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 الملخص

معدل دوران و ه على هامش الربحية أثر ، و المحاسبي ظالتحفمستوى بيان  هدفت الدراسة الى

. 7596-7597( شركة صناعية مساهمة عامة عالية الربحية للفترة 79لعينة مكونة من ) األصول

تحليل و  Wilcoxon Signed Ranks Testإختبارو الوصفي  حصاءاإل أساليبت الدراسة إستخدامو 

 فرضياتها. إختبارو البسيط لتحليل بيانات الدراسة  نحداراإل

بين الشركات الصناعية المساهمة العامة  إحصائيةداللة  اتذ فروق وجود الى توصلت الدراسة 

لممارسة  إحصائيةداللة بعكسي  أثر وجودو  عالية الربحية في ممارسة التحفظ المحاسبي،األردنية 

على هامش الربحية في الشركات الصناعية  ه(إنخفاضو ه اإرتفاع)سواءًا عند  التحفظ المحاسبي

 لممارسة التحفظ المحاسبي إحصائيةبداللة  أثرجود و عدم و  .عالية الربحيةاألردنية المساهمة العامة 

عالية األردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة  األصولعلى معدل دوران  ه(إنخفاض)عند 

على معدل دوران  ه(إرتفاع)عند لممارسة التحفظ المحاسبي إحصائيةداللة ب إيجابي أثرد و وجو ، الربحية

 .يةعالية الربحاألردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة  األصول



 م
 

فرض قوانين على  التشريعيةالسلطات  أبرزها حث الدراسة بمجموعة من التوصياتخرجت 

على جودة ومصداقية التقارير المالية  أثرتسهم في الرقابة على تطبيق التحفظ المحاسبي لما لذلك من 

زيادة وعي مستخدمي القوائم المالية حول التحفظ المحاسبي على  شركاتالحث و ،رباحوبالتالي األ

 تأثيره على القوائم المالية.و 

 .األصولمعدل دوران ، هامش الربحية، التحفظ المحاسبي الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

The study aimed to indicate whether there was a difference in 

accounting conservatism, and its impact on the profit margin and the total 

assets turnover for a sample of 21 highly profitable industrial public 

shareholding companies for the period 2012-2016. The study used the method 

of descriptive statistics, Wilcoxon signed ranks test and simple regression to 

test hypotheses and data analyses.  

The study found that there are significant statistical differences between 

highly profitable industrial public shareholding companies in the practice of 

accounting conservatism, and there is a negative statistically significant effect 

of practicing accounting conservatism (whether at high or low) on the profit 

margin in highly profitable industrial public shareholding companies. There is 

no statistically significant effect of practicing accounting conservatism (when 

it is low) on the assets turnover in highly profitable industrial public 

shareholding companies, in addition, there is a positive statistically significant 

effect of practicing accounting conservatism (when it is high) on the assets 

turnover in highly profitable industrial public shareholding companies. 
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The study reached to many recommendations; the most significant one 

is to encourage the legislative authorities to impose laws that contribute in the 

control of the application of the accounting conservatism, which affects the 

quality and credibility of financial reports and therefore profits, and to 

encourage companies to increase the useres's of the financial statements 

awareness about the accounting conservatism and its impact on the financial 

statements.  

Keywords: Accounting Conservatism, Profit Margin, Assets Turnover.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ولالفصل األ 

 أهميتهاو  لدراسةا خلفية

 
 :تمهيد 1:  1

 ،والحذر الحيطة سلوبأ تباعإ، و التحفظ مبدأ طبيقبحاجة مستمرة للت نفسهمأ المحاسبون  يجد

 والتي تتعرض لدرجات متفاوتة منه المالية التقاريرشكوك متزايدة  بمصداقية و نتقادات إو  جدلفي ظل 

التحليل على مستوى  المتوقعه أثر همال إ من الصعب مما جعل  ،الممارسات المحاسبيةو في الفكر 

 صبحنه أأال يخفى على مستخدمي القوائم المالية ، و ى خر أمن شركة الى  مختلفاً  تأثيره ليصبح، المالي

 شركاتال تصنيفلمستخدمي القوائم المالية في  مهماً  اً قياسوم، دائهاأ في الشركات لتمايزمهما  أساًسا

 دائها.أدقة و مصداقية  درجة حسب

، اإليلللراداتو عطلللاء قللليم منخفولللة للموجلللودات إ  اللللى مبلللدأ اللللتحفظ عنلللد ممارسلللة الشلللركات تميلللل

عتلللللراف المصلللللروفات وفقلللللًا لتطبيلللللق هلللللذا المبلللللدأ اللللللذي ي كلللللد ضلللللرورة تعجيلللللل اإلو لتزاملللللات لإل مرتفعللللةو 

عتللراف اإلمعللايير فللي  تعللدي ً  ةً يوميللة محدثللال هللاعمالأ  ضللمن اإليراداتعتللراف بللتأجيللل اإلو بالمصللروفات 

 اللدنيا القليم إدارجو  البيانلات، علرض فلي المحاسلبين عللى ًداو قيل ةً واضلعو   المتوقعلةاألربلاح و  بالخسلائر

، م ءمة القلوائم الماليلة زيادة مستوى  ةً محاولو  والمصروفات لتزاماتلإل العليا والقيم ،اإليراداتو  صوللأل

 ات.فو المصر  خفيضتو م الدخل يدون توخالحذر التي تحول و خذ الحيطة أ، و حالة عدم التأكد مواجهةً و 

 فللي ،مصللداقية التقللارير الماليللةو تعزيللز جللودة ب لتزامللاً إ أكثللردارات الشللركات  نفسللها إتجللد  ،لللذلك ةً نتيجلل
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 علدم تحلاال موضلوعيةو  واقعيلة، أكثلرضبط درجة تفاؤلها لتصلبح توقعاتهلا الخاصلة بالتلدفقات النقديلة 

 .(Basu,1997) عدم م ئمتهاب بعد فيما تتصف قد محاسبية معلومات نشر تفاديو ، التأكد

إتساعًا في قوايا مواجهة  أكثر بعداً وساط المهنية قد أخذ ن الجدل في األأمن الم حظ 

من خلو القوائم المالية من والتأكد  تعبير بصورة عادلة عن البيانات الماليةفي حاالت عدم التأكد 

الشفافية، فمن الصعب فصل  إستخدامضمان و نتهازي للمديرين تقليل السلوك اإل، و الجوهرية األخطاء

 والغموض الشك حاالت من الجهد في دراسةرر بذل المزيد مما يب، نتائج التحفظ عن المعطيات المالية

ي دي للتعبير عن سوف  بمبدأ التحفظاألردنية لتزام الشركات إن أيعتقد الباحث  .(2112، )يوسف

 .داء الماليقياس األ أساليبة في إيجابي اً ثار أسيويف و في القوائم المالية  البيانات المالية بصورة عادلة

تطرقت بعض معايير المحاسبة الدولية لموضوع التحفظ المحاسبي بشكل غير مباشر، فحسب 

)اإلستثمارات العقارية( فإن فرق القيمة العادلة يتم معالجته محاسبيًا  01معيار المحاسبة الدولي رقم 

متلكات )الم 11الدولي رقم المحاسبي من خ ل اإلعتراف به كربح أو خسارة، وبناءًا على المعيار 

والتجهيزات والمعدات( فإنه في حال تطبيق القيمة العادلة فإن فرق القيمة العادلة يظهر في حقوق 

األرباح والخسائر، بينما في حال تطبيق  ،اي أنه ال يظهر فيوبيان الدخل الشامل األخر الملكية 

ال أن القيمة العادلة عن القيمة العادلة ضمن اإليواحات حيث أنه في حنموذج الكلفة فيجب اإلفصاح 

لكن في حال كانت القيمة العادلة أقل من الكلفة تسجل خسارة في و أعلى من الكلفة ال يوجد مشكلة، 

)السياسات المحاسبية والتغييرات في  8بيان الدخل الشامل األخر، وحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 

سياسات المحاسبية الى جانب المعالجة التقديرات المحاسبية واألخطاء( فإنه يحدد أسس إختيار ال
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عن التغييرات في السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية المحاسبية واإلفصاح 

  وتصحيح األخطاء.

 مشكلة الدراسة: 2:  1 

طللللراف مختلفللللة الللللى أليلللله نظريللللة الوكالللللة بللللين إيلللل دي وجللللود توللللارب المصللللالح الللللذي نوهللللت 

المبللللللاد  و مرونللللللة متاحللللللة فللللللي تطبيللللللق المعللللللايير و العليللللللا مللللللا تتمتللللللع بلللللله مللللللن نفللللللوذ  اإلدارةسللللللتغ ل إ

ملللللللا يناسلللللللبها ملللللللن السياسلللللللات  إسلللللللتخدامب (Consistency) شلللللللريطة الثبلللللللات واألنسلللللللجام المحاسلللللللبية

مملللللا قلللللد ، خبلللللار الحسلللللنة عللللللى حسلللللاب السللللليئةاأل ةً المحاسلللللبية فلللللي تعظللللليم منافعهلللللا الخاصلللللة مظهلللللر 

 قللللد تلللل دي. يعطللللي نتللللائج موللللللة لمسللللتخدمي القللللوائم الماليللللةغيللللر ظللللاهر حللللداو تشللللويه إيسللللهم فللللي 

 األخللللللللرى صللللللللحاب المصللللللللالح أتماشللللللللى مللللللللع يل اإلدارة ضللللللللبط سلللللللللوك الللللللللىممارسللللللللة مبللللللللدأ الللللللللتحفظ  

تصللللبح توقعاتهللللا لخبللللار الجيللللدة سللللرع مللللن األأخبللللار السلللليئة فللللي البيانللللات الماليللللة بشللللكل عتللللرف باألتو 

مصللللللداقية  حسللللللن مللللللنسللللللس واقعيللللللة ممللللللا يأمبنللللللي علللللللى الغيللللللر بعيللللللدة عللللللن التفللللللاؤل و واقعيللللللة  أكثللللللر

 .(2110)النجار، لقوائم الماليةا

   : الدراسة ةسئلأ 3:  1

 : األتيةاالسئلة كن صياغة مشكلة الدراسة من خ ل مما سبق يم

التحفظ  ممارسةفي  عالية الربحيةاألردنية المساهمة العامة  الصناعية ختلف الشركاتت  هل .1

 المحاسبي ؟

 الصناعية الشركاتممارسة التحفظ المحاسبي على هامش الربحية في ل أثريوجد هل  .2

 عالية الربحية ؟األردنية المساهمة العامة 
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 الصناعية الشركاتفي  األصول التحفظ المحاسبي على معدل دوران لممارسة أثرهل يوجد  .3

 عالية الربحية ؟األردنية المساهمة العامة 

 هدف الدراسة :  4:  1

ه على  نتائج التحليل أثر و  مفهوم التحفظ المحاسبي وطبيعة قياسهلى اهدفت الدراسة للتعرف 

 و على وجه التحديد الدراسة تهدف الى ما يلي: .المالي

تحديد مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة  .1

 المدرجة في سوق عمان المالي.عالية الربحية األردنية العامة 

على هامش الربحية في التحفظ المحاسبي ضمن التقارير المالية  لمستوى  المترتب ثراأل تحديد .2

 عالية الربحية.األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 معدل دوران على التحفظ المحاسبي ضمن التقارير المالية  لمستوى  المترتب ثراأل تحديد .3

 عالية الربحية.األردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة  األصول

 

 أهمية الدراسة: 5:  1

الممارسة المحاسبية، حيث تعارف نشأ مفهوم التحفظ بسبب ظروف عدم التأكد التي تحيط ب

المحاسبون على قاعدة التحفظ )الحيطة والحذر( في امور واضحة لحماية ثروة المساهمين عن أمور 

وهي تتمثل في إنشاء المخصصات و عدم ترك االمور الممكن حدوثها في الوقت القريب و واقعية، 

. ومعيار التحفظ فأنه يعاد النظر في المخصصات الموجودة ،على أي حال في نهاية كل سنة مالية

مغاير تمامًا لمعيار اإلفصاح، وهذا غير مستحب ألنه يخفي بعض الحقائق عن بعض الشركاء وعن 
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ذات  الجهاتمن جانب المطلوبة في وقتنا الحالي  المتعارف عليها ية بالتقارير المحاسبيةجهات معن

أهمية كبرى لدى الباحثيين في مجاالت المحاسبة في  ونه ذاكما  ،ةيير المالر التقالمستخدمة لو  الع قة

ليه في الماضي من إستمرارًا لما تم التوصل إ حيث يأتي هذا البحث، جنبيةالعديد من الدول العربية واأل

م ئمة لتقييم الوضع المالي ومصداقية و  ةهمية التحفظ المحاسبي وقدرته على توفير معلومات دقيقأ 

معدل و داء المالي المتعلقة بهامش الربحية على بعض م شرات األه أثر تحديد و  التقارير المالية للشركة

الع قة بين  إختبارو القياس المحاسبي و في التقييم  بتعاد عن المبالغةمحاولة اإلفي ظل  األصول دوران

ستراتيجية لتحديد اإل األصولمعدل دوران و المتمثلة في هامش الربحية  األصولمكونات العائد على 

محاولتها تعظيم العائد  فيتحفظًا  أكثرما تكون عنداألردنية  العامة المتبعة من قبل الشركات المساهمة

 .األصولعلى 

 فرضيات الدراسة : 6:  1

 تختبر الدراسة الفرضيات التالية:

H01: األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة  بين ذو داللة إحصائية إخت ف يوجد ال

 .α ≤ 0.05 مستوى داللة عندعالية الربحية في ممارسة التحفظ المحاسبي 

H02 : لممارسة التحفظ المحاسبي على هامش الربحية في  ذو داللة إحصائية أثرال يوجد

 .α ≤ 0.05 مستوى داللة عندعالية الربحية األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة 

H03 : األصول لممارسة التحفظ المحاسبي على معدل دوران ذو داللة إحصائية أثرال يوجد 

 .α ≤ 0.05 مستوى داللة عندعالية الربحية األردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 
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 الدراسة : مصطلحات 7:  1

 في السارة وغير السارة األنباء من كل   أثر نعكاسالتوقيت غير المتماثل إل هو : التحفظ المحاسبي

 من أسرع بصورة السارة غير األنباء أثر نعكاسإ حيث من المالية في القوائم المنشور المحاسبي الربح

أي أنه الفرق بين األرباح سياسة تشير الى التشدد باإلعتراف ب ووه (.Basu,1997)،السارة األنباء أثر

لمستحقات عبر فترة زمنية يدل ظهور قيمة سالبة لو  صافي التدفقات النقدية التشغيلية،و األرباح صافي 

عملت على  من األرباح، بمعنى وجود سياسات محاسبية متحفظة أكثرالنقدية  ستمرارية التدفقاتعلى إ

لوجود أرباح جيدة غير  بينما بقيت التدفقات النقدية مستمرة نتيجة الشركة المعلن عنها، تخفيض أرباح

 .((Ball and Shiva Kumar,2005 معترف بها

من أسلوب عملها األساسي  األصول إستخداممقياس ذاتي لمدى قدرة الشركة على  وه األداء المالي:

. ويستخدم هذا المصطلح أيوا كمقياس عام للصحة المالية العامة للشركة على مدى اإليراداتوتوليد 

 ولمقارنة الصناعات أ وها لمقارنة شركات مماثلة في نفس الصناعة أإستخدامفترة زمنية معينة، ويمكن 

 .(Brealey, Myers &Allen , 2013 ) القطاعات في التجميع

صافي الربح الى صافي  عرف بأنه نسبةيو نسب الربحية  أحدعبارة عن  ووه : هامش الربحية

 Brealey, et ) ويشير ذلك الى أن كل دينار من المبيعات يولد ربح بمقدار تلك النسبة، المبيعات

al., 2013). 

ها في توليد صولالشركة أل إستخدامنسبة مالية تقيس كفاءة  عبارة عن ووه : األصولمعدل دوران 

، ويشير ذلك الى أن كل األصولنسبة صافي المبيعات الى مجموع بأنه  فويعر ، إيرادات المبيعات

 .(Brealey , et al., 2013) يولد مبيعات بهذا المقدار األصولدينار من 
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 .(7596 – 7597هي الشركات التي تحقق أرباحًا طيلة سنوات الدراسة )  الشركات عالية الربحية :

 : حدود الدراسة 8:  1

 .2111 – 2112الحدود الزمانية : تتحدد الدراسة للفترة بين  -

قوامهللللا  ةالحللللدود المكانيللللة : أقتصللللار عللللدد الشللللركات المشللللمولة فللللي هللللذه الدراسللللة علللللى عينلللل -

عاليللللللة األردنيللللللة مللللللأخوذة مللللللن الشللللللركات الصللللللناعية  ( شللللللركة16صللللللل )أ( شللللللركة مللللللن 21)

 رباحًا خ ل فترة الدراسة.أفي سوق عمان المالي، وهي الشركات التي حققت  الربحية

عتبللللللار أن خصوصللللللية هللللللذه الحللللللدود تتعلللللللق فللللللي تعملللللليم النتللللللائج التللللللي سلللللليتم أخللللللذًا بعللللللين اإل

 ل عليها على الشركات عالية الربحية فقط.و الحص

 : الدراسة تمحددا  9:  1

 :تكمن محددات الدراسة فيما يلي

لللللم تشللللمل تلللللك التللللي و اقتصللللرت الدراسللللة علللللى الشللللركات التللللي حققللللت ارباحللللًا خلللل ل الفتللللرة،  -9

 حققت خسائر.

 .حيث تم استبعادها، عدم توفر بيانات كافية لبعض الشركات -7

  .7596-7597اقتصرت الدراسة على الفترة  -3
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةو النظري  اإلاطار

 

الدراسات السابقة ذات الصلة ، و النظري المتعلق بالتحفظ المحاسبي اإلطارهذه الدراسة  تتناول

 بموضوع الدراسة الحالية، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 اطار النظري :اإل 1:  2

العوامل و ه نواعأو  تهأهميو تعريف التحفظ المحاسبي و تمهيد على ) طار النظري يشتمل اإل

 .همقاييسو ه إستخدامسلبيات و ات إيجابيو  همبرراتو  فيهرة الم ث

 تمهيد : 1: 1:  2

من أهم وأقدم النظريات التي أُسست لما يعرف األن   Agency Theoryتعتبر نظرية الوكالة 

بعلم حوكمة الشركات، وتعرف بأنها العقد الذي يتم بين م ك الشركة ومدرائها التنفيذيين والذي ينتج 

داري للسياسات يار اإلتخالتي قد تنجم عن اإلثارت نظرية الوكالة السلبية أعنه فوائد للطرفين، حيث 

طراف لها مصالح مختلفة أمعتبرة الشركة في كونها مجموعة من الع قات التعاقدية بين عدة  المحاسبية

ختيار المحاسبي الى ظهور خرى. ي دي اإلأمن جهة  اإلدارةها نتيجة الفصل بين الملكية وبين أثر زاد 

يعد التحفظ المحاسبي من و ، زام الشركات بممارسة التحفظ المحاسبيلتإدارية تختلف في مدى إمصالح 

 كبيراً  هتماماً إ ساسية المحددة لخصائص التقارير المالية، حيث نال هذا الموضوع العناصر األو المفاهيم 

المجاالت التي و  تعددت المقاييس التي قدمت للتحفظ المحاسبيو  .خيرةونة األمن قبل الباحثيين في األ
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في التقارير المالية  هذا التحفظ ومسبباته ودوره أثرت فيها هذه المقاييس لبيان وتوضيح إستخدام

 .اتها الوريبية والتعاقدية والتنظيمية وغيرهاإستخدامو 

 العالمي قتصاداإل اهيواجه التي المالية وقات األزماتأفي  اً المحاسبي دورًا كبير  يلعب التحفظ

الوكالة  تكاليف أعباء وزيادة المالي الفشل على كثير من الشركات لمواجهة أثرواآلخر، مما  الحين بين

 من الحقيقيةاألرباح التأثير على  وأ للت عب الشركات تلك مديري  من دى بدوره الى الكثيرأالذي 

 زيادة وبالتالي، بها التي يعملون  عن الشركات لديهم المتوفرة الخاصة المعلومات ستغ لإ خ ل

 مخاطر من يقلل بالتحفظ تتسم سياسة محاسبية تباعإفإن  لذلك الوكالة،و  المعلومات مخاطر

يستهدف مبدأ التحفظ مواقع و  (،kim,2006) ،المالية فترات األزمات في وخاصة والوكالة المعلومات،

لتزامات، فغالبًا ما يظهر واإل المصاريفو  اإليراداتو  األصولمختلفة في الشركات المساهمة تتمثل في 

وهذا ما يبرر ضرورة تحديد ، تقلل من الربحو ات تزيد من المصاريف يتياطحإو على شكل مخصصات 

 نتقاداتاإلمن  ونه ال يخلأال إبالرغم من مزايا مبدأ التحفظ ، و ه على مستوى نتائج التحليل الماليأثر 

، ت دي الى درجات متباينة في درجة قبوله واتباعه من قبل العديد من الشركات إقد تحول دون  التي

وذات نتائج متقلبة   طريقة غير مطورةو لمعلومات المحاسبية اتشويه كامل ل داة أ عتبارهإليه بإينظر  قدف

 أثرتهدف هذه الدراسة الى تحديد حيث  فصاح الكامل،مع مبدأ اإل ةً ال تمتلك التفسير السليم متعارض

التي قد تتبع درجات و األردنية  العامة المالي في الشركات المساهمةداء التحفظ المحاسبي على األ

 الحذر.و متفاوتة من الحيطة 

، بالقيمة السوقية ةً  دي جميع أشكال التحفظ المحاسبي إلى التقليل من القيمة الدفترية مقارنتو 

المطلوبات  زيادةالى  ةً ضافإ اإليراداتو  األصولض قيمة يخفتإلى  لذلك ي دي التحفظ المحاسبي
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 حتياجاتإب وتفي بالجودة والنوعية تتصف معلومات توفير في ايوًا يساعد ووه، والمصروفات

 بأن المشروع خارج من المالية القوائم إشارات لمستخدمي تعطي متحفظةال المالية فالتقارير المستثمرين،

 قوائمها في تحفظ بمستويات تتسم التي الشركات فإن بالجودة، وبالتالي تتصف المنشورة المعلومات

 ي ثرو  ،(Ball and Shiva Kumar,2005) ،أسهمها قيمة نخفاضًا إلأثر ت أقل تكون  المنشورة المالية

 تجنب في ويسهم الشركة، داخلاألنشطة  وباقي ستثماراتواإل التمويل تكلفة على المحاسبي التحفظ

تكلفة ال من يقلل المحاسبي التحفظ أن السابقة الدراسات بعض نتائج أظهرت وقد، فيها خسائر وقوع

 .مخاطرال على السيطرة في ويساهم

 تعريف التحفظ المحاسبي:  2:  1:  2

 المقدرة وه  : ( IFRS)حسب مجلس معايير التقارير المالية الدولية  المحاسبي التحفظمفهوم 

المالية، ويتم  البيانات في ومقاسه عليها بعناصر متعارف المرتبطة التأكد حالة على التأثير على

 الممارسات طريق عن أخر جزء وفي منها عن طريق  اإلفصاحالتعامل مع حالة عدم التأكد في جزء 

 التي واألحكام الممارسات ءاإجر  في الحكمة من درجة وه والحذر .المالية البيانات إعداد في الحذرة

 قيم في المبالغة عدم مثل وذلك التأكد عدم ظروف تحت فةلالمخت تقييماتلل وصوللل اهإلي تحتاج

 سلمجوعرفه  (.2110، الخيرو بأ، )اماتز لتواإل المصروفات قيم من ليقلتال وعدم والدخل األصول

الحذر عند ممارسة التقديرات التي نحتاجها في عمل و درجة الحيطة ب (IASB) الدولية المحاسبة معايير

التأكد من و بأكبر مما يجب األرباح و  األصولالتي تتطلب تقدير و في ظل عدم التأكد ، التقدير المطلوب

 (Basu) وعرفه (.2110، جب، )منصورمما ي أقلالمصروفات لم يتم تقديرها بو المطلوبات ن أ

 المنشور المحاسبي الربح في السارة وغير السارة األنباء من كل   أثر نعكاسالتوقيت غير المتماثل إلب
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، السارة األنباء أثر من أسرع بصورة السارة غير األنباء أثر نعكاسإ حيث من المالية في القوائم

(Basu,1997.) وعرفه  (Beaver & Ryan  )الملكية لحق للقيمة الدفترية المستمر نخفاضاإل أنهب 

 (.Beaver and Ryan,2000، )أخرى  إلى فترة من السوقية القيمة عن

 : أهمية التحفظ المحاسبي 3:  1:  2

سلوب الحيطة أفي ممارسة  المحاسبي تحفظهمية الأ ن الجدل القائم حول أي كد الباحثون 

 أساسياتالمحافظة على ، و زيادة منفعتهاو الحذر لم يقلل من دوره في رفع كفاءة التقارير المالية و 

حتياجات إب الوفاءو  المحاسبيةاألرباح  جودة زيادة إلى ي ديو  المحاسبية، المعلومات جودة ومكونات

من خارج شارة لدى مستخدمي القوائم المالية إتعطي  فالتقارير المالية التي تتصف بالتحفظ، المستثمرين

 .( 2112، انيعز )خليل وال، الشركة بأن المعلومات المنشورة تتصف بالجودة

 نواع التحفظ المحاسبي:أ 4:  1:  2

 حدوو على يتوقف الالمشروط الذي  غير التحفظ هماالمحاسبي  التحفظ من نانوع ويوجد

 لحقوق  قلاأل الدفترية عن القيم اإلفصاح وأ ،األصول صافي قيم تخفيض إلى وي دي معينة، وقائع

 عترافاإل تسريع مما ي دي إلى معينة، أحداو بوقوع على التنب  يعتمد الذيو  الشرطي التحفظو  ،الملكية

  .(Ball and Shiva Kumar,2005) ،قتصاديةاإل بالخسائر
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 التحفظ المحاسبي: علىالعوامل المؤثرة  5:  1:  2

 (:2114(النجار  يتأهنالك عدة عوامل تؤثر على التحفظ المحاسبي تتمثل بما ي

مما  السياسية، الوغوط من للكثير تتعرض الحجم  كبيرة الشركات أن مبيناً  : حجم الشركة .1

ألنواع و ، السياسية للتكاليف التعرض تجنب أجل من التحفظ المحاسبي ممارسةيشجعها على 

 الحجم. صغيرة الشركاتمن المشاكل التي تتعرض لها  خرى أ

 وضمان القرض، قيمة سداد ضمان إلى مقرض كل ةحاجبما تمثله من  : المديونية عقود .2

 ضمان إلى المقرضون  ويحتاج المحددة، مواعيدها في القرض وأقساط الفوائد دفعو  الدين، خدمة

فربما تلجأ بعض الشركات للتحايل  تنخفض، لن القرض على التعاقد بعد األصول قيمة بأن

 تكون  عندما القرض على يقوم بالتعاقد أن المقرض مصلحة من فإنه لذلكبهذه الطريقة 

 .قيمةأعلى ب وليس قيمة أقلب تقييمها تم قد األصول

 دور أهمية من المحاسبي والتحفظ الشركات حوكمة بين الع قة تتمثل أهميةحوكمة الشركة :  .3

قرارات  من تتكون  الشركات أن خذًا في اإلعتبارأ، الشركة التي تبرمها التعاقدات في منها كل

 ترتبط. الوكالة مشاكل حدة لتخفيف إبرامها يتم والتي الشركة ألنشطتها، بمزاولة وتعاقدات

ادى ذلك الى  الحوكمة، عليةاف زادت فكلما المحاسبي، بالتحفظ اً إيجابي اً إرتباط الشركات حوكمة

  .المالية القوائم المحاسبي داخل التحفظ من مرتفع مستوى  تطبيق على الطلبزيادة 

 إستخدامالمعايير التي تسمح للشركات بو المحاسبي المهني : وهي وضع التشريعات التنظيم  .0

 عداد قوائمها المالية.إ التحفظ المحاسبي عند 
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 مما التحفظ، ونح الشركات تجهتإ وكف ا نشطاً  المال رأس سوق  كان كلماكفاءة السوق المالي :  .6

رباحها ما أن الشركات ال تحتاج لتعظيم أحيث ، المعلومات تماثل عدم درجة تخفيض إلى ي دي

 رباحها جيدة.أدامت 

، التحفظ ونح اإلدارة توجهزاد  كلما، بالقوة يتصف القوائي النظام كان النظام القوائي : كلما .1

 .األصولقيم  إنخفاضو  زيادة في المبالغة في القوائية المساءلة من خوفاً  وذلك

 :رات التحفظ المحاسبيمبر   6:  1:  2

 Ball and Shiva Kumarالتحفظ المحاسبي تتمثل فيما يلي  ستخدامهنالك عدة مبررات إل

)5002): 

في الشركة  طراف ذات الع قةالتركيز على العقود الرسمية بين األ و: وهالمبرر التعاقدي  .1

المنصوص عليها في عقود الدين األرباح حيث تعد شروط  مثل : عقود الدين والمكافأت،

فراط في توزيع ليه الدائنون لومان عدم اإلإعلى التحفظ المحاسبي الذي يسعى  دلي ً 

 المصدر الرئيسي للتحفظ. ووهاألرباح 

 .األصولو األرباح من التقاضي على توخيم  خوفاً يكون ذلك و :  تقاضيال مبرر  .2

رباح غير أالوريبة وتجنب دفع ضرائب عن تأجيل الى  اإلدارةالوريبي : تميل  مبررال .3

 محققة.

فالخسائر من توخيم الدخل   تحفظاً  أكثرالتنظيمي : لقد جعل التنظيم المحاسبة  المبرر .0

دى الى تشجيع أوذلك ، تخفيض الدخل ووضح من تجاهل مكاسب اأ وتظهر على نح

 لتزامات.تزيد من اإلو  األصولالمشرعين على وضع قوانين تخفض من الدخل وقيم 
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تمثل هذه و تباع هذا المبدأ، إتفقت الدراسات على وجود عدد من المبررات ت كد منفعة إ إذا

 األخرى طراف برام التعاقدات مع األإنتيجة كجزء من االلية التي تتعامل بها الشركة في مجال المبررات 

طراف خ قي من جانب األنماط التخلخل األأحد وسائل تحديد أوفي ظل ذلك التفسير يعتبر التحفظ 

قد يشتمل التحفظ على  فمث ً ، الحقوق  ولتزامات أاأل والمعينة بالشركة نتيجة عدم تماثل المعلومات أ

 ظلت وطالماً  عليها بالعقد، المتفق المحاسبية المقاييس عن اإلفصاح عند نتهازي اإل اإلداري  السلوك

 في ت ثر المقاييس وظلت تلك اإلداري  األداء عن المستثمرين إلخبار تستخدم المحاسبية المقاييس

 رفاهية على ثراأل خاصة أن المديرين، ثروة يوف المستثمرين جانب من الموارد تخصيص قرارات

 القيود وضع في ويفيد التحفظ موللة، المحاسبية المقاييس وجعل التحيز ونح الدافع يعطيهم المديرين

 من للتحقق القابلية اإلداري ومتطلبات التحيز بين التوازن  وٕاحداو نتهازي اإل اإلداري  السلوك على

 التعاقدات على التفسير هذا التعاقدي، ويشتمل بالتفسير التفسير هذا ويعرف المحاسبية، المعلومات

 ونظم اإلدارية  كالمحاسبة التنظيمية بالشركة اإلجراءات، اإلدارية والحوافز الديون  كعقود الرسمية

 مصادر أحد القوائية الدعاوى  تعتبرو  .التحفظ لتفسير الوريبي بالجانب ليرتبط يمتد وقد الرقابة

 يصاف تقييم أن حيث متماثلة، غير مدفوعات التقاضي عن ينتج حيث األخيرة، السنوات خ ل التحفظ

 يصاف تقييم بحالة مقارنة للشركة التقاضي رفع تكاليف إلى يي د أن يحتمل بالزيادة األصول قيم

وهذا  المتوقعة التقاضي تكاليف خفيضت يمكن األصول يصاف تقييم خ ل فمن بالنقص، األصول

التي  األمور أحد المحاسبي واإلفصاح الوريبي التحاسب بين الع قة تعدو  .القوائي بالتفسير يعرف

 ي دي بالمصروفات عترافوتعجيل اإل اإليراداتعتراف باإل تأجيل أن حيث المحاسبي،التحفظ  تستلزم

 الوريبي. التفسير الوريبية األمور نتيجة التحفظ تبرير على ويطلق الوريبية، تأجيل المدفوعات إلى
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 :التحفظ المحاسبي إستخدامق ائاطر   7:  1:  2

 :اتستخداماإل هذه ومن ق،ائطر  بعدة المالية في القوائم المحاسبي التحفظ يستخدم

 التوخم حالة في المخزون  تقييم عند ( LIFO )أواًل  صادر أخيراً  الوارد طريقة إستخدام .1

 .قتصادياإل

 .2112*علمًا بأن المعايير توقفت عن إستخدامها منذ سنة 

  .الكساد حالة في   ( FIFO )أواًل  صادر أوالً  الوارد طريقة إستخدام .2

 .المقاوالت شركات في اإليراداتب عترافلإل لعقود المنتهيةا طريقة إستخدام  .3

 *علمًا بأن معظم الشركات تستخدم نسبة األنجاز.

 هت كمصروف اإل إحتساب عند المتناقص القسطو  السنين أرقام مجموع طريقة إستخدام .0

 .األجل طويلة صوللأل

 .األجل طويل صوللأل اإلنتاجي العمر تخفيض .6

 .ختراعاإل وبراءة كالشهرة الملموسة غير صولألل بها المعترف القيمة تخفيض  .1

 .الشهرة إلطفاء ال زمة الفترة تخفيض  .2

بتاريخ  مستقب ً  ستدفع التي النقدية القيمة يأ ها الحقيقيةبقيم األجل قصيرة مطلوباتال تقييم .8

 .ستحقاقاإل

 .السوق في  الفائدة سعر علىناءًا ب األجل طويلة المطلوبات تقييم .0

 .بالتقسيط البيع حالة في المبلغ كامل ست مإ عند يرادعتراف باإلاإل  .11

 .ضد الشركة القوائية للدعاوي  نتيجة متوقعة خسائرأية ب عتراف الفوري اإل  .11
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اداة مناسبة  وفه ،السلبيات وات اإيجابيولكل طريقة من طرق التحفظ المحاسبي مجموعة من 

ولمواجهة  ،قييم موجودات الشركة والتزاماتهاوالمديرين في تلمواجهة التفاؤل المفرط لدى المحاسبين 

يقدم مخرجات و ية نتائج عكسية أنفسهم من أمان لحماية أهامش و  ،حالة عدم التأكد عند المحاسبين

لحد من مخاطر نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد عدم صحتها او  محاسبية تمتاز بالموضوعية

 (.2113، )عبيدات، يحةعدم نشر المعلومات الصح وا

، أنه (2113(عبيدات  وفق ما تومنته دراسةالتحفظ المحاسبي من السلبيات وبخصوص 

لة من اخلق ح، و ظهارها بقيمة تختلف عن حقيقتهاإمصروفاتها بو يرادات الشركة إي دي الى تشويه 

 للمعلومات مثل:بين التحفظ المحاسبي وبعض المبادىء والخصائص النوعية الثانوية التعارض 

من المساءلة دون نه وسيلة حماية أإضافًة الى  ،ية للمقارنة والتمثيل الصادق والثباتلالحيادية والقاب

 يلحق الورر بها. وا األخرى مصالح الجراء يحقق كان هذا اإل إذالتفات الى ما اإل

 المحاسبي: التحفظ مقاييس  8:  1:  2

 زها:ر بأمن و  ييس للتحفظ المحاسبيمقا ةهنالك عد

 :(Basu,1997)وباس نموذج .9

 قبل من هذا النموذج إستخدام تم وقد، األسهم وعوائداألرباح  بين الع قة بمقياس أيواً  ويعرف

 بالخسائر االعتراف إلى يميلون  المحاسبين أن يفترض ووه الدولي، المستوى  على الدراسات من العديد

أعلى  درجة يتطلب المحاسبي التحفظ أن النموذجهذا  ويفترض، (2110 ،)النجار، المحققة غير

 زيادة إلى المكاسب ت دي إذ – المحاسبي التحفظ جوهر ووه – بالخسائر مقارنة المكاسب من للتحقق

 سرعة م حظة خ ل من التحفظ قياس ويتم تخفيوها، إلى ت دي الخسائر بينما ،األصول صافي
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 عترافاإل توقيت تماثل عدم على يعمل المحاسبي التحفظ أن أي المكاسب والخسائر لهذه االستجابة

 تنبأ  وقد ،الجيدة األخبار من أسرع بشكلاألرباح  في السيئة األخبار تنعكس إذ باألحداو االقتصادية،

(Basu) عوائد ابينم نفسها، الفترة أرباح في كامل بشكل تنعكس سوف السالبةاألسهم  عوائد أن 

 .(2112،)حمدان،الفترة نفس في كامل غير بشكل ستنعكس الموجبة األسهم

 :(Beaver and Ryan,2000)نموذج  .2

 الدفترية لحق القيمة صافي تخفيض إلى يميل المحاسبي التحفظ فإن   النموذج حسب هذا

 الدفترية إلى قيمتها الملكية لحق السوقية القيمة نسبة زيادة فإن   لذلك السوقية، مقارنة بقيمتها الملكية

 إلى قيمتها الملكية لحق السوقية القيمة نسبة إنخفاضبينما  المحاسبي التحفظ حجم زيادة إلى ي دي

 القيمة بنسبة إما هذا النموذج تطبيق ويمكن، المحاسبي التحفظ حجم إنخفاض إلى ي دي الدفترية

 يتم وقد التحفظ، ممارسة على النسبة دليل زيادة تكون  وهنا الدفترية، قيمتها إلى الملكية لحق السوقية

 النسبة إنخفاض فإن   وهنا، الملكية، لحق السوقية  القيمة الى الدفترية القيمة بنسبة النموذج إستخدام

 (.2111، )كساب، التحفظ ممارسة على دليل  

 السوقية: القيمة إلى الدفترية القيمة مدخل .3

 المنشأة سهم قيمة لفحص وذلك السوقية القيمة الدفترية إلى القيمة نسبة المدخل هذا ويستخدم 

 وقد السوقية القيمة إلى الدفترية القيمة نسبة إنخفاض أن إلى السوقية قيمته مع الدفترية قيمته بمقارنة

 فترة عبر الصحيح الواحد من قلأل Givoly and Hayan,2000) )( 2111)حمدان، دراسات عدة أشارت

على األ وبالقيماألرباح ب عترافاإل ونح متحفظةمحاسبية  لسياسات الشركة إستخدام إلى يشير زمنية
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 بمعنى السوقية، قيمتها مقابل للشركة، الدفترية القيمة على تخفيض يعمل المحاسبي فالتحفظ ،صوللأل

 .المحاسبية النظرية به نادت الذي التحفظ جوهر ووه مما يجب، أقلب مقيمة الشركة أن

 C- Score   ( Penman and Zhang,2002: ) التحفظ مؤشر .4

 من خ ل وذلك العمومية، الميزانية على المحاسبي التحفظ تأثير قياسحسب هذا المقياس يتم 

بنسبة  تقديريةال االحتياطات زيادة وتشير التشغيلية، األصول صافي إلى التقديرية نسبة االحتياطات

 اإلع ن عند متحفظة محاسبية سياسات تستخدم الشركة أن إلى التشغيلية األصول صافي منأعلى 

 .التحفظ درجة زيادة يعني  (C-Score)م شر التحفظ  إرتفاع فإن وعليه ها،أصول قيمة عن

 

 ( :Ball and Shiva Kumar,2005) المستحقات إلى يستند الذي المدخل .5

المتمثلة بصافي الربح مطروحًا منه التدفقات  ،المستحقات ج على أساسذتقوم فكرة النمو 

 إرتفاعستمرار إحقة، يمثل دليً  على عبر فترات زمنية مت  سالبةبقيمة  النقدية التشغيلية، فظهورها

رباح الشركة المعلن أوجود سياسات محاسبية متحفظة عملت على تخفيض و قيمة التدفقات النقدية 

ويعني ظهور  .رباح جيدة غير معترف بهاألوجود  ةً مرة نتيجعنها مع بقاء التدفقات النقدية مست

 ،المكاسب االقتصاديةو ية للخسائر عدم تماثل المعالجة المحاسبستمرار إالمستحقات بقيمة موجبة 

دت الى زيادة صافي الربح على حساب التدفقات أاالعتراف بخسائر غير متحققة  عدم فيمتمثلًة 

 . Chen ,Chen, Lobo and Wang,2008))قبل تحققهاالمكاسب ب عترافاإليواف الى ذلك و النقدية 
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   :الدراسات السابقة 2:  2

ويعرض الباحث أهم  ،التحفظ المحاسبي والعوامل الم ثرة فيه عنهناك دراسات متعددة 

  .الدراسات السابقة في ك  المجالين

 ,The Effects of Contracting, Litigation :بعنوان,Qiang) 2117دراسة ) -

Regulation, and Tax Costs on Conditional and Unconditional 

Conservatism: Cross-Sectional Evidence at the Firm Level 
التعاقدية والتقاضي والدوافع المتمثلة بالتفسيرات المقدمة للتحفظ المحاسبي و  الدراسة اختبرت 

طار نوعين من التحفظ هما تحفظ شرطي وتحفظ إظهارها في إالعملية التنظيمية والدوافع الوريبية مع 

على التحفظ  امكانية تصنيف تلك التفسيرات وتطبيقهإ إختبارغير شرطي، وركزت الدراسة على 

حيث كانت أبرز نتائج هذه الدراسة أن التعاقد يسبب التحفظ ، كليهما وغير الشرطي أ والشرطي أ

ما العملية التنظيمية  والدوافع الوريبية أشرطي الالتقاضي يسبب التحفظ الشرطي وغير و الشرطي 

 .غير الشرطيتسببان التحفظ 

 ’Board of Directors :بعنوان(Lara, Osma & Penalva ،2117)  دراسة -

Characteristics and Conditional Accounting Conservatism: Spanish 

Evidence 
من ، في التحفظ المحاسبي اإلدارةهذه الدراسة على فحص تأثير خصائص مجلس  قامت 

عينة من  إختباروب، ولجانه اإلدارةخ ل عاملين يجمعان عددا من الصفات التي تظهر فعالية مجلس 

تبين أن الم سسات ذات مجالس  2112-1002الفترة  خ لسبانية الشركات المدرجة في البورصة اإل
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ضعيفة تقدم تقارير  ن الم سسات التي تمتلك نظم حوكمةأو ية تستخدم التحفظ المحاسبي القو  اإلدارة

 .مصداقية من الم سسات التي لديها نظم حوكمة قوية  أقللية ما

 Managerial:بعنوان ( Lafond and Roychowdhury ،2118دراسة ) -

Ownership and Accounting Conservatism 
بين  نفصالكان اإل إذاأكبر   الطلب على التحفظ كان  إذاما  إختبارقامت هذه الدراسة ب

حيث تم قياس التحفظ المحاسبي ، منخفوة اإلداريةحيث تكون الملكية  وضوًحا، أكثرالملكية والرقابة 

وكانت نتيجة الدراسة  ،والخسائر اإليراداتعتراف بكل من لإل ساس عدم تماثل التوقيت الم ئم أعلى 

 وعدم تماثل التوقيت الم ئم لألرباح. اإلدارية سالبة قوية بين الملكية  إرتباط وجود ع قة 

  Does auditor tenure بعنوان :  (Jenkins and Velury,2008)دراسة  -

influence the reporting of conservative earnings?  

 عتمدتإ و  المدقق بالعميل على التحفظ المحاسبي، إرتباط  سنوات عدد أثر قام الباحثان بدراسة

المدقق  إرتباطمن خ ل عدد سنوات  لألخباراألرباح و  السوق  استجابة علىقياس ذلك  باحثان فيال

 التحفظ وأن ،بالعميل المدقق ع قة سنوات عدد بزيادة تزداد السيئة ألخبارن اأكانت النتائج ، و بالعميل

 المحاسبي التقرير عملية في برأك خبرة يكتسب المدقق أن يعني مما تدريجياً  يتزايد المالية القوائم في

 .بها هإرتباط سنوات زادت لماك ةكبالشر 

 Conservatism and بعنوان : (Beatty,Weber&Jeff,2008)دراسة  -

Debt 
االتفاقات والتوسع في  إستخدامفي تقوم هذه الدراسة على توضيح الع قة بين عدم التماثل 

نسبة القيمة الدفترية إلى الباحث  مإستخد. التقارير المالية للمقترضين تطبيق التحفظ المحاسبي في
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التدفق النقدي والمستحقات الحالية والع قة بين  مقاييس الع قة بينو   Basu  ونموذج القيمة السوقية

 للقيمةتدنية مذات النسب ال ةكالشر  أنكانت النتائج ، و السابقةاألرباح الحالية و األرباح التغيير في 

، والخسائر ألرباحال تماثل كبير ل وبالتاليأعلى  محاسبي تحفظ لديها يكون  الدفترية القيمة إلى السوقية

 .المستحقات والتدفق النقديبين  ةإيجابيع قة الى وجود  ةً ضافإ

 The Contracting Benefits of Accounting بعنوان : (Zhang، 2118دراسة ) -

Conservatism to Lenders and Borrowers 
 تإستخدام، يندالمقرضين عند عقود الو فوائد التحفظ على المقترضين  ختبارهدفت الدراسة إل

، الجيدة رالألخباألرباح  أثرباألخبار السيئة كنسبة لتاألرباح  أثرولها مقياس تأربعة مقاييس أالدرسة 

، خبار الجيدة لألرباحمقياس تفسير قوة األخبار السيئة لألرباح لتفسير قوة األ يواً أت إستخدامو 

وتوصل الباحث من خ ل ، األرباحمقياس إنحراف ، و مقياس تراكمات المستحقات غير التشغيليةو 

مما ، ثر بشكل كبير على عقود الدين  عند المقترضين ي، التحفظ المحاسبي إرتفاعدراسته الى أن 

  خفيض التكلفة على ديون المقترضين الذين مارسوا التحفظ بشكل مرتفع.ي دي الى ت

 اتكالتحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشر  ( بعنوان :2112، دراسة )السهلي -

 المساهمة السعودية

قام ، المساهمة السعوديةهدفت الدراسة الى قياس مستوى التحفظ المحاسبي في الشركات 

توصل الباحث الى تدني مستوى التحفظ في ، و نحدارمعامل اإل إستخدامبالباحث بقياس التحفط 

الى عدم  ةً ضافإ، ات الصغيرةكمن الشر  اً تحفظ أقلالكبيرة ن الشركات أو  المساهمة السعوديةالشركات 

 مستوى التحفظ .و وجود ع قة بين حجم المديونية 
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 المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي بالتطبيق على( بعنوان : 2112، الخيرو دراسة )اب -

 المصرية األسهم ات المتداولة فى سوق كالشر 

النموذج المقبول من معرفة و  المصرية، المالية في القوائم المحاسبي التحفظ قام الباحث بقياس

 السوقية القيممدخل  إستخدام تعلقت بإمكانية فرضيات أربعة إختبار، فلجأ الباحث الى الباحثين لقياسه

 السوقية القيمة نسبة إرتفاع أثرو  العادلة، تطبيق القيمة أثرو  القانونية، المس ولية أثرو  التحفظ، قياس في

من  المحاسبية للعوائد السوقيةاألرباح ستجابة إ إرتفاعالنتيجةو.التحفظ  قياس على الدفترية القيمة إلى

 زيادة احد مبررات القانونية المس ولية كما أن، السيئة بذكاء واألخبار الجيدة األخبار مع خ ل التعامل 

 ستجابةاإل د منيزي بالقيمة العادلة األصولأن إعادة تقيم  إلى باإلضافة، التحفظ المحاسبي على الطلب

يكون  التحفظ لقياس السوقية القيم إستخدامإن ، و الجيدة لألخبار ستجابةاإل ويخفض السيئة لألخبار

 .الفترة بداية في الدفترية القيمة إلى السوقية القيمة نسبة إنخفاضو أ إرتفاع على بناءاً 

 What Effects Accounting :بعنوان  Chi, Liu &Wang) ،2112) الدراسة  -

Conservatism: A Corporate Governance Perspective 
هنالك وجهتي  حيث كان ،الدراسة ببحث الع قة بين حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي قامت

الطلب على زداد إزدادات مشك ت الوكالة إكانت وجهة النظر االولى أنه كلما ، نظر حول هذه الع قة

ما وجهة ، أكبرأتحفظ محاسبي  ضعف ست دي الىالتحفظ المحاسبي وبناء عليه فأن نظم الحوكمة األ

دارة وبالتالي سيتم فول لإلأشراف إداء و أن الحوكمة الجيدة ست دي الى وجود أ كانت األخرى النظر 

 تطبيق التحفظ المحاسبي.
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 ية على ممارسات التحفظئتأثير مخااطر الدعاوي القضا( بعنوان : 2111، دراسة )شتيوي  -

 المصرية األسهم ات المتهمة بالتالعب : بالتطبيق على سوق كفي الشر  المحاسبي

  لنموذج المحاسبي" طبقاً عتراف تماثلية توقيت اإلبتطبيق منهجية "القامت هذه الدراسة 

Basu قياس الفروق في حجم ممارسات التحفظ المحاسبي المرتبطة بمخاطر  الدراسة إلى، حيث تهدف

 إستخدام بالت عب. ات غير المتهمةكات المتهمة ظاهرًيا بالت عب والشر كالشر  الدعاوي القوائية بين

المحاسبي على  مقياس بديل للتحفظكالباحث نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية لحقوق الملكية، 

الباحث الى وجود ع قة توصل  .Basuبسبب المشاكل المحتملة المتعلقة بنموذج  ةكمستوى الشر 

قام الباحث  .بالت عب ظاهرًيا المتهمة بالشركاتو القيمة الدفترية  إلى السوقية  ة بين نسبة القيمةإيجابي

 زيادة عدم عنوتبين ، المال سوق  لهيئة التنفيذية القواعد تطبيق وبعد قبلبقياس التحفظ المحاسبي 

 .المال سوق  لهيئة التنفيذية القواعد تطبيقما بعد  الفترة في المحاسبي التحفظ مستويات

األرباح: دراسة تطبيقية  التحفظ المحاسبي وجودة قياس ( بعنوان :2111، دراسة )أحمد -

 ات المساهمة البحرينيةكالشر  على

ات المساهمة البحرينية كالمحاسبي في الشر  دراسة الع قة بين درجة التحفظب قام الباحث

 عشر عبارة عن عينة الدراسةكانت ، ٦٠٠٢-٦٠٠٢إمكانية تخفيض المستحقات الكلية للفترة من و 

المتعدد وقد توصلت الدراسة إلى وجود  نحدارنموذج اإل إستخدامفرضيات الدراسة ب إختبارات، وتم كشر 

، جودةبال تتصفاألرباح نت كاو ات المساهمة البحرينية كمقبول من التحفظ المحاسبي في الشر  مستوى 

درجة التحفظ  إرتفاعجودة اإلرباح، حيث ي دي و ة بين درجة التحفظ إيجابيباإلضافة إلى وجود ع قة 

 جودة اإلرباح. زيادةالمستحقات الكلية وبالتالي  ضإنخفاالمحاسبي إلى 
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: المالية التقارير جودة تحسين في المحاسبي التحفُّظ أثر ( بعنوان :2111، دراسة )حمدان -

 االردنية العامة المساهمة الصناعية الشركات على تطبيقية دراسة

وقياس ع قة األردنية قامت الدراسة بقياس مستوى التحفظ في الشركات المساهمة العامة 

( شركة 61التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية وكانت عينة الدرسة عبارة عن )

 Pooled:ين وهما إختبار  إستخداموتم فحص البيانات ب، (2111-2111صناعية مساهمة عامة للفترة )

data regression  وLogistic regression ،g issir ci cissigoL gN  إنخفاضكانت النتيجة هي 

ن أو األردنية مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 تحسين جودة التقارير المالية.و  حصائيًا بين زيادة التحفظ المحاسبيإهنالك ع قة مهمة 

محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير  أثر : بعنوان (2112، دراسة )يوسف -

 المالية

تحدد تحلي ت  حيث تحفظ التقارير المالية، على الشركةهيكل ملكية  أثر إختباربحث االب قام

التحفظ المحاسبي خصائص المعلومات  حدديكما ، ختيار اإلداري للسياسات المحاسبيةالوكالة اإل

التحفظ المحاسبي ، الع قة القرارات من قبل مختلف األطراف ذات ودورها في اتخاذ المحاسبية المقدمة

خ ل التطبيق على عينة مكونة من و  لعناصر التقارير المالية من خ ل دراسة مفهوم التحفظ ودوافعه

كلما نه أ أظهرت النتائجحيث ، شركة من الشركات النشطة في سوق األوراق المالية المصري  20من 

، بين األنباء السارة واألنباء غير السارة عترافزداد عدم التماثل في اإلإ اإلدارية ة زدادت نسبة الملكيإ

 وختيار السياسات المحاسبية المتحفظة، ولكن هذا التأثير هإًا في إيجابيأن لتشتت الملكية تأثيرًا  كذلكو 
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يكون من خ ل  العائليةالملكية  ن تأثيرأيمكن القول ايوًا و ، اإلداريةنسبة الملكية  أثرمن ت أقل

 .عتراف بكل من األنباء السارة واألنباء غير السارةتخفيض عدم التماثل في اإل

قياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير  :بعنوان ( 2112، العتيبي وخليفة (دراسة -

 المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة السعودية

المحاسبي في التقارير المالية لعينة من شركات المساهمة قام الباحثان بقياس مستوى التحفظ 

ن أحيث كانت نتائج الدراسة ، Basuنموذج  إستخدامالسعودية المدرجة في السوق المالي السعودي  ب

على ذلك  بناءاً و  ،التقارير المالية الصادرة عن هذه العينة لم تستخدم التحفظ المحاسبي بشكل كبير

يوعف التنب   الغة في التقديرات المحاسبية مماالشركات لديها نوع من المبن تقارير هذه أنستنتج 

وقد أوصت الدراسة السلطات السعودية بفرض قوانين تسهم في الرقابة على تطبيق التحفظ ، بالمستقبل

 رباح.على جودة ومصداقية التقارير المالية وبالتالي جودة األ أثرالمحاسبي لما لذلك من 

 تشركالبي في استحفظ المحالا سةقياس ممار  :بعنوان ( 2114، ني  وحميد)المشهدا دراسة -

 في بورصة العراق رجةدمال

يهدف هذا البحث لقياس التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق 

( 21لقياس التحفظ المحاسبي على عينة من الشركات عددها ) Basu نموذج  إستخدامالعراق المالي ب

وقد توصل الباحثان الى ان معظم الشركات تمارس التحفظ المحاسبي ويوصي  ،شركة لخمس سنوات

الباحثان بورورة التأكيد على توعية مستخدمي القوائم المالية بشكل عام والمستثمرين والمقرضين بشكل 

 قتصادية.المحاسبي على قراراتهم اإل خاص بأثار التحفظ
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 The Effect of Accounting Conservatism :( بعنوان 2112، دراسة )مسوده -

on Financial Performance Indicators in the Jordanian Insurance 

Companies 
ممث  األردنية هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير التحفظ المحاسبي على حجم شركات التأمين 

( حيث كانت 2110-2112فترة من )والعائد على السهم والقيمة السوقية للسهم لل األصولبالعائد على 

ت إستخدامو محاسبي، ( شركة تأمين اردنية لتحديد مدى تطبيق التحفظ ال12عينة الدراسة تتكون من )

ت الباحثة تحليل إستخدامفرضيات الدراسة ف إختبارجل أعلى االستحقاق من  مستنداً  الباحثة نهجاً 

 األصولسبي على كل من العائد على اللتحفظ المح إيجابيالمتعدد والنتيجة هي وجود تأثير  نحداراإل

 والربح للسهم الواحد والقيمة السوقية للسهم.

ه أثر التحفظ المحاسبي في ظل حوكمة الشركات و  :بعنوان ( 2117، انيعز دراسة )خليل وال -

 علي جودة األرباح

ستمرارية إتوضيح الع قة بين التحفظ المحاسبي في ظل الحوكمة وكل من لهدفت الدراسة 

وتتمثل  ،رباح المحاسبيةالتمثيل الصادق لأل، محاسبيةالاألرباح والمقدرة على التنب  باألرباح تدفق 

المحاسبي في ظل حوكمة الشركات بين التحفظ  إحصائيةنتائج الدراسة في وجود ع قة ذات داللة 

 رباح.ستمرارية تدفق األإية و رباح المحاسبرباح المحاسبية والمقدرة التنب ية لألالتمثيل الصادق لألو 
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 مميزات الدراسة: 3:  2

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

 .(2111–2112)نسبيًا مرحلة حديثة جراء هذه الدراسة على إتم  -1

 .موضوع التحفظ المحاسبيفي الدراسات  محدودية -2

التحفظ  أثرخذت باإلعتبار أجراء دراسات مماثلة في االردن، إحسب علم الباحث لم يتم  -3

 بأستثناء قطاع اللتأمين.  ،اليداء الماألالمحاسبي على 

صبح أحيث ، للتعبير عن المتغير المستقل الترميز الثنائي إستخدامب إمتازت هذه الدراسة -0

تحديد و  ،منخفوة في درجة تحفظهاو  شركات عاليةمكان تصنيف عينة الدراسة الى باإل

 داء المالي.تصنيف على األي يتركه كل ذال ثراأل
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 الفصل الثالث

 اإلجراءات (و منهجية الدراسة )الطريقة 

 منهج البحث: 1:  3

ممارسة التحفظ  أثربهدف دارسة  المنهج الوصفي التحليلي إستخدام عتمد الباحث علىأ 

التقارير المالية على  األصولمعدل دوران و داء المالي المتمثل بهامش الربحية المحاسبي على األ

للفترة  المالي عمانفي سوق المدرجة  عالية الربحية المساهمة العامة الصناعية السنوية للشركات

 .2111–2112 بين الممتدة ما

 مجتمع الدراسة : 2:  3

لشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة جميع القوائم المالية ليتكون مجتمع الدراسة من 

 .( شركة 16) عددها البالغو المالي  عمانفي سوق 

 : عينة الدراسة 3:  3

رباح خ ل فترت أهي الشركات التي حققت و شركة  21قوامها  بشكل قصديعينة ال تم إختيار

 .( شريطة توفر بياناتها المالية2111- 2112الدراسة )

 مصادر جمع المعلومات : 4:  3

 المعلومات كالتالي :على المصادر الثانوية في جمع عتمد الباحث إ 

 لشركات عينة الدراسة المدرجة في سوق عمان المالي. حصائيةالنشرات اإلو التقارير السنوية  -

 المج ت التي تتحدو عن موضوع الدراسة .و الدراسات السابقة و الكتب  -
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  متغيرات الدراسة : 5:  3

 

 

 : نموذج الدراسة  1-3الشكل 

 

 

 المتغيرات التابعة                  لمستقل                         المتغير ا

     X                                                             Y 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الباحثهذا الشكل من *

 

 

 

 التحفظ المحاسبي

 هامش الربحية

 دوران األصولمعدل 
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 إجراءات الدراسة :  6:  3

 

 التابعة :و متغيرات الدراسة المستقلة   الباحث المعادالت التالية لقياس إستخدام

  صافي التدفقات النقدية التشغيلية –صافي الربح =  فظ المحاسبي حالت -1

 صافي الربح                                        

 (Ball and Shiva Kumar,2005)المستحقات  إلى يستند الذي حسب المدخل

 .(7596 – 7597سنوات متتالية ) خمسةتطبق معادلة التحفظ على  -

 . لسنوات الدراسة توسط الحسابيالمنأخذ  -

بعبارة أخرى تكون الشركة ، و سالباً  وسط الحسابيالكان  إذاتكون الشركة عالية التحفظ  -

 خارج التدفقات النقديةاألرباح نسبة  إنخفاضتحفظًا بسبب  أكثر

 أقلبعبارة أخرى تكون الشركة ، و موجباً وسط الحسابي الكان  إذاتحفظًا  أقلتكون الشركة   -

 .على شكل غير نقدياألرباح تحفظًا بسبب وجود نسبة عالية من 

 

 الربح        .صافي        =      هامش الربحية -2

 صافي المبيعات                                

 لسنوات الدراسة. وسط الحسابيالنأخذ و تطبق معادلة  -
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 =  صافي المبيعات   . األصولمعدل دوران  -3

 األصولمجموع                              

 لسنوات الدراسة.وسط الحسابي النأخذ و تطبق معادلة  -

                       

البسيط  نحداراإل ةه في معادلستخدامتحفظ إلال منخفوةو  التحفظ ةالشركات بين عالي الباحث صنفي

 : كالتالي

 Y9 = a + bX             
 Y7 = a + bX                                     

 حيث أن :

Y1  : .هامش الربحية 

Y2  األصول: معدل دوران. 

X  الثنائيه بناءًا على الترميز يتم التعبير عنو : التحفظ المحاسبي  (Binary Coding ) 

 .اً كان التحفظ مرتفع إذا 9وبقيمة ، اً كان التحفظ منخفو إذا 5بقيمة 

 .األولى الفرضيةبخصوص   t-test فحص تي إستخداموسيتم 
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 لرابعالفصل ا

 الفرضيات  إختبارو التحليل اإلحصائي 

 

 المقدمة : 1:  4

أسئلة الدراسة  جابة علىاإلو تحليل متغيراتها و بيانات الدراسة يهدف هذا الفصل الى عرض 

 .ستخ ص النتائجإو فرضياتها  إختبارو 

 :التحليل اإلحصائي األولي 2:  4

، ( شركة21وعددها )األردنية عينة الدراسة من الشركات الصناعية المساهمة العامة يار ختإتم 

نشطة أتمارس و ( 2111-2112خ ل فترة الدراسة )رباح أختيارها قصديًا مشروطًا بتحقيق إكان و 

 التالية:األنشطة صناعية تتومن 

 %( من عينة الدراسة.21( شركة اي ما نسبته )11عددها )و الشركات الصناعية التحويلية   -1

 .%( من عينة الدراسة20( شركات اي ما نسبته )6عددها )و  اإلستخراجيةالشركات الصناعية  -2

 وفق ما هو ، (2111- 2112الباحث التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة للفترة ) إستخدامو 

 : الجداول التالية مبين في
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 (2112-2112الوصفي لمتغيرات الدراسة للفترة ) حصاء(: اإل1-4جدول )

هامش  التحفظ المحاسبي  
 األصولمعدل دوران  الربحية

 078.0 0.163 2.693- الوسط الحسابي

 0.639 0.220 4.793 المعياري اإلنحراف 

 2.580 0.902 18.973 المدى

 الباحث*هذا الجدول من إعداد 
 (2عاله يرجى مراجعة الملحق رقم )أالقيم  إحتسابلمعرفة كيفية  **

 ما يلي :لع ه أ الجدول في بيانات ال تشير

التحفظ في  إرتفاعمما يشير الى ، (2.693-) (لتحفظلمتغير المستقل )ابلغ المتوسط الحسابي ل -1

 غالبية الشركات المشمولة في الدراسة. 

، بداللة من قيم المتغيرات التابعةحول متوسطه الحسابي  تتشت أكثر المتغير المستقلن قيمة إ -2

 القيمة الدنيا.و تساع المدى للفرق بين القيمة العليا إو نحرافه المعياري إ

، بينما بلغ متوسط الحسابي (0.163هامش الربحية )االول  للمتغير التابعبلغ المتوسط الحسابي  -3

عليه بشكل الشركات  عتمادإ ، دليً  على (0.876) األصولمعدل دوران  للمتغير التابع الثاني

المعياري لكل اإلنحراف ، وتشير معدالت األصولالعائد على  رباحها المتمثلة فيأ تعظيم أوسع في

، 1.012اتساع المدى البالغ ) و ( على التوالي 1.130، 1.221البالغة )و من المتغيرين التابعين 

 النسبي بينهما.  خت ف( الى اإل 2.681
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 (: المتوسطات الحسابية لعينة الدراسة حسب القطاع2-4جدول )
 األنشطة اإلستخراجية التحويليةاألنشطة   

معدل دوران  هامش الربحية التحفظ المحاسبي  
 األصول

التحفظ 
 المحاسبي

هامش 
 الربحية

معدل دوران 
 األصول

 0.69 0.117 1.313- 0.934 0.178 3.125- الوسط الحسابي

 0.109 0.098 2.372 0.726 0.248 5.319 المعياري اإلنحراف 

 *هذا الجدول من إعداد الباحث
 (4القيم اعاله يرجى مراجعة الملحق رقم ) إحتسابلمعرفة كيفية  **

 حسب القطاع: األصولمعدل دوران و هامش الربحية و ع ه قيم التحفظ أ يبين الجدول 

نسبي في الشركات التي تعمل  إرتفاعن بالسالب مع وجود قطاعيبلغت قيم التحفظ في ك  ال -1

 على.أ نحراف معياري إبالتحويلية و األنشطة ب

التحويلية عنه في األنشطة لشركات التي تعمل في لهامش الربحية في ارتفع المتوسط الحسابي إ -2

 يوًا.اأعلى بإنحراف معياري و  األنشطة اإلستخراجيةالشركات التي تعمل ب

منه في الشركات أعلى  أصولالتحويلية متوسط معدل دوران األنشطة الشركات التي تعمل بحققت  -3

 .أعلىبإنحراف معياري و  األنشطة اإلستخراجيةالتي تعمل ب
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 تحفظًا من عينة الدراسةعلى (: الشركات األ3-4جدول )

 المعياري اإلنحراف  الوسط الحسابي الشركة 

 UCIC -18.297 20.679–مصانع الكابالت المتحدة 

 ICAG -11.637 32.087-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 UMIC -7.428 14.325 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 JVOI -6.61 8.615–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 JMCO -5.166 14.898 –رخام األردن 

 JOIC -2.783 4.298–األردنية الصناعات الكيماوية 

 AALU -1.969 2.342-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 EKPC -1.126 1.62–االقبال للطباعة والتغليف 

 RMCC -1.096 1.541-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 

 GENI -0.767 1.651–االستثمارات العامة 

 JODA -0.447 0.651–األردنية االلبان 

 APOT -0.279 0.279-البوتاس العربي

 SNRA -0.251 0.409 –األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 

 JOPT -0.203 9.068–األردنية مصفاة البترول 

 MBED -0.172 1.038 –العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 

 3.882- الوسط الحسابي

 5.242 المعياري اإلنحراف 
 *هذا الجدول من إعداد الباحث

 (3عاله يرجى مراجعة الملحق رقم )أالقيم  إحتسابلمعرفة كيفية **
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التي يقل فيها صافي الربح عن صافي التدفقات النقدية  الشركات لسابقيبين الجدول ا

 الدراسة.عينة %( من الشركات 21نسبة )و ( شركة 16بواقع  )و  تحفظال بذلك عالية التشغيلية، لتصبح

خذ أو األرباح تأجيل االعتراف ب من خ ل م ئمة المعلومات المحاسبية وتحرص هذه الشركات على

ًا سلكالتحفظ المحاسبي م صبحأف .الخسائر المحتملة بالحسبان دون االع ن عن المكاسب المتوقعة

 .عدم التأكدو ف س مخاطر اإل عتبارباإل ةً خذأ، القوائم المالية  عند ساسياً أ

من  المزيد فرض فيلزيادة درجة تحفظها سواءًا  أساليبعدة  ركاتشال ما تتبع هذه ةً عادو 

، وتفادي أكثربواقعية  لدى مستخدميها، درجة التفاؤلضبط ، و عرض القوائم الماليةو عداد إ قيود عند ال

 .مصداقيتهاو رفع مستوى جودتها في سبيل ، بعدم م ئمتها بعد فيما تتصف قد محاسبية نشر معلومات

 تحفظًا من عينة الدراسة قلالشركات األ(: 4-4جدول رقم )

 المعياري اإلنحراف  الوسط الحسابي الشركة 

 AIFF 0.031 0.167 –المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 HPIC 0.066 0.38 –الحياة للصناعات الدوائية 

 PERL 0.103 1.506–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NCCO 0.172 0.708–االردن  -اسمنت الشمالية 

 JOWM 0.619 0.37 –األردنية مصانع االجواخ 

 NATA 0.676 0.919–الواطنية لصناعات االلمنيوم 

 0.278 الوسط الحسابي

 0.291 المعياري اإلنحراف 
 *هذا الجدول من إعداد الباحث

 (3عاله يرجى مراجعة الملحق رقم )أالقيم  إحتسابلمعرفة كيفية **
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عن األرباح صافي  إرتفاعنتيجة  تحفظً ال منخفوةشركات ال مجموعة لسابقايمثل الجدول 

ق حت يو  %( من عينة الدراسة،20) بنسبةو ( شركات 1وعددها )، صافي التدفقات النقدية التشغيلية

حرصًا على تطبيق مبدأ و م ئمة  أقلمعلومات محاسبية  إستخدامتحفظها مع ممارسات تتصف ب

التحفظ المحاسبي  اهر تباعإ  نتيجة، لمعلومات المحاسبيةتهامها بتشويه اإنجم عن ذلك و  ،عترافاإل

 .متعارضتا مع مبدأ اإلفصاح الكاملو ال تمتلك التفسير السليم  وذات نتائج متقلبة طريق غير مطورة
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 تحفظاً على الشركات األ:  1-4الشكل 

 
 *هذا الشكل من إعداد الباحث

 

 

-20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0.000

 UCIC-مصانعالكابالتالمتحدة

 ICAG-(االنتاج)الصناعيةالتجاريةالزراعية

 UMIC -العالميةالحديثةللزيوتالنباتية

 JVOI-مصانعالزيوتالنباتيةاالردنية

 JMCO -رخاماألردن

 JOIC-الصناعاتالكيماويةاالردنية

 AALU-(ارال)العربيةلصناعةااللمنيوم

 EKPC-االقبالللطباعةوالتغليف

 RMCC-الباطونالجاهزوالتوريداتاالنشائية

 GENI-االستثماراتالعامة

 JODA-االلباناالردنية

 APOT-البوتاسالعربي

 SNRA -األردن -سنيورةللصناعاتالغذائية

 JOPT-مصفاةالبترولاالردنية

 MBED -العربيةلصناعةالمبيداتواألدويةالبيطرية
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 تحفظاً  قلالشركات األ:  2-4الشكل 

 

 
 *هذا الشكل من إعداد الباحث

 

 

 

 

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700

 AIFF -المصانعالعربيةالدوليةلألغذيةواالستثمار

 HPIC -الحياةللصناعاتالدوائية

 PERL-اللؤلؤةلصناعةالورقالصحي

 NCCO-االردن -اسمنتالشمالية

 JOWM -مصانعاالجواخاالردنية

 NATA-الوطنيةلصناعاتااللمنيوم
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 : مسارات متغيرات الدراسة  3-4الشكل 

 

 

 
 *هذا الشكل من إعداد الباحث
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المتغير  فأظهر ،2111-2112رات المتغيرات خ ل فترة الدراسة مسا لسابقيبين الشكل ا 

 (األصولستقرار النسبي بينما المتغير التابع الثاني )معدل دوران حالة من اإل (هامش االربحية) التابع

بين المتغير المستقل ) التحفظ المحاسبي ( حالة و (، 2113،2111حالة من عدم الثبات في السنوات )

في  ياتهمستو أعلى حقق بينما  2113سنة في   ياتهدنى مستو أ نخفض الىإبحيث ، من عدم االستقرار

 .2111سنة 

 الفرضيات : إختبار 3:  4

 الفرضية  إختبارفي ( Wilcoxon Signed Ranks Test )  إختبارتحليل الباحث  إستخدام

 ختبارإل Simple Linear Regressionالبسيط الخطي  نحدارتحليل اإل إستخدام، بينما االولى

بيانات التعبير عن ب (Binary Coding) الترميز الثنائي إستخدامحيث ، الثالثةو  الثانية ةالفرضي

 يرمزو  ،تحفظاً  قلاأل وهي( 0)بل  الموجبة لقيمةيرمز لحيث ب ،)التحفظ المحاسبي( ووهالمتغير المستقل 

في  (1.16يساوي ) وا أقل( Sigمستوى داللة )ذلك عند تحفظًا، و على األ وهي( 1)السالبة بل لقيمة ل

ممارسة التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل على كل من هامش الربحية ومعدل دوران  أثر إختبار

قيمة  تإستخدام فيما، الخطي البسيط نحدارتقديرات تحليل اإل إستخدامكمتغيرين تابعين ب األصول

في تحديد نسبة التغيرات المفسرة في المتغير التابع ( Adjusted R Square) المعدل معامل التحديد

 بالجداول التالية عرض لنتائجها:و ة عن التغير في المتغير المستقل. جالنات
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 رضية االولىالف -

H01 عالية األردنية بين الشركات الصناعية المساهمة العامة ذات داللة إحصائية : ال يوجد فروق

 (.α ≤ 0.05الربحية في ممارسة التحفظ المحاسبي عند مستوى داللة )

 هذه إختبارفي ( Wilcoxon Signed Ranks Test )  إختبارتحليل الباحث   إستخدام

الذي و  ،مشاهدة( 21)الى محدودية عدد المشاهدات الى  ختبارهذا اإل إستخداميعود سبب ، و الفرضية

وهي عينة الدراسة بيانات تحفظًا من  قلقيمة األالب يتمثلوسط فرضي  إستخدامساس أيقوم على 

(1.121). 

 
 بين الشركات في ممارسة التحفظ المحاسبيالفروق  إختبارنتائج (: 3-4جدول )

 ختبارنتيجة اإل (Sigمستوى الداللة ) المحسوبة Zقيمة 
 رفض 0.000 3.920-

 

 Zقيمة ن أب  Wilcoxon Signed Ranks Testإختبار( نتائج 6-0الجدول ) بيني

، مما (α=0.05) من نسبة أقل( وهي Sig( )0.000مستوى داللة ) عند( 3.920-)بلغت المحسوبة 

بين الشركات  فروق يعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي ت كد على وجود 

عالية الربحية في ممارسة التحفظ المحاسبي عند مستوى داللة األردنية الصناعية المساهمة العامة 

(α≤ 0.05.) 
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 بين الشركات في ممارسة التحفظ المحاسبي الفروق  إختبارنتائج (: 2-4جدول )

Test Value  قيمةt المحسوبة ( مستوى الداللةSig) ختبارنتيجة اإل 
 رفض 0.004 3.222- 0.676

 

 One-Sampleتوزيعتباع إب (T-test) إختبار إستخدامفي الحرص قام الباحث ب ةً زياد

Test ، جد بإن قيمة و ، (1.121)كوسط فرضي وهي تحفظًا من عينة الدراسة  قلقيمة األالعتماد إبوt 

، (α=0.05)من نسبة خطأ  أقل( وهي Sig( )0.004مستوى داللة )عند  3.222-المحسوبة تساوي 

بين الشركات  إخت فوجود  قبول الفرضية البديلة التي ت كدمما يعني رفض الفرضية العدمية و 

   ممارسة التحفظ المحاسبي عند مستوى داللةعالية الربحية في األردنية الصناعية المساهمة العامة 

(α ≤ 0.05). 
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 ثانيةالفرضية ال -

H02:  في هامش الربحية لممارسة التحفظ المحاسبي على ذو داللة إحصائية  أثرال يوجد

 (.α ≤ 0.05عالية الربحية عند مستوى داللة )األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 
 H02الفرضية الثانية  إختبارنتائج (: 7-4جدول رقم )

 هامش الربحيةو التحفظ المحاسبي  بينالبسيط الخطي  نحداراإل تحليل 

التقديرات 
 B المعلمية

 Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(Sig) 

 Fقيمة 
 المحسوبة

Beta 

إختبار االرتباط 
الذاتي 

Durbin-
Watson 

معامل 
 رتباط اإل 

R 

معامل 
 التحديد
R2 

 اإلختبارنتيجة 

Constant 0.396 5.906 0.000  
 

12.832 

 
 

-0.686 

 
2.412 

 
0.686 

 
0.470 

 رفض 

X -0.326 -4.105 0.001 رفض 

 

والتي تدل  0.001عند مستوى داللة  16.852تساوي  Fن قيمة أ( ب2-0يظهر الجدول )

 (X)للع قة العكسية بين المتغير المستقل التحفظ المحاسبي  نحدارعلى حسن مطابقة نموذج اإل

من  هاوإقتراب Durbin-Watson  2.012 رتباط الذاتيإختبار اإل نتيجة شيرتو  ،(Y)وهامش الربحية 

لى عدم وجود مشكلة ع تبين انها اقل منها، وهذا يدل 2.681وبعد مقارنتها مع القيمة الجدولية  2

قيمة  عندما ت ول المحسوبة Tكما دلت قيمة  ،المستقل المتغير في Autocorrelation رتباط ذاتيإ

، 1.111)عند مستوى داللة  ( على التوالي4.105-، 6.011 ) 1والى  1المتغير المستقل الى 

 إنخفاضسواءًا عند  ًا معنويًا في متغير هامش الربحيةأثر ن للمتغير التحفظ المحاسبي أب (0.001
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عندما ت ول قيمة المتغير المستقل ه )إرتفاععند و ( ا1عندما ت ول قيمة المتغير المستقل الى التحفظ )

من التغيرات في  47%ن التحفظ المحاسبي يفسر نسبة أإلى  كذلك R2، ويشير معامل التحديد (1الى 

والتحديد إلى توسط قوة  رتباط قيم معاملي اإل إنخفاضمتغير هامش الربحية، ومن جانب آخر يشير 

حيث  ،قدرة التحفظ المحاسبي على تفسير التغير في هامش الربحيةالع قة بين المتغيرين، وتوسط 

مما ، الترميز الثنائي( حسب 1،1ن التغير في قيمة المستقل بين قيمتين فقط )أيبرر ذلك الباحث ب

لممارسة التحفظ  أثريعني رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي ت كد على وجود 

عالية الربحية عند األردنية المحاسبي على هامش الربحية في الشركات الصناعية المساهمة العامة 

عند و ا  (1)عندما ت ول قيمة المتغير المستقل الى  التحفظ إنخفاضعند  α ≤ 0.05مستوى داللة 

 .(1)عندما ت ول قيمة المتغير المستقل الى  هإرتفاع
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 ثالثةالفرضية ال -

H03 في  األصولمعدل دوران لممارسة التحفظ المحاسبي على  ذو داللة إحصائية أثر: ال يوجد

 (.α ≤ 0.05عالية الربحية عند مستوى داللة )األردنية الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 
 H03الفرضية الثالثة  إختبارنتائج (: 8-4)جدول 

 األصولومعدل دوران التحفظ المحاسبي  بينالبسيط الخطي  نحداراإل تحليل 

التقديرات 
 المعلمية

B  قيمةT 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

(Sig) 

 Fقيمة 
 Beta المحسوبة

إختبار االرتباط 
الذاتي 

Durbin-
Watson 

معامل 
 رتباط اإل 

R 

معامل 
 التحديد
R2 

نتيجة 
 اإلختبار

Constant 0.386 1.659 0.113  
 

2.221 

 
 

0.497 

 
2.306 0.497 0.247 

 قبول

X 0.686 2.494 0.022  رفض 

 

والتي تدل  0.022عند مستوى داللة  6.221تساوي  F( بإن قيمة 8-0كما يوضح الجدول )

 (X)للع قة الطردية بين المتغير المستقل التحفظ المحاسبي  نحدارعلى حسن مطابقة نموذج اإل

 Durbin-Watson  2.311 ، وتشير نتيجة إختبار اإلرتباط الذاتي (Y) األصولومعدل دوران 

عدم  لىتبين انها اقل منها، وهذا يدل ع 2.681وبعد مقارنتها مع القيمة الجدولية  ،2وإقترابها من 

عندما المحسوبة  Tكما دلت قيمة  ،المستقل المتغير في  Autocorrelation وجود مشكلة إرتباط ذاتي

 ًا معنوياً أثر وجود  على عدم 0.113عند مستوى داللة  (1.659) 1ت ول قيمة المتغير المستقل الى 

عندما  المحسوبة Tقيمة ، و األصولفي متغير معدل دوران ه إنخفاضعند  للمتغير التحفظ المحاسبي
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بإن للمتغير التحفظ المحاسبي  0.022عند مستوى داللة  (2.494) 1المتغير المستقل الى ت ول قيمة 

ن التحفظ أإلى  R2، حيث يشير معامل التحديد األصولًا معنويًا في متغير معدل دوران أثر ه إرتفاععند 

قيم  إنخفاض، وربما يشير األصولمن التغيرات في متغير معدل دوران  24.7%المحاسبي يفسر نسبة 

قدرة التحفظ والتحديد إلى توسط قوة الع قة بين المتغيرين، وهذا يدل ايوًا على توسط  رتباطمعاملي اإل

ن التغير في قيمة أحيث يبرر ذلك الباحث ب ،األصولمعدل دوران في  اتتفسير التغير في المحاسبي 

مما يعني قبول الفرضية العدمية التي ت كد  ،الترميز الثنائي( حسب 1،1المستقل بين قيمتين فقط )

في الشركات الصناعية المساهمة  األصولمعدل دوران لممارسة التحفظ المحاسبي على  أثرعلى وجود 

عندما ت ول قيمة التحفظ ) إنخفاضعند  α ≤ 0.05عالية الربحية عند مستوى داللة األردنية العامة 

 أثروقبول الفرضية البديلة التي ت كد على وجود  الفرضية العدميةرفض بينما  (،1المتغير المستقل الى 

األردنية في الشركات الصناعية المساهمة العامة  األصولمعدل دوران لممارسة التحفظ المحاسبي على 

عندما ت ول قيمة المتغير المستقل التحفظ ) إرتفاععند  α ≤ 0.05عالية الربحية عند مستوى داللة 

 .(1الى 
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة والتوصيات 

 

 نتائج الدراسة : 1:  3

فرضيات الدراسة يمكن تلخيص النتائج التي تم  إختبارو  حصائيةات اإلختبار بناءًا على اإل

 التالي: والتوصل إليها على النح

عالية الربحية األردنية بين الشركات الصناعية المساهمة العامة  إحصائيةداللة  اتذ فروق وجود   -1

لية اظهر البعض منها درجة عأنها غير متماثلة في درجة تحفظها، حيث أي أ، هاتحفظ درجةفي 

 خت فاإل الىرأي الباحث  يعود ذلك حسب ظهر درجة منخفوة.أخر البعض األو من التحفظ 

 المصاريف.و يرادات اإلعتراف بة باإلالخاص محاسبيةسياسات البال

 يجتين:تن ظهرت الفرضية الثانيةأ  -2

، عندما تكون درجة التحفظ مرتفعة ،على هامش الربحية إحصائيةداللة ب عكسي أثريوجد  -أ

. ويعود ذلك برأي هامش الربحية تخفيض في أثرظهر أالتحفظ قد  إرتفاعن أهذا يعني و 

وقد ، األرباحعتراف بحرصًا على تأجيل اإل أكثرن السياسات المتحفظة كانت أ الى الباحث

 (.2111هذه النتيجة مع دراسة )حمدان،اتفقت 
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ن الع قة بينهما أبدليل ، الشركات منخفوة التحفظ زيادة هامش الربحية إستطاعت -ب

ه يستهدف تأجيل اإلعتراف باألرباح، بينما في إرتفاعن التحفظ في حالة أهذا ي كد ، و عكسية

النتيجة مع دراسة وقد اتفقت هذه ، األرباحعتراف بجيل اإلعيستهدف ت هإنخفاضحال 

 (.2111)حمدان،

 ظهرت الفرضية الثالثة نتيجتين:أ -3

عندما تكون درجة التحفظ ، األصولمعدل دوران على   إحصائيةداللة ب إيجابي أثريوجد - أ

ملموس  أثركان له و  األصولنتاجية إن التحفظ المحاسبي قد روفق بزيادة أهذ يعني و مرتفعة، 

 في زيادتها.

مما يعني ، التحفظ إنخفاض ماعند، األصولعلى معدل دوران  إحصائيةداللة ب أثريوجد ال - ب

 وسبب ذلك يعود، الشركات أصولنتاجية إة على زيادة إيجابيالتحفظ لم يعطي نتائج  إنخفاض

لم تتطرق اي دراسة سابقة لهذه و  ،األصولصبح بعيدًا عن معدل دوران أهتمام اإلأن الى 

 .حسب علم الباحث الفرضية
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 : التوصيات 2:  5

 ليها من خ ل الدراسة يوصي الباحث بما يلي :إفي ضوء النتائج التي تم توصل 

تطبيق التحفظ لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على  إدارات الشركات خاصة منخفوة التحفظحث  -1

 رباح.على جودة ومصداقية التقارير المالية وبالتالي األ أثرالمحاسبي لما لذلك من 

تأثيره على و التحفظ المحاسبي  أهمية زيادة وعي مستخدمي القوائم المالية حولعلى  شركاتالحث  -2

 .القوائم الماليةمصداقية 

، مع المحافظة على اإلداريةالمصاريف و نتاجية تركيز جهود الشركات حول تخفيض مصاريفها اإل -3

 .جودة منتجاتها

 .األصولالتحفظ المحاسبي كإستراتيجية في زيادة معدل دوران  إستخدام -0

 خرى لتعزيز نتائج الدراسة.أمقاييس  إستخدامجراء دراسات بنفس متغيرات الدراسة بإ  -6

 يتم لم أخرى  ومحاسبية مالية عوامل الدراسة تشمل هذه غرار على أخرى  وأبحاو دراسات إجراء  -1

 التحفظ المحاسبي.مع  وربطها في هذه الدراسة، تناولها

إجراء دراسات وأبحاو أخرى على غرار هذه الدراسة تشمل باقي قطاعات سوق عمان لألوراق  -2

 المالية.
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 :قائمة المراجع

 أواًل: المراجع العربية

 المنظور المعاصر للتحفظ المحاسبي بالتطبيق على الشركات "  (.2110)مدثر ،الخيرو أب

 (.1.)2،والتمويل التجارة العلمية المجلة ." المصرية األسهم سوق  المتداولة في

 التحفظ المحاسبي وجودة قياس األرباح: دراسة تطبيقية على الشركات " (.2111) ،سامحأحمد

 .(2.)38، المجلة العربية لإلدارة ".المساهمة البحرينية

 دليل الماليةالعوامل الم ثرة في درجة التحفظ عند اعداد التقارير "(.  2112)   محمدان، ع :

 (.1.)8، في ادارة االعمالاألردنية المجلة من االردن".

 دراسة  التحفُّظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية أثر (."2111) ،ع محمدان :

، اإلداريةمجلة دراسات العلوم ".تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية

38 (.2.) 

 ه أثر سبي في ظل حوكمة الشركات و التحفظ المحا (."2112عبدالرحمن،العزاني،دمحم )، خليل

 (.21.)2،جامعة النيلين–مجلة الدراسات لعليا "،ي جودة األرباحلع

 المساهمة  اتكالتحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشر (."2110،دمحم)السهلي

 (.2 .)10، اإلداريةالمجلة العربية للعلوم  ".السعودية

  في  المحاسبي ية على ممارسات التحفظئتأثير مخاطر الدعاوي القوا(."2111،أيمن)شتيوي

، العامة اإلدارةمجلة ".المصرية األسهم ات المتهمة بالت عب : بالتطبيق على سوق كالشر 

61(.0.) 
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 (2113عبيدات،دمحم".)موثوقية المعلومات و المحاسبي على م ءمة  التحفظ أثر

 جامعة عمان العربية.، المحاسبية"،اطروحة دكتوراه 

 ( قياس مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير 2112العتيبي،محمود،خليفة،المعتز باهلل" .)

، (21)، مجلة التعاون السعوديةالمالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة السعودية، 

(21.) 

  (.العوامل  2111كساب، ياسر السيد .)حفظ المحاسبي: دراسة ميدانية علىالم ثرة في الت 

جامعة  -مجلة التجارة والتمويل، كلية التجارة . المساهمة السعودية.  الشركات

 .(2)العدد،اطنطا

 (2111،سناء)مسوده Journal of Internet Banking and Commerce, April 

2016, vol. 21, no. 1 

 المحاسبي في الشركات قياس ممارسة التحفظ (."2110) نمار،أحميد،شرى ،بالمشهداني

 (.28.)21، اإلداريةو مجلة العلوم االقتصادية ،بورصة العراق المدراجة في

 ،القاهرة مجلة  "،األرباح  وجودة المحاسبي التحفظ بين قة(."الع 2110) شويكار منصور

 .)2.)18 ،التجارة كلية شمس عين جامعة

 (قياس مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية 2110النجار،جميل".) ه أثر و التقارير المالية و

 (.2.)12، الدراساتو مجلة البلقاء للبحوث على القيمة السوقية للسهم "،

 مجلة  "،محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية أثر" (.2112علي)، يوسف

 (.1.)28، قتصادية والقانونيةجامعة دمشق للعلوم اال
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 (1الملحق )

 مخرجات التحليل اإلحصائي
 
 
 

Descriptives 
 

   
 

 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Conservatism 21 -2,69352 4,792572 -18,297 ,676 
Profit Margin 21 .16352 .220069 .010 .912 
Total Assets Turnover 21 .87562 .639341 .061 2.641 

 

 

 

NPar Tests 
 

 

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Conservatism 21 -2,69352 4,792572 -18,297 ,676 
Mean 21 .67600 .000000 .676 .676 
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Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 

Mean - Conservatism Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 20b 10.50 210.00 
Ties 1c   
Total 21   

a. Mean < Conservatism 
b. Mean > Conservatism 
c. Mean = Conservatism 
 

 

Test Statisticsb 

 Mean - Conservatism 
Z -3.920a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on negative ranks. 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 

 

T-Test 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Conservatism 21 -2.69352 4.792572 1.045825 
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One-Sample Test 

 

Test Value = .676                                     

t df 
Sig. (2 
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Conservatism -3.222 20 .004 -3.369524 -5.55108 -1.18797 
 

 

Regression 
 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 Conservatism . Enter 

a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Profit Margin 
 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .686a .470 .442 .164369 2.412 

a. Predictors: (Constant), Conservatism 
b. Dependent Variable: ProfitMargin 
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ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .455 1 .455 16.852 .001a 
Residual .513 19 .027   

Total .969 20    
a. Predictors: (Constant), Conservatism 
b. Dependent Variable: ProfitMargin 
 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% 
Confidence 

Interval for B 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .396 .067  5.906 .000 .256 .537   
Conservatism -.326 .079 -.686 -4.105 .001 -.492 -.160 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ProfitMargin 
 
 

 

Regression 
 

 

Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Conservatism . Enter 
a. All requested variables entered. 
b. Dependent Variable: Total Assets Turnover 
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Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .497a .247 .207 .569335 2.306 

a. Predictors: (Constant), Conservatism 
b. Dependent Variable: TotalAssetsTurnover 
 
 

 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.016 1 2.016 6.221 .022a 
Residual 6.159 19 .324   
Total 8.175 20    

a. Predictors: (Constant), Conservatism 
b. Dependent Variable: TotalAssetsTurnover 
 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Tolerance VIF 

1 (Constant) .386 .232  1.659 .113 -.101 .872   
Conservatism .686 .275 .497 2.494 .022 .110 1.262 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Total Assets Turnover 
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 (2الملحق )

 2112-2112الوصفي لمتغيرات الدراسة للفترة  حصاءاإل

 جميع متغيرات الدراسة

 األصولمعدل دوران  هامش الربحية التحفظ المحاسبي الشركة 
 JODA -0.447 0.060 1.404–األردنية االلبان 

 AALU -1.969 0.045 0.795-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG -11.637 0.035 0.817-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 0.619 0.583 0.111 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC -2.783 0.037 0.684–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI -0.767 0.119 1.121–االستثمارات العامة 

 APOT -0.279 0.241 0.508-البوتاس العربي
 UMIC -7.428 0.053 1.596 -العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC -1.096 0.131 0.591-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 0.103 0.380 0.126–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 0.676 0.118 0.730–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 0.031 0.912 0.061 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC -1.126 0.046 2.641–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI -6.610 0.060 0.841–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 0.066 0.213 0.601 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 0.172 0.172 0.685–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT -0.203 0.010 2.222–األردنية مصفاة البترول 

 MBED -0.172 0.099 0.695 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC -18.297 0.016 0.520–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO -5.166 0.010 0.733 –رخام األردن 
 SNRA -0.251 0.094 0.906 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 

 0.876 0.163 2.693- الوسط الحسابي
 0.639 0.220 4.793 المعياري اإلنحراف 

 2.580 0.902 18.973 المدى
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 (3الملحق )

 2112-2112متغيرات الدراسة للفترة  إحتساب

 2112التحفظ المحاسبي  إحتساب

صافي التدفقات النقدية  صافي الربح  الشركة 
 التحفظ المحاسبي التشغيلية 

 JODA 644032 1454246 -1.258–األردنية االلبان 
 AALU 553203 3621180 -5.546-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 1981651 2099013 -0.059-الزراعية )االنتاج( الصناعية التجارية
 JOWM 5498240 2840138 0.483 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 51326 444472 -7.660–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 2001130 1562718 0.219–االستثمارات العامة 

 APOT 198822000 173538000 0.127-البوتاس العربي
 UMIC 377215 3185001 -7.443 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 1254261 5645217 -3.501-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 133715 242527 -0.814–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 853313 -65208 1.076–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1225981 1497762 -0.222 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 320496 250502 0.218–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 30001 688243 -21.941–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 1714657 1081922 0.369 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 4428313 561310 0.873–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 21574410 -142222324 7.592–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1695325 1299515 0.233 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 200331 2346733 -10.714–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 62254 1452896 -22.338 –رخام األردن 
 SNRA 2849319 4629182 -0.625 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113التحفظ المحاسبي  إحتساب

صافي التدفقات النقدية  صافي الربح  الشركة 
 التحفظ المحاسبي التشغيلية 

 JODA 907098 1377731 -0.519–األردنية االلبان 
 AALU 725291 379468 0.477-االلمنيوم )ارال(العربية لصناعة 

 ICAG 1901471 -1964181 2.033-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 4623044 3335263 0.279 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 297594 95888 0.678–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 1545717 2775440 -0.796–االستثمارات العامة 

 APOT 130661000 185732000 -0.421-البوتاس العربي
 UMIC 501249 290452 0.421 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 2324134 6410884 -1.758-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 68124 41271 0.394–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 714864 -446737 1.625–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1336771 1087601 0.186 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 364103 1179172 -2.239–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 393105 1934228 -3.920–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2008972 3137004 -0.561 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 6127205 10070023 -0.643–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 28235326 -197167723 7.983–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 2351400 -132199 1.056 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 1069312 4892167 -3.575–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 19092 -281268 15.732 –رخام األردن 
 SNRA 3351215 2156920 0.356 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2114التحفظ المحاسبي  إحتساب

صافي التدفقات النقدية  صافي الربح  الشركة 
 المحاسبيالتحفظ  التشغيلية 

 JODA 1146146 507593 0.557–األردنية االلبان 
 AALU 884808 1347764 -0.523-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 1052932 4154023 -2.945-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 4702987 3020152 0.358 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 78848 632697 -7.024–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 1962644 1076518 0.451–االستثمارات العامة 

 APOT 99676000 154521000 -0.550-البوتاس العربي
 UMIC 966075 -228701 1.237 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 3380501 4661089 -0.379-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 45351 -73636 2.624–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 755966 25151 0.967–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 2051192 2015846 0.017 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 417507 397221 0.049–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 473699 1252709 -1.645–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2372026 1581665 0.333 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 18608776 759183 0.959–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 32309662 57360612 -0.775–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1780433 4967880 -1.790 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 33194 1762093 -52.085–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 50951 861390 -15.906 –رخام األردن 
 SNRA 5448834 5619548 -0.031 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113التحفظ المحاسبي  إحتساب

صافي التدفقات النقدية  صافي الربح  الشركة 
 التحفظ المحاسبي التشغيلية 

 JODA 1439912 2306623 -0.602–األردنية االلبان 
 AALU 487818 1874231 -2.842-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 65234 -655984 11.056-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 5608521 1131958 0.798 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 252944 605860 -1.395–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 993623 4568321 -3.598–االستثمارات العامة 

 APOT 131133000 188259000 -0.436-البوتاس العربي
 UMIC 1263257 41978333 -32.230 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 2938135 2508298 0.146-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 73623 133193 -0.809–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 3223062 1541035 0.522–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1990415 2004893 -0.007 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 511629 2262933 -3.423–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 363329 1551481 -3.270–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2288226 2292450 -0.002 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 15605007 18612134 -0.193–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 31131318 476757036 -14.314–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1729359 1889519 -0.093 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 695356 1988517 -1.860–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 68201 375540 -4.506 –رخام األردن 
 SNRA 4904813 7576279 -0.545 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2112التحفظ المحاسبي  إحتساب

صافي التدفقات النقدية  صافي الربح  الشركة 
 التحفظ المحاسبي التشغيلية 

 JODA 696017 982290 -0.411–األردنية االلبان 
 AALU 490140 1182687 -1.413-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 31449 2178378 -68.267-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 4411883 -784129 1.178 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 277723 -134813 1.485–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 2203930 2447888 -0.111–االستثمارات العامة 

 APOT 67434000 75108000 -0.114-البوتاس العربي
 UMIC 1370369 169353 0.876 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 4203565 4162857 0.010-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 54713 102799 -0.879–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 358595 648741 -0.809–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1915740 1569826 0.181 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 798579 986894 -0.236–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 363968 1192051 -2.275–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2349827 1895763 0.193 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 12479112 14153118 -0.134–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 33749044 84387186 -1.500–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 2236794 2831308 -0.266 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 289299 7015292 -23.249–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 99596 -18950 1.190 –رخام األردن 
 SNRA 2361298 3335594 -0.413 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 الوصفي للتحفظ المحاسبي حصاءاإل

الوسط  2016 2015 2014 2013 2012 الشركة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 JODA -1.258 -0.519 0.557 -0.602 -0.411 -0.447 0.651–األردنية االلبان 
 AALU -5.546 0.477 -0.523 -2.842 -1.413 -1.969 2.342-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG -0.059 2.033 -2.945 11.056 -68.267 -11.637 32.087-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 0.483 0.279 0.358 0.798 1.178 0.619 0.370 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC -7.660 0.678 -7.024 -1.395 1.485 -2.783 4.298–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 0.219 -0.796 0.451 -3.598 -0.111 -0.767 1.651–االستثمارات العامة 

 APOT 0.127 -0.421 -0.550 -0.436 -0.114 -0.279 0.279-البوتاس العربي
 UMIC -7.443 0.421 1.237 -32.230 0.876 -7.428 14.325 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC -3.501 -1.758 -0.379 0.146 0.010 -1.096 1.541-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL -0.814 0.394 2.624 -0.809 -0.879 0.103 1.506–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 1.076 1.625 0.967 0.522 -0.809 0.676 0.919–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF -0.222 0.186 0.017 -0.007 0.181 0.031 0.167 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 0.218 -2.239 0.049 -3.423 -0.236 -1.126 1.620–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI -21.941 -3.920 -1.645 -3.270 -2.275 -6.610 8.615–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 0.369 -0.561 0.333 -0.002 0.193 0.066 0.380 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 0.873 -0.643 0.959 -0.193 -0.134 0.172 0.708–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 7.592 7.983 -0.775 -14.314 -1.500 -0.203 9.068–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 0.233 1.056 -1.790 -0.093 -0.266 -0.172 1.038 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC -10.714 -3.575 -52.085 -1.860 -23.249 -18.297 20.679–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO -22.338 15.732 -15.906 -4.506 1.190 -5.166 14.898 –رخام األردن 
 SNRA -0.625 0.356 -0.031 -0.545 -0.413 -0.251 0.409 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2112هامش الربحية  إحتساب
 هامش الربحية صافي المبيعات صافي الربح  الشركة 
 JODA 644032 14486031 0.044–األردنية االلبان 

 AALU 553203 14272490 0.039-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG 1981651 32717239 0.061-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 5498240 9004695 0.611 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC 51326 4001818 0.013–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 2001130 20107963 0.100–االستثمارات العامة 

 APOT 198822000 586268000 0.339-البوتاس العربي
 UMIC 377215 16904568 0.022 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 1254261 3689876 0.340-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 133715 256698 0.521–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 853313 12126641 0.070–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1225981 1366368 0.897 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 320496 9071255 0.035–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 30001 6980792 0.004–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 1714657 8443660 0.203 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 4428313 53602782 0.083–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 21574410 4048419507 0.005–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1695325 17764047 0.095 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 200331 27514549 0.007–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 62254 4246929 0.015 –رخام األردن 
 SNRA 2849319 31130358 0.092 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113هامش الربحية  إحتساب
 هامش الربحية صافي المبيعات صافي الربح  الشركة 
 JODA 907098 16422606 0.055–األردنية االلبان 

 AALU 725291 13817756 0.052-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG 1901471 29833494 0.064-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 4623044 9502109 0.487 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC 297594 5064059 0.059–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 1545717 18622714 0.083–االستثمارات العامة 

 APOT 130661000 521209000 0.251-البوتاس العربي
 UMIC 501249 17382357 0.029 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 2324134 35653208 0.065-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 68124 174024 0.391–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 714864 12165033 0.059–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1336771 1475882 0.906 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 364103 11139817 0.033–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 393105 5736432 0.069–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2008972 9807369 0.205 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 6127205 52561358 0.117–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 28235326 4312465945 0.007–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 2351400 21117970 0.111 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 1069312 29102941 0.037–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 19092 4647837 0.004 –رخام األردن 
 SNRA 3351215 38205742 0.088 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2114هامش الربحية  إحتساب
 هامش الربحية صافي المبيعات صافي الربح  الشركة 
 JODA 1146146 17066865 0.067–األردنية االلبان 

 AALU 884808 15129362 0.058-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG 1052932 24590268 0.043-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 4702987 8381722 0.561 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC 78848 4703603 0.017–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 1962644 90103296 0.022–االستثمارات العامة 

 APOT 99676000 535465000 0.186-البوتاس العربي
 UMIC 966075 17648302 0.055 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 3380501 42727755 0.079-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 45351 180584 0.251–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 755966 12073363 0.063–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 2051192 2200484 0.932 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 417507 11220078 0.037–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 473699 5563074 0.085–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2372026 10888015 0.218 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 18608776 74573343 0.250–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 32309662 4624127707 0.007–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1780433 21479900 0.083 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 33194 27831049 0.001–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 50951 5434303 0.009 –رخام األردن 
 SNRA 5448834 43166563 0.126 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113هامش الربحية  إحتساب
 هامش الربحية صافي المبيعات صافي الربح  الشركة 
 JODA 1439912 16650379 0.086–األردنية االلبان 

 AALU 487818 13434188 0.036-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG 65234 18139851 0.004-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 5608521 8615883 0.651 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC 252944 5629405 0.045–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 993623 8358439 0.119–االستثمارات العامة 

 APOT 131133000 527527000 0.249-البوتاس العربي
 UMIC 1263257 15583725 0.081 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 2938135 41145026 0.071-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 73623 178491 0.412–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 3223062 9120385 0.353–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1990415 2164552 0.920 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 511629 10962928 0.047–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 363329 5091275 0.071–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2288226 10512347 0.218 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 15605007 72902281 0.214–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 31131318 2618174888 0.012–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 1729359 19088348 0.091 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 695356 32015231 0.022–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 68201 7151819 0.010 –رخام األردن 
 SNRA 4904813 41850339 0.117 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2112هامش الربحية  إحتساب
 هامش الربحية صافي المبيعات صافي الربح  الشركة 
 JODA 696017 15672418 0.044–األردنية االلبان 

 AALU 490140 11911406 0.041-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 ICAG 31449 13940491 0.002-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(

 JOWM 4411883 7270974 0.607 –األردنية مصانع االجواخ 
 JOIC 277723 5430045 0.051–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 2203930 8162831 0.270–االستثمارات العامة 

 APOT 67434000 369651000 0.182-البوتاس العربي
 UMIC 1370369 18002812 0.076 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 4203565 42308299 0.099-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 54713 169981 0.322–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 358595 8080182 0.044–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1915740 2119578 0.904 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 798579 10214514 0.078–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 363968 5303856 0.069–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 2349827 10536845 0.223 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 12479112 63366846 0.197–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 33749044 1762067714 0.019–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 2236794 19525328 0.115 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 289299 21625608 0.013–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 99596 8689530 0.011 –رخام األردن 
 SNRA 2361298 47854837 0.049 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 الوصفي لهامش الربحية حصاءاإل

الوسط  2016 2015 2014 2013 2012 الشركة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 JODA 0.044 0.055 0.067 0.086 0.044 0.060 0.018–األردنية االلبان 
 AALU 0.039 0.052 0.058 0.036 0.041 0.045 0.010-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 0.061 0.064 0.043 0.004 0.002 0.035 0.030-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 0.611 0.487 0.561 0.651 0.607 0.583 0.063 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 0.013 0.059 0.017 0.045 0.051 0.037 0.021–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 0.100 0.083 0.022 0.119 0.270 0.119 0.092–االستثمارات العامة 

 APOT 0.339 0.251 0.186 0.249 0.182 0.241 0.064-البوتاس العربي
 UMIC 0.022 0.029 0.055 0.081 0.076 0.053 0.027 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 0.340 0.065 0.079 0.071 0.099 0.131 0.117-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 0.521 0.391 0.251 0.412 0.322 0.380 0.101–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 0.070 0.059 0.063 0.353 0.044 0.118 0.132–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 0.897 0.906 0.932 0.920 0.904 0.912 0.014 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 0.035 0.033 0.037 0.047 0.078 0.046 0.019–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 0.004 0.069 0.085 0.071 0.069 0.060 0.032–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 0.203 0.205 0.218 0.218 0.223 0.213 0.009 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 0.083 0.117 0.250 0.214 0.197 0.172 0.070–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 0.005 0.007 0.007 0.012 0.019 0.010 0.006–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 0.095 0.111 0.083 0.091 0.115 0.099 0.014 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 0.007 0.037 0.001 0.022 0.013 0.016 0.014–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 0.015 0.004 0.009 0.010 0.011 0.010 0.004 –رخام األردن 
 SNRA 0.092 0.088 0.126 0.117 0.049 0.094 0.030 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 

 

 



75 
 

 

 2112 األصولمعدل دوران  إحتساب

معدل دوران   األصولمجموع  صافي المبيعات الشركة 
 األصول

 JODA 14486031 10100665 1.434–األردنية االلبان 
 AALU 14272490 16987704 0.840-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 32717239 28905920 1.132-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 9004695 73576165 0.122 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 4001818 7369948 0.543–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 20107963 25421705 0.791–االستثمارات العامة 

 APOT 586268000 1083453000 0.541-البوتاس العربي
 UMIC 16904568 9789840 1.727 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 3689876 52231650 0.071-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 256698 1519815 0.169–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 12126641 13229541 0.917–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1366368 24588252 0.056 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 9071255 1004670 9.029–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 6980792 7935255 0.880–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 8443660 13818230 0.611 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 53602782 70663559 0.759–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 4048419507 1534883696 2.638–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 17764047 25624729 0.693 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 27514549 59171207 0.465–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 4246929 8397091 0.506 –رخام األردن 
 SNRA 31130358 36294954 0.858 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113 األصولمعدل دوران  إحتساب

معدل دوران   األصولمجموع  صافي المبيعات الشركة 
 األصول

 JODA 16422606 10827133 1.517–األردنية االلبان 
 AALU 13817756 18757996 0.737-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 29833494 34985280 0.853-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 9502109 79506498 0.120 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 5064059 8202307 0.617–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 18622714 25212947 0.739–االستثمارات العامة 

 APOT 521209000 1012622000 0.515-البوتاس العربي
 UMIC 17382357 9693649 1.793 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 35653208 52637480 0.677-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 174024 1511192 0.115–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 12165033 15065734 0.807–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 1475882 30064803 0.049 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 11139817 10563620 1.055–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 5736432 6705186 0.856–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 9807369 14810863 0.662 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 52561358 74433058 0.706–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 4312465945 1765784380 2.442–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 21117970 29586193 0.714 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 29102941 54586633 0.533–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 4647837 9140045 0.509 –رخام األردن 
 SNRA 38205742 39060167 0.978 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2114 األصولمعدل دوران  إحتساب

معدل دوران   األصولمجموع  صافي المبيعات الشركة 
 األصول

 JODA 17066865 11652263 1.465–األردنية االلبان 
 AALU 15129362 18305745 0.826-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 24590268 28045940 0.877-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 8381722 79707170 0.105 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 4703603 7738391 0.608–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 90103296 25999984 3.466–االستثمارات العامة 

 APOT 535465000 948423000 0.565-البوتاس العربي
 UMIC 17648302 11521969 1.532 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 42727755 54024861 0.791-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 180584 1552472 0.116–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 12073363 16438498 0.734–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 2200484 36092130 0.061 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 11220078 11065462 1.014–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 5563074 6247550 0.890–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 10888015 16891690 0.645 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 74573343 97547190 0.764–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 4624127707 1798635967 2.571–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 21479900 29630450 0.725 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 27831049 52908633 0.526–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 5434303 7938528 0.685 –رخام األردن 
 SNRA 43166563 41478219 1.041 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2113 األصولمعدل دوران  إحتساب

معدل دوران   األصولمجموع  صافي المبيعات الشركة 
 األصول

 JODA 16650379 11601753 1.435–األردنية االلبان 
 AALU 13434188 16312501 0.824-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 18139851 25911755 0.700-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 8615883 76423494 0.113 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 5629405 6555716 0.859–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 8358439 26858239 0.311–االستثمارات العامة 

 APOT 527527000 1018631000 0.518-العربيالبوتاس 
 UMIC 15583725 11146023 1.398 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 41145026 56385559 0.730-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 178491 1633980 0.109–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 9120385 14701980 0.620–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 2164552 34071608 0.064 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 10962928 10543826 1.040–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 5091275 6282246 0.810–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 10512347 18236464 0.576 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 72902281 120198857 0.607–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 2618174888 1283198686 2.040–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 19088348 28493129 0.670 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 32015231 52067952 0.615–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 7151819 8237847 0.868 –رخام األردن 
 SNRA 41850339 49378101 0.848 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 2112 األصولمعدل دوران  إحتساب

معدل دوران   األصولمجموع  صافي المبيعات الشركة 
 األصول

 JODA 15672418 13385478 1.171–األردنية االلبان 
 AALU 11911406 15879089 0.750-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 13940491 26744485 0.521-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 7270974 75022757 0.097 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 5430045 6840064 0.794–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 8162831 27336624 0.299–االستثمارات العامة 

 APOT 369651000 920654000 0.402-البوتاس العربي
 UMIC 18002812 11764873 1.530 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 42308299 61771322 0.685-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 169981 1429127 0.119–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 8080182 14185840 0.570–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 2119578 27866000 0.076 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 10214514 9585451 1.066–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 5303856 6887859 0.770–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 10536845 20717436 0.509 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 63366846 107701191 0.588–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 1762067714 1243232980 1.417–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 19525328 28920888 0.675 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 21625608 47105970 0.459–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 8689530 7926094 1.096 –رخام األردن 
 SNRA 47854837 59252138 0.808 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 األصولالوصفي لمعدل دوران  حصاءاإل

الوسط  2016 2015 2014 2013 2012 الشركة 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 JODA 1.434 1.517 1.465 1.435 1.171 1.404 0.135–األردنية االلبان 
 AALU 0.840 0.737 0.826 0.824 0.750 0.795 0.048-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(

 ICAG 1.132 0.853 0.877 0.700 0.521 0.817 0.226-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 0.122 0.120 0.105 0.113 0.097 0.111 0.010 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC 0.543 0.617 0.608 0.859 0.794 0.684 0.135–األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI 0.791 0.739 3.466 0.311 0.299 1.121 1.331–االستثمارات العامة 

 APOT 0.541 0.515 0.565 0.518 0.402 0.508 0.063-البوتاس العربي
 UMIC 1.727 1.793 1.532 1.398 1.530 1.596 0.161 –العالمية الحديثة للزيوت النباتية 

 RMCC 0.071 0.677 0.791 0.730 0.685 0.591 0.294-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 
 PERL 0.169 0.115 0.116 0.109 0.119 0.126 0.024–اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 NATA 0.917 0.807 0.734 0.620 0.570 0.730 0.140–الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 AIFF 0.056 0.049 0.061 0.064 0.076 0.061 0.010 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC 9.029 1.055 1.014 1.040 1.066 2.641 3.571–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI 0.880 0.856 0.890 0.810 0.770 0.841 0.050–األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 0.611 0.662 0.645 0.576 0.509 0.601 0.061 –الحياة للصناعات الدوائية 
 NCCO 0.759 0.706 0.764 0.607 0.588 0.685 0.083–االردن  -اسمنت الشمالية 
 JOPT 2.638 2.442 2.571 2.040 1.417 2.222 0.506–األردنية مصفاة البترول 

 MBED 0.693 0.714 0.725 0.670 0.675 0.695 0.024 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 
 UCIC 0.465 0.533 0.526 0.615 0.459 0.520 0.063–مصانع الكابالت المتحدة 

 JMCO 0.506 0.509 0.685 0.868 1.096 0.733 0.252 –رخام األردن 
 SNRA 0.858 0.978 1.041 0.848 0.808 0.906 0.098 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 
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 (4ملحق )

 حسب القطاعالوصفي لمتغيرات الدراسة  حصاءاإل

 

 الوصفي لألنشطة التحويلية حصاءاإل
 األصولمعدل دوران  هامش الربحية التحفظ المحاسبي الشركة 
 JODA -0.447 0.060 1.404–األردنية االلبان 

 ICAG -11.637 0.035 0.817-الصناعية التجارية الزراعية )االنتاج(
 JOWM 0.619 0.583 0.111 –األردنية مصانع االجواخ 

 JOIC -2.783 0.037 0.684-األردنية الصناعات الكيماوية 
 GENI -0.767 0.119 1.121–االستثمارات العامة 

 UMIC -7.428 0.053 1.596 -العالمية الحديثة للزيوت النباتية 
 RMCC -1.096 0.131 0.591-التوريدات االنشائيةو البااطون الجاهز 

 PERL 0.103 0.380 0.126-اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي 

 AIFF 0.031 0.912 0.061 -المصانع العربية الدولية لألغذية واالستثمار 

 EKPC -1.126 0.046 2.641–االقبال للطباعة والتغليف 
 JVOI -6.610 0.060 0.841-األردنية مصانع الزيوت النباتية 

 HPIC 0.066 0.213 0.601 –الحياة للصناعات الدوائية 
 JOPT -0.203 0.010 2.222–األردنية مصفاة البترول 

 MBED -0.172 0.099 0.695 -العربية لصناعة المبيدات واألدوية البيطرية 

 UCIC -18.297 0.016 0.520–مصانع الكابالت المتحدة 
 SNRA -0.251 0.094 0.906 -األردن  -سنيورة للصناعات الغذائية 

 0.934 0.178 3.125- الوسط الحسابي
 0.726 0.248 5.319 المعياري اإلنحراف 
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 اإلستخراجيةالوصفي لألنشطة  حصاءاإل
 األصولمعدل دوران  هامش الربحية المحاسبيالتحفظ  الشركة 

 AALU -1.969 0.045 0.795-العربية لصناعة االلمنيوم )ارال(
 APOT -0.279 0.241 0.508-البوتاس العربي

 NATA 0.676 0.118 0.730-الواطنية لصناعات االلمنيوم 
 NCCO 0.172 0.172 0.685-االردن  -اسمنت الشمالية 

 JMCO -5.166 0.010 0.733 –رخام األردن 
 0.690 0.117 1.313- الوسط الحسابي

 0.109 0.094 2.372 المعياري اإلنحراف 

 


