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راسة العالقة بين آليات حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي في الشركات المسجمة د
 بسوق األسيم السعودي

 (1)أ.د/احمد رجب عبد الممك

نظرًا لالنييارات المالية العالمية والمحمية ودورىا في زعزعة ثقة المستثمرين في التقارير المالية المنشورة الممخص: 
،اتجو الفكر المحاسبي إلي العودة مرة أخري لالىتمام بأىم سياسة محاسبية وىي سياسة الحيطة والحذر)التحفظ 

اسة وانخفاض التحفظ المحاسبي في الشركات المساىمة المحاسبي( ونظرًا النتيازية إدارة الشركة تجاه تمك السي
عن آلية لذلك، وأسفر التفكير  -لمحد من تمك االنتيازية -السعودية، اتجو الفكر المحاسبي الي التفكير والبحث

والبحث عن آليات حوكمة الشركات وقدرتيا عمي استخدام األساليب المحاسبية والتي تؤدي الي التحفظ المحاسبي 
في خمو المجال المحاسبي السعودي من دراسة  أىمية الدراسةقارير المالية المنشورة ، ومن ىنا جاءت في الت

البحث ىو دراسة العالقة بين آليات حوكمة الشركات المتمثمة في )حقـــوق ىدف توضح العالقة بينيما، وعميو كان 
المساىمـين والشفافيـة واإلفصــاح واستقالل مجمس اإلدارة ولجنة المراجعــة وأصحاب المصالح األخرى( و التحفظ 

وىو ال توجد عالقة  المحاسبي وىل العالقة إيجابية أم سمبية ولتحقيق ىذا اليدف اختبرت الدراسة فرضًا رئيسياً 
ارتباط ذات داللة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات و التحفظ المحاسبي ونظرًا ألن آليات حوكمة الشركات 

وتوصمت فرعي. تتمثل في خمسة آليات، يتفرع عن الفرض الرئيسي خمسة فرضيات فرعية كل آلية تمثل فرض 
لحوكمة تميل إلى استخدام سياسات محاسبية متحفظة وعميو أن الشركات التي تقوم بتطبيق آليات ا الدراسة إلى

رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل وىذا يعني وجود عالقة ارتباط )بدرجات متفاوتة ما بين ضعيف 
ومتوسط وقوي( ذات داللة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي في الشركات المتمثمة في عينة 

شركة ىي األعمى تحفظا بالمقارنة بغيرىا من الشركات األقل تحفظًا، ونظرًا إليجابية ىذه  52ىا الدراسة وعدد
نظار المسئولين بييئة سوق المال السعودي بإلزام الشركات السعودية بتطبيق آليات حوكمة أالعالقة يوجو الباحث 

 ورة.  الشركات لما ليا من تأثير إيجابي عمي سالمة التقارير المالية المنش

 التحفظ المحاسبي، آليات حوكمة الشركات، سوق األسيم السعوديالكممات المفتاحية : 
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Investigating the Relationship between Corporate 

Governance Mechanisms and Accounting Conservatism for 

Companies Listed on Saudi Stock Market 

 
 

Abstract: In view of the global and local financial collapses and its effect in reducing 

investor confidence in published financial reports, the attention of accounting literature 

has returned to accounting conservatism as one of the most important accounting 

principles. Due to the opportunistic use of management to this principle and the low 

level of accounting conservatism of Saudi stock companies, the accounting literature 

tried to find a mechanism that helps in reducing this opportunistic behavior. The 

mechanisms of corporate governance have been suggested due to its ability in 

monitoring the use of accounting conservatism in published financial reports. The 

importance of this study arises from the absence of Saudi accounting field of a study 

that investigates the relationship between corporate governance mechanics 

(shareholders' equity, transparency and disclosure, board of directors’ independence, 

audit committee, and the role of other stakeholders) and accounting conservatism. To 

achieve this objective the study tested a main hypothesis that there is no statistically 

significant correlation between corporate governance mechanics and accounting 

conservatism. This study uses five corporate governance mechanics; therefore, the main 

hypothesis has been divided into five sub-hypotheses. Within different degrees of 

correlation (weak, moderate, and strong), the study rejected null hypothesis and 

accepted the alternative hypothesis. This means that there is a statistically significant 

correlation between all corporate governance mechanics and accounting conservatism 

for all 25 companies represented in the study sample. Due to this positive relationship, 

the study advices decision makers in Saudi Arabia Financial Market Authority to 

enforce companies to apply corporate governance mechanics due to its positive impact 

on the integrity of published financial reports. 

Key words: accounting conservatism, corporate governance mechanics, Saudi 

stock market. 
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 : مقدمةال -1

التي شيدتيا  العالمية لالنييارات المالية المحاسبي في اآلونة األخيرة بالتحفظ المحاسبي نظراً  دباألتزايد اىتمام 
صبح أ، لذا المنشورة حد أسبابيا ىو غياب التحفظ المحاسبي في التقارير الماليةأالعديد من أسواق المال كان 

، ولذلك نال المنشورة مي التقارير الماليةالعناصر األساسية التي يعتمد عمييا مستخد ىمأو  حدأالتحفظ المحاسبي 
إلدارة الحد من التصرفات االنتيازية  آلياتحد أمن الدراسات األدبية وذلك ألنو  اً كبير  اً التحفظ المحاسبي اىتمام

إدارة األرباح، وىذا المفيوم يتسع ليشتمل عمى مجموعة من الممارسات تعني  ىذه الظاىرة انتشارو  ،الشركة
( والذي يمثل ممارسات محاسبية GAAPالمختمفة، منيا ما ىو داخل المبادئ المحاسبية المقبولة عامًا )المحاسبية 

حد  إلىمحايدة ومنيا ما يمثل ممارسات محاسبية متحفظة ومنيا ما يخرج عن إطار التحفظ المحاسبي ليصل 
عداد تقارير والذيالممارسات المحاسبية المتعسفة  مالية احتيالية. ويعتبر الخروج عمى  يمارس ألغراض التالعب وا 

قاعدة التحفظ المحاسبي، السبب وراء إفالس العديد من الشركات، وىذه المشكمة دفعت بالجيات الرقابية االىتمام 
ولذلك  .وتفعيل الممارسات المتحفظة المتحفظةحوكمة الشركات كوسيمة لمواجية الممارسات غير  آلياتبتطبيق 

. حتى تتحقق االستفادة والتحفظ المحاسبيحوكمة الشركات  آليات العالقة بينكان اليدف من البحث ىو دراسة 
 المرجوة من التقارير المالية المنشورة.

 السابقة:الدراسات  -2

( الي انخفاض درجة التحفظ المحاسبي في التقارير المالية المنشورة في 5002توصمت دراسة )السيمي،
عن التحفظ  التخميتقوية اآلراء المطالبة بعدم  في (5000،ى)شتيو  وساىمت دراسة المساىمة السعودية، شركات

وأكدت تمك الدراسة عمى أىمية استخدام نسبة القيمة  التشغيمية،قياس األصول عمى األقل األصول  المحاسبي في
االستثمار أن زيادة  إلى (5000)عبيد،دراسة توصمت  المحاسبي.قياس التحفظ  فيالقيمة الدفترية  إلىالسوقية 

المالية المنشورة ليذه  تقاريرال المحاسبي فيزيادة درجة التحفظ  إلىؤدى يأسيم الشركات السعودية  المؤسسي في
 المؤسسي( نسبة االستثمار)الشركات حيث تبين من الدراسة الميدانية وجود عالقة طردية بين المتغير المستقل 

( إلي اختبار العالقة بين خصائص حوكمة 5000وىدفت دراسة )شاىين،المحاسبي(.التحفظ  )درجةابع والمتغير الت
ذا ما كانت تمك الصفات لمحوكمة تظير وجود عالقة  الشركات وبين التحفظ المحاسبي في الشركات المصرية وا 

تطبيق الجيد لمحوكمة مرتبط ارتباط قوية مع التحفظ المحاسبي وتوصمت الي أن ىناك أدلة  ضعيفة تساند أن ال
( بضرورة االىتمام بالتحفظ المحاسبي وتأثيره عمي 5000بالتحفظ المحاسبي، وأوصت دراسة)أبوبكر،بصورة مباشرة 

( إلي عدة نتائج أىميا وجود متغير  5005احتياجات أصحاب المصالح األخرى، وتوصمت دراسة )األورفمي،
من كل  وأكدت دراسة   المسببة لوجود واستمرار التحفظ المحاسبي،استقاللية مجمس اإلدارة من العوامل 

أوضحت نتائج  المالية،في تحقيق جودة التقارير  المحاسبيأىمية التحفظ  ( عمى5005،، االبياري5005،حمدان)
( وجود عالقة عكسية بين التحفظ المحاسبي وتكمفة رأس المال. توصمت دراسة Chan and Hsu,2013دراسة )

(Chen and Zhu, 2013.إلى أن التحفظ المحاسبي يعد ذات أىمية لمتقرير المالي عالي الجودة )  توصمت
دراسة توصمت  سيم.داء األأالي وجود عالقة جوىرية وموجبة بين التحفظ و ( Francis et al., 2013) دراسة

(Artiach and Clarkson,2013الي )  ًضمن المبادئ والسياسات  محورياً  ان التحفظ المحاسبي يمعب دورا
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، وتوصمت دراسة )كيحمي الرغم من اليجوم الذي يتعرض لو من واضعي المعايير المحاسبية عمىالمحاسبية 
 ( الي وجود عالقة بين متغير حقوق المساىمين والتحفظ المحاسبي حيث أن لحوكمة الشركات دوراً 5002وكروش،

 Leventis etعمى التحفظ المحاسبي، وتوصمت دراسة ) يرفي التأث من خالل آلية حقوق المساىمين فعاالً 
al,2013 ( ودراسة )(Callen et al,2014 تحفظ كبير  إلىعدة نتائج من أىميا أن الحوكمة الفعالة تؤدي  إلى
أىمية تحديد نوعية أصحاب المصالح  إلى (5002مشيداني وحميد ،ياسات المحاسبية، وتوصمت دراسة )في الس

أن ىناك عالقة  إلى( 5002)محمد، األخرى وانعكاساتيا عمى الممارسة السميمة لمتحفظ المحاسبي، وخمصت دراسة
 آلياتأىمية  عمى( Sabri Boubaker,2014دراسة )ركزت إيجابية بين اإلفصاح والشفافية والتحفظ المحاسبي، 

، 5002الدراسات )زلوم، وقدمت مجموعة من   حوكمة الشركات في تحقيق التحفظ المحاسبي في دول العالم.
صياغة مجموعة من المفاىيم  (5002 ،عبد الوىاب، 5002القضاة، ومأمون  (، اقبال5002حمدان، 

صمت دراسة )سناوي وآخرون وتو  .ىمية التحفظ المحاسبي والعوامل المؤثرة عميوأوالمصطمحات النظرية متل مفيوم و 
 Caskey and)المحاسبي، وخمصت دراسة وجود عالقة إيجابية بين لجنة المراجعة والتحفظ  إلى(   5002،

Laux,2015) المحاسبيةتحفظ كبير في السياسات  إلىعدة نتائج من أىميا أن الحوكمة الفعالة تؤدي  إلى، 
ن تركيز الممكية المؤسسية ألي إHamid and Mansur,2015)ودراسة )( Yaling Wu,2015وتوصمت دراسة )

في  ىاماً  ن الحوكمة تمعب دوراً أ إلى( Futing,2015. وخمصت دراسة )يخفض من درجة التحفظ المحاسبي
ن ىيكل الممكية والحوكمة أ عمى دليالً  (Yun et al., 2015)التحفظ المحاسبي وزيادة االستثمار. وقدمت دراسة 

( Maali and Anis,2015دراسة )وتشير  مستوي التحفظ المحاسبي. رتفاعا إلىورقابة أصحاب المصالح يؤدي 
يمد بجودة عالية من المعمومات مقيمة من خالل التحفظ  وآلياتو  ن نظام الحوكمة الجيدأنتيجة ىامة وىي  إلى

ن أ إلى( Judson and Volker,2015المحاسبي ويمنع التصرفات السمبية لمتحفظ المحاسبي. وتوصمت دراسة )
 Souheiواىتمت دراسة ) لمنع اإلدارة من التالعب في التقارير المالية. مستوي التحفظ المحاسبي يعد دافعاً  رتفاعا

Ishida,2015.بالتفرقة بين التحفظ المشروط والتحفظ غير المشروط ) 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:

تقاطعت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة والتي تناولت متغيرات الدراسة وىي الحوكمة والتحفظ    
والشفافية وأيضا العالقة بين لجنة المحاسبي وكشفت الدراسات السابقة عن العالقة بين التحفظ المحاسبي واالفصاح 

المراجعة والتحفظ المحاسبي باإلضافة الي العالقة بين حقوق المساىمين وأصحاب المصالح األخرى واستقاللية 
مجمس اإلدارة. ولقد كونت الدراسات السابقة التي تناولتيا الدراسة خمفية نظرية لمفيوم التحفظ المحاسبي والحوكمة 

ستطاع الباحث أن يحدد مشاكل وفرضيات دراستو بشكل واضح. وتتمثل استفادة الباحث من والتي من خالليا ا
 الدراسات السابقة في الجوانب التالية:

 الوقوف عمى النماذج المختمفة لقياس مستوى التحفظ المحاسبي. -0

 االستعانة بالدراسات السابقة لدعم التأصيل النظري لمتحفظ المحاسبي. -5

 تائج الدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية.إجراء مقارنات بين ن -2
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 تناولت بعض الدراسات السابقة العالقات بين متغيرات الدراسة الحالية كالتالي: -2

 .العالقة بين الحوكمة والتحفظ المحاسبي 

 .العالقة بين حقوق المساىمين والتحفظ المحاسبي 

 .العالقة بين الشفافيـة واإلفصــاح والتحفظ المحاسبي 

 عالقة بين استقالل مجمس اإلدارة والتحفظ المحاسبي.ال 

 .العالقة بين لجنة المراجعة والتحفظ المحاسبي 

 .العالقة بين أصحاب المصالح والتحفظ المحاسبي 

 ما يميز الدراسة الحالية:

حوكمة الشركات بالتحفظ المحاسبي في آليات  خمو المجال المحاسبي من وجود دراسة توضح عالقة -0
 السوق السعودي. 

تعتبر ىذه الدراسة )في حدود عمم الباحث( من أولى الدراسات في المممكة العربية السعودية التي تبحث  -5
العالقة بين متغيرات الدراسة المتمثمة في حقوق المساىمين واإلفصاح والشفافية واستقالل مجمس اإلدارة 

أصحاب المصالح األخرى كمتغيرات مستقمة من جية والتحفظ المحاسبي كمتغير تابع ولجنة المراجعة و 
 من جية أخرى.

 استخدمت الدراسة نسبة القيمة الدفترية لمقيمة السوقية كمقياس لمتحفظ المحاسبي في تحديد عينة الدراسة. -2

خمسة عناصر أساسية بندًا موزعة عمى  22استخدمت الدراسة مؤشرًا لقياس آليات الحوكمة مكون من  -2
 بما يتناسب مع دليل قواعد الحوكمة في المممكة العربية السعودية.

تستخدم ىذه الدراسة بيانات مالية وغير مالية منشورة لمشركات محل الدراسة والمسجمة بسوق األسيم  -2
 البيانات التي الحصول عمييا من االستبانة. إلىالسعودي، باإلضافة 

 البحث:مشكمة -3

تسمح بيا المبادئ  التيلممرونة  إدارة الشركةالدراسات المحاسبية السابقة عمى استغالل  غالبية تجمعتكاد  
مما أدى  المحاسبي،التحفظ  سياسة األطراف األخرى وبعدىا عن الحتحقيق أىدافيا عمى حساب مص فيالمحاسبية 

ولقد وجد  المختمفة،األطراف  جميع الحضرورة البحث عن وسيمة لضبط أداة اإلدارة وتحقيق التوازن بين مص إلى
ولتوضيح ذلك سوف تحاول الدراسة اإلجابة  الشركات.حوكمة  ىي معاصرالوقت ال فيالباحث أن أنسب وسيمة 

حوكمة الشركات المختمفة  آليات بين ذات داللة معنوية ىل يوجد عالقة ارتباطعمى السؤال الرئيسي التالي: 
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يتفرع من السؤال الرئيسي حوكمة الشركات  آلياتلتعدد  ونظراً  السعودية؟لشركات المساىمة ا في والتحفظ المحاسبي
 األسئمة الفرعية التالية:

 المحاسبي؟والتحفظ فصاح والشفافية اإل بين متغيرىل يوجد عالقة  -0
 المحاسبي؟والتحفظ حقوق المساىمين  ىل يوجد عالقة بين متغير -5
 المحاسبي؟والتحفظ اإلدارة متغير استقاللية مجمس ىل يوجد عالقة بين  -2
 المحاسبي؟والتحفظ األخرى  صحاب المصالحأمتغير  ىل يوجد عالقة بين -2
 المحاسبي؟والتحفظ لجان المراجعة  ىل يوجد عالقة بين متغير -2

 البحث:أىداف -4

 -ىداف التالية: تحقيق األ إلىييدف البحث بصفة أساسية  

الجوانب الفكرية والمتعمقة بالتحفظ المحاسبي واالستفادة منيا في تفيم طبيعة العالقة بين الحوكمة  صياغة -0
 حاجة مجتمع المال السعودي الي فيم طبيعة تمك العالقة. المحاسبي ومديوالتحفظ 

 . الشركات المساىمة السعوديةالتحفظ المحاسبي في  الحوكمة وبين آلياتالعالقة بين  اختبار -5
تظير وجود عالقة ارتباط مع المجوء الي تطبيق السياسات  المميزة لمحوكمة لياتاآلكانت  ما إذا اختبار -2

 المحاسبية المتحفظة وطبيعة واتجاه تمك العالقة. 

 البحث:أىمية -5

 :األىمية العممية

 :يستمد البحث أىميتو العممية من خالل العناصر التالية 

في بيئات تختمف في  والتحفظ المحاسبيالحوكمة  آلياتدبيات المحاسبة الي العالقة بين أتطرق بعض  -0
الحوكمة  آلياتطبيعتيا عن البيئة السعودية، لذا تنبع أىمية البحث من دوره في محاولة لمعرفة العالقة بين 

 في تمك البيئة. والتحفظ المحاسبي
 آليات بشأنالمعاصر  الفكر المحاسبيمع اىتمامات  مشىيتفي كونو  يضاً أ ىمية العممية لمبحثاأل تتمثل -5

القت عممية  المالية حيثحوكمة الشركات ودورىا في التحفظ المحاسبي ومواجية قضايا جودة التقارير 
التحفظ  لمحوكمة ودورىا المحاسبي في كبيراً  ات من القرن العشرين ازدىاراً يالبحث العممي منذ بداية التسعين

 المال. س أسواق رأ المحاسبي في
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 :األىمية العممية

 :ية من خالل العناصر التاليةمميستمد البحث أىميتو الع

حوكمة الشركات في  آلياتمدي توافر  بشأننحو تقديم دليل  مية العممية لمبحث في كونو محاولةىتتمثل األ -0
نظار واضعي السياسات أسياسات التحفظ المحاسبي وتوجيو  اتباعشركات المساىمة السعودية ودورىا في 

ابراز الدور اليام الذي يمعبو تطبيق الشركات المقيدة في سوق  السياسات. وكذلكضبط تمك  بشأنالمحاسبية 
 آلياتبيانات القوائم المالية ومدي ارتباطيا بتطبيق  عمىالمال السعودي لسياسات التحفظ المحاسبي 

 الحوكمة.
السعودية وانعكاسو عمي جودة تمك  لمشركات المساىمةة المنشورة ارتفاع مستوي التحفظ في التقارير المالي -5

ثار إيجابية خاذ قرارات رشيدة، كما يؤدي الي آالتقارير سوف يؤدي الي استفادة مستخدمي ىذه التقارير من ات
 عمى نشاط سوق األوراق المالية السعودي.

 متغيرات البحث:-6

واإلفصاح الشفافيـة  حوكمة الشركات وىي آلياتمجموعة من المتغيرات المستقمة والتي تتمثل في  عمىيعتمد البحث 
المراجعــة والمتغير التابع التحفظ  ولجنةوأصحاب المصالح األخرى واستقالل مجمس اإلدارة المساىمـين  وحقوق

 .المتغيرات قياس تمكالمحاسبي وسوف يقوم البحث باختبار الفروض من خالل 

 البحث:منيـج -7

 :لتحقيق أىداف البحث سوف تعتمد الدراسة عمى 

وذلك بالدراسة التحميمية لكل ما استطاع الباحث الحصول عميو من  االستنباطيعمى المنيج  : يقومجانب نظري
 لمبحث.لصياغة الجانب النظري مراجع 

المنيج  عمىفي ذلك  الشركات المساىمة السعودية معتمداً  عمىدراسة ميدانية  يتم إجراء : سوفجانب عممي
حوكمة  آليات)والمتغير المستقل  المحاسبي(التحفظ  )درجةلمتعرف عمى العالقة بين المتغير التابع  االستقرائي
الدراسة الميدانية وتيدف الدراسة  فيسوف يتم تناوليا  والتيمستخدمًا مجموعة من الفروض اإلحصائية  الشركات(
 إلىولتحقيق ذلك سوف تسعى الدراسة  والتحفظ المحاسبيحوكمة الشركات  آليات عالقةالتعرف عمى  إلىالميدانية 

 -التالي:  الرئيسيار الفرض باخت

 " والتحفظ المحاسبيحوكمة الشركات  آليات ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين" 

الدراسة وتسمي المتغيرات المستقمة وىي الشفافيـة  فيلحوكمة الشركات  آليات ةيتم اختبار خمسوسوف  
لجنـــة المراجعــة والمتغير التابع واإلفصــاح، حقـــوق المساىمـين، استقالل مجمس اإلدارة، أصحاب المصالح األخرى، 
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 إلىيقسم الفرض  المحاسبي،عمى المتغيرات المستقمة وبيان مدى عالقاتيا بالتحفظ  المحاسبي وبناءً التحفظ 
 العدم(: صورة الفرض  )في فرضيات فرعية

والتحفظ  فصاح المحاسبيالشفافية واإلعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  ال توجد": الفرض الفرعي االول
 ."المحاسبي

 ."المحاسبيوالتحفظ  حقوق المساىمينعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  ال توجد": الفرض الفرعي الثاني

والتحفظ بين استقالل أعضاء مجمس اإلدارة  ذات داللة احصائيةعالقة ارتباط  ال توجد": الفرض الفرعي الثالث
 ."المحاسبي

والتحفظ  الح األخرىأصحاب المصبين  ذات داللة احصائيةعالقة ارتباط  ال توجد": الفرض الفرعي الرابع
 ."المحاسبي

 ."المحاسبيوالتحفظ  وجود لجنة المراجعةبين  ذات داللة احصائيةعالقة ارتباط  ال توجد": الفرض الفرعي الخامس

 :النظري اإلطار-8

القيم الدفترية لألصول عن القيم السوقية عمى  انخفاض احتمالالتحفظ المحاسبي ىو :مفيوم التحفظ المحاسبي
وجاء في ممحق  متحفظة، وبناء عمى ذلك فإن محاسبة التكمفة التاريخية ُتَعد  (5002)ابوالخير،المدى الطويل

المفاىيم  الصادر عن مجمس معايير المحاسبة المالية ضمن مشروع اإلطار الفكري لممحاسبة المالية تعريف 
الشركة ، ويرى الباحث أن طول الفترة  دارةإ أنو وسيمة لمتعامل مع حاالت عدم التأكد التي تواجولمتحفظ المحاسبي ب

االختالف عمى تعريف لو : وىو األخذ في الحسبان  إلىالزمنية التي نعمميا عن التحفظ المحاسبي ال يحتاج األمر 
انخفاض  إلىامل المحاسبية مما يؤدى دون األرباح المحتممة وذلك عمى جميع العو الحدوث الخسائر المحتممة 

 . لتمك االصول القيمة الدفترية لألصول عن القيمة السوقية

 أنـواع التحفظ المحاسبي:

وىو يعتمد عمى التنبؤ بوقوع أحداث معينة واألمثمة عمى ذلك  ىناك نوعين من التحفظ اوليما التحفظ الشرطي     
، وصافي القيمة القابمة 5سياسة التكمفة أو صافي القيمة القابمة لمتحقق كما جاء في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ليف الضرورية لمتحقق ىي السعر المقدر لمبيع في سياق النشاط العادي مطروحا منو التكاليف المقدرة لإلكمال والتكا
المقدرة إلتمام عممية البيع، يمكن أن تكون تكمفة المخزون غير مستردة إذا كان المخزون تالف، أو متقادم، أو إذا 
كان سعر بيعو متدنيًا. كما يمكن أن تكون تكمفة المخزون غير مستردة إذا ارتفعت التكمفة المقدرة لإلتمام أو التكمفة 

ن تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابمة لمتحقق التي ىي أقل من التكمفة متفقة المستيدفة لتنفيذ البيع.   إ
مع وجية النظر القائمة بعدم إظيار الموجودات بقيمة أكبر من القيمة المتوقعة من بيعيا أو استخداميا. تعتمد 

لقيمة المتوقع تحققيا لمبضاعة في وقت تقديرات صافي القيمة القابمة لمتحقق عمى أكثر األدلة الموثقة والمتوفرة عن ا
التقدير.    كما تأخذ تقديرات صافي القيمة القابمة لمتحقق في الحسبان الغرض الذي تم من أجمو حيازة المخزون، 
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فعمى سبيل المثال فإن صافي القيمة القابمة لمتحقق لكمية من المخزون محتجزة لموفاء بعقد بيع ثابت أو عقد خدمة 
ذا كان عقد البيع يغطي جزءا من المخزون المحتفظ بيا فإن صافي القيمة القابمة لمتحقق يعتمد عمى س عر العقد. وا 

لباقي المخزون يكون عمى أساس األسعار العامة لمبيع. قد تنشأ مخصصات أو مطموبات محتممة من عقود البيع 
ذه المخصصات أو المطموبات إذا كانت تغطي جزءا من المخزون المحتفظ بيا أو من عقود الشراء. مثل ى

. وعادة تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابمة لمتحقق عمى 23المحتممة تم عالجيا من خالل المعيار 
أساس كل عنصر من العناصر عمى حدة. وفي بعض الظروف قد يكون من األفضل اتباع ذلك عمى أساس تجميع 

في حالة األصناف المتعمقة بنفس خط اإلنتاج ذات األغراض  العناصر المتشابية أو المترابطة، ويكون ذلك
واالستخدامات المتشابو والتي تنتج وتسوق من نفس المنطقة الجغرافية، وأنو ال يمكن تقييميا عمميا بشكل مستقل 

( أي ال يتوقف عمى حدوث 5002ثانييما التحفظ غير الشرطي )خميل، عن أصناف أخرى في ذلك الخط اإلنتاجي،
ع معينة واألمثمة عمى ذلك السياسات المحاسبية المتحفظة إلىالك األصول الثابتة بطريقة اإلىالك المعجل، وقائ

تباع التكمفة التاريخية في تقييم األصول مما يترتب عميو انخفاض في  واالعتراف الفوري لتكاليف البحوث والتطوير وا 
نوعين من التحفظ المحاسبي وذلك ألن كل منيما  قيمة صافي األصول، ويرى الباحث ليس ىناك ُبد من تحديد

 يؤديان إلى نفس النتيجة وىي تخفيض الربح.

 أىمية التحفظ المحاسبي:  

 خالقيةغير األناقشت الجمعية األمريكية لممحاسبة أىمية التحفظ المحاسبي لمتعويض عن الممارسات المحاسبية    
أن التحفظ المحاسبي  إلىل )حقوق الممكية(. وأشارت الجمعية التي تتبعيا اإلدارة في التقرير عن صافي األصو 

يكية ُتعد من أكثر الدول تحفظًا ألخرى، وأن الواليات المتحدة األمر بالدول الغربية عن امحاسبية البيئة اليختمف من 
 حماية لممستثمرين. عمى أن التحفظ المحاسبي يوفر في إعداد التقارير المالية، وأكدت 

 المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي:العوامل 

 -(: 5002،، الجارحي5000)حمدان، وىيىناك مجموعة من العوامل والتي تؤثر عمى التحفظ المحاسبي 

 التنظيم المحاسبي - 0

 درجة كفاءة سوق المال- 5

 النظام القضائي - 2

 الحوكمة:مفيوم 

ىي مجموعة من العالقات التعاقدية  إن الحوكمةيمكن القول بناء عمى ما تم استنباطو من الدراسات السابقة    
التي تربط بين إدارة الشركة والمساىمين وأصحاب المصالح فييا، وذلك عن طريق األساليب التي تستخدم إلدارة 
الشركة وتوجيو أعماليا لضمان تطوير األداء واإلفصاح والشفافية وتعظيم فائدة المساىمين عمي المي الطويل 

 مصالح األطراف األخرى.اعاة ومر 
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 مبادئ الحوكمة:

 تضمن تقرير كادبوري عدة مبادئ لمحوكمة أىميا:

  عمى الشركات تكوين عدد من المجان لمساعدة مجمس اإلدارة مثل لجنة المراجعة الداخمية ولجنة
 التعويضات ولجنة تعيين أعضاء مجمس اإلدارة.

  التنفيذيين.األقل ثالثة أعضاء من غير  عمىأن يتضمن مجمس اإلدارة 
 .فصل رئيس مجمس اإلدارة عن رئيس اإلدارة التنفيذية 

كما حددت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية المبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات وىي تتفق مع متغيرات الدراسة 
 الحالية وىي:

 .حماية حقوق المساىمين 
 .المعاممة المتكافئة لممساىمين 
 فصاح والشفافية.اإل 
 .دور أصحاب المصالح 
 .مسئوليات مجمس اإلدارة 

 الركائز األساسية لمحوكمة:

 .إدارة المخاطر 
 .توفير بيئة رقابية مالئمة 
 .اإلفصاح والشفافية 
 .دافعية اإلدارة 

 : العالقة بين الحوكمة والتحفظ المحاسبي

المحاسبي فوجود نظام حوكمة جيد وممزم  تعتبر حوكمة الشركات من العوامل التي تؤثر في درجة التحفظ 
يعنى المزيد من التدخل واإلشراف من جانب المساىمين والجمعيات العمومية عمى مجالس اإلدارة وأجيزتيا التنفيذية 
من أجل الحد من الفساد المالي واالنحراف اإلداري، وعمى ذلك يمكن القول إن مركز اىتمام حوكمة الشركات ىو 

ي الشركة والذي يحاول تخفيض مستوى تجذر اإلدارة في التالعب بإدارة األرباح والبعد عن التحفظ سموك اإلدارة ف
أن الحوكمة ترتبط إيجابيًا بالتحفظ  ما جاء في نتائج الدراسات السابقة_ عمى بناء-الباحثويعتقد  المحاسبي.

تطبيق مستوي عال من التحفظ  عمىفكمما زادت فعالية آليات حوكمة الشركات كمما زاد الطمب المحاسبي، 
ولكن ال يستطيع الباحث أن يتوقع درجة العالقة بين تمك اآلليات والتحفظ المحاسبي ىل ىي قوية أم  المحاسبي،

ولتحقيق مستوى جيد من درجة التحفظ المحاسبي بفعل متوسطة أم ضعيفة ىذا ما ستكشف عنو الدراسة الميدانية. 
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ومي لمديري الشركات ومؤسسة إيرنست بوضع الوصايا العشر التالية: )عدنان حيدر حوكمة الشركات قام االتحاد الق
 (5003درويش، 

التفكير في إضافة أشخاص خارجيين مستقمين لملء الفجوات في الخبرة ولضمان إشراف أكثر استقالاًل عمى - 0
 اتخاذ القرارات في مجمس اإلدارة.

في جميع مراحل تطور المنشأة في إنشاء لجنة دائمة لممراجعة أو لجنة دائمة لتحديد المرتبات  التفكير- 5
ضرورة الموازنة بين التركيز  - 2والترشيحات أو كل ىذه المجان لمتركيز بشكل أكبر عمى تمك الموضوعات. 

خاطر والموارد البشرية وتداول عمى التخطيط االستراتيجي واإلشراف القوى عمى النواحي الرئيسية مثل إدارة الم
 اإلدارية.المناصب 

آلية يمكن عن طريقيا تحديد االختصاصات والسمطات التي يحتاج إلييا مجمس اإلدارة والتأكد من  وضع- 2
 عمييا.حصول المجمس 

النزاىة والخبرة في  ذويالبحث عن أعضاء جدد لمجمس اإلدارة بجب السعي إلى ضم مرشحين من  عند- 2
 القوية.ة واالتصاالت الصناع

إرشادات لمعمل في مجمس اإلدارة مع التأكد من قيام أعضاء مجمس اإلدارة المحتممين بتخصيص الوقت  وضع- 6
 المجمس.الالزم لمعمل في 

 لالجتماعات.درجة األداء عن طريق زيادة عدد االجتماعات وزيادة الوقت المخصص لإلعداد  زيادة- 3

 اإلدارة.عمى المعمومات ولكن مع التركيز في الوقت نفسو عمى ىيكل وآليات عمل مجمس  التركيز- 2

في تحديد مستوى معين كحد أدنى لممكية أعضاء مجمس اإلدارة من أسيم المنشأة لتحقيق قدر أكبر من  التفكير- 2
 وأصحابيا.التوازن بين مصالحيم ومصمحة الشركة 

الحساسية يتناسب مع مستوى نضج الشركة والبحث عن الحمول األفضل  الوصايا السابقة بقدر من إتباع-00
 الشركة.مالءمة لمرحمة الحياة التي بمغتيا 

لتحقيق مستوي جيد من درجة التحفظ -بتحميل تمك الوصايا نجد أنيا تركز عمى مجموعة من المتغيرات   
كافية وضمان حقوق المساىمين، وىي ذات  وىي وجود لجنة مراجعة واستقاللية مجمس اإلدارة ومعمومات-المحاسبي

 في الدراسة الحالية.  ومدي وجود عالقة مع التحفظ المحاسبي المتغيرات التي سوف يقوم الباحث باختبارىا
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 الدراسة الميدانية:-9

اختبار فروض البحث وذلك من خالل تحميل البيانات التي قام الباحث بجمعيا  إلىتيدف الدراسة الميدانية  
 -ما يمي:  إلىبواسطة قائمة االستقصاء، وتحقيقًا ليذا اليدف سوف تنقسم الدراسة في ىذا المبحث 

 
 :متغيرات الدراسة وقياسيا 2/1
تعتمد الدراسة عمي مجموعة من المتغيرات: المتغير التابع وىو التحفظ المحاسبي ويتم قياسو عن طريق بيانات  

 Beaver and Ryan, 2000 )باستخدام المقياس الذى قدمو  5002فعمية لمقوائم المالية لعام 
)(Givoly,D,2007 ) ) نسبة القيمة الدفترية لصافى  ىإلوىو نسبة القيمة السوقية لصافى األصول ) حقوق الممكية

ذا قمت عن  األصول ) حقوق الممكية ( وكمما زادت ىذه النسبة عن الواحد الصحيح كمما دلت عمى زيادة التحفظ وا 
القوائم المنشورة . اما المتغيرات المستقمة وىي والتي تتمثل في  فيالواحد الصحيح داللة عمى عدم وجود تحفظ 

حوكمة الشركات وىي الشفافيـة واإلفصــاح وحقـــوق المساىمـين واستقالل مجمس اإلدارة وأصحاب المصالح  آليات
 مجموعة من العناصر )مذكورة في مالحق البحث( تم قياس ىذه المتغيرات باستخدام األخرى ولجنة المراجعــة،

التحفظ المحاسبي. ويتمثل قياس متغيرات الدراسة  عكس األىمية النسبية التي تمعبيا ىذه المتغيرات في التأثير عمىت
وكذلك عن طريق التجميع اليدوي لتمك المتغيرات من التقارير  نقاط ةالخمسذو  في مقياس ليكرت الدرجيالمستقمة 

 السنوية لمجالس إدارة الشركات. 
 : مجتمع وعينة الدراسة:9/2

)يبمغ إجمالي تمك الشركات الشركات المساىمة السعودية المسجمة بسوق األوراق المالية يتكون مجتمع الدراسة من 
ليصبح المجتمع  شركة 25وعددىم -لطبيعتيم الخاصة نظراً -شركة وبعد استبعاد البنوك وشركات التأمين 022
كونيا من الشركات شركة وذلك ل 52وقد قام الباحث باختيار عدد  (.5002شركة )دليل الشركات السعودية،  000

( تمك الشركات ومقياس 0رقم )لمقياس نسبة القيمة السوقية الي القيمة الدفترية ويوضح الجدول  وفقاً  األعمى تحفظاً 
 التحفظ لكل منيا:
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 ( الشركات محل الدراسة ومقياس التحفظ ليا0جدول رقم ) 
 

 

قائمة االستقصاء كأداة لمحصول عمى البيانات  ولىأداتين : األداة األ الباحث استخدم الدراسة:: أداة 9/3
دراكات الالزمة الختبار صحة أو عدم صحة فروض البحث، وتم استخدام مقياس ليكرت ذو خمس نقاط لتحويل اإل

الرئيسية وعناصرىا  حوكمة الشركات آلياتوىي تمثل  ةفقر  22صور كمية، وتضمنت القائمة  إلىالوصفية 
 وبالتالي 52وعددىا  كل شركة عمىقوائم  00، وتم توزيع القائمة عمى أفراد عينة الدراسة وتم توزيع التفصيمية

عمي التحفظ المحاسبي،  التأثيروذلك لمتعرف عمي اىم تمك العناصر في  ( قائمة استقصاء520)يصبح عدد القوائم
 اتلس إدار امن التقارير السنوية الموجودة في تقارير مج والثانية تم تجميع المتغيرات الخاصة بالحوكمة يدوياً 

 .الموجودة في قاعدة بيانات تمك الشركات الشركات محل الدراسة

 

 

 

َسبت انقيًت انسىقيت نهذفخريت  انشركبث انسعىديت

 )يقيبس انخذفظ(

 1.1 اإلدسبء نهخًُيت

 8.90 انكببالث انسعىديت

 1.13 رابغ نهخكرير

 3.13 انسعىديت نهصُبعبث األسبسيت

 8.13 انسعىديت نهخذيبث انصُبعيت

 1.13 انسعىديت انعبنًيت نهبخروكيًبويبث

 8.09 اعًبر انًذيُت االقخصبديت

 8.99 انسعىديت نهصُبعبث انًخطىرة

 1.01 كيبٌ انسعىديت نهبخروكيًبويبث

 8.00 ًَبء نهكيًبويبث

 0..1 االحصبالث انًخُقهت انسعىديت

 1.39 أسًُج انجىف

 1.11 انسعىديت نهكهرببء

 1.10 انخعذيٍ انعربيت انسعىديت

 1.99 انصذراء نهبخروكيًبويبث

 1.30 انصُبعيانًجًىعت انسعىديت نالسخثًبر 

 8.10 انعقبريدار األركبٌ نهخطىير 

 1.13 يُبع انىطُيت نهبخروكيًبويبث

 9.81 نألسًبكانسعىديت 

 3.10 انًخقذيت نهبخروكيًبويبث

 1.100 االحصبالث انسعىديت

 1.93 اَعبو انذونيت انقببضت

 8.99 يصرف انًُبء

 3.31 انًخىسظ وانخهيج

 1.00 انًصبفي انعربيت انسعىديت
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 : أسموب جمع البيانات:9/4
الشخصية في جمع بيانات الدراسة، وتم توزيع القوائم عمى عينة  تم استخدام أسموب البريد االلكتروني والمقابالت

الدراسة، وترك الباحث فرصة ليم الستكمال ىذه القوائم لحين جمعيا، وتم فحص وتحميل االستقصاء لتحديد الردود 
 -(: 5الصادقة، وكانت نتيجة الفحص في الجدول رقم )

 ( عينة الدراسة ودرجة االستجابة5جدول رقم )     

فئبث 

 انذراست

عذد انقىائى 

 انًىزعت

عذد انقىائى 

 انًسخبعذة

عذد انقىائى 

 هًتانًسخ

 انقىائى انصبنذت نهخذهيم

 انعذد
َسبت 

 االسخجببت

 %08 388 388 8. 3.8 اإلدارة  

  

% وىذه نسبة كافية يمكن االعتماد 20( اتضح أن نسبة االستجابة الكمية 5من خالل الجدول رقم )
 إجراء التحميل اإلحصائي.عمييا في 

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة:9/5

لقد خضعت بيانات قوائم االستقصاء لمتحميل اإلحصائي الكمي المتعدد المستويات باستخدام برنامج  
(SPSS V.19 :حيث تم تحديد األدوات اإلحصائية الالزمة والمالئمة كالتالي ) 

 معاممي الثبات والصدق. -0
المركزية والتي ُيمثميا الوسط الحسابي واستخدم لمحصول عمى متوسط اإلجابات عن أسئمة مقاييس النزعة  -5

قائمة االستقصاء، واالنحراف المعياري والذي يعبر عن مقدار تشتت القيم عن وسطيا الحسابي. والنسبة 
لمقياس المئوية لموسط الحسابي )األىمية النسبية( وىي الوسط الحسابي منسوب إليو القيمة العظمى 

ليكرت ويستخدم لمتعبير عن الوسط الحسابي بنسبة مئوية، ويكون العنصر مقبول إذا حاز عمى نسبة 
 %.60أعمى من 

لمعينة الواحدة ويستخدم الختبار فرضية تتعمق بالوسط الحسابي، وتم االعتماد عمى برنامج  Tاختبار  -2
(SPSS V.19 في احتساب قيمة )t  0.02عمى مستوى الداللة )المعنوية( اإلحصائية، كما تم االعتماد 

 كان البديل إذانرفض فرض العدم ونقبل الفرض عمى أنو أساس لقبول الفرضيات أو رفضيا حيث 
قبول فرض ويتم  وىذا يعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية، أو تساوييا 0.02من  قلأ tمستوي داللة

، مما يعني عدم وجود عالقة ذات داللة 0.02من  كبرأ tإذا كانت داللة  العدم ورفض الفرض البديل
 إحصائية.

أسموب االنحدار الختبار العالقة بين المتغير التابع المتمثل في التحفظ المحاسبي والمتغيرات المستقمة  -2
المتمثمة في الشفافيـة واإلفصــاح وحقـــوق المساىمـين واستقالل مجمس اإلدارة وأصحاب المصالح األخرى 

 ــة.ولجنة المراجع
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( نتيجة تطبيق 2ولقد تم التأكد من صدق وثبات أسئمة قائمة االستقصاء، حيث يوضح الجدول رقم )
كرونباخ لقياس ثبات المستوى واالتساق الداخمي لقائمة االستقصاء، حيث بمغت قيمة ألفا اإلجمالية  ألفا معادلة

α0.3256 كما أن قيمة ألفا 60وىي نسبة جيدة لكونيا أعمى من النسبة المقبولة  0.25، وبمغ معامل الصدق ،%
 (: 2%، وىذا ما يوضحو الجدول رقم )60ومعامل الصدق بالنسبة لكل عنصر عمى حده أعمى من النسبة المقبولة 

 

 (: معامل الصدق والثباث3جدول رقم )         

 اثانًخغير انعُصر

 عذد انفقراث
يعبيم 

 (αانثببث )

يعبيم 

 انصذق

Validity 

 8.008 8.083 3 انشفبفيـت واإلفصــبح 1

 .8.03 8.018 0 دقىق انًسبهًيٍ 3

 .8.01 8.008 10 اسخقالل يجهس اإلدارة 1

 8.038 8.011 1 أصذبة انًصبنخ األخري 3

 8.038 .8.08 3 نجُت انًراجعت .

 8.03 8.0.31 .1  اجًبني

 

 نتائج اختبارات الفروض: 9/6
يوضح الباحث فيما يمي نتائج الدراسة الميدانية التي تم التوصل الييا ونتائج اختبارات الفروض مستخدما  

 األساليب اإلحصائية السابق ذكرىا.
 :عن طريق اختبار الفروض الفرعية لرئيسينتيجة اختبار الفرض ا

والتحفظ حوكمة الشركات  آليات" ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  :عميينص ىذا الفرض 
 " المحاسبي

نتيجة الفروض الفرعية المشتقة منو والنتيجة  عمىنتيجة اختبار ىذا الفرض سوف نقوم بالتعرف  عمىولمتعرف 
 اإلجمالية لتمك الفروض تحدد نتيجة الفرض الرئيسي. 

 :االولاختبار نتيجة الفرض الفرعي 

والتحفظ فصاح المحاسبي داللة إحصائية بين الشفافية واإل ارتباط ذاتال توجد عالقة " :ينص ىذا الفرض عمى 
 الفرض  ىذا ( نتيجة اختبار2. ويوضح الجدول رقم )"المحاسبي
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 (: نتيجة اختبار الفرض الفرعي االول2جدول رقم )  

عالقت 

 االرتباط

الشفافيت  االدصاءاث

واالفصاح 

 المذاسبي

التذفظ 

 المذاسبي

معامل 

 االرتباط

245.0 

مستوي  

 الداللت

24220 

 05 العدد 

ي ( وبمقارنتيا بمستو 0.000( ومستوي الداللة )0.225( نالحظ ان معامل االرتباط )2من خالل الجدول رقم )  
من مستوي الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض فرض  أصغرن مستوي الداللة أ( نجد 0.02الداللة االفتراضي )
ذات داللة إحصائية بين الشفافية واالفصاح المحاسبي  متوسطة البديل، أي توجد عالقة ارتباطالعدم ونقبل الفرض 
 (Sabri B,2014في شركات المساىمة السعودية.  وعميو نالحظ اتفاق ىذه النتيجة مع دراسة ) والتحفظ المحاسبي

فصاح تكون عال من الشفافية واإللدييا مستوي وىذا يعني ان الشركات عندما يكون  (Khlid,et al,2015ودراسة )
 السياسات المحاسبية التي تتبعيا الشركة متحفظة في تقديرات تمك السياسات.

 :الثانياختبار نتيجة الفرض الفرعي 

 ."المحاسبيوالتحفظ بين حقوق المساىمين ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية " :ينص ىذا الفرض عمى 
 ( نتيجة اختبار ىذا الفرض 2ويوضح الجدول رقم )

 الثاني(: نتيجة اختبار الفرض الفرعي 2جدول رقم )    

 دقوق المساهمين اإلدصاءاث عالقت االرتباط

 24800 معامل االرتباط التذفظ المذاسبي

 242.8 مستوي الداللت 

 05 العدد 

( وبمقارنتيا 0.022الداللة )( ومستوي 0.555( نالحظ ان معامل االرتباط )2من خالل الجدول رقم )  
( نجد ان مستوي الداللة أصغر من مستوي الداللة االفتراضي وبالتالي 0.02بمستوي الداللة االفتراضي )

حقوق ذات داللة إحصائية بين قوية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل، أي توجد عالقة ارتباط 
دراسة سعودية.  وعميو نالحظ اتفاق ىذه النتيجة مع في شركات المساىمة ال والتحفظ المحاسبي المساىمين

(MarciukaityteD, 2006وىذا )  متحفظة.الالسياسات المحاسبية المستثمرين يفضمون يعني ان 
 اختبار نتيجة الفرض الفرعي الثالث:

والتحفظ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين استقالل مجمس اإلدارة " :ينص ىذا الفرض عمى 
 ( نتيجة اختبار ىذا الفرض.6رقم ) . ويوضح الجدول"المحاسبي
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 :(: نتيجة اختبار الفرض الفرعي الثالث6جدول رقم )  

 استقالل مجلس اإلدارة االدصاءاث عالقت االرتباط

 24635 معامل االرتباط التذفظ المذاسبي

 24222 مستوي الداللت 

 05 العدد 

( وبمقارنتيا بمستوي 0.000( ومستوي الداللة )0.622نالحظ ان معامل االرتباط ) (6من خالل الجدول رقم )  
( نجد ان مستوي الداللة أصغر من مستوي الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض فرض 0.02الداللة االفتراضي )

مس اإلدارة ذات داللة إحصائية بين استقالل مج متوسطة العدم ونقبل الفرض البديل، أي توجد عالقة ارتباط
 Ahmedandدراسة )في شركات المساىمة السعودية.  وعميو نالحظ اتفاق ىذه النتيجة مع  والتحفظ المحاسبي

Duellman, 2007   )  تتبعاإلدارة من استقالل مجمس ن الشركات عندما يكون لدييا مستوي أوىذا يعني 
 .سياسات محاسبية متحفظة

 اختبار نتيجة الفرض الفرعي الرابع:

والتحفظ صحاب المصالح األخرى أال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين " :ينص ىذا الفرض عمى 
 ( نتيجة اختبار ىذا الفرض 3. ويوضح الجدول رقم )"المحاسبي

 (: نتيجة اختبار الفرض الفرعي الرابع3جدول رقم )   

عالقت 

 االرتباط

اصذاب  االدصاءاث

المصالخ 

 األخرى

التذفظ 

 المذاسبي

معامل 

 االرتباط

24008 

مستوي  

 الداللت

24220 

 05 العدد 

( وبمقارنتيا بمستوي 0.003ومستوي الداللة )( 0.002نالحظ ان معامل االرتباط )( 3من خالل الجدول رقم )
( نجد ان مستوي الداللة أصغر من مستوي الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض فرض 0.02الداللة االفتراضي )

ذات داللة إحصائية بين أصحاب المصالح األخرى ضعيفة العدم ونقبل الفرض البديل، أي توجد عالقة ارتباط 
ات المساىمة السعودية. وىذا يعني ان متغيرات أصحاب المصالح األخرى المتمثمة في شرك والتحفظ المحاسبي

تيتم  ،نسبة التعامل مع تمك األطراف ،األطراف ذوي العالقة األخرى، أسماءفي نسبة الممكية مع الشركات 
ئنين المحاسبي يحمي الدا . فالتحفظمن عدمو سياسات محاسبية متحفظةالشركة اتباع  بدرجة ضعيفة بمدي

 (5005وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )شاىين، األخرى.وحقوق اصحاب المصالح 
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 اختبار نتيجة الفرض الفرعي الخامس:

. "والتحفظ المحاسبي المراجعة وجود لجنة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين" :ينص ىذا الفرض عمى 
 ( نتيجة اختبار ىذا الفرض 2ويوضح الجدول رقم )

 (: نتيجة اختبار الفرض الفرعي الخامس2جدول رقم )    

 لجنت المراجعت االدصاءاث عالقت االرتباط

 24035 معامل االرتباط التذفظ المذاسبي

 24222 مستوي الداللت 

 05 العدد 

بمستوي ( وبمقارنتيا 0.000( ومستوي الداللة )0.322ن معامل االرتباط )أ( نالحظ 2من خالل الجدول رقم )
( نجد ان مستوي الداللة أصغر من مستوي الداللة االفتراضي وبالتالي نرفض فرض 0.02الداللة االفتراضي )

والتحفظ ذات داللة إحصائية بين وجود لجنة المراجعة  قوية العدم ونقبل الفرض البديل، أي توجد عالقة ارتباط
 Krishman andفق مع ما انتيت اليو دراسة )ه النتيجة تتفي شركات المساىمة السعودية. وىذ المحاسبي

Visvamathan, 2008 )( ودراسة(Mahdi and Sina,2015 بين استقالل لجنة  ايجابية وجود عالقة إلى
ويمكن تفسير ذلك بان وجود لجان مراجعة قوية ومراجع حسابات  المحاسبي.المراجعة بالشركة ودرجة التحفظ 

 .ذو خبرة عالية يساعد عمى التحفظ المحاسبي
 الفرض الرئيسي وىو اختبار تقود إلي نتيجةوبالتالي النتيجة النيائية الختبارات الفروض الخمسة الفرعية   

 حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي لياتآبين  )بدرجات متفاوتة ما بين ضعيف ومتوسط وقوي( ىناك ارتباط
 السعودية.الشركات المساىمة في 

 

 النتائج والمناقشة:-11

التي تم االعتماد عمييا لمحد من الصراع بين اإلدارة واألطراف األخرى  لياتأحد اآلالتحفظ المحاسبي  يعتبر -0
 وتحقيق التوازن بين المصالح.

ويفتح  المنشورة،عمي جودة التقارير المالية  غير ايجابيدرجة التحفظ المحاسبي لو مردود  تقميلفي  المبالغة -5
لو العديد من الجوانب اإليجابية لتالعب اإلدارة ولكن في المقابل فالتطبيق الجيد لمتحفظ المحاسبي  المجال
 من المستثمرينلكل  حمايةوتحقيق مصداقية لمتقارير المالية، ويحقق ال سموك اإلدارة النفعييد يمنيا تق

 والدائنين وأصحاب المصالح األخرى.
 من الشفافية في التقارير المالية. درجة عاليةعدم تماثل المعمومات وتحقيقو  منالتحفظ المحاسبي  يقمل -2
 .األخرىبالمقارنة بالدول العربية  تحقق الشركات المساىمة السعودية درجة عالية من التحفظ المحاسبي -2
 التقارير المالية من خالل التحفظ المحاسبي.الغش في حوكمة الشركات تمنع  -2
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أىمية ىي: كبر حجم  لياتىذه اآل وأكثرالشركات التي تطبق الحوكمة سياسات محاسبية متحفظة تطبق  -6
مجمس اإلدارة، استقاللية مجمس اإلدارة، لجان مراجعة مستقمة، مستوي خبرة المراجع، الفصل بين منصب 

 رئيس مجمس اإلدارة والمدير العام لمشركة المستوي المرتفع لمشفافية واالفصاح.
متفاوتة  )بدرجاتجابية ط إيرفض الفرض العدمي الرئيسي وقبول الفرض البديل وىذا يعني ىناك عالقة ارتبا -3

 .حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي آليات وقوي( بينما بين ضعيف ومتوسط 
بين الشفافيـة  متوسطة رفض الفرض الفرعي األول وقبول الفرض البديل وىذا يعني ىناك عالقة ارتباط -2

 .والتحفظ المحاسبيواإلفصــاح 
بين حقـــوق المساىمـين  قويةوىذا يعني ىناك عالقة ارتباط رفض الفرض الفرعي الثاني وقبول الفرض البديل  -2

 .والتحفظ المحاسبي
بين استقالل  متوسطةرفض الفرض الفرعي الثالث وقبول الفرض البديل وىذا يعني ىناك عالقة ارتباط  -00

 .والتحفظ المحاسبيمجمس اإلدارة 
بين أصحاب  ضعيفةرفض الفرض الفرعي الرابع وقبول الفرض البديل وىذا يعني ىناك عالقة ارتباط  -00

 .والتحفظ المحاسبيالمصالح األخرى 
لجنة المراجعــة بين  قويةرفض الفرض الفرعي الخامس وقبول الفرض البديل وىذا يعني ىناك عالقة ارتباط  -05

 .والتحفظ المحاسبي
السابقة يمكن القول بوجود تأثير إيجابي لمحوكمة عمى التحفظ المحاسبي ومن ثم بناء عمى نتائج الفروض  -02

الشفافية عمى كمية اإلفصاح في سوق المال السعودي ومن ثم عمى قدرة التقارير المالية عمى تحقيق 
 خصائص جودة المعمومات.و 

 يمي: من خالل ما توصل اليو الباحث من نتائج يوصي الباحث بما

جراء مزيد من الدراسات لقياس مستوي التحفظ المحاسبي بالسوق المنظمات المينية والباحثين إ عمى -0
 المردود اإليجابي والسمبي لمتحفظ المحاسبي وكيفية الحد من نتائجو السمبية والوقوف عمىالسعودي، 

لمعايير في المممكة ىناك تحول لتمك ا المعايير الدولية لمتقارير المالية وخصوصاً  تطمبووالمقارنة بما 
 .العربية السعودية

المنظمات المينية وضع إرشادات وقواعد واضحة حول تطبيقات التحفظ المحاسبي بالممارسة  عمى -5
 السعودية. وذلك لمحد من التالعب باألرقام المحاسبية. يجب ان تمتزم بيا الشركات المحاسبية، والتي

اإلفصاح عن سياسات التحفظ المستخدمة في تقاريرىا المالية إلزام الشركات المساىمة السعودية بضرورة  -2
 .لمعايير المحاسبة الدولية تدعيماً  ومبررات االستخدام

وكمة لما ليا من مردود إيجابي لمحد من التالعب في درجة التحفظ الح آليات وتفعيل عمى الشركات تقوية -2
 .في الشركات المساىمة السعودية المحاسبي

تقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لعمادة البحث العممي بجامعة الممك فيصل ي شكر وتقدير:-11
 .060003رقم  لدعميا المادي والمعنوي لمبحث
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 المراجع:-12

 مراجع بالمغة العربية:أوال:

المنظور المعاصر لمتحفظ المحاسبي بالتطبيق عمى الشركات المتداولة في  ،5002أبو الخير، مدثر طو،  -
 .23 – 0سوق األسيم المصرية، التجارة والتمويل، كمية التجارة، جامعة طنطا، العدد األول، ص 

. سياســات الــتحفظ المحاســبي فــي الفكــر المحاســبي المعاصــر ومــدى تأثيرىا 5000أبوبكر، زمزم أحمد. -
المصرية، رسالة ماجستير المستثمرين في سوق األوراق المالية  عمي جودة التقارير المحاسبية وقرارات

دارة األعمال، جامعة حموان.  غير منشورة، كمية التجارة وا 
.أثر االزمات المالية عمي دعم سياسة التحفظ المحاسبي: دراسة في 5002اقبال، عمر ومأمون القضاة. -

( 2)52النسانية( المجمد مساىمة االردنية، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموم االشركات الصناعية ال
 .250-222ص

.مدي فعالية لجان المراجعة وكفاية مستوي التحفظ المحاسبي في القوائم 5005بياري، ىشام فاروق.إلا -
طنطا، العدد  التجارة والتمويل، جامعة (، مجمةشركات المساىمة المصرية عمىالمالية )دراسة تطبيقية 

 .055-22الثاني، ص
. محددات التحفظ المحاسبي وأثره عمى جودة المعمومات 5005األورفمي، أسماء قحطان محمد نشات. -

 المحاسبية: دراسة نظرية وتطبيقية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التجارة، جامعة طنطا.
الحد من االثار السمبية لالزمة المالية .دور التحفظ المحاسبي في 5002الجارحي، ىاني عبدة خميل. -

 .63-22، ص022العالمية مجمة ادارة االعمال، القاىرة، ع
.التحفظ المحاسبي عند اعداد التقارير المالية لمشركات المساىمة السعودية: 5002سمطان.السيمي، محمد  -

 .52-3، ص0عدد 06مجمد ،دارية، جامعة الكويتدراسة تطبيقية، المجمة العربية لمعموم اإل
العالقة بين الحاكمية المؤسسية وتوزيعات االرباح وتأثرىا بصعوبات  .5002 .حمدان عالم محمد موسي -

 .20-62(، ص0)00التمويل الخارجي، المجمة االردنية في ادارة االعمال، المجمد
العوامل المؤثرة في درجة التحفظ المحاسبي عند اعداد التقارير  .5005 .عالم محمد موسيحمدان،  -

 .20-55ص (0) 2 المجمد في ادارة االعمال، المالية: دليل من االردن، المجمة االردنية
.تقييم مستوي التحفظ المحاسبي في التقارير المالية وعالقتيا بالحاكمية 5000حمدان، عالم محمد موسي. -

. مجمة جامعة الممك سعود، 5000مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.المؤسسية في الشركات ال
 .522-522( ص5)52مجمد

التأصيل العممي لمفيوم وقياس التحفظ المحاسبي في ضوء . "5002يل، عبد الفتاح أحمد عمى.خم -
نى سويف(، االتجاىات المعاصرة لمفكر المحاسبي، مجمة الدراسات المالية والتجارية، كمية التجارة )فرع ب

 .326 – 320جامعة القاىرة، العدد الثاني، ص 
.العوامل المؤثرة في االبتكار في الشركات الصناعية والخدمية المساىمة العامة 5002زلوم، نضال عمر. -

 .223-232ص (،5)20مجمة دراسات العموم االدارية، المجمد  ،-وجية نظر محاسبية-االردنية 
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. مدى توفر مقومات 5002ة، زىران محمد عمى، صييب توفيق.سناوي، عبد الرؤوف محمد ودراغم -
دارة الشركة دراسة ميدانية من واقع الشركات المساىمة  الحاكمية المؤسسية المتعمقة بتدقيق الحسابات وا 

 .5ع ،00العاممة في فمسطين، المجمة األردنية في إدارة األعمال، مج 
دراسة العالقة بين حوكمة الشركات ودرجة التحفظ المحاسبي في القوائم ، 5000،شاىين، محمد احمد -

سوق االوراق المالية المصرية، المجمة العممية لالقتصاد والتجارة، جامعة  عمىالمالية المنشورة بالتطبيق 
 .232-252عين شمس، العدد الرابع، ص

رسات التحفظ المحاسبي في تأثير مخاطر الدعاوى القضائية عمى مما، 5000،شتيوي، أيمن أحمد -
الشركات المتيمة بالتالعب بالتطبيق عمى سوق األسيم المصرية، مجمة اإلدارة العامة، الرياض، 

 .20 – 0السعودية، المجمد الخمسون، العدد الرابع، سبتمبر، ص 
 .أثر المخاطر السياسية عمى تشكيل درجة التحفظ المحاسبي والمردود5002عبد الوىاب، وائل محمد. -

عمي جودة المعمومات المحاسبية، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية التجارة، جامعة المنصورة، 
 .022-23(، العدد الثاني، ص22مجمد )

دور االستثمار المؤسسي في زيادة درجة التحفظ في القوائم المالية المنشورة: ، 5000،عبيد، إبراىيم السيد -
كات المقيدة في السوق المالية السعودية، الندوة الثانية عشر لتطوير مينة دراسة نظرية وميدانية عمى الشر 
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