركة ،اذ يشير تبني السياسات المحاسبية المتحفظة الى ضمان حماية حقوق
المساهمين وتحسين أداء الشركة (مليجي.)02 :2202 ،
كما يجد البعض االخر ان األرباح تكون ذات جودة عالية متى ما عكست األداء التشغيلي الحالي
للشركة وتُ َعد مؤشرا جيدا لألداء التشغيلي المستقبلي ومقياسا ً جيداً لقيمة الشركة ولتقييم ادائها ،وان
األرباح تكون ذات جودة عالية اذا كانت أرباح متحفظة محاسبيا ً بشكل سليم بينما تنخفض جودة
األرباح اذا ما تم ممارسة إدارة األرباح باتجاه المبالغة في األرباح المعلن عنها ،وان األرباح ذات
الجودة العالية يمكن الحصول عليها من خالل تطبيق التحفظ المحاسبي والذي يفيد المساهمين في
مراقبة المدراء بشكل أكثر كفاءة وتحفيزهم على تحقيق اقصى قدر ممكن من قيمة الشركة ،فالتحفظ
المحاسبي يؤدي الى االعتراف الفوري بالخسائر ويقدم بذلك إشارة للمساهمين لمسائلة المدراء عن
األسباب الكافية وراء تلك الخسائر وان إمكانية اجراء التحقيق معهم يمكن المدراء على اتخاذ القرارات
المتمثلة بالتخلي عن تلك المشاريع في الوقت المناسب (الجبوري.)025-2202:022،022،
المحور الثالث الجانب التطبيقي
يركز هذا المحور على الجانب التطبيقي اذ يتم من خالله قياس التحفظ المحاسبي الذي تمارسه
المصارف عينة البحث والوقوف على مستوى ممارسة كل منها خالل مدة البحث واختبار مدى التباين
في تلك الممارسة بين المصارف عينة البحث لتيم تباعا ً تقييم أداء كل مصرف من المصارف قيد
البحث استناداً لمقياس ( )Tobin’s Qلينتهي المحور باختبار وتحليل العالقة بين ممارسات التحفظ
المحاسبي وتقييم األداء للمصارف عينة البحث.
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أوال :قياس مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي في المصارف عينة البحث
استند الباحث على التقارير المالية للمصارف عينة البحث والمنشورة على هيئة العراق لألوراق
المالية الستخراج القيمة الدفترية  ،كما استند الباحث على نشرات السوق لتحديد القيمة السوقية  ،اذ
يعتمد المقياس لتحديد مستوى التحفظ المحاسبي على حاصل قسمة القيمة الدفترية الى القيمة السوقية
لحقوق الملكية والذي تعكس نتائجه الجداول ( )2(،)0(،)2(،)2(،)2لألعوام ،2202 ،2200 ،2202
 2202 ،2202على الترتيب وكما مدرج طياً.
جدول( )2القيمة الدفترية والقيمة السوقية ونسبة التحفظ وسياسة المصرف لسنة 2202
ت
6
5
3
4
2
1
7
8
9
61
66
65
63
64

المصارف
المصرف التجاري
مصرف بغداد
مصرف الشرق األوسط
مصرف االستثمار العراقي
مصرف االهلي العراقي
مصرف االئتمان العراقي
مصرف سومر
مصرف الخليج
مصرف الموصل
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي
مصرف أشور
مصرف المنصور
المصرف المتحد

BVE
1.58
1.89
1.27
1.76
1.06
1.35
1.09
1.12
1.29
1.21
1.32
1.15
1.13
1.23

MVE
1.39
1.79
1.10
1.24
0.81
2.45
0.81
0.90
0.91
0.90
1.42
0.88
1.40
1.76

التحفظ
1.13
0.66
1.16
1.42
1.31
0.55
1.34
1.24
1.42
1.35
0.93
1.30
0.81
0.70

سياسة المصرف
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة

المصدر :من اعداد الباحث

نالحظ من الجدول أعاله ان اعلى قيمة دفترية كانت لمصرف بغداد واقل قيمة دفترية كانت
للمصرف األهلي العراقي بينما اعلى قيمة سوقية كانت من نصيب مصرف االئتمان العراقي واقل قيمة
سوقية كانت لمصرف سومر ومن هذا نجد ان نسب التحفظ المحاسبي كان متراوحة بين (0.55-
 )1.42اذ اعلى نسبة كانت لمصرف االستثمار العراقي ومصرف الموصل الذي كان يتبع سياسة غير
متحفظة في ما يتعلق باألصول واالرباح والمصاريف وااللتزامات أي اظهار األصول واالرباح بأعلى
قيم ممكنة لكي تودي الى انخفاض القيم السوقية ألسهم المصرف وكذلك اقل نسبة كانت لمصرف
االئتمان العراقي الذي كان يتبع سياسة متحفظة في ما يتعلق باألصول واالرباح والمصاريف
وااللتزامات أي اظهار األصول واالرباح بأقل قيم ممكنة هذا يعني اظهار الخسائر وااللتزامات بأعلى
قيم ممكنة واالحتياط لها في حال حدوثها في المستقبل .
جدول( )2القيمة الدفترية والقيمة السوقية ونسبة التحفظ وسياسة المصرف لسنة 2200
ت
6
5
3
4
2
1
7
8
9
61
66
65
63
64

المصارف
المصرف التجاري
مصرف بغداد
مصرف الشرق األوسط
مصرف االستثمار العراقي
مصرف االهلي العراقي
مصرف االئتمان العراقي
مصرف سومر
مصرف الخليج
مصرف الموصل
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي
مصرف أشور
مصرف المنصور
المصرف المتحد

BVE
1.35
1.84
1.38
1.17
1.05
1.52
1.06
2.09
1.78
1.29
2.06
1.27
1.09
1.24

MVE
1.27
3.48
1.92
0.95
0.85
3.60
0.82
1.01
1.35
1.05
2.50
0.99
1.29
2.69

التحفظ
1.06
0.53
0.72
1.23
1.24
0.42
1.29
2.07
1.32
1.23
0.82
1.28
0.85
0.46

سياسة المصرف
غير متحفظة
متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
متحفظة
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المصدر :من اعداد الباحث

نالحظ من الجدول أعااله ان اعلاى قيماة دفترياة كانات لمصارف الخلايج ومصارف كردساتان واقال
قيمة دفترية كانت للمصرف األهلي العراقي بينما اعلى قيمة سوقية كانت من نصيب مصرف االئتماان
العراقي واقل قيمة سوقية كانت لمصرف سومر ومن هذا نجد ان نسب التحفظ المحاسبي كان متراوحة
بين ( )0.42-2.07اذ اعلى نسابة كانات لمصارف الخلايج الاذي كاان يتباع سياساة غيار متحفظاة فاي ماا
يتعلق باألصول واالرباح والمصاريف وااللتزامات أي اظهار األصول واالرباح بأعلى قيم ممكنة لكي
تودي الى انخفاض القيم السوقية لالسهم المصرف وكاذلك اقال نسابة كانات لمصارف االئتماان العراقاي
الذي كان يتبع سياسة متحفظة فاي ماا يتعلاق باألصاول واالربااح والمصااريف وااللتزاماات أي اظهاار
األصول واالرباح بأقل قيم ممكنة هذا يعني اظهاار الخساائر وااللتزاماات باأعلى قايم ممكناة واالحتيااط
لها في حال حدوثها في المستقبل .
جدول( )2القيمة الدفترية والقيمة السوقية ونسبة التحفظ وسياسة المصرف لسنة 2202
 MVE BVEالتحفظ سياسة الشركة
المصارف
ت
 1.13غير متحفظة
1.27 1.43
 6المصرف التجاري
 1.02غير متحفظة
1.80 1.84
 5مصرف بغداد
متحفظة
0.86
1.46 1.25
 3مصرف الشرق األوسط
 1.85غير متحفظة
 4مصرف االستثمار العراقي 1.01 1.86
 1.84غير متحفظة
0.84 1.55
 2مصرف االهلي العراقي
متحفظة
0.75
 1مصرف االئتمان العراقي 2.35 1.76
 1.34غير متحفظة
1.02 1.37
 7مصرف سومر
 1.33غير متحفظة
1.09 1.45
 8مصرف الخليج
 1.30غير متحفظة
0.85 1.10
 9مصرف الموصل
 1.17غير متحفظة
1.03 1.20
 61مصرف االتحاد العراقي
متحفظة
0.62
 66مصرف كردستان الدولي 2.10 1.30
 1.22غير متحفظة
0.93 1.14
 65مصرف أشور
متحفظة
0.86
1.23 1.06
 63مصرف المنصور
متحفظة
0.67
1.84 1.24
 64المصرف المتحد

المصدر :من اعداد الباحث

نالحظ من الجدول أعاله ان اعلى قيمة دفترية كانت لمصرف االستثمار العراقي واقل قيمة دفترياة
كانت لمصرف المنصور بينما اعلى قيمة سوقية كانت من نصيب مصرف االئتمان العراقي واقل قيماة
سوقية كانت للمصارف االهلاي العراقاي ومان هاذا نجاد ان نساب الاتحفظ المحاسابي كاان متراوحاة باين
( )0.62-1.85اذ اعلى نسبة كانت لمصرف االستثمار العراقي الذي كان يتبع سياسة غير متحفظة فاي
ما يتعلق باألصول واالرباح والمصاريف وااللتزامات أي اظهار األصول واالربااح باأعلى قايم ممكناة
لكااي تااودي الااى انخفاااض القاايم السااوقية السااهم المصاارف وكااذلك اقاال نسابة كاناات لمصاارف كردسااتان
الدولي الذي كان يتبع سياسة متحفظة فاي ماا يتعلاق باألصاول واالربااح والمصااريف وااللتزاماات أي
اظهااار األصااول واالرباااح بأقاال قاايم ممكنااة هااذا يعنااي إظهااار الخسااائر وااللتزامااات بااأعلى قاايم ممكنااة
واالحتياط لها في حال حدوثها في المستقبل .
جدول( )0القيمة الدفترية والقيمة السوقية ونسبة التحفظ وسياسة المصرف لسنة 2202
 MVE BVEالتحفظ سياسة الشركة
المصارف
ت
 1.42غير متحفظة
0.92 1.31
 6المصرف التجاري
متحفظة
0.81
2.06 1.66
 5مصرف بغداد
متحفظة
0.84
1.60 1.35
 3مصرف الشرق األوسط
 1.24غير متحفظة
 4مصرف االستثمار العراقي 0.97 1.20
 1.35غير متحفظة
0.82 1.11
 2مصرف االهلي العراقي
متحفظة
0.55
 1مصرف االئتمان العراقي 2.41 1.31
 1.05غير متحفظة
1.00 1.05
 7مصرف سومر
 1.06غير متحفظة
1.15 1.22
 8مصرف الخليج
 1.49غير متحفظة
0.87 1.29
 9مصرف الموصل
 1.05غير متحفظة
1.35 1.42
 61مصرف االتحاد العراقي
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مصرف كردستان الدولي
مصرف أشور
مصرف المنصور
المصرف المتحد

66
65
63
64

1.42
1.10
1.12
1.13

2.25
0.74
1.74
1.18

0.63
1.49
0.64
0.96
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متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
متحفظة

المصدر :من اعداد الباحث

نالحااظ ماان الجاادول أعاااله ان اعلااى قيمااة دفتريااة كاناات لمصاارف بغااداد واقاال قيمااة دفتريااة كاناات
لمصرف سومر بينما اعلى قيمة سوقية كانت من نصيب مصارف االئتماان العراقاي واقال قيماة ساوقية
كانت لمصرف أشاور ومان هاذا نجاد ان نساب الاتحفظ المحاسابي كاان متراوحاة باين ( )0.55-1.49اذ
اعلى نسبة كانت لمصرف الموصل ومصرف أشور الذي كان يتبع سياسة غيار متحفظاة فاي ماا يتعلاق
باألصول واالرباح والمصاريف وااللتزامات أي اظهار األصول واالرباح بأعلى قيم ممكنة لكي تودي
الى انخفاض القيم السوقية السهم المصرف وكذلك اقل نسبة كانت لمصرف االئتمان العراقي الذي كان
يتبع سياسة متحفظاة فاي ماا يتعلاق باألصاول واالربااح والمصااريف وااللتزاماات أي اظهاار األصاول
واالرباح بأقل قيم ممكنة هذا يعني اظهار الخسائر وااللتزامات بأعلى قيم ممكنة واالحتياط لها في حال
حدوثها في المستقبل.
جدول( )2القيمة الدفترية والقيمة السوقية ونسبة التحفظ وسياسة المصرف لسنة 2202
ت
6
5
3
4
2
1
7
8
9
61
66
65
63
64

المصارف
المصرف التجاري
مصرف بغداد
مصرف الشرق األوسط
مصرف االستثمار العراقي
مصرف االهلي العراقي
مصرف االئتمان العراقي
مصرف سومر
مصرف الخليج
مصرف الموصل
مصرف االتحاد العراقي
مصرف كردستان الدولي
مصرف أشور
مصرف المنصور
المصرف المتحد

BVE
1.14
1.17
1.23
1.13
1.05
1.16
1.04
1.15
1.30
1.08
1.16
1.08
1.13
1.06

MVE
0.66
1.55
0.60
1.00
0.90
1.05
1.00
0.90
0.73
0.93
1.90
0.93
0.84
0.71

التحفظ
1.72
0.75
2.05
1.13
1.17
1.11
1.04
1.28
1.78
1.16
0.61
1.16
1.34
1.49

سياسة الشركة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة
غير متحفظة

المصدر :من اعداد الباحث

نالحظ من الجدول أعاله ان اعلاى قيماة دفترياة كانات لمصارف الموصال واقال قيماة دفترياة كانات
لمصرف سومر بينما اعلى قيمة سوقية كانت من نصيب مصارف كردساتان الادولي واقال قيماة ساوقية
كانت للمصرف التجاري ومن هذا نجد ان نسب التحفظ المحاسبي كان متراوحة باين ( )0.61-2.05اذ
اعلى ن سبة كانت لمصرف الشرق االوسط الذي كان يتبع سياسة غير متحفظاة فاي ماا يتعلاق باألصاول
واالرباااح والمصاااريف وااللتزامااات أي اظهااار األصااول واالرباااح بااأعلى قاايم ممكنااة لكااي تااودي الااى
انخفاض القيم السوقية السهم المصارف وكاذلك اقال نسابة كانات لمصارف كردساتان الادولي الاذي كاان
يتبع سياسة متحفظاة فاي ماا يتعلاق باألصاول واالربااح والمصااريف وااللتزاماات أي اظهاار األصاول
واالرباح بأقل قيم ممكنة هذا يعني اظهار الخسائر وااللتزامات بأعلى قيم ممكنة واالحتياط لها في حال
حدوثها في المستقبل ،ومن الجداول ( )2الى ( )2نصل الى تباين مستوى ممارسة التحفظ المحاسبي في
المصااارف عينااة البحااث ممااا يشااير الااى قبااول الفرضااية األولااى للبحااث والتااي تاانص علااى " تمااارس
المصارف عينة البحث التحفظ المحاسبي بشكل متباين " .
ثانيا :قياس أداء المصارف العراقية عينة البحث االتية.
استند الباحث على التقارير المالية للمصارف عينة البحث والمنشورة في هيئة العراق لألوراق المالية
الستخراج معطيات معادلة( )Tobin’s Qوالذي يعكس نتائجه الجدول ( )2لألعوام ،2200 ،2202
 2202 ،2202 ،2202على الترتيب وكما مدرج طياً.
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جدول ( )2تقييم األداء المصارف عينة البحث باستعمال مقياس ()Tobin’s Q
تقييم األداء
المصارف
ت
5164 5163 5165 5166 5161
1.37 1.42 1.44 1.61 1.42
 6المصرف التجاري
0.24 0.24 1.19 0.34 1.56
 5مصرف بغداد
1.36 0.42 0.44 0.39 1.23
 3مصرف الشرق األوسط
 4مصرف االستثمار العراقي 1.48 1.32 1.22 1.33 1.29
1.39 1.25 1.27 1.47 1.41
 2مصرف االهلي العراقي
 1مصرف االئتمان العراقي 1.42 0.60 0.42 0.81 0.41
1.64 1.66 1.50 1.54 1.53
 7مصرف سومر
1.39 1.42 1.32 1.23 1.71
 8مصرف الخليج
1.44 1.32 1.38 1.29 1.29
 9مصرف الموصل
1.36 1.45 1.19 1.42 1.51
 61مصرف االتحاد العراقي
 66مصرف كردستان الدولي 0.76 0.66 0.65 0.46 0.33
1.60 1.50 1.59 1.47 1.47
 65مصرف أشور
1.93 0.56 0.73 0.50 0.63
 63مصرف المنصور
1.45 0.54 0.72 0.84 1.53
 64المصرف المتحد

المصدر :من اعداد الباحث

نالحاظ مان الجادول أعااله ان مصارف الخلايج كاان اعلاى أدا ًء خاالل سانة  2202وذلاك الن نسابة
 Tobin’s qكاناات 1.71أي اكباار ماان الواحااد الصااحيح وهااذا يعااود الااى ان مصااادر التموياال قصاايرة
االجل اكبر من األصول قصيرة االجل بينما كان مصرف الشرق األوسط اقل أدا ًء خالل سنة  2202اذ
بلغت نسبة  0.33 Tobin’s qأي اقل من الواحد الصحيح ويعود هذا الاى ان األصاول قصايرة االجال
كانت اكبر من مصادر التمويل قصيرة االجل  ،وفي سنة  2200كان اعلاى أداء للمصارف التجااري اذ
حقق نسبة  1.61 Tobin’s qأي اكبر من الواحد الصحيح وهذا يعود الى ان مصادر التمويل قصايرة
االجل اشرت ارتفاعا عن األصول قصيرة االجل بينما كان مصرف بغداد اقال أدا ًء خاالل سانة 2200
اذ بلغاات نساابة  0.34 Tobin’s qأي اقاال ماان الواحااد الصااحيح ويعااود الساابب فااي ذلااك الااى ارتفاااع
األصول قصيرة االجل على مصادر التمويل قصيرة االجل ،اماا سانة  2202فاان مصارف أشاور اشار
ارتفاعا اكبر في أداء وذلك الن نسبة Tobin’s qكانت 1.59أي اكبر من الواحد الصحيح وهذا يعاود
الى ان مصادر التمويل قصيرة االجل ارتفعت عن األصول قصيرة االجل بينما كاان مصارف االئتماان
االقل أدا ًء خالل سنة  2202اذ بلغت نسبة  0.33 Tobin’s qأي اقل من الواحد الصاحيح ويعاود هاذا
الرتفاع األصول قصيرة االجل عن من مصادر التمويل قصيرة االجال ،كماا اشار مصارف ساومر فاي
سنة  2202ارتفاعا في األداء وذلك الن نسابة Tobin’s qكانات 1.66أي اكبار مان الواحاد الصاحيح
وهااذا يعااود الااى ان مصااادر التموياال قصاايرة االجاال ارتفعاات عاان األصااول قصاايرة االجاال بينمااا كااان
مصاارف بغااداد األقاال أداء خااالل ساانة  2202إذ بلغاات نساابة  0.24 Tobin’s qأي اقاال ماان الواحااد
الصحيح ويعود هذا الرتفاع األصاول قصايرة االجال عان مصاادر التمويال قصايرة االجال ،أخيارا فاان
مصاارف المنصااور اشاار ارتفاعااا فااي األداء خااالل عااام  2202وذلااك الن نساابة Tobin’s qبلغاات
1.93أي اكبر من الواحد الصحيح بسبب ارتفاع مصادر التمويال قصايرة االجال عان األصاول قصايرة
االجل بينما كان مصرف بغداد االقل أدا ًء خاالل عاام 2202اذ بلغات نسابة  0.24 Tobin’s qأي اقال
من الواحد الصحيح ويعود هذا الرتفاع األصول قصايرة االجال عان مصاادر التمويال قصايرة االجال،
وعليااه يمكاان قبااول الفرضااية الثانيااة التااي تاانص علااى "قاادرة مقياااس( )Tobin’s qعلااى تقياايم أداء
المصارف عينة البحث.
ثالثا :اختبار وتحليل العالقة بين ممارسات التحفظ المحاسبي وتقييم األداء للمصارف عينة البحث.
لغرض اجراء االختبارات اإلحصائية الخاصة بالفرضية الثالثة للبحث تم استخدام برنامج التحليل
االحصائي  spssوالجدول االتي يبين اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث .
جدول ( )5يوضح اإلحصاء الوصفي لمتغيرات البحث
Descriptive Statistics
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Std. Deviation
.965735
.254606

Mean
1.30100
.48957

Maximum
2.07
1.930

9

Minimum
.420
.240

1097

N
70
70
70

التحفظ المحاسبي
تقييم األداء
)Valid N (listwise

نالحظ من الجدول أعاله ان عدد المشاهدات هو  22مشاهدة وان اعلى قيمة للتحفظ المحاسابي هاي
 2.07ولتقيم األداء كانت  1.930بينما كانت اقل قيمة للتحفظ المحاسبي  0.420ولتقيم األداء . 0.240
من ذلك يتضاح ضارورة اساتعمال تحليال االنحادار البسايط الختباار الفرضاية الثالثاة وياتم ذلاك مان
خالل حزمة التحليل االحصائي  spssالذي يوضح في الجدول ()02
ث .نتائج تحليل االنحدار واختبار الفرضية الثالثة للبحث
جدول( )02يوضح ملخص إنموذج اختبار الفرضية الثالثة
Std. Error of the Estimate
.202075

Model Summary
Adjusted R Square
.370

Model
R
R Square
a
1
.616
.379
المحاسبي التحفظ a. Predictors: (Constant),

يبين الجدول ( )02ان قيمة معامل االرتباط الثاني ( )Rبين المتغيرين هو  ،0.616بينما معامل التحديد
( )R squareيبلغ  0.379هذا يعني ان  %37.9من التغير في المتغير التابع ( تقييم األداء ) يعود الى
التغير في المتغير المستقل ( التحفظ المحاسبي ) والباقي يعود الى عوامل أخرى إذ ان هناك اثر واضح
.
جدول ( )00يوضح تحليل التباين للفرضية الثالثة
Sig.
.000a

F
41.537

ANOVAb
Sum of Squares
Df
Mean Square
1.696
1
1.696
2.777
68
.041
4.473
69
المحاسبي التحفظ a. Predictors: (Constant),
األداء تقييم b. Dependent Variable:

Model
Regression
Residual
Total

1

وبين جدول ( )00ان مستوى الداللة المعنوية بلغ  0.000وهو اصغر من المستوى المحدد
والمقبول والبالغ  0.05مما يشير الى وجود عالقة بين المتغيرين ،في حين بلغت قيمة  Fالمحسوبة
 41.537وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة  ،4.01وهذا يعني قبول الفرضية الثالثة لثبوت األثر
احصائيا والتي تنص " توجد عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين التحفظ المحاسبي وتقييم األداء
لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية.
جدول ( )02يوضح معامالت دالة خط االنحدار للفرضية الثالثة
Coefficientsa
Sig.

T

.000
.000

6.837
6.445

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients

Std. Error
.041
.025
.616
تقييم األداء a. Dependent Variable:

B
.278
.162

Model
)(Constant
التحفظ المحاسبي

1

كما بين جدول ( )02ان معادلة خط االنحدار كانت بين المتغيرين كاالتي:
تقييم األداء = ( 0.162 + 0.278التحفظ المحاسبي)
وتمثل هذه المعادلة معالم العالقة بين المتغياران المتغيار التاابع وهاو تقيايم األداء والمتغيار المساتقل
وهو التحفظ المحاسبي بواسطة المعامل (.)B
222

91

9

1097

المحور الرابع االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
يمكن تلخيص أهم النتائج واالستنتاجات بما يأتي :
 .0تتعدد الطرائق المستعملة كأساس لتحديد مستوى التحفظ المحاسبي الذي تمارسه الشركات وي ٌعد
مقياس القيمة الدفترية للقيمة السوقية من المقاييس األكثر مالءمة للتطبيق من قبل مختلف األطراف
ذات المصالح ألنه يستند على معامالت متاحة لدى كافة األطراف على موقع هيئة األوراق المالية
ونشرات تداول أسعار األسهم المتاحة على موقع سوق العراق لألوراق المالية.
 .2وجود تباين بين المصارف عينة البحث في ممارسات التحفظ المحاسبي استنادا لمقياس القيمة
الدفترية الى القيمة السوقية ،إذ اشارت النتائج الى ممارسة بعض المصارف للتحفظ المحاسبي في
الوقت الذي لم يكن للبعض االخر ممارسات لسياسات متحفظة بدرجة كافية.
 .2هناك عدة مقاييس يمكن االسترشاد بها لتقييم أداء الشركات ذلك يستدعي الحاجة الختبار مدى
ومالءمتها للبيئة العراقية ،وقد اثبتت النتائج مالءمة مقياس ( )Tobin’s qلتقييم أداء المصارف
في البيئة المحلية.
 .2اكدت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية معنوية بين كل من مستوى التحفظ المحاسبي وتقييم
أداء المصارف عينة البحث.
ثانيا :التوصيات
في ضوء النتائج واالستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحث بما يأتي:
 .0قيام إدارة سوق العراق بإلزام الشركات المدرجة أسهمها فيه على اتباع ممارسات محاسبية
متحفظة مع اإلفصاح عن تلك الممارسات في تقاريرها المالية واعتبار ذلك شرطا ً مهما ً إلدراج
أسهمها في السوق أو االستمرار في االدراج الن من شأن ذلك ان يعزز من قدرة تلك التقارير على
تقييم أداء الشركات وترشيد قرارات األطراف ذات المصالح.
 .2على المصارف التي تتبع ممارسات متحفظة عدم التخلي عن تطبيق تلك الممارسات مع السعي
لتحقيق موازنة بين ارتفاع القيمة السوقية والقيمة الدفترية ،اذ ان ارتفاع القيمة السوقية يعني تقييم
أداء المصرف بشكل إيجابي ويعكس كفاءة أداء ،اما ارتفاع القيمة الدفترية فيعني زيادة ممارسات
التحفظ المحاسبي مما يتطلب التطبيق بما يوفر معلومات اكثر مالءمة التخاذ القرار ويزيد من قيمة
المصرف.
 .2زيادة اهتمام إدارة المصارف بتقييم ادائها واتباع مقاييس علمية رصينة اثبتت الدراسات قدرتها
على التطبيق في البيئة المحلية وإعطاء نتائج سليمة واعتبارها جزءاً مهما ً في متابعة ادائها.
 .2اجراء المزيد من البحوث المحاسبية في هذا المجال وفي مجال التحفظ المحاسبي والتي يمكن ان
تشكل اساسا ً لبحوث مستقبلية منها:
أ .التحفظ المحاسبي ودوره في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية.
ب .العوامل المؤثرة في التحفظ المحاسبي.
ت .اثر التحفظ المحاسبي في تقييم أداء الشركات ـ دراسة مقارنة لقطاعات اقتصادية متعددة.
ث .اثر التحفظ المحاسبي في تقييم أداء الشركات باستعمال مقاييس أخرى للتحفظ المحاسبي ولتقييم
األداء.
المصادر العربية واألجنبية
أوال :المصادر العربية
أ .التقارير الرسمية:
 .0التقارير المالية السنوية للمصارف عينة الدراسة.
 .2التقارير السنوية لسوق العراق لألوراق المالية .
ب .الكتب العربية
 .0الجبوري ،أ.د .نصيف جاسم ،أ.د سرور ،منال جبار ،م .فرح ،مشتاق كامل" المحاسبة اإلدارية " الطبعة
األولى ،مكتب الجزيرة للطباعة والنشر ،بغداد ،العراق.2202،
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 .2الزبيدي ،حمزة محمود "،اإلدارة المالية المتقدمة " ،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر ،عمان.2222 ،
 .2الكرخي ،فؤاد مجيد "،تقويم األداء باستخدام النسب المالية " الطبعة األولى ،دار المناهج للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن. 2222 ،
 .2الكرخي ،فؤاد مجيد "،تقويم األداء في الوحدات االقتصادية لمستخدم البيانات المالية " الطبعة األولى،
دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. 2220 ،
 .2الموسوي ،سنان "إدارة الموارد البشرية وتأثير العولمة عليها" الطبعة األولى ،دار حامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.0555،
ت .الدوريات والرسائل الجامعية
 .0إقبال ،عمر ،القضاة ،مامون "اثر االزمة المالية على دعم سياسة التحفظ المحاسبي :دراسة في الشركات
الصناعية المساهمة األردنية "مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  22العدد .2202 ،2
 .2الجبوري ،انمار محسن حميد "،ممارسة الشركات المساهمة للتحفظ المحاسبي وانعكاسها على القرارات
االقتصادية لمستخدمي القوائم المالية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
بغداد .2202،
 .2حمدان ،عالم " أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية :دراسة تطبيقية على الشركات
الصناعية المساهمة األردنية" مجلة دراسات العلوم اإلدارية ،الجامعة األردنية ،المجلد  22العدد ،2
.2200
 .2حمدان ،عالم "العوامل المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند اعداد التقارير المالية :دليل من األردن"
المجلة األردنية في إدارة االعمال ،المجلد  2العدد . 2202 ،0
 .2حمدان ،عالم " ،التحفظ المحاسبي وجودة األرباح في سوق البحرين لألوراق المالية" دراسة مقبولة
للنشر :مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،جامعة الكويت. 2202،
 .0سويسي ،هواري "دراسة تحليله لمؤشرات قياس أداء المؤسسات من منظور خلق قيمة" مجلة الباحث،
العدد . 2202 ،2
 .2شتيوي ،ايمن احمد " ،تأثير مخاطر الدعاوى القضائية على ممارسات التحفظ المحاسبي في الشركات
المتهمة بالتالعب-بالتطبيق على سوق األسهم المصرية" ،مجلة اإلدارة العامة ،العدد الرابع ،سبتمبر،
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