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 دليل المصري لحوكمةخصائص مجمس اإلدارة في ضوء قواعد الأثر 
 عمي مستوي التحفظ المحاسبي 6106الشركات  

 )**( دكتور/ عبدالحميد العيسوي محمود                  )*( دكتور/ إبراهيم محمد الطحان
 ممخص:  

 اإلدارة  ػػي ءػػوق القوا ػػد ا ايػػرة مجمػػس أثػػر ائػػا ص إسػػتهد ت هػػلد الدراسػػة التعػػرؼ  مػػي
  مػي ـ6102 الشػركات الئػادر  ػي أسسػطس لحوكمػة المئري يؿبالدل الواردة الشركات لحوكمة
المئػػريةو و ػػد  المسػػاهمة لمشػػركات الماليػػة التقػػارير المحاسػػبي الػػلي تنطػػوي  ميػػ  الػػتحفظ مسػػتوي

الاائػة سيػر  الشػركات مػف شػركة 44مشػاهدة لعػدد 661 وامهػا  أجريػت هػلد الدراسػة  مػي  ينػة
 مػف سػنوات بامػس تقػدر التػي الدراسػة  ترة ؿاال EGX-100 المئري بالمؤشر المالية المدرجة

 لهػػلا لمػػا العينػػة مػػف المػػالي القطػػاع و ػػد إسػػتبعدت هػػلد الدراسػػة ـو 6108  ػػاـ إلػػي ـ6104  ػػاـ
 اإلنحػدار نمػولج و ػد اسػتادمت الدراسػة وبػ  اائػة ولػوا   و ػوانيف محددة ائا ص مف القطاع
تنطوي المحاسبي اللي  التحفظ ويمست  مي اإلدارة مجمس ائا ص أثر إلاتبار المتعدد الاطي

  ال ػة و ػد توئػمت هػلد الدراسػة إلػي وجػود المئػريةو القوا ـ المالية  ػي البي ػة  مي   ممية إ داد
 المئرية المساهمة الشركات  ي المحاسبي التحفظ ومستوي اإلدارة مجمس ائا ص بيف جوهرية
تعمػػػؽ بالائػػػا ص الفر يػػػة و أمػػػا  يمػػػا يـ6102 الشػػػركات لحوكمػػػة المئػػػري الػػػدليؿ إئػػػدار بعػػػد

بػيف حجػـ مجمػس اإلدارة  جوهريػة سيػر سمبية  ال ة الدراسة إلي وجود أشارتلمجمس اإلدارة،  قد 
 بػػػيف اسػػػتقالؿ مجمػػػس اإلدارة؛ ؛ بينمػػػا توجػػػد  ال ػػػة إيجابيػػػة جوهريػػػةالمحاسػػػبي الػػػتحفظ ومسػػػتوي
 ومسػػتوي لي لمشػػركةالتنفيػػ المػػدير أو المنتػػدب والعءػػو اإلدارة مجمػػس ر ػػيس وظيفتػػي بػػيف الفئػػؿ
أشارت الدراسة إلي  ؛  ي حيف ممية إنتاج المعمومات المالية  مي  تنطوي المحاسبي اللي التحفظ

مستوي التحفظ المحاسبي و  تنوع مجمس اإلدارة و قًا لمجنس وجود  ال ة إيجابية سير جوهرية بيف
 القوا ـ المالية لمشركات المساهمة المئريةو   مي اللي تنطوي 

 :ات المفتاحيةالكمم
 ؛ـ6102 الشػػػركات لحوكمػػػة المئػػػري حوكمػػػة الشػػػركات؛ الػػػدليؿ ؛اإلدارة مجمػػػس ائػػػا ص

 والمحاسبي التحفظ
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The effect of the characteristics of the Board of Directors in light of 

the rules of the Egyptian Code to Corporate Governance 2016 on the 

level of accounting conservatism 
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Abstract: 
This study aimed to identify the impact of the characteristics of the board 

of directors in light of the recent rules of corporate governance contained in the 

Egyptian Code to Corporate Governance issued in august 2016 on the level of 

the accounting conservatism that is included in the financial reports of Egyptian 

corporations. This study was conducted on a sample of 220 observations of 44 

non-financial private companies listed in the Egyptian index EGX-100 during 

the study period, which is estimated at five years from 2014 to 2018. This study 

excluded the financial sector from the sample because of this sector's specific 

characteristics and laws and regulations of its own. The study used the multiple 

linear regression model to test the effect of the characteristics of the board of 

directors on the level of accounting conservatism that is involved in preparing 

financial statements in the Egyptian environment. This study indicated that 

there is a significant relationship between the characteristics of the board of 

directors and the level of accounting conservatism in Egyptian corporations 

after the issuance of the Egyptian Code to Corporate Governance 2016. As for 

the sub-characteristics of the board of directors, the study indicated that there is 

a non-significant negative relationship between the size of the board of 

directors and the level of accounting conservatism; while there is a significant 

positive relationship between the independence of the board of directors; the 

separation between the positions of the Chairman and the managing director or 

CEO of the company and the level of accounting conservatism involved in the 

process of producing financial information; while the study indicated a positive 

relationship that is not significant between the board’s diversity according to 

gender and the level of accounting conservatism implied by the financial 

statements of Egyptian corporations. 

Keywords: 
The characteristics of the Board of Directors (CBD); Corporate 

Governance (CG); Egyptian Code to Corporate Governance 2016;  Accounting 

conservatism (AC). 
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 Introduction :مقدمة 0/0
دارتهػػا والوكيػػؿا  ػػد نػػتم  نػػ  العديػػد مػػف المشػػاكؿ  إف الفئػػؿ بػػيف ممكيػػة الشػػركة وا ئػػيؿا وال

إمكانيػة  والتػي مػف أهمهػا، (Jacoby et al, 2019)لتي حاولت نظرية الوكالػة تقػديـ تفسػير لهػا ا
دارة الشػركة مقارنػًة بالمعمومػات  وئوؿ المػديريف لقػدر أكبػر مػف المعمومػات بائػوص  مميػات وال

ا طػػراؼ أئػػحاب المئػػمحة،  ػػي الو ػػت الػػلي يتاػػوؼ  يػػ   بػػا يالمتاحػػة لمسػػاهمي الشػػركة أو 
حاب المئمحة مف  ياـ إدارة الشركة بتفءيؿ بدا ؿ القرارات التػي تعظػـ مػف منا عهػا ا طراؼ أئ

اللاتيػػة، حتػػي لػػو كانػػت هػػلد القػػرارات تػػؤثر سػػمبًا  مػػي حقػػوؽ جميػػ  ا طػػراؼ أئػػحاب المئػػمحة 
(Cullinan et al, 2012; once and cavus, 2019) و ا مػر الػلي تطمػب وجػود تليػات

ركة لمنعهػػا مػػف إتاػػال  ػػرارات إنتهاديػػة أو  دوانيػػة مػػف شػػ نها إلحػػاؽ لمر ابػػة  مػػي سػػموؾ إدارة الشػػ
الءػػػرر بحقػػػوؽ جميػػػ  ا طػػػراؼ أئػػػحاب المئػػػمحة، وهػػػلد اهليػػػات هػػػي مػػػا تعػػػارؼ  ميػػػ  ب سػػػـ 

 و(Elston, 2019)"تليات أو  وا د الحوكمة" 
 و مػػي الجانػػب اهاػػر،  قػػد تدايػػد الطمػػب  مػػي الػػتحفظ المحاسػػبي لمعالجػػة مشػػاكؿ الوكالػػة

(Watts, 2003; Ahmed and Duellman, 2007; Khalil et al., 2019) و حيػث يسػا د
 ػدة التحفظ المحاسبي  مي الحد مف اإلنتهادية اإلدارية، وللؾ  ف طريؽ الحد مػف المػد و ات الدا

، وءػػماف الو ػػاق بالػػديوف واإللتدامػػات ا اػػرت، وتافػػيض تكمفػػة لممػػديريف  مػػا حسػػاب المسػػاهميف
 Ball and) ممية مرا بػة العقػود، وتافػيض تكػاليؼ ماػاطر الػد اوت القءػا ية الديف، وتحسيف 

Shivakumar, 2005; Zhang, 2008) والتافيػؼ مػف ماػاطر المعمومػات ،(Francis et 

al., 2013) وديػادة كفػاقة اتسػتثمار ،(Cho and Choi, 2016; Khalil et al., 2019) ،
 مػػالق تبنػػي  و كمػػا أف(Watts, 2003) لشػػركاتوتجنػػب انتقػػادات الجمهػػور  ػػي حالػػة إ ػػالس ا

أ ػػػػؿ  رءػػػػة إل ػػػػادة ت كيػػػػد ا ر ػػػػاـ المحاسػػػػبية  يجعمهػػػػـسياسػػػػات محاسػػػػبية متحفظػػػػة لالمراجعػػػػة 
(DeFond and Zang, 2012) ،و و مػػا النقػػيض مػػف للػػؾ، يوجػػ  منظمػػي ا سػػواؽ الماليػػة

المحاسػبي  ػي الممارسػات  وواءعي معايير التقارير، وا كاديميف إنتقػادات حػادة لمتمسػؾ بػالتحفظ
المحاسبية، بحجة أن   د يؤدي إلا التحيد  ي ا ر اـ المحاسػبية، وبالتػالي تشػوي  التقػارير الماليػة 

(Jackson and Liu, 2010)  و 
 Research Problem :مشكمة البحث -0/6

  نػ  يجػب  مػي البمػداف الناميػة إتبػاع إرشػادات حوكمػةبا Al-ahdal et al., 2020و يجػادؿ
الشػػركات التػػي أ رتهػػػا البمػػداف المتقدمػػػة، وللػػؾ  ف  وا ػػد حوكمػػػة الشػػركات التػػػي تتمتػػ  بالكفػػػاقة 
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والفعاليػػة أئػػبحت  امػػؿ بػػال  ا هميػػة  ػػي البمػػداف الناميػػة بسػػبب ءػػعؼ هيكػػؿ حوكمػػة الشػػركات 
لػػديهاو وبالتػػالي،  ػػ ف تفعيػػؿ حوكمػػة الشػػركات أئػػب  متطمػػب ءػػروري لتحقيػػؽ الشػػفا ية، والتميػػد 

اري، والتئدي لمحاوتت اإلحتياؿ والغش، ا مر اللي يسا د الشركة  مي جػلب المسػتثمريف اإلد
 ,.Elston, 2019; Crisostomo et al)ا جانب وديػادة رأس مالهػاو و ػي هػلا الشػ ف، يجػادؿ 

ب نػػ   ػػي ا سػػواؽ التػػي تتميػػد بحمايػػة  ويػػة لممسػػاهميف،  ػػ ف البي ػػة المؤسسػػية تميػػؿ إلػػا  (2020
حوكمػػػة الشػػػركات بشػػػكؿ أ ءػػػؿ مػػػ  إنافػػػاض مسػػػتوي تباينهػػػا بػػػيف الشػػػركاتو و مػػػا  تعديػػػد نظػػػـ

النقيض مف للؾ،   ف الحماية القانونية الءعيفة يمكف أف تقود إلا ءغوط  مي السػوؽ لتحسػيف 
نظػػػػاـ حوكمػػػػة الشػػػػركات مػػػػف اػػػػالؿ النظػػػػاـ القػػػػانوني أو تشػػػػجي  التبنػػػػي الطػػػػو ي أو اإلاتيػػػػاري 

 لممارسات الحوكمة الجيدةو
اسػػتجابة مػػف مئػػر لتطػػور الممارسػػات الدوليػػة لحوكمػػة الشػػركات،  قػػد  ػػاـ مركػػد المػػديريف و 

ـ ب ئػػػػدار أوؿ دليػػػػؿ مئػػػػري 6112 ػػػػي أكتػػػػوبر  المئػػػري التػػػػاب  لمهي ػػػػة العامػػػػة لمر ابػػػػة الماليػػػػة
لحوكمػػػػة الشػػػػركات، ولقػػػػد تنػػػػاوؿ هػػػػلا الػػػػدليؿ بئػػػػفة أساسػػػػية الشػػػػركات المقيػػػػدة لهػػػػا أوراؽ ماليػػػػة 

 Nasr and؛ 6112وا د ومعايير حوكمة الشركات بجمهوريػة مئػر العربيػة، بالبورئة ودليؿ  

Ntim, 2018)ـ 6112لتعديػػد دور الدولػػة كمالػػؾ لمقطػػاع العػاـ،  قػػد  ػػاـ المركػػد  ػػي يوليػػو  و و
ب ئدار دليؿ حوكمػة شػركات  طػاع ا  مػاؿ العػاـ ودليػؿ مبػادئ حوكمػة شػركات  طػاع ا  مػاؿ 

ـ بتحديث دليؿ حوكمة 6100او كما  اـ المركد  ي  براير 6112العاـ بجمهورية مئر العربية، 
الشػػػركات المقيػػػدة لهػػػا أوراؽ ماليػػػة بالبورئػػػة ودليػػػؿ  وا ػػػد ومعػػػايير حوكمػػػة الشػػػركات بجمهوريػػػة 

او وبهػػدؼ تعديػػد ممارسػػػات الحوكمػػة والشػػفا ية واإلدارة الرشػػيدة،  قػػد  ػػػاـ 6100مئػػر العربيػػة، 
كتحػديث  مػدليؿ المئػري لحوكمػة الشػركاتلدار الثالػث اإلئـ ـ بتقدي6102المركد  ي أسسطس 

و ويهدؼ هلا اإلئدار إلا تو ير الد ـ لكا ة الشركات الراسبة  ي  هـ متكامؿ لفئدارات السابقة
وتطبيػػؽ ممارسػػات الحوكمػػة كمػػنهم متكامػػؿ نحػػو النمػػو واإلسػػتدامة، ا مػػر الػػلي يػػنعكس إيجابيػػًا 

 او6102والدليؿ المئري لحوكمة الشركات،   مي أداق الشركات واإل تئاد القومي ككؿ
و ػػد اسػػتند اإلئػػدار الثالػػث لقوا ػػد حوكمػػػة الشػػركات المئػػرية  مػػي أربعػػة محػػاور ر يسػػػية، 
وهػػػيل الجمعيػػػة العامػػػة لممسػػػاهميف؛ مجمػػػس اإلدارة؛ لجػػػاف مجمػػػس اإلدارة؛ والبي ػػػة الر ابيػػػة، وهػػػلد 

الشركاتوومف أهـ مالم  التحػديث  المحاور تتفؽ م  أ ءؿ الممارسات الدولية  ي مجاؿ حوكمة
 وتوجيػػػػ  إدارة  نائػػػػر مػػػػف  نئػػػػر أهػػػػـ ب  تبػػػػارد اإلدارة مجمػػػػس دور  ػػػػي هػػػػلا اإلئػػػػدار تعديػػػػد

 مبػػادئ بتطبيػػؽ يتعمػػؽ  يمػػا الر يسػػية المسػػ ولية  اتقػػ   مػػي تقػػ  الػػلي الطػػرؼ  نػػ  وللػػؾ الشػػركة،
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 نو يػػة حيػث مػف تدارةا مجمػس   ءػاق ا مثػؿ المػديم الػدليؿ إسػتعرض حيػث الحوكمػة، و وا ػد
سػػػػػتقاللهـ ا  ءػػػػػاق  اإلدارة مجمػػػػػس سػػػػػر أمػػػػػيف دور هػػػػػلا اإلئػػػػػدار تنػػػػػاوؿ كمػػػػػاو ومسػػػػػ ولياتهـ وال
 الػػػػدليؿو الدوليػػػة الممارسػػػات أ ءػػػػؿ مػػػ  يتفػػػؽ وبمػػػػا تفئػػػيمي، بشػػػكؿ الشػػػػركة دااػػػؿ ومسػػػ وليات 
 او6102 الشركات، لحوكمة المئري

اسػػػات ا جنبيػػػة بدراسػػػة أثػػػر ائػػػا ص ومػػػف الناحيػػػة التجريبيػػػة،  قػػػد إهتمػػػت العديػػػد مػػػف الدر 
مجمس اإلدارة  مي مستوي التحفظ المحاسبي الػلي تتمسػؾ بػ  إدارات الشػركات  نػد إنتػاج القػوا ـ 

إلػػي  (Ahmed and Henry, 2012; Tessema, 2019)الماليػةو حيػث توئػػمت دراسػات 
وئػمت دراسػات  وجود  ال ة جوهرية بيف حجـ مجمس اإلدارة ومستوي الػتحفظ المحاسػبيو بينمػا ت

(Beekes et al., 2004; Almutairi and Quttainah, 2019)  إلػي وجػود  ال ػة جوهريػة
توئػػػمت دراسػػػات سػػػتقالؿ أ ءػػػاق مجمػػػس اإلدارة ومسػػػتوي الػػػتحفظ المحاسػػػبيو  ػػػي حػػػيف بػػػيف ا

(Garcia Lara et al., 2007; Chi et al., 2009; Lim, 2011; Enache and Garcia-

Meca, 2019)  والعءػػو اإلدارة مجمػػس ر ػػيس وظيفتػػي بػػيف ود تػػ ثير جػػوهري لمفئػػؿإلػػي وجػػ 
 ,.Boussaid et al)توئػػمت دراسػػات وأايػػرًا،  قػػد  المحاسػػبيو الػػتحفظ سػػموؾ  مػػي المنتػػدب

2015; Wang, 2015; Makhlouf et al., 2018)    بػيف نسػبة  جوهريػةوجػود  ال ػة إلػي
و و ي البي ة المئرية،  قد إهتمت دراسة يأ ءاق مجمس اإلدارة اإلناث ومستوي التحفظ المحاسب

ا بدراسػػة أثػػر ائػػا ص مجمػػس اإلدارة  مػػي مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي 6108، ووسػػمرة وتاػػروف
 ي القطاع المئر ي المئري، و د أجريت هلد الدراسة  مي البنوؾ المسجمة بالبورئة المئرية 

لدراسػػػة  ثػػػر إئػػػدار الػػػدليؿ ـو وبالتػػػالي، لػػػـ تتطػػػرؽ تمػػػؾ ا6102ـ إلػػػي 6106اػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف 
ـ  مػػػي البي ػػػة المئػػػريةو وهػػػلا مػػػا يميػػػد الدراسػػػة الحاليػػػة  ػػػف 6102المئػػري لحوكمػػػة الشػػػركات 
 سيرها مف الدراسات السابقةو

سػػبؽ،   نػػ  يمكػػف التو ػػ  بوجػػود  ال ػػة جوهريػػة بػػيف ائػػا ص مجمػػس اإلدارة  مػػا  مػػا وبنػػاقً 
كات  نػػد إ ػػداد القػػوا ـ الماليػػة، وتشػػير تمػػؾ ومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي الػػلي تتبنػػاد إدارات الشػػر 

العال ػػػػة إلػػػػي أف إاػػػػتالؼ ائػػػػا ص مجمػػػػس اإلدارة  ػػػػد تقػػػػود إلػػػػي تبنػػػػي المديػػػػد مػػػػف الممارسػػػػات 
إنتػػػػاج المعمومػػػػات الماليػػػػةو  دالمحاسػػػػبية المتحفظػػػػة أو التامػػػػي  ػػػػف بعػػػػض تمػػػػؾ الممارسػػػػات  نػػػػ

 حثي الر يسي التاليل،   ف مشكمة البحث تتبمور  ي اإلجابة  ما السؤاؿ البوبالتالي
 الماليسة بالتقسارير المحاسسبي الستحفظ مسستوي ما هو أثر إختالف خصائص مجمسس اإلدارة عمسي

 ؟ 6106 الشركات لحوكمة المصري الدليل المصرية بعد إصدار المساهمة لمشركات
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 Research Objective :هدف البحث 0/3
 ارة  ػػي ءػػوق القوا ػػد ا ايػػرةاإلد مجمػػس إسػػتهد ت هػػلد الدراسػػة التعػػرؼ  مػػي أثػػر ائػػا ص

ـ 6102 اإلئدار الثالث أسسطس –الشركات  لحوكمة المئري بالدليؿ الواردة الشركات لحوكمة
 المسػػػػػاهمة لمشػػػػػركات الماليػػػػة التقػػػػػارير المحاسػػػػػبي الػػػػػلي تنطػػػػوي  ميػػػػػ  الػػػػتحفظ مسػػػػػتوي  مػػػػي -

المدرجػة بالبورئػة  ب اتيػار  ينػة مػف الشػركات الباحثػافالمئريةو ولتحقيؽ هػلا الهػدؼ،  قػد  ػاـ 
المئرية  بػؿ وبعػد العمػؿ بهػلد القوا ػد، وللػؾ إلاتبػار مػدي إلتػداـ شػركات العينػة بقوا ػد مجمػس 

 تمػؾ إدارات ب  تتمسؾ اللي المحاسبي التحفظ مستوي اإلدارة،  الوة  مي ت ثير تمؾ القوا د  مي
 الماليةو القوا ـ إ داد  ند الشركات

 Research Importance :أهمية البحث 0/4

 تنب  أهمية هلا البحث مفل
إاتالؼ  وا د حوكمة الشركات ما بيف الدوؿ وبعءها البعض تبعًا إلاػتالؼ البي ػة المؤسسػية  -

ا مػر الػلي يامػؽ دا عػًا لمدراسػة  و(Crisostomo et al., 2020)والقانونية الوطنيػة لهػلد الػدوؿ 
  ي البي ة المئريةو ارةبمجمس اإلد اهليات المتعمقةلمتعرؼ  مي  عالية تطبيؽ 

ومسػػػتوي الػػػتحفظ  ائػػػا ص مجمػػػس اإلدارةاتهتمػػػاـ ا كػػػاديمي المتدايػػػد بدراسػػػة العال ػػػة بػػػيف  -
 ,Garcia Lara et al., 2007; Chi et al., 2009; Lim)المحاسػبي  ػي البي ػات المتقدمػة 

2011; Ahmed and Henry, 2012; Leventis et al., 2013; Almutairi and 

Quttainah, 2019; Enache and Garcia-Meca, 2019)  الو ػت الػلي لػـ تحظػي  ،  ػي
 ،ووتاػػػػروف وسػػػػمرة المئػػػػرية  ػػػػي البي ػػػػة  يػػػػ  دراسػػػػة هػػػػلد العال ػػػػة بالقػػػػدر الكػػػػا ي مػػػػف اإلهتمػػػػاـ

6108.(Nasr and Ntim, 2018; الػتحفظ مسػتوي لدراسة الدراسات هلد مف أياً  تتطرؽ لـ كما 
  ي الشركات لحوكمة المئري لمدليؿ الثالث اإلئدار تقديـ بعد المئرية الشركات  ي المحاسبي
مػػا أتػػي  اإلطػػالع  حػػدود  ػػي – المئػػرية البي ػػة  ػػي دراسػػة أيػػة توجػػد ت حيػػثو ـ6102 أسسػػطس

  بػػؿ المئػػرية لمشػػركات المحاسػػبي الػػتحفظ سػػموؾ بدراسػػة إهتمػػت  ػػد - ميػػ  مػػف دراسػػات سػػابقة 
  و                                         المئرية الشركات حوكمة لقوا د الثالث اإلئدار وبعد

ترجػػ  أهميػػة الدراسػػة إلػػا أنػػ   ػػي البمػػداف التػػي تكػػوف  يهػػا تليػػات الحوكمػػة وحمايػػة المسػػتثمر  -
 مئر،   ف التحفظ المحاسبي يبدو بدياًل جيدًا لتعديد تليات حوكمة الشركاتو كحالةءعيفة 

ت لئػانعي السياسػات والهي ػات التنظيميػة  ػي مئػر  يمػا تساهـ هلد الدراسة  ي تقػديـ إ تراحػا -
 و يما يتعمؽ بمحور مجمس اإلدارة يتعمؽ بكيفية تحسيف ممارسات حوكمة الشركات
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 Research Methodology :منهج البحث 0/5
 الباحثػػافا تمػػد هػػلا البحػػث  مػػا المػػدج بػػيف المنهجػػيف اتسػػتنباطي واتسػػتقرا يو حيػػث  ػػاـ 

 مػػي مسػػتوي  اإلدارة مجمػػس إاػػتالؼ ائػػا ص لمتعػػرؼ  مػػي أثػػرتسػػتنباطي باسػػتاداـ المػػنهم ا
 ، وللػؾ مػف اػالؿ اسػػتعراضالػتحفظ المحاسػبي الػلي تنطػوي  ميػػ  التقػارير الماليػة لتمػؾ الشػػركات

المػػػػنهم بتوظيػػػػؼ  الباحثػػػػاف  ػػػػاـالدراسػػػػات السػػػػابقة بهػػػػدؼ إشػػػػتقاؽ  ػػػػروض البحػػػػثو ثػػػػـ  وتحميػػػػؿ
المهنيػػة  ػػي مئػػر مػػف اػػالؿ إجػػراق دراسػػة تطبيقيػػة إلاتبػػار  اتسػػتقرا ي تسػػتقراق وا ػػ  الممارسػػة

الواردة بالػدليؿ  مجمس اإلدارةمدي إلتداـ الشركات سير المالية المدرجة بالبورئة المئرية بقوا د 
،  ػػالوة  مػػي  -ـ 6102اإلئػػدار الثالػػث الئػػادر  ػػي أسسػػطس  –المئػػري لحوكمػػة الشػػركات 

فظ المحاسبي اللي تتمسؾ ب  إدارات تمؾ الشػركات  نػد  مي مستوي التحإاتبار أثر تمؾ القوا د 
 إنتاج القوا ـ الماليةو

 Research Limitations :حدود البحث 0/6
 حدود هلا البحث  يما يميلأهـ تتمثؿ 

أجريت هلد الدراسة  مي البي ة المئرية، وبالتالي يجب الحػلر  نػد تعمػيـ نتا جهػا  مػي بمػداف  -
، حيػث أنػ  مػف المػرج  أف تػؤثر اإلاتال ػات السياسػية واإلجتما يػة أاري باالؼ البي ة المئرية

والثقا يػػػػػة والقانونيػػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػػدوؿ وبعءػػػػػها الػػػػػػبعض  مػػػػػي  وا ػػػػػػد الحوكمػػػػػة التػػػػػػي تطبقهػػػػػا تمػػػػػػؾ 
ا مػر الػلي يػؤثر حتمػًا  مػي مػدي ،  (Elston, 2019; Crisostomo et al., 2020)الػدوؿ

 ة المتحفظة  ند إ داد  وا مها الماليةو  تبني إدارات تمؾ الشركات لمسياسات المحاسبي

، EGX100تـ إاتبار متغيرات الدراسة استنادًا لعينة مف الشركات المدرجة بالمؤشر المئري  -
 مػػا الشػػركات التػػي لػػديها رأس مػػاؿ  ركػػدت ا مػػر الػػلي يجعػػؿ هػػلد العينػػة سيػػر  شػػوا ية، حيػػث

الكبيػرة وت يمكػػف تعميمهػا  مػػي الشػػركات  كبيػرو وبالتػػالي،  ػد تكػػوف النتػا م متحيػػدة تجػاد الشػػركات
 الئغيرة أو المتوسطةو

أجريت هلد الدراسة  مي شػركات القطػاع سيػر المػالي، وبالتػالي يجػب الحػلر  نػد تعمػيـ نتػا م  -
هػػلا البحػػث  مػػي القطػػاع المػػالي، حيػػث أنػػ  مػػف المػػرج  أف تػػؤثر ائػػا ص القطػػاع المػػالي  مػػي 

 مقطاع سير الماليوئحة النتا م التي تـ التوئؿ إليها ل

الواردة بالػدليؿ المئػري لحوكمػة  ائا ص مجمس اإلدارةإهتمت هلد الدراسة بالتحقؽ مف أثر  -
 مي مستوي التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية لمشركات  ـ6102 الئادر  ي أسسطس الشركات

بية  ػػػي اإلتجػػػاد العال ػػػة السػػػب الباحثػػػافالمسػػػاهمة المئػػػرية كعال ػػػة أحاديػػػة اإلتجػػػاد، ولػػػف يتنػػػاوؿ 
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المعػػاكس، حيػػث ياػػرج  ػػف نطػػاؽ إهتمػػاـ هػػلا البحػػث دراسػػة أثػػر سػػموؾ الػػتحفظ المحاسػػبي  مػػي 
 و اإلدارة مجمس ائا صمدي  عالية 

و حوكمػػة الشػػركاتتليػػة مجمػػس اإلدارة  قػػط كاليػػة دااميػػة لركػػدت الدراسػػة الحاليػػة  مػػي إاتبػػار  -
ة الدااميػػة ا اػػري أو تليػات الحوكمػػة الاارجيػػة  ػػ ف دراسػػة مػدي اإللتػػداـ باليػػات الحوكمػ وبالتػالي،

  مي سموؾ التحفظ المحاسبي يعد مجاؿ هاـ لمدراسات البحثية المستقبميةو

الماػػػاوؼ المتعمقػػػة بطػػػرؽ  يػػػاس الػػػتحفظ المحاسػػػبي هػػػي حػػػدود شػػػا عة أاػػػرت  ػػػي مجػػػاؿ هػػػلا  -
إلػي نتػا م ماتمفػة البحث، حيث أف استاداـ طرؽ أاري بديمة لقياس التحفظ المحاسبي  د يقودنا 

 ,Nasr and Ntim, 2018; Enache and Garcia-Meca) ويؤثر  مي د ة وئحة النتا م 

2019; Khalil et al., 2019)و 
  Proposed Structure:تنظيم البحث 0/7

البحػػث  مػػا النحػػو  بػػا ي أجػػداق نظػػيـت يػػتـوؼ سػػ انطال ػػًا مػػف مشػػكمة البحػػث والهػػدؼ منػػ ، 
 المحاسػبي  ػي الػتحفظ مستوي  مي الشركات حوكمة  وا د  عالية أثرثاني يتناوؿ القسـ ال التاليل
، بينما يتناوؿ القسـ الثالث الفكر المحاسبي 6102 الشركات لحوكمة المئري الدليؿ  وا د ءوق

اشػػتقاؽ  ػػروض البحػػث،  ػػي حػػيف و  ػػي مجػػاؿ العال ػػة بػػيف حوكمػػة الشػػركات والػػتحفظ المحاسػػبي 
النتػا م والتوئػيات والمجػاتت  الاامسالتطبيقية، وأايرًا يتناوؿ القسـ  لدراسةاالراب  يتناوؿ القسـ 

   والمقترحة  بحاث مستقبمية
 السدليل قواعسد ضسوء المحاسسبي فسي الستحفظ مسستوي عمي الشركات حوكمة قواعد فعالية أثر-6

 ل6106 الشركات لحوكمة المصري
 المفهوم والتطورحوكمة الشركات: 6/0

 ػي اهونػة ا ايػرة، ولقػد نشػ    عالية أكثر حوكمة إلتداـ الشركات بقوا د لقد تدايد الطمب  مي
هلا الطمب مف تفا ـ مشاكؿ الوكالة بيف إدارات الشركات وجمي  ا طراؼ أئحاب المئمحة  ػي 
تمػػؾ الشػػركات، حيػػث تسػػعي إدارات تمػػؾ الشػػركات إلػػي إتاػػال القػػرارات التػػي تعظػػـ منا عهػػا اللاتيػػة 

  جميػػ  ا طػػراؼ أئػحاب المئػػمحة  ػػي هػلد الشػػركاتو كمػػا سػػا دت بئػرؼ النظػػر  ػػف مئػال
  قػداف ا دمات المالية التي ءربت العديد مف الشركات حوؿ العالـ  ي نهايػة القػرف الماءػي إلػي

ككػػؿ، ا مػػر الػػلي سػػاهـ  ػػي تعديػػد الطمػػب  مػػي تمسػػؾ الشػػركات بقوا ػػد  المػػالي النظػػاـ  ػػي الثقػػة
دارتهػػاحوكمػػة أكثػػر  عاليػػة لمحػػد مػػف اهثػػا  ر السػػمبية الناجمػػة  ػػف الفئػػؿ بػػيف ممكيػػة الشػػركات وال

و و ي الو ت نفس ، إتجهت العديد مف الدراسات السابقة إلي إ تبار التحفظ اDa Silva, 2019و
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 ,.Lobo and Zhou, 2006; Chi et al)المحاسػبي تليػة دا مػة لتعديػد حوكمػة الشػركات 

2009; Lim, 2011; Amran and Abdul Manaf, 2014; Nasr and Ntim, 2018)  و
حيػث توئػػمت هػػلد الدراسػات إلػػي وجػػود  ال ػػة إرتبػاط  ويػػة بػػيف إلتػداـ الشػػركات بػػالتطبيؽ الفعػػاؿ 

 لقوا د الحوكمة ومستوي التحفظ المحاسبي اللي تتمسؾ ب  إدارات تمؾ الشركاتو
 الشركات: حوكمة مفهوم 6/0/0

الؿ  مميػػػات المؤسسػػػة ومشػػػاركة حوكمػػػة الشػػػركات هػػػي مػػػداؿ إداري يتعمػػػؽ بامػػػؽ  يمػػػة اػػػ
ا طػػػراؼ المعنيػػػة  ػػػي هػػػلد العمميػػػة ب سػػػموب أكثػػػر  عاليػػػة وكفػػػاقةو  ػػػالوًة  مػػػي إنشػػػاق، ور ابػػػة، 

 ,once and cavus)والمحا ظػة  مػي اهليػات التػي تءػمف المسػاواة  ػي تقاسػـ القيمػة الناتجػة 

قوا د، والممارسات، أف حوكمة الشركات تشير إلا نظاـ ال (Elston, 2019)كما يري  و(2019
والعمميات، التي يتـ تشغيمها والر ابة  ميها مف  بؿ الشركة، وللا،   نها تنطوي حتمػًا  مػا تحقيػؽ 
التػػػوادف بػػػيف المئػػػال  الماتمفػػػة  ئػػػحاب المئػػػمحة  ػػػي الشػػػركات، بمػػػا  ػػػي للػػػؾ المسػػػاهموف، 

 المئػػػػري ر هػػػػا الػػػػدليؿكمػػػػا  واإلدارة، والعمػػػػالق، والمػػػػورديف، والممػػػػوليف، والحكومػػػػة، والمجتمػػػػ و 
 والػنظـ والمبػادئ ا سػس مػف ـ  مي أنها مجمو ة6102الشركات الئادر  ي أسسطس  لحوكمة
 المتعاممػة ا اػرت وا طػراؼ الشػركة مػالؾ وبػيف ناحيػة مػف مجمػس اإلدارة بيف العال ة تحكـ التي
 الػدليؿوؼ ا طػرا تمػؾ كػؿ مئال  بيف وتوادف حماية تحقيؽ أ ءؿ بهدؼ أارت، ناحية مف معها

بػػ ف نظػػاـ  (Al-ahdal et al., 2020) ػػي حػػيف يػػري  وا6102 الشػػركات، لحوكمػػة المئػػري
حوكمػػػة الشػػػركات ت يعػػػدد  قػػػط العال ػػػة بػػػيف ا طػػػراؼ الماتمفػػػة ومسػػػاهمي الشػػػركة، ومػػػديريها، 
والمستثمريفا، لكن  يءػمف أيءػًا تػو ير المػوارد المناسػبة بػيف المسػتادميف المتنا سػيفو باإلءػا ة 

ا للؾ،   ن  يو ر الهياكؿ التي يتـ مػف االلهػا ئػياسة أهػداؼ الشػركة وطػرؽ تحقيػؽ ا هػداؼ إل
وبالتػػالي،  ػػ ف حوكمػػة الشػػركات يمكػػف أف تكػػوف جيػػدة أو  وكػػللؾ التحقػػؽ مػػف  مميػػة تنفيػػل ا داقو

سػػي ة،  عالػػة أو سيػػر  عالػػة ، إ تمػػادًا  مػػا مػػا تػػـ تءػػمين  مػػف ممارسػػات لمحوكمػػة،  ػػالوًة  مػػا 
  ص المميدة أو  يـ الجودة المرتبطة بهاوالائا

 :الحوكمة لقواعد بالتطبيق الفعال أهمية إلتزام الشركات 6/0/6
الحوكمػة يترتػب  ميػ  منػا    ديػدة سػواق لمشػركة  لقوا ػد الفعاؿ بالتطبيؽ الشركات إف إلتداـ

  ػػي تالشػػركا حوكمػػة  لاتهػػا أو لمسػػاهميها أو لجميػػ  ا طػػراؼ أئػػحاب المئػػمحة، حيػػث تسػػا د
اإللتػػػداـ بػػػالتطبيؽ الفعػػػاؿ هليػػػات حوكمػػػة لمشػػػركات، كمػػػا يسػػػا د  الماتمفػػػة ا نشػػػطة ور ابػػػة إدارة

         ;Shleifer and Vishny, 1997)الشػركات  مػي إدارة أئػوؿ الشػركة بطريقػة كػؼق 
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Al-ahdal et al., 2020)ػػرارات لمرا بػػة هامػػة أجهػػدة تعػػد الشػػركات حوكمػػة تليػػات كمػػا أف و  
 مػػ  يتفػػؽ بمػػا اإل ئػػاح سياسػػة  مػػا الحفػػاظ  مػػا التنفيػػلييف المػػديريف يشػػج  الػػلي ا مػػر ة؛اإلدار 
، وللػؾ  ف تمسػؾ الشػركات بممارسػات جيػدة لمحوكمػة اTessema, 2019و الشػركة  يمة تعظيـ

 أكثػػػر إ ئػػػاح سياسػػػات تبنػػػي مػػػ  جنػػػب إلػػػا جنبػػػاً  أ ءػػػؿ بشػػػكؿ أنشػػػطتها سػػػيمكنها مػػػف مرا بػػػة
 لتمػػػػؾ الماليػػػػة التقػػػارير  ميػػػػ  تنطػػػػوي الػػػلي الشػػػػفا ية مسػػػتوت مػػػػف يعػػػػدد الػػػلي ا مػػػػر معموماتيػػػة،
 بالتطبيؽ الشركات إلتداـ ف ءاًل  ف أ و(Aman et al., 2019; Tessema, 2019) الشركات
وا دمػػػات الماليػػػة، كمػػػا يسػػػا د  الماػػػاطر تػػػ ثير مػػػف يسػػػا د  مػػػي الحػػػد الحوكمػػػة لقوا ػػػد الفعػػػاؿ

، ا6102 الشػػركات، لحوكمػػة المئػػري الػػدليؿوالمؤسسػػي  ؿلمشػػك العا ميػػة  مػػي التحػػوؿ الشػػركات
تعديػد ثقػػة أئػحاب المئػػمحة  ػػي ا  مػاؿ التجاريػػة، ممػػا يعػدد مػػف الثقػػة بالنظػاـ المػػالي ككػػؿ، و 

نتػاج، و اonce and cavus, 2019ئػحي  و يػد   ا سػواؽ الماليػة لمعمػؿ بشػكؿ  ا مػر الػلي   ال
 ونداهتهػا الشػركة سمعة حوؿ المستثمريف تئور فم يعدد اللي ا مر الجودة،  الية مالية تقارير

 Da Silva, 2019; once) ككػؿ المػالي النظػاـ شفا ية تعديد إلي يقود اللي ا مر وموثو يتها،

and cavus, 2019)الوكالػة مشػاكؿ مػف لمحػد ، كمػا يػتـ النظػر إليهػا كػ داة هامػة (Nasr and 

Ntim, 2018) ومػات بػيف أئػحاب المئػمحة، ا مػر الحػد مػف  ػدـ تماثػؿ المعم  مػي، وتسػا د
 ;once and cavus, 2019)الػػلي يسػػاهـ  ػػي تافػػيض تكمفػػة رأس المػػاؿ لتمػػؾ الشػػركات 

Tessema, 2019) تحسػيف سػموؾ اإل ئػاح وديػادة كفػاقة أسػعار ا سػهـ إلػا المسػتوت الػلي ، و
 مثػؿ مطمػؽ، بشػكؿ الحقػوؽ ، وأايػرًا، حمايػة(Aman et al., 2019)  يمبػي تو عػات المجتمػ 

 مػػ  المتعػػامميف حقػػوؽ وأيءػػاً  بهػػا، العػػامميف وحقػػوؽ الشػػركة، مػػالؾ أو المسػػاهميف حقػػوؽ حمايػػة
 والبي ػة ككػؿ المجتمػ  لحمايػة للػؾ ويمتػد الدولػة، وأجهػدة والمػورديف والػدا نيف العمػالق مثػؿ الشركة
 او6102 الشركات، لحوكمة المئري الدليؿوالشركة   يها تعمؿ التي
 المصري: القانوني النظام في الشركات وكمةح قواعد تطور 6/0/3

 ػػي مئػػر، و ػػي إطػػار القػػانوف المػػدني، تاءػػ  الشػػركات المدرجػػة التػػي تتػػداوؿ أسػػهمها  ػػي 
ـ الػػػلي يحػػػدد  وا ػػػد إدراج 0556ا لسػػػنة 52البورئػػػة المئػػػرية لقػػػانوف سػػػوؽ رأس المػػػاؿ ر ػػػـ و

ؽ الماليػػة  ػػي مئػػر، وشػػطب الشػػركات، ويػػنظـ السػػوؽ المػػالي مػػف حيػػث اإلئػػدار وتػػداوؿ ا ورا
ـ اللي يمغي المااطر المرتبطة بتداوؿ 6111ا لسنة 59 الوة  مي  انوف اإليداع المركدي ر ـ و
 ,.Elamer et al., 2017 ; Elghuweel et al)ا وراؽ الماليػة بمعنػا المقائػة والتسػوية 

البنؾ  ـ إئالحات لنظاـ حوكمة الشركات،  ندما  اـ6110حيث بدأت مئر  ي  اـ  و(2017
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 Internationalبمسػػػا دة مػػػف ئػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي  - World Bank (WB)الػػػدولي  

Monetary Fund (IMF)-  ػػي إجػػراق تقيػػيـ لنظػػاـ حوكمػػة الشػػركات المئػػري و قػػًا لمتقريػػر 
 Report on the observance of standards الاػاص بمبػادرة مرا ػاة المعػايير والقوا ػد 

and codes  initiative (ROSC) وو قًا لهػلد المبػادرة يػتـ  يػاس ممارسػات مئػر  ػي مجػاؿ ،
 Organization forحوكمػػة الشػػركات مقارنػػًة بمبػػادئ منظمػػة التعػػاوف ات تئػػادي والتنميػػة 

Economic Co-operation and Development (OECD) و و ػد أوءػحت النتػا م أف
 تعػػاوف ات تئػػادي والتنميػػة% مػػف مبػػادئ منظمػػة ال 26الشػػركات المئػػرية المدرجػػة تطبػػؽ  قػػط 

(Elamer et al., 2017 ; Elghuweel et al., 2017) و و ػالوة  مػي للػؾ،  قػد سػمط التقريػر
الءػػػوق  مػػػا المجػػػاتت التػػػي تحتػػػاج إلػػػا تعديػػػد دااػػػؿ نظػػػاـ حوكمػػػة الشػػػركات المئػػػري، وهػػػلد 

مػػات الماليػػة المجػػاتت تتءػػمفل الحاجػػة إلػػا ديػػادة اإل ئػػاح  ػػف هياكػػؿ الممكيػػة والر ابػػة والمعمو 
وسيػػػػػر الماليػػػػػة؛  والت كيػػػػػد  مػػػػػا دور إجتما ػػػػػات المسػػػػػاهميف؛ ومجمػػػػػس اإلدارة والسػػػػػموؾ المهنػػػػػي 

ـ  ػي وءػ  6116و كما بدأت مئر  ي  اـ (Nasr and Ntim, 2018)  لمراجعي الحسابات
القوا ػػػد التػػػي تحػػػا ظ  مػػػا تنفيػػػل ممارسػػػات حوكمػػػة الشػػػركات، حيػػػث  امػػػت البورئػػػة المئػػػرية 

 ػػػد التػػػي تتطمػػػب مػػػف الشػػػركات المدرجػػػة اإللتػػػداـ باإل ئػػػاح والعػػػرض الكامػػػؿ  ػػػف ب ئػػػدار القوا
أ ءػاق مجمػس إدارة الشػركة، والعقػود مػػ  المػراجعيف ولجػاف المراجعػةو ولقػػد نػتم  ػف العمػؿ بهػػلد 

 ,.EGX (Alnabsha et alشركة مف الشركات المدرجة  ي مؤشر  011القوا د شطب حوالي 

  و(2018
حوكمػػػػة الشػػػػركات المئػػػػرية  ػػػػي التحسػػػػف، حيػػػػث  امػػػػت الحكومػػػػة و ػػػػد اسػػػػتمرت ممارسػػػػات 

  ػػي مشػػروع مشػػترؾ مػػ  البنػػؾ الػػدولي ومؤسسػػة التمويػػؿ الدوليػػة –ـ 6119المئػػرية  ػػي  ػػاـ 

International Finance Corporation (IFC) وا مـ المتحػدة United Nations (UN) 
 ابة المالية لنشر الػو ي بمبػادئ حوكمػة ب نشاق مركد المديريف المئري التاب  لمهي ة العامة لمر  –

 و(Nasr and Ntim, 2018)الشػركات ومواكبػة التطػورات العالميػة  ػي مجػاؿ  وا ػد الحوكمػة 
و ف القوانيف المدنية المئرية لـ تكف كا ية لمالحقة تطور الممارسات الدولية لحوكمػة الشػركات، 

مركػػد  مكممػة لتمػػؾ القػوانيفو حيػػث  ػاـ قػد اسػتوجب للػػؾ إئػدار مجمو ػػة مػف ا حكػػاـ والقوا ػد ال
 Nasr and)ـ ب ئػػدار الػػدليؿ ا وؿ لحوكمػػة الشػػركات 6112المػػديريف المئػػري  ػػي أكتػػوبر 

Ntim, 2018) و ولقػػػػد تنػػػػاوؿ هػػػػلا الػػػػدليؿ بئػػػػفة أساسػػػػية الشػػػػركات المقيػػػػدة لهػػػػا أوراؽ ماليػػػػة
طمبػػػػات الحوكمػػػػة بالبورئػػػػة، ويهػػػػدؼ هػػػػلا الػػػػدليؿ إلػػػػي مسػػػػا دة تمػػػػؾ الشػػػػركات  مػػػػا اتلتػػػػداـ بمت
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واإل ئاح، وبما يعود بالنف   مػي الشػركة؛ ومسػاهميها؛ ودا نيهػا؛ و مال هػا؛ ومورديهػا؛ والعػامميف 
بهػػا؛ والمتعػػامميف معهػػػا؛ وجميػػ  ا طػػػراؼ أئػػحاب المئػػمحة، ا مػػػر الػػلي سيسػػػاهـ  ػػي تحقيػػػؽ 

 تئػاد القػومي أ ما معدتت كفاقة لمشركة، ويعدد مف اسػتدامتها، ويػنعكس إيجابيػًا  مػي أداق اإل
 او 6112ككؿ ودليؿ  وا د ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مئر العربية، 

ـ 6112ولتعديد دور الدولة كمالؾ لمقطاع العاـ،  قد  اـ مركػد المػديريف المئػري  ػي يوليػو 
ب ئػػدار دليػػؿ حوكمػػة شػػركات  طػػاع ا  مػػاؿ العػػاـ، ولقػػد تنػػاوؿ هػػلا الػػدليؿ القوا ػػد اتسترشػػادية 

ة شركات  طاع ا  ماؿ العاـ، ويستند هلا الدليؿ  مي مبػادئ منظمػة التعػاوف اإل تئػادي لحوكم
 Organization for Economic Co-operation and Developmentوالتنميػػة 

(OECD)  لحوكمػػػة الشػػػركات الممموكػػػة لمدولػػػة، ويهػػػدؼ هػػػلا الػػػدليؿ إلػػػي مسػػػا دة شػػػركات هػػػلا
 مػػر الػػلي يسػػهـ  ػػي تحسػػيف كفػػاقة تشػػغيؿ هػػلا القطػػاع، القطػػاع  مػػي تبنػػي نظػػـ ر ابيػػة  عالػػة، ا

ويد    جمة اإل تئاد القومي ككؿ ودليػؿ مبػادئ حوكمػة شػركات  طػاع ا  مػاؿ العػاـ بجمهوريػة 
وحرئػػػًا مػػػف مركػػػد المػػػديريف المئػػػري  مػػػا مواكبػػػة أ ءػػػؿ ممارسػػػات  او6112مئػػػر العربيػػػة، 

ـ بتحػػػديث دليػػػؿ 6100مركػػػد  ػػػي  برايػػػر الحوكمػػػة  مػػػا المسػػػتوييف الػػػدولا واإل ميمػػػا،  قػػػد  ػػػاـ ال
حوكمػػة الشػػركات المقيػػدة لهػػا أوراؽ ماليػػة بالبورئػػةو ولقػػد كػػاف الػػدا   إلجػػراق هػػلا التحػػديث هػػو 
الديػػػادة الممحوظػػػة  ػػػي معػػػدتت تطبيػػػؽ الحوكمػػػة  مػػػي المسػػػتوي العػػػالمي؛ والطمػػػب المتدايػػػد  مػػػي 

دور مجػػالس اإلدارة كقا ػػدة   ءػػرورة تبنػػي الشػػركات لمسػػتويات أ ءػػؿ لقوا ػػد الحوكمػػة؛ وتعديػػد
هامػػة مػػف  وا ػػد حوكمػػة الشػػركات؛ وتفعيػػؿ الػػنظـ الر ابيػػة بالشػػركات؛ وتعديػػد دور الشػػركات  ػػي 
مجػػػاؿ المسػػػ ولية اتجتما يػػػة والبي يػػػة؛ والتوئػػػية ب تبػػػاع  ا ػػػدة التطبيػػػؽ أو التبريػػػرو حيػػػث أشػػػار 

ردة بهػلا الػدليؿ، و ػي حالػة  ػدـ الدليؿ إلي أف ا ئؿ أف تمتـد الشػركات بتطبيػؽ كػؿ القوا ػد الػوا
إلتػداـ الشػركة بتطبيػؽ أيػػًا مػف  وا ػد الحوكمػػة الػواردة بهػلا الػدليؿ  ي سػػبب مػف ا سػباب،  يجػػب 
 مػػػي الشػػػركة أف تقػػػـو بتبريػػػر ا سػػػباب التػػػي د عتهػػػا لعػػػدـ تطبيػػػؽ تمػػػؾ القوا ػػػد، كمػػػا يجػػػب  مػػػي 

ا ػد الػواردة بهػلا الػدليؿ، ومػا تمتػـد بػ  الشركات الممدمة بتطبيؽ هػلا الػدليؿ أف تعػد جػدوًت بكػؿ القو 
الشػػػركة مػػػف تمػػػؾ القوا ػػػد، ومػػػا ت تمتػػػـد بػػػ  الشػػػركة إلتدامػػػًا كػػػاماًل مػػػف تمػػػؾ القوا ػػػد،  ػػػالوة  مػػػي 
ا سػباب التػػي د عتهػػا لعػدـ اإللتػػداـ، ومػػا إلا كػاف لػػدي الشػػركة اطػة مسػػتقبمية لمتطبيػػؽ أو اإللتػػداـ 

اإل ئػػاح  ػػف هػػلا التقريػػر  مػػي مو عهػػا اإللكترونػػا بتمػػؾ القوا ػػدو ويجػػب  مػػي الشػػركة أف تقػػـو ب
  او6100وبالتقرير السنوت لها ودليؿ  وا د ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مئر العربية، 
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و ػػػػي إطػػػػار الجهػػػػود المسػػػػتمرة التػػػػي يبػػػػللها مركػػػػد المػػػػديريف المئػػػػري  ػػػػي مجػػػػاؿ ممارسػػػػات 
ـ بتقػػديـ الػػدليؿ 6102مركػػد  ػػي أسسػػطس الحوكمػػة وتعديػػد الشػػفا ية واإلدارة الرشػػيدة،  قػػد  ػػاـ ال

المئػػري لحوكمػػة الشػػركات واإلئػػدار الثالػػثا، ويعػػد هػػلا اإلئػػدار أوؿ تحػػديث متكامػػؿ يئػػدرد 
تو ير الد ـ لكا ػة الشػركات الراسبػة  ػي  هػـ  ، بهدؼمركد المديريف المئري منل اإلئدار ا وؿ

، ا مػػر الػػلي يػػنعكس إيجابيػػًا وتطبيػػؽ ممارسػػات الحوكمػػة كمػػنهم متكامػػؿ نحػػو النمػػو واإلسػػتدامة
 مػػي أداق الشػػركات واإل تئػػاد القػػومي ككػػؿو وبالتػػالي، يمكػػف القػػوؿ بػػ ف نظػػاـ حوكمػػة الشػػركات 

 المبػػادئومػػف  اوNasr and Ntim, 2018المئػػري هػػو مػػديم مػػف القػػوانيف المدنيػػة والعامػػة و
ـ، 6102ادر  ػاـ والتي تناولها دليػؿ حوكمػة الشػركات المئػري الئػ الشركات لحوكمة ا ساسية

 الاطػػػوط الشػػػركات حوكمػػػة إطػػػار يتػػػي  أف يجػػػبوو قػػػًا لهػػػلا المبػػػدأ  ، اإلدارة مجمسسسس مسسسسئوليات
 مػف التنفيليػة لػإلدارة الفعالػة المتابعة يكفؿ أف يجب كما الشركات، لتوجي  اإلرشادية واإلستراتيجية

مسسن كمػػا أف  وهميفوالمسػػا الشػػركة  بػػؿ مػػف اإلدارة مجمػػس مسػػاقلة يءػػمف وأف اإلدارة  بػػؿ مجمػػس
 الشسسسركات حوكمسسسة لقواعسسسد 6106 الثالسسسث باإلصسسسدار السسسواردة والتطسسسوير التحسسسديث مالمسسس  أهسسسم

وللؾ  تبارد أهـ  نئر مف  نائر إدارة وتوجي  الشركة،  دور مجمس اإلدارة بتعديد ، المصرية
د الحوكمػة،  ن  الطرؼ اللي تق   مي  اتق  المس ولية الر يسية  يما يتعمؽ بتطبيؽ مبادئ و وا ػ

مػػػػػف حيػػػػػث نو يػػػػػة ا  ءػػػػػاق  دارةالػػػػػدليؿ المػػػػػديم ا مثػػػػػؿ   ءػػػػػاق مجمػػػػػس اتحيػػػػػث إسػػػػػتعرض 
سػػتقاللهـ  منبثقػػة  و كمػػا إسػػتعرض الػػدليؿ إمكانيػػة  يػػاـ مجمػػس اإلدارة بتشػػكيؿ لجػػافومسػػ ولياتهـوال

 لمعاونتػػػ   ػػػػي أداق  ممػػػػ ،  مػػػػي أف تقتئػػػػر  ءػػػػوية تمػػػؾ المجػػػػاف  مػػػػي أ ءػػػػاق المجمػػػػس سيػػػػر
، كما الشركات الدولية  ي مجاؿ حوكمة الممارسات وللؾ و قًا   ءؿ والمستقميف  قط، التنفيلييف

 تفئيمي، وبما يتفؽ م دور أميف سر مجمس اإلدارة ومس وليات  دااؿ الشركة بشكؿ  تناوؿ الدليؿ
 .الدولية أ ءؿ الممارسات

 Accounting Conservatism التحفظ المحاسبي: 6/6

  :حاسبيمفهوم التحفظ الم 6/6/0
تقميديًا،  بر المحاسبوف  ف التحفظ المحاسػبي باتبػاع  ا ػدة "تو ػ  كػؿ الاسػا ر ولكػف ت 

و حيػث أف الػتحفظ المحاسػبي (Watts, 2003; Yunos et al., 2014)تقرر  ػف أيػة مكاسػب" 
يتطمػػب مػػف المحاسػػبيف التحقػػؽ مػػف جميػػ  المعػػامالت بعنايػػة وحػػلر  بػػؿ التقريػػر القػػانوني  ػػف أيػػة 

 Almutairi and)و ػػػي نفػػػس الو ػػػت يتطمػػػب ات تػػػراؼ بكػػػؿ الاسػػػا ر المحتممػػػة  مكاسػػػب،

Quttainah, 2019)كمػا  ػرؼ  وGarcia Lara et al., 2007) ا الػتحفظ المحاسػبي ب نػ  "رد
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 عؿ حلر تجاد  دـ الت كد اللي يتطمب مستوت أ مػا مػف التحقػؽ  نػد ات تػراؼ با ربػاح مقارنػًة 
ا Ruch and Taylor, 2015تراؼ بالاسػا ر"و  ػي حػيف  ػرؼ وبمستوي التحقؽ المطموب لإل 

التحفظ المحاسبي  مي أن  "سياسات أو ميوؿ محاسبية ينتم  نها إنافاض  ي القيمػة المحاسػبية 
لئػػػػا ي ا ئػػػػوؿ مقارنػػػػة بقيمتهػػػػا ات تئػػػػادية"و كمػػػػا  ػػػػرؼ باسػػػػو الػػػػتحفظ المحاسػػػػبي  مػػػػي أنػػػػ  

ا ابػػار السػػي ة  مػػي الػػرب  المحاسػػبي مػػ  ت جيػػؿ  لسػػر ة اإل تػػراؼ باثػػار "التو يػػت سيػػر المتماثػػؿ
 ;Chen, 2019; Enache and Garcia-Meca, 2019) اإل تػراؼ باثػار ا ابػار الجيػدة"

Khalil et al., 2019)و  
 المحاسبي: التحفظ أنواع 6/6/6

إف المتتبػػػػ  لمكتابػػػػات المحاسػػػػبية اػػػػالؿ السػػػػنوات القميمػػػػة الماءػػػػية سػػػػيجد ديػػػػادة مسػػػػاحة 
يما بيف الباحثيف حوؿ ا نواع الماتمفة لمتحفظ المحاسبي، ويرجػ  هػلا اإلاػتالؼ إلػي اإلاتالؼ  

تبني هؤتق الباحثيف لوجهات نظر ماتمفة ك ساس لمتفر ة بيف أنواع التحفظ المحاسبيو كما يجب 
 إتجهػت ػدـ وجػود حػدود  ائػمة  يمػا بينهػاو حيػث و  وجود تػدااؿ بػيف هػلد التبويبػات الت كيد  مي
تبويب التحفظ المحاسبي إلي تحفظ الميدانية وتحفػظ الػداؿ و قػًا لعال تػ  بػالقوا ـ ل راساتبعض الد
كمػا  ،Basu, 2005; Ruch and Taylor, 2015; Vardar and Erkol, 2019)و الماليػة

وتحفػظ  Mandatory Conservatismتحفػظ إجبػارت أو إلدامػي  تبويبػ  إلػيلهػب الػبعض إلػي 
مف حيث مػدي اإللػداـ بالسياسػات المحاسػبية  Voluntary Conservatism أو طو ي إاتيارت

،  ي حيف  ػاـ تاػروف ا6108؛ سميماف، 6100 ؛ الرشيدي،6114وجنيدي، المتحفظة مف  دم 
 Temporaryوتحفػػػػظ مؤ ػػػػت  Permanent Conservatismبتبويبػػػػ  إلػػػػي تحفػػػػظ دا ػػػػـ 

Conservatism  ؛ سػػػػػميماف،6100 ؛ الرشػػػػػيدي،6114جنيػػػػػدي،و مػػػػػف حيػػػػػث مػػػػػدي إسػػػػػتمراريت 
وتحفػػظ  Absolute Conservatismإلػػي تحفػػظ كمػػا   تبويبػػ كمػػا لهػػب تاػػروف إلػػيا، 6108
 ؛ الرشػػػيدي،6114جنيػػػدي،و و قػػػًا لنطا ػػػ  أو درجػػػة شػػػمول  Partial Conservatismجد ػػػا 
ا،  ػػي حػػيف لهػب تاػػروف إلػػي إمكانيػة تبويبػػ  إلػػي تحفػظ   ئػػا درجػػة 6108 ؛ سػميماف،6100

Maximum Conservatism  تحفػظ  دنػا درجػة وMinimum Conservatism  مػف حيػث
 المسػػػػػػػتوي الػػػػػػػلي تتمسػػػػػػػؾ بػػػػػػػ  إدارات الشػػػػػػػركات  ػػػػػػػي تبنػػػػػػػي السياسػػػػػػػات المحاسػػػػػػػبية المتحفظػػػػػػػة

؛ 6100  امػػت دراسػػات والرشػػيدي،ا، كمػػا 6108 ؛ سػػميماف،6100 ؛ الرشػػيدي،6114جنيػػدي،و
 Ex-Ante Conservatismتبويبػ  إلػي تحفػظ سػابؽ ب Pae et al., 2005)؛ 6108 الحنػاوي،

 ػػاـ مػػف حيػػث بعػػد تػػ ثيرد  مػػي القػػوا ـ الماليػػة، كمػػا  Ex-Post Conservatismتحفػػظ تحػػؽ و 
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بالاسػػػا ر  أو Gains Conservatismبالمكاسػػػب الػػػبعض بػػػالتمييد بينػػػ  و قػػػًا لمػػػدي إرتباطػػػ  
Losses Conservatism ر و قػًا لمتفر ػة بػيف اهثػار الناتجػة  ػف ت جيػؿ اإل تػراؼ باثػار ا ابػا

، أما التبويب ا كثر شيو ًا ا6108والطحاف،  السارة وتعجيؿ اإل تراؼ باثار ا ابار سير السارة
و بػػػػػوًت  ػػػػػي الكتابػػػػػات المحاسػػػػػبية،  هػػػػػو تبويػػػػػب الػػػػػتحفظ المحاسػػػػػبي إلػػػػػي تحفػػػػػظ سيػػػػػر مشػػػػػروط 

Unconditional conservatism  تحفػػظ مشػػروط وConditional conservatism  و قػػًا
 ;Beaver and Ryan, 2000; Basu, 2005; Hellman, 2008) راؼلتو يت وأساس اإل ت

Ruch and Taylor, 2015; Hansen et al., 2018; Almutairi and Quttainah, 

2019; Vardar and Erkol, 2019)و 
 لمشركات: المالية بالتقارير المحاسبي التحفظ عمي المتزايد الطمب أسباب 6/6/3

يػػػدًا ممحوظػػػًا  ػػػي الطمػػػب  مػػػي تمسػػػؾ إدارات الشػػػركات ببػػػدا ؿ لقػػػد شػػػهدت الفتػػػرة ا ايػػػرة تدا
السياسػػات المحاسػػبية ا كثػػر تحفظػػًا  نػػد المفاءػػمة بػػيف تمػػؾ السياسػػات، ومػػف أهػػـ الػػدوا   التػػي 

 يسػا د الػتحفظ المحاسػبي يسو ها مؤيدي التحفظ المحاسبي كمبرر لمتمسؾ بهلد السياسة ما يمػيل
؛ كمػا (Watts, 2003; Yunos et al.,2014)  ربػاحبا لمتال ػب المػديريف  ػرص  مػي تقييػد
 Ball and)التنفيػػػػلييف  المػػػػػديريف سػػػػػموؾ مرا بػػػػة  مػػػػػي الشػػػػركات إدارات مجػػػػػالس يسػػػػا د

Shivakumar, 2005; Nasr and Ntim, 2018)   مف الحئوؿ  مػي  الشركات؛ كما يمكف
 فػػػاقة العقػػػودوك ويديػػػد مػػػف كفػػػاقة اتسػػػتثمارات ؛اZhang, 2008و القػػػروض بتكمفػػػة منافءػػػة

 Khalil)؛ وُيمكػف الشػركات مػف إدارة مااطرهػا بشػكؿ أ ءػؿ اMora and Walker, 2015و

et al., 2019) ؛6108الشػركات والسػيد،  حوكمػة ممارسػات ؛  الوة  مي تعديد كفػاقة Ruch 

and Taylor, 2015) ا ربػػاح الماليػػة وديػػادة  ػػدرة المعمومػػات جػػودة تحسػػيف  مػػي ؛ ويعمػػؿ 
؛ ويمكػػػف إدارات اYunos et al.,2014و المسػػػتقبمية النقديػػػة بالتػػػد قات التنبػػػؤ  مػػػا الحاليػػػة

؛ 6100؛ الرشػيدي، 6101الشركات مف ت جيؿ العبق الءريبي لمشػركة لفتػرات تحقػة و ػوض، 
Qiang,2007)والمسػاهميف المديريف بيف الوكالة مشاكؿ مف ؛ ويسا د  مي الحد (Nasr and 

Ntim, 2018) مػف المئػمحة أئػحاب ا طراؼ جمي  مئال  حماية  ي هاـ ؛ كما أف ل  دور 
؛ 6100 ؛ الرشػػػػيدي،6118الشػػػػركات وأبػػػػو الايػػػػر،  إدارات تمارسػػػػها التػػػػي اإلنتهاديػػػػة السياسػػػػات
 ػػػد تواجههػػػا  التػػػي المحتممػػػة التقاءػػػي وتكػػػاليؼ ماػػػاطر مػػػف الحػػػد  مػػػي ا؛ ويسػػػا د6102 ػػػودة، 

التقريػر  ػف ا ئػوؿ وا ربػاح بقػيـ مبػال   يهػا إدارات الشركات أو المراجعيف الاارجييف  ي حالة 
 ا؛ ويجنػػػػب الشػػػػركات التعػػػػرض لكثيػػػػر مػػػػف6108 ؛ الحنػػػػاوي،6104؛ الجػػػػرؼ، 6101و بيػػػػد، 
؛ Almutairi and Quttainah,  2019)؛ 6102؛ السػيد، 6100السياسية وكسػاب،  التكاليؼ
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؛ السػػيد، 6102ة، ؛  ػػود6104ويقمػػؿ مػػف إحتمػػاتت تعػػرض الشػػركات للدمػػات الماليػػة والجػػرؼ، 
ا؛ ويعتبػػر أداة  عالػػة لمواجهػػة اإلنتقػػادات التػػي تتعػػرض لهػػا هي ػػات التنظػػيـ المحاسػػبي  ػػي 6108

حالػػة إنهيػػار الشػػركات أو إكتشػػاؼ  يػػاـ إدارات تمػػؾ الشػػركات بػػ ي ممارسػػات إحتياليػػة  يمػػا يتعمػػؽ 
 او6108 ؛ الحناوي،6118بالتقرير المحاسبي وأبو الاير، 

 المػػدااؿ أف المحاسػػبي الػػتحفظ مقػػد  ػػدد مػػف تدايػػد مسػػتوي الطمػػب  مػػي  و ػػالوة  مػػي للػػؾ،
 ومعو ػػػات المشػػػاكؿ مػػػف العديػػػد  ػػػد واجهػػػت تحفظػػػاً  ا  ػػػؿ أو المتحفظػػػة سيػػػر البديمػػػة المحاسػػػبية
 التكمفػػة مػػدامي بػػيف المفاءػػمة للػػؾ  مػػي مثػػاؿ أبػػرد ولعػػؿو المهنيػػة الممارسػػة بي ػػة  ػػي التطبيػػؽ
 والقيػاس اإل تػراؼ  نػد تحفظػاً  أكثػر التاريايػة التكمفػة مبػدأ يعتبػر حيػثو العادلػة والقيمػة التارياية
 اإل تػػراؼ  نػػد تحفظػػاً  أ ػػؿ يعتبػػر الػػلي العادلػػة القيمػػة بمػػداؿ مقارنتػػ   نػػد المحاسػػبي واإل ئػػاح
 ب لغػػاق المئػػرية البي ػػة  ػػي المحاسػػبية المعػػايير واءػػعي  ػػاـ حيػػثو المحاسػػبي واإل ئػػاح والقيػػاس
 نمػولجي بػيف المفاءػمة  نػد  6102 المعدلػة المئػرية المحاسبة معايير مف التقييـ إ ادة نمولج
 سػر ة بشػ ف المئػرية المحاسػبية المعػايير واءػعي تاػوؼ إلي للؾ ويرج و التقييـ وال ادة التكمفة
 إطػار ءػمف المئػرية المحاسػبية المعػايير واءػعي أكد حيث العادلة، القيمة محاسبة نحو التوج 
 محاسػبي نمػولج ظؿ  ي  ادةً  تعد المالية القوا ـ ب ف 6102 المعدؿ ليةالما القوا ـ و رض إ داد
 الػرسـ و مػي المػاؿ، رأس  مػي الحفػاظ مفهػوـ و مػي لالسػترداد القابمػة التاريايػة التكمفة  مي مبني
 المفيػػدة المعمومػػات تػػو ير هػػدؼ لتحقيػػؽ مالقمػػة أكثػػر تكػػوف  ػػد ومفػػاهيـ أاػػري نمػػالج وجػػود مػػف

 او6108التغيير والطحاف،   مي  اـ اتفاؽ حالياً  يوجد ت أن  إت تئادية،ات  القرارات لمتالي
 المحاسبي: بسياسات التحفظ اإلنتقادات الموجهة لمتمسك 6/6/4

 مي الػرسـ مػف المدايػا العديػدة التػي  ػد تجنيهػا الشػركات مػف تبنػي سياسػة الػتحفظ المحاسػبي، 
ا FASBو الماليػػة المحاسػػبة معػػايير سومجمػػا IASBو الدوليػػة المحاسػػبة معػػايير إت أف مجمػػس

 المعمومػات بػ ف للػؾ مبػرريف الماليػة، لمتقػارير المفاهيميػة ا طػر مف المحاسبي التحفظ  ررا حلؼ
 Nasr)الحياد اائية إلي تفتقر المحاسبي التحفظ مف مرتف  مستوي  مي تنطوي التي المحاسبية

and Ntim, 2018; Khalil et al., 2019)ؾ،  قػػد وجهػػت العديػػد مػػف و و ػػالوة  مػػي للػػ
 اإلنتقادات لهلد السياسة، مف أهمهال 

، وللػػػؾ بسػػػبب وجػػػود  جػػػوة كبيػػػرة بػػػيف القػػػيـ يػػػؤثر الػػػتحفظ سػػػمبًا  مػػػا مالقمػػػة التقػػػارير الماليػػػة -
 و(Vardar and Erkol, 2019) الد ترية لئا ي ا ئوؿ و يمتها السو ية
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 Representational  الئػادؽ ثيػػؿالتم أو التعبيػػر اائػػية مػػ  يتعػارض الػػتحفظ المحاسػػبي -

Faithfulness ، المعمومػػات تشػػوي  إلػػا يػػؤدت  ػػد متحفظػػة محاسػػبية سياسػػات تبنػػا وللػػؾ  ف 
 الد تريػػة  يمتهػا  ػف كثيػػراً  ا ئػوؿ لئػا ي الحقيقيػػة القػيـ  ػ نحراؼو الماليػػة القػوا ـ تتءػمنها التػا
 المعمومات لجودة ا ساسية ا صالائ ك حد الئادؽ التمثيؿ أو التعبير اائية  قداف إلي يؤدي

كمػػا أف  او(Khalil et al., 2019  الماليػػة التقػػارير شػػفا ية  مػػي سػػمباً  يػػؤثر ممػػا المحاسػػبية،
 التنبػؤ  ػا التنبؤية  درتها مف ويقمؿ يؤثر سمبًا  مي جودة المعمومات المحاسبية المحاسبا التحفظ

 وا6108؛ الحناوي، 6100 بالمستقبؿ والرشيدي،

 ػػي نفػػس   المحاسػػبي يعمػػؿ  مػػي التافػػيض المبػػال   يػػ   ربػػاح الفتػػرة الحاليػػة، ولكنػػ فظإف الػػتح -
 يءػػر  ػػد الػػلي ا مػػر ،سػػيقود بػػالطب  إلػػي المبالغػػة  ػػي تءػػايـ أربػػاح الفتػػرات المسػػتقبميةالو ػػت 
 Almutairi)المحتممػيف  لممسػػاهميف مػنهـ الثػروة نقػػؿ طريػؽ  ػف الحػػالييف المسػاهميف بمئػال 

and Quttainah, 2019) إلػػا يػػؤدت متحفظػػة محاسػػبية لسياسػػات الشػػركات تبنػػا ف، كمػػا أ 
 وا6102؛ السيد، 6100 ا سهـ والرشيدي، حممة مئمحة حساب  ما الدا نيف مئمحة سيادة

 المابػ ة أو السػرية اتحتياطيػات تػراكـ أو امػؽ إلػي يقػود المحاسػبي التحفظ بسياسة التمسؾ أف -
hidden reserves ، إدارات تاتػار ثػـ الشػركات بهػا تحػتفظ التػي المحققػة سيػر المكاسػب وهػي 

 المتػاجرة العمميػة هلد  مي ويطمؽ لتفءيالتها، و قاً  المكاسب بهلد ات تراؼ تو يت الشركات هلد
 تراكمية محققة سير اسا ر أو أرباح الشركات إحدي لدي كاف   لا ، gains trading بالمكاسب

 سػػػوؼ التراكميػػػة الاسػػػا ر أو ا ربػػػاح هػػػلد تحقيػػػؽ  ػػػدـ أو تحقيػػػؽ  ػػػ ف السػػػابقة، السػػػنوات اػػػالؿ
 اػػالؿ حقيقيػة تبػادؿ  مميػة بوجػود الشػركات هػلد إلدارات التقديريػة السػمطة ااتيػارات  مػي يتو ػؼ
 مػػػف الػػرب  إدارة ممارسػػة إمكانيػػة الشػػركات تمػػؾ إدارات يمػػن  الػػلي ا مػػر  دمػػ ، مػػف الفتػػرة هػػلد
 الػلي الو ػت  ػي التراكميػة المحققػة سيػر الاسػا ر أو ربػاحا  بهػلد ات تػراؼ تو يػت ااتيػار االؿ
 اوRyan,2008; Laux and Leuz,2009; Sundgren,2013و تفءيالتها م  يتفؽ

 ا طراؼ وجمي  المديريف بيف المعمومات تماثؿ  دـ  جوة يعمؿ التحفظ المحاسبي  مي توسي  -
 التػد قات معمومػات مثػؿ لػإلدارة ةالمتاح المعمومات استغالؿ طريؽ  ف وللؾ المئمحة، أئحاب
 أئػػحاب ا طػػراؼ لجميػػ  المعمومػػات هػػلد مثػػؿ  يػػ  تتػػاح ت الػػلي الو ػػت  ػػي المسػػتقبمية، النقديػػة

 إلا يقود اللت ا مر بتمؾ المعمومات، اإلتجار وهو ا مر اللي  د يد   المطمعيف إلي المئمحة،
 ؛6100 نػػػػ  وأبوادانػػػػة،  سػػػػتغناقات يجػػػػب  ا قػػػػا الػػػػتحفظ يمثػػػػؿ ولهػػػػلا الوكالػػػػة، تكػػػػاليؼ ديػػػػادة

 واNasr and Ntim, 2018 ؛6100 الرشيدي،
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 لممحممػيف المتدايد المجوق إلي المالية التقارير مستادمي يد   المحاسبي التحفظ بسياسة التمسؾ -
 يحتمػؿ أو أمػوالهـ  يهػا المسػتثمرة لمشػركات ا ئػوؿ لئا ي الحقيقية القيـ  مي لمو وؼ المالييف،
 أجػؿ مف مرتفعة لتكمفة المستادميف هؤتق تحمؿ  مي  يترتب اللي ا مرو  يها ستثمارباإل  يامهـ

المتحفظػػػة  الماليػػػة التقػػػارير تو رهػػػا التػػػي بالمعمومػػػات بالمقارنػػػة وا عيػػػة أكثػػػر لمعمومػػػات الوئػػػوؿ
ا سػػواؽ الماليػػة، وللػػؾ بسػػبب  كفػػاقة  ػػدـ إلػػي المحاسػػبي يقػػود الػػتحفظ، كمػػا ا6108والطحػػاف، 
 او(Gigler et al., 2009لكبيرة بيف القيمة الد ترية للسهـ و يمتها السو ية الفجوة ا

  المحاسبي: التحفظ مستوي عمي فعالية مجالس إدارات الشركات أثر 6/6/5
، و ػد (Lim, 2011)ترتبط  وا د حوكمة الشػركات إرتبػاط وثيػؽ بمسػتوي الػتحفظ المحاسػبي 

عال ػػة، حيػث يػري  ريػػؽ مػف البػػاحثيف أف العال ػة بػػيف حػاوؿ البػاحثيف تقػػديـ تفسػير منطقػػي لهػلد ال
تليات حوكمة الشركات وسموؾ التحفظ المحاسبي هي  ال ة تكاممية، بمعني أف اإللتداـ بالتطبيؽ 
الفعاؿ هليات حوكمة الشركات يعدد مف ممارسات الػتحفظ المحاسػبي ويقمػؿ مػف تعػارض الوكالػة 

إلػي أف إحتفػاظ الشػركات باليػات  ويػػة  او ممػا يشػيرAmran and Abdul Manaf, 2014و
لمحوكمة يسػا د  مػي مرا بػة سػموؾ المػديريف بشػكؿ أ ءػؿ، ا مػر الػلي يػد   لديػادة الطمػب  مػي 

 عاليػػة مجػػالس إدارات ا أف Yunos et al., 2014سياسػػات الػػتحفظ المحاسػػبيو حيػػث يػػري و
ة التحفظ المحاسبي ك داة سياس ت حوكمة جيدة سوؼ يقود إلي تبنيم  اإللتداـ بممارساالشركات 

لمر ابة  ما تعارض الوكالة وبمػا يسػا د  مػي إنتػاج تقػارير ماليػة شػفا ة، كمػا أف هيكػؿ الحوكمػة 
الدااميػة الجيػد  ػادر  مػا تعديػد تليػات الحوكمػة ا اػرت مثػؿ الػتحفظ المحاسػبي، وبالتػالي تعديػػد 

ح أبعػاد حوكمػة الشػركات أف نجػا  (Lara et al., 2009)حوكمػة الشػركاتو كمػا تػري ممارسات 
 ي تعديد ممارسات التحفظ المحاسبي يعتمد  مي التنسيؽ الجيػد بػيف اهليػات الدااميػة والاارجيػة 

 لحوكمة الشركاتو
و مي الجانب اهار، يري  ريؽ تار مف الباحثيف أف العال ة بيف تليات حوكمة الشركات 

حيػث ينظػر هليػات حوكمػة الشػركات وسموؾ التحفظ المحاسػبي هػي  ال ػة تبادليػة أو تعويءػية، 
 مػػي أنهػػا أداة جيػػدة لمتعػػويض  ػػف  ػػدـ تمسػػؾ اإلدارة بسياسػػات محاسػػبية متحفظػػة، كمػػا أنػػ   ػػي 
حالة  دـ وجود تليات  وية لحوكمة الشركات يميؿ المديريف إلػي تبنػي مسػتوي مرتفػ  مػف الػتحفظ 

حوكمػػػةو لػػػللؾ ، يعمػػػؿ المحاسػػػبي  ػػػي التقػػػارير الماليػػػة لمشػػػركات لمتعػػػويض  ػػػف ءػػػعؼ نظػػػاـ ال
او حيػػث توئػػؿ Nasr and Ntim, 2018الػػتحفظ كسياسػػة بديمػػة لمحػػد مػػف مشػػاكؿ الوكالػػة و

(Chi et al., 2009)  إلػػي أف تليػػات حوكمػػة الشػػركات الءػػعيفة تػػرتبط إيجابيػػًا مػػ  مسػػتويات
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ي ػػػات مرتفعػػػة مػػػف الػػػتحفظ المحاسػػػبي بالتقػػػارير الماليػػػة لمشػػػركات التايوانيػػػة، ممػػػا يعنػػػي أنػػػ   ػػػي الب
 القانونية الءعيفة، يعمؿ التحفظ المحاسبي كبدياًل هليات حوكمة الشركاتو

لسياسات محاسبية معينة إلي تثػار تمػؾ السياسػات  مػي  التنفيلية يرج  تفءيؿ اإلدارة د و 
منفعػػػتهـ ات تئػػػادية،  مػػػف المسػػػمـ بػػػ  أف اإلدارة العميػػػا كػػػ ي طػػػرؼ تاػػػر مػػػف ا طػػػراؼ المهتمػػػة 

 ػي اتاتيػار بػيف  التنفيليػة تعظػيـ منفعتهػا اللاتيػة، وبالتػالي  ػ ف حريػة اإلدارة بالمنش ة تسػعي إلػي
بدا ؿ السياسات المحاسبية  د يمثؿ نو ًا مف استناـ الفرص، وللؾ  ف طريؽ تطبيؽ البدا ؿ التي 

 او6119تػؤدي إلػي تحسػيف ئػورة المنشػػ ة ممػا  ػد يػؤثر  مػي د ػػة و دالػة القػوا ـ الماليػة وئػػال ،
يػػػػ تي دور مجػػػػالس إدارات الشػػػػركات ب  تبارهػػػػا تليػػػػة مػػػػف أهػػػػـ تليػػػػات  وا ػػػػد حوكمػػػػة ومػػػػف هنػػػػا 

الشػػػركات، حيػػػػث تعمػػػؿ هػػػػلد اهليػػػة  مػػػػي تقييػػػػد السػػػموؾ اإلنتهػػػػادي لػػػإلدارات التنفيليػػػػة لمشػػػػركات 
وءػػماف توجيههػػا  ػػي اإلتجػػاد الػػلي يحقػػؽ مئػػال  جميػػ  ا طػػراؼ أئػػحاب المئػػمحة  ػػي هػػلد 

ـ 6102 الشػػركات لحوكمػػة المئػػرياـ بالقوا ػػد الػػواردة بالػػدليؿ الشػػركات، وللػػؾ مػػف اػػالؿ اإللتػػد 
  يما يتعمؽ بمحور مجمس اإلدارةو

 وتطوير الفروض: والتحفظ المحاسبي الفكر المحاسبي لمعالقة بين آليات حوكمة الشركات-3
 الفكر المحاسبي لمعالقة بين آليات حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي: 3/0

، كونها تد ـ حاسبيةبي أحد الائا ص الر يسية لجودة المعمومات الميعتبر التحفظ المحاس
مف معمومات، مف االؿ تسهيؿ الر ابة الفعالة   إمكانية ات تماد  ما القوا ـ المالية وما تتءمن

و ي سياؽ  ال ة ا ئيؿ والوكيؿ، المديريف والعقود كجدق مف تليات حوكمة الشركات،  ما 
ف  دـ تماثؿ المعمومات بيف الطر يف، بالتئرؼ اتنتهادي نحو الت ثير يمكف لموكيؿ اتستفادة م
رتفاع أو اتنافاض بدًت مف التركيد  ما تحقيؽ أهداؼ أئحاب إل ي مستوت ا رباح با

المئال ، و ما الرسـ مف أف سياسات التحفظ المحاسبي المشروط تتطمب تو ير معمومات 
رتفاع ما تقييد السموؾ اإلنتهادي لإلدارة، وهلا ما يبرر إنها  د تعمؿ  لحظية  ف ا رباح، إت أ

معمومات، رتفاع مستوت  دـ تماثؿ البي المشروط  ي ظؿ إمستوت الطمب  ما التحفظ المحاس
نافاض الممنهم  ي القيـ الد ترية مقارنة بالقيـ السو ية،   ف التحفظ كما أن  وبالنظر إلا اإل

ستثمارية، مما رباح، مما يؤثر  ما القرارات اإلإلدارة ا  المحاسبي سير المشروط يادـ كوسيمة
 و (Liu, 2019)ينعكس  ما منا   وتكاليؼ أئحاب المئال   ي الشركات 

بئور شتا، منها ما يتعمؽ  Agency conflictsوتتجما مشكمة تءارب الوكالة 
المساهميف، وبالتالي بالتال ب بالمعمومات المالية وأساليب الغش المحاسبي، والسيطرة  ما ثروة 
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 هلدأف بما حوكمة الشركات لمتافيؼ مف تثار هلا التعارض، و  وية للا تليات الحاجة إظهرت 
 لإلشراؼ  ما ور ابةة ك داة مف  بؿ مجالس اإلدارة ير اـ المحاسبا ليات تتطمب استاداـ اه

لمتحفظ المحاسبي ككؿ  ي الشركة،   ن  يتـ النظر إلا مقياس التو يت سير التماثؿ  النظاـ
مثاؿ، مف االؿ كوسيمة لتسهيؿ التعا د والدور اإلشرا ي للر اـ المحاسبية،  ما سبيؿ ال

تي  تراؼ الفوري با ابار السي ة، يسا د التحفظ المحاسبي  ي تحديد المشرو ات المتطمبات اإل
 التالي تجنبو اتستثمارات التي تحقؽ معدؿ  ا د منافض وبتحقؽ ئا ي  يمة حالية سالبة، أ
 ,.Gigler et al)حتفاظ بالحد ا دنا مف الموارد دااؿ الشركة التودي  سير العادؿ لمثروة، واإل

أف يتـ النظر إلا التحفظ المحاسبي ك داة محتممة مفيدة وتقترح الحجم السابقة،  و(2009
ثـ تقترح المنا    تاالها، ومفف بها ور ابة القرارات التي يتـ إلممديريف  ي أداق المهاـ المكمفي

المحتممة لمتحفظ المحاسبي وجود  ال ة إيجابية بيف التحفظ المحاسبي المشروط وائا ص 
 حوكمة الشركات القويةو 

ويوظؼ الفكر المحاسبي بعض النظريات التي تفسر طبيعة العال ة بيف تليات حوكمة 
 Resourceرد الشركات ومستوت التحفظ المحاسبي، ومنها نظرية ات تماد  ما الموا

Dependency Theory  ونظرية الوكالةAgency Theory والتكامؿ بيف كال النظريتاف ،
شرؼ الفعاؿ،  ن   ي الممارسة العممية، لموارد، واإليسا داف  ي  هـ دور المساهمة  ي تو ير ا

 شركةويءطم  مجمس اإلدارة بدوريف أساسيف هما تو ير الموارد الالدمة واتشراؼ الفعاؿ  ما ال
وتقترح نظرية الوكالة أف ممارسات التحفظ المحاسبي ترتبط بئورة إيجابية بائا ص 
تليات حوكمة الشركات، وللؾ  ف تليات حوكمة الشركات الفعالة  ي ممارسة المهاـ المكمفة بها 
تتطمب مستوت مرتف  مف التحفظ المحاسبي، وهلا ينعكس  ما التافيؼ مف حدة مشاكؿ الوكالة 

(Watts, 2003)   ،الممكية اإلدارية  نسبةف الشركات التي ترتف   يها ، و ما النقيض مف للؾ
مئال   ي والحكومية ينافض بها مستوت الطمب  ما التحفظ المحاسبي، بسبب توادف مستوت ال

 Bushman and Piotroski, 2006; LaFond and)هات الحكومية الشركة بيف اإلدارة والج

Watts, 2008)ف ناحيةو، هلا م 
ومف ناحية أارت، تركد نظرية ات تماد  ما الموارد  ما الدور اللي يمعب  المديروف  ي 
تو ير الموارد ا ساسية لمشركة مف االؿ الروابط السياسية م  البي ة الاارجية، والتي تء  

اسبي، الشركة  ي مركد تنا سي جيد، إت أف تمؾ الروابط  د تترؾ أثرًا  ما مستوت التحفظ المح
بتداؿ الحكومة  (Mohammed et al., 2017)دراسة  أشارت إلي والدليؿ  ما للؾ، ما 
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ق  ترات واائة  ي الشركات التي تسيطر  ميهاا بحظر التقرير  ف الاسا ر أثنادية المالي
نافاض التحفظ ت اير اإل ئاح  ف الاسا ر أحد ممارسات إ الركود ات تئادي، ويمثؿ

 ر الماليةو المحاسبي  ي التقاري
ويوجد مسار بحثي، ربط بيف تليات حوكمة الشركات والروابط السياسية ومستوت التحفظ 
المحاسبي، حيث يمكف لمتغير الروابط السياسية أف يؤثر  ما طبيعة العال ة بيف حوكمة 

لشركات بيف الدوؿ الشركات والتحفظ المحاسبي، حيث أن  نظرًا تاتالؼ معايير حوكمة ا
ينظر إلا   ن  اتالؼ الظروؼ السياسية والثقا ية واتجتما ية والتارياية، بسبب إالماتمفة 

الروابط السياسية ك حد أبعاد حوكمة الشركات والتي  د يكوف لها ت ثير  ما التحفظ المحاسبي، 
والتي توئمت إلا أف الشركات ومجمس اإلدارة  (Gul, 2006)وهلا ما أكدت  مي  دراسة 

لديهـ روابط سياسية تؤثر  ما  عالية حوكمة الشركات بئورة  كسية بسبب والمديريف الليف 
ديادة مشاكؿ الوكالة، ومف ثـ تؤثر بئورة سمبية  ما مستوت التحفظ المحاسبيو وتعمؿ دراسة 

(Chaney et al., 2011)  أسباب النتا م السابقة، ب ف الروابط السياسية يترتب  ميها تحقيؽ
كات وجودة هتماـ بقءايا حوكمة الشر وبالتالي إنافاض اإل ،تئاديةالعديد مف المنا   ات 
 ئاح  نهاو ومما سبؽ،  ما الرسـ مف أف الدراسات السابقة تشير إلا المعمومات التي يتـ اإل

وجود  ال ة إيجابية بيف التحفظ المحاسبي ومستوت  عالية حوكمة الشركات، إت أف طبيعة هلد 
  السياسية لمجمس إدارة الشركةوالعال ة تتو ؼ  ما الروابط 
 ما العال ة بيف التحفظ  (Mohammed et al., 2017)ركدت دراسة و ي نفس السياؽ، 

المحاسبي وحوكمة الشركات والروابط السياسية لمشركات المدرجة  ي البورئة الماليدية، حيث 
 الدراسة أشارتو  يمعب ا ثر السياسي دور محوري  ي أسواؽ رأس الماؿ والمعامالت التجارية،

وجود أدلة  ما التحفظ المحاسبي وا ابار السي ة التي يتـ ات تراؼ بها بئورة مبكرة  إلي
يجابية أف التحفظ المحاسبي يرتبط بئورة إ أشارت إليمقارنة با ايار الجيدةا  ي ماليديا، كما 

 كسية م  كؿ مف  بهيكؿ حوكمة الشركات مقاسًا باستقالؿ مجمس اإلدارة، بينما يرتبط بئورة
رتباط اإليجابي لمروابط السياسية روابط السياسية،  ما الرسـ مف اإلممكية اإلدارة  ي الشركة وال

لا كاف المسار البحثي السابؽ ركد  ما الروابط السياسية   ءاق مجمس  ب داق الشركةو وال
ت التحفظ اإلدارة كمتغير وسيط يفسر طبيعة العال ة بيف تليات حوكمة الشركات ومستو 

دراسة  توئمتالمحاسبي،   ن  يوجد دراسات أارت ركدت  ما الروابط اتجتما ية، حيث 
(Yin et al., 2020)  وجود  ال ة  كسية بيف العال ات اتجتما ية   ءاق مجمس اإلدارة إلي
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جتما ية تافض حاسبي، و ممت للؾ ب ف الروابط اإلم  المديريف التنفيلييف ومستوت التحفظ الم
ف مستوت  عالية الوظيفة الر ابية  ي مجمس اإلدارة وتشج  اإلدارة  ما تبني السياسات م

قالؿ المحاسبية ا  ؿ تحفظًا بغية تحقيؽ المئال  الشائية،  ءاًل  ف أنها تافض مف است
 تاالهاوالقرارات اتستراتيجية التي يتـ إدارة مما يؤثر  ما مجمس اإلدارة وديادة د ـ اإل

بحثي تار ربط بيف هيكؿ الممكية والتحفظ المحاسبي، حيث يعتقد الباحثاف  ويوجد مسار
أف طبيعة العال ة بيف تليات حوكمة الشركات ونوع التحفظ المحاسبي تت ثر بمتغير هيكؿ 

وجود إلي التي أجريت  ما الشركات الئينية،  (Liu, 2019)دراسة  توئمتالممكية، حيث 
لمحاسبي سير المشروط والممكية الحكومية، كما ترتبط الممكية  ال ة  كسية بيف مستوت التحفظ ا

 ي السنوات ا ايرة، تركد دراسات اإلدارية بئورة  كسية م  كؿ مف نو ي التحفظ المحاسبيو و 
، حيث ترتبط لمتحفظ المحاسبيالمحاسبة وحوكمة الشركات بشكؿ متدايد  ما اهثار التعا دية 

 Ahmed and) الشركة وجودة حوكمة الشركات ي وكالة البشكؿ مباشر ببي ة  اهثارهلد 

Henry, 2012) التحفظ و التحفظ المحاسبي المشروطتقدـ العديد مف الدراسات دلياًل  ما أف و و
بشكؿ إيجابي  ترتبطا ترتبط بشكؿ سمبي وإيجابيا ب دارة ا رباح و المحاسبي سير المشروط

الممكية يعتبر أحد الائا ص الر يسية  و ونظرًا  ف هيكؿوسمبيا بجودة حوكمة الشركات
لحوكمة الشركات،   ن  مف المتو   أف يؤثر  ي مستوت التحفظ المحاسبي، وللؾ  ف ا طراؼ 
الماتمفة  ي الشركات يمكف أف تؤثر  ي ممارسات إ داد التقارير المالية مثؿ تطبيؽ سياسات 

تمكونها  ي  ال تها بالقوة النسبية التحفظ المحاسبي مف االؿ النسبة الم وية للسهـ التي يم
 و(Cullinan et al., 2012)للطراؼ ا ارت 

أف هيكؿ الممكية لمحدد  (Ruch and Taylor, 2015)و ي نفس السياؽ، تؤكد دراسة 
لجهات لطبيعة العال ة بيف تليات حوكمة الشركات والتحفظ المحاسبي يتو ؼ  ما دوا   ا

 ية المعمومات وتقييد سموؾ اإلدارة اتنتهادي، وتقود تمؾ الدوا   شفا التنظيمية والحكومية لتعديد
ية،   لا كانت الممكية الحكومية  ي الشركة نسبة سير ع الممكية كونها حكومية أو مؤسسنو 

 عاؿ  بشكؿ   لمرا بة أنشطة الشركةمسيطرة،   نها تتطمب إ ئاح موءو ي و ي الو ت المناسب 
رتفاع مستوت ، ومف ثـ إي السموكيات التي تادـ مئالحهـ اللاتية  اراطنولمن  المديريف مف اإل
يحدث توا ؽ  ي مئال  وم  للؾ،  ندما تسيطر الدولة  ما الشركات، التحفظ المشروطو 
إدارة ا رباح ممارسات ناراط  ي إلوبالتالي تنافض دوا   المديريف نحو ا ،الدولة والمديريف
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مما يافض مف مستوت  دـ تماثؿ  ،سي ة  ي الو ت المناسبا ابار الب  تراؼاإل حتماؿيدداد إو 
 المعمومات ويدداد مستوت التحفظ المشروطو

 تطوير الفروض: 3/6
 خصائص مجمس اإلدارة ومستوي التحفظ المحاسبي: 3/6/0

لقػػد إهتمػػت العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة بدراسػػة أثػػر إلتػػداـ الشػػركات بػػالتطبيؽ الفعػػاؿ لقوا ػػد 
سػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي بالتقػػارير الماليػػة لتمػػؾ الشػػركاتو حيػػث إسػػتهد ت دراسػػة الحوكمػػة  مػػي م

(Almutairi and Quttainah, 2019)  إاتبػار العال ػة بػيف نظػػاـ حوكمػة الشػركات وسػػموؾ
 المدرجػػة بقا ػػدة بيانػػات  Islamic banks (IBs) الػػتحفظ المحاسػػبي  ػػي البنػػوؾ اإلسػػالمية

BankScope  86بنػػؾ إسػػالمي و  86لعػػدد  دولػػة حػػوؿ العػػالـ 02شػػممت ، اسػػتنادًا إلػػا  ينػػة 
ـو 6102ـ إلػي 0559مشػاهدة لمفتػرة مػف  9226بنؾ تجاري، حيث بمغت  دد مشػاهدات العينػة 

% مف البنوؾ اإلسالمية تميؿ إلػي تبنػي ممارسػات محاسػبية 52و د توئمت هلد الدراسة إلي أف 
تهػػا مػف البنػػوؾ التجاريػػة التقميديػة، ويرجػػ  السػػبب أكثػر تحفظػػًا  ػي تقاريرهػػا الماليػػة بالمقارنػة بمثيال

 ػػػف مثيالتهػػػػا  ػػػي البنػػػػوؾ  البنػػػوؾ اإلسػػػػالميةمجػػػالس إدارات  إاػػػتالؼ ائػػػػا ص ػػػي للػػػؾ إلػػػػي 
التقميديػػػة، وهػػػلد الائػػػا ص هػػػيل حجػػػـ مجمػػػس اإلدارة؛ اسػػػتقالؿ مجمػػػس اإلدارة؛ سػػػمعة مجمػػػس 

 العال ػػة مجمػػس اإلدارةو وهػػلد اإلدارة؛ طػػوؿ  تػػرة  ءػػوية أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة؛ وتنػػوع أ ءػػاق
 السػػموؾ مػػف تحػػد وبالتػػالي أكبػػر، ر ابيػػة أدوار إلػػي تقػػود المجمػػس ائػػا ص بعػػض أف إلػػا تشػػير
و وتتفػػؽ هػػلد النتيجػػة مػػ  مػػا المحاسػػبية  ػػي الممارسػػات الػػتحفظ مسػػتوي مػػف وتديػػد ا اال ػػي سيػػر

وكمة الفعالػة تمػارس ب ف البنوؾ لات هياكؿ الح (Leventis et al., 2013)توئمت إلي  دراسة 
 و مستويات أ ما مف التحفظ المحاسبي

إسػػػتهد ت  و ػػد  ػػػدمت الدراسػػات التػػػي أجريػػت  ػػػي البي ػػة المئػػػرية د مػػًا لهػػػلد النتػػا م، حيػػػث
التعػػرؼ  مػػي أثػػر تليػػات حوكمػػة الشػػركات وحجػػـ مجمػػس  (Nasr and Ntim, 2018)دراسػػة 

مجمػػس اإلدارة والمػػدير التنفيػػلي، ونػػوع  اإلدارة ، اسػػتقالؿ مجمػػس اإلدارة ، الفئػػؿ بػػيف دور ر ػػيس
شػركة مػف  22المراج  الاارجيا  مي مستوي التحفظ المحاسبي، وللؾ استنادًا إلػي  ينػة  وامهػا 

، و ػػػد ـ6109ـ إلػػػي 6100اػػػالؿ الفتػػػرة مػػػف  EGX-100الشػػػركات المئػػػرية المدرجػػػة بمؤشػػػر 
ف ائػا ص مجمػس اإلدارة توئمت هلد الدراسة إلي وجود  ال ة جوهرية لات دتلة إحئػا ية بػي

 ومستوي التحفظ المحاسبي اللي تتمسؾ ب  إدارات الشركات المئػرية  نػد إ ػداد  وا مهػا الماليػةو
ا د مػػػًا لهػػػلد النتػػػا م مػػػف وا ػػػ  البي ػػػة المئػػػرية، حيػػػث 6108، وو ػػػدمت دراسػػػة وسػػػمرة وتاػػػروف
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 الػتحفظ ومسػتوت اإلدارة ائػا ص مجمػس بػيف احئػا ية دتلػة لات  ال ػة وجػود إلػاأشػارت 

 09المئػرية، وللػؾ اسػتنادًا لعينػة  وامهػا  الماليػة ا وراؽ ببورئػة المسػجمة البنػوؾ  ػي المحاسػبي
كمػػػػا  ـو6102ـ إلػػػػي 6106بنػػػػؾ مػػػػف البنػػػػوؾ المسػػػػجمة بالبورئػػػػة المئػػػػرية اػػػػالؿ الفتػػػػرة مػػػػف 

 مػػي  اإلدارة مجمػػس ائػػا ص التعػػرؼ  مػػي أثػػر  (Yunos et al.,2014)إسػػتهد ت دراسػػة
مدرجػة بالبورئػة  ماليديػة شػركة 911المحاسػبي، وللػؾ اسػتنادًا إلػي  ينػة  وامهػا  مستوي الػتحفظ
مجػػالس اإلدارة التػػي  أف ـو و ػػد توئػػمت هػػلد الدراسػػة إلػػي6112 إلػػا ـ6110 مػػف اػػالؿ الفتػػرة

الماليػػػة لهػػػؤتق  مػػػ  تػػػوا ر الابػػػرة المسػػػتقميف اإلدارة مجمػػػس أ ءػػػاق مػػػف أ مػػػا تتػػػ لؼ مػػػف نسػػػبة
 ا ربػاح  مػي السي ة ا ابار ب ثر اإل تراؼ  ي هلد الشركات تكوف أسرع  ف إدارات  ا  ءاق ،
 Ahmed and) وهػػي نفػػس النتيجػػة التػػي توئػػمت إليهػػا دراسػػة و الجيػػدة با ابػػار بالمقارنػػة

Henry, 2012) مثػػؿ ديػػادة طو ػػًا أو إاتياريػػاً  الحوكمػػة ممارسػػات   ءػػؿ الشػػركات بػػ ف تبنػػي 
 المشروط سير المحاسبي التحفظ سيسا د  مي توظيؼ  ءا  اإلدارة و مة  دد أ مجمس استقالؿ
 بػ ف Lim, 2011)ووهي نفس النتيجة التػي توئػمت إليهػا دراسػة  والوكالة مشاكؿ مف لمحد كالية
و ػد  ػدمت هػلد  وا سترالية الشركات  ي المحاسبي التحفظ مستوت مف يعدد مجمس اإلدارة  عالية

  ال ة بوجود (Garcia Lara et al., 2007)  ليها دراسةالدراسات د مًا لمنتيجة التي توئمت إ
 المحاسػػبي، اسػػتنادًا إلػػي  ينػػة مػػف الشػػركات الػػتحفظ  عاليػػة مجمػػس اإلدارة ومسػػتوت بػػيف إيجابيػػة
  عالية بيف سمبية  ال ة وجود إلي (Chi et al., 2009)و ي المقابؿ، توئمت دراسة  وا مريكية
بي الػػلي تتبنػػاد إدارات تمػػؾ الشػػركات، حيػػث تميػػؿ إدارات الػػتحفظ المحاسػػ ومسػػتوي اإلدارة مجمػػس

الشركات إلي تبني مستوي أ ؿ مف السياسات المحاسبية المتحفظة م   وة نظاـ حوكمػة الشػركات 
  والمطبؽ

 مػا مسػتوي  اإلدارة مجمػس  عاليػة أثػرالدراسػات السػابقة أدلػة ماتمطػة حػوؿ  تو ر، مما سبؽ
وسػػموؾ ائػػا ص مجمػػس اإلدارة يمكننػػا تو ػػ  وجػػود  ال ػػة بػػيف الػػتحفظ المحاسػػبيو وبنػػاقًا  ميػػ ، 

التحفظ المحاسبي، ولكف ت يمكننا تو   شكؿ أو إتجاد هلد العال ةو لللؾ، يمكننا ئياسة الفرض 
 التالي  ي ئورت  البديمةل 
ومسػػتوي الػػتحفظ  اإلدارة مجمػػس ائػػا صتوجػػد  ال ػػة جوهريػػة بػػيف  الفسسرض الرئيسسسي لمبحسسث:

الشػػػػركات  لحوكمػػػػة المئػػػػري الػػػػدليؿ إئػػػػدار بعػػػػد شػػػػركات المسػػػػاهمة المئػػػػريةالمحاسػػػػبي  ػػػػي ال
 و6102
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مػػػف الناحيػػػة النظريػػػة، تبنػػػت الدراسػػػات السػػػابقة وجهتػػػي نظػػػر متعارءػػػتيف  يمػػػا يتعمػػػؽ بحجػػػـ 
لو الحجػػـ الئػػغير، وللػػؾ  مجمػػس اإلدارةو تمشػػيًا مػػ  نظريػػة الوكالػػة،   نػػ  يفءػػؿ مجمػػس اإلدارة

 ف المجالس كبيرة الحجـ تامؽ مشاكؿ اائة باإلتئاؿ، والندا ػات بػيف ا  ءػاق، والػبطق  ػي 
تػػد ؽ القػػرارات، وال تمػػاد كػػؿ  ءػػو مػػف أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة  مػػي اهاػػريف  ػػي مرا بػػة اإلدارة 

وكمػة الفعالػة، ا، وأف ئػغر حجػـ مجمػس اإلدارة يػرتبط بالحNasr and Ntim, 2018التنفيليػة و
 ;Jensen, 1993)كمػػا جػػادؿ  و(Yunos et al.,2014)ويقػػود إلػػي ديػػادة  وا ػػد ا ربػػاح 

Tessema, 2019)   بػػ ف مشػػكمة التنسػػيؽ بػػيف أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة الكبيػػر يمكػػف أف تفػػوؽ
منا ع و  بينما يػري الفريػؽ اهاػر، أف مجػالس اإلدارة لات الحجػـ الكبيػر تعػدد مػف  عاليػة  مميػة 

ر ابػػػة، وتعػػػدد مػػػف ممارسػػػات الػػػتحفظ المحاسػػػبي، وللػػػؾ  ف تنػػػوع أ ءػػػاق المجمػػػس يعػػػدد مػػػف ال
بسػػػبب إتسػػػاع  ا ػػػػدة المعر ػػػة بػػػػيف هػػػؤتق ا  ءػػػػاق   ػػػدراتهـ  ػػػي مرا بػػػػة اإلدارة التنفيليػػػة، وللػػػػؾ

(Dalton and Dalton, 2005; Ahmed and Duellman, 2007; Ebrahim and 

Fattah, 2015)و 
مػ   (Almutairi and Quttainah, 2019)لتجريبيػة،  قػد إتفقػت دراسػة  أمػا مػف الناحيػة ا

 Enache and Garcia-Meca, 2019; Boussaid et al, 2015; Ahmed and)دراسات 

Henry, 2012; Chi et al., 2009)   مػي وجػود  ال ػة سػمبية جوهريػة بػيف حجػـ مجمػس 
  كبػر حجػـ مجمػس اإلدارة تتمسػؾ إدارات اإلدارة والتحفظ المحاسبيو ا مر اللي يشير إلي أن  مػ

حيث تديد حوا د أو دوا   المديريف لمتال ب بعممية  الشركات بمستوي أ ؿ مف التحفظ المحاسبي،
 ,Nasr and Ntim)دراسػة و ػد  ػدمت إ ػداد التقػارير المحاسػبية مػ  كبػر حجػـ مجمػس اإلدارةو 

إلػػػي وجػػػود  ال ػػػة سػػػمبية ث أشػػػارت النتػػػا م مػػػف وا ػػػ  البي ػػػة المئػػػرية، حيػػػ لهػػػلد د مػػػاً   (2018
و وهػػي نفػػس النتيجػػة جوهريػػة بػػيف حجػػـ مجمػػس اإلدارة والػػتحفظ المحاسػػبي  ػػي الشػػركات المئػػرية

ا بوجػػػود  ال ػػػة  كسػػػية معنويػػػة بػػػيف حجػػػـ 6108، والتػػػي توئػػػمت إليهػػػا دراسػػػة وسػػػمرة وتاػػػروف
ا مػر الػلي يشػير و مجمس اإلدارة ومستوي التحفظ المحاسبي الػلي تتبنػاد إدارات البنػوؾ المئػرية

إلي أن  م  ئغر حجـ مجمس اإلدارة  ي بي ات الحوكمة الءعيفة كحالػة مئػر، تميػؿ الشػركات 
 إلا أف تكوف أكثر تحفظًا  ي تقاريرها لتعويض ءعؼ هيكؿ الحوكمةو

وجػود  إلػا (Ahmed and Henry, 2012) و مػي النقػيض مػف للػؾ،  قػد توئػمت دراسػة
ـ مجمس اإلدارة والتحفظ المحاسبي، وللؾ استنادًا إلي  ينة  وامها  ال ة إيجابية جوهرية بيف حج
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سػػنةو حيػػث تػػرتبط مجػػالس اإلدارة الكبيػػرة  00شػػركة أسػػترالية مدرجػػة بالبورئػػة  مػػي مػػدي  061
بػػالتافيض المبػػال   يػػ  للربػػاح والقػػيـ الد تريػػة للئػػوؿ، ا مػػر الػػلي يشػػير إلػػي تبنػػي إدارات تمػػؾ 

 ت التحفظ المحاسبيو الشركات لمديد مف ممارسا
إلػػي  ػػدـ  (Ahmed and Duellman, 2007)ومػػف ناحيػػة أاػػري،  قػػد توئػػمت دراسػػة 

وجود  ال ة جوهرية بيف التحفظ المحاسبي وحجػـ مجمػس اإلدارة، وللػؾ اسػتنادًا إلػي  ينػة  وامهػا 
 (Elshandidy and Hassanein, 2014) وبالمثػؿ ،  قػد  شػمت دراسػة  شػركة أمريكيػةو 611
توئؿ إلي وجود  ال ػة جوهريػة بػيف حجػـ مجمػس اإلدارة وسػموؾ الػتحفظ المحاسػبي، وللػؾ  ي ال

اػػالؿ  تػػرة سػػت سػػنواتو  FTSEشػػركة بريطانيػػة مدرجػػة بمؤشػػر  011اسػػتنادًا إلػػي  ينػػة  وامهػػا 
د مػػًا لهػػلد النتػػا م، حيػػث توئػػمت إلػػي  ػػدـ وجػػود  (Yunos et al.,2014)كمػػا  ػػدمت دراسػػة 

جمػػػس اإلدارة ومسػػػػتوي الػػػتحفظ المحاسػػػػبي الػػػلي تتمسػػػػؾ بػػػػ  إدارات  ال ػػػة جوهريػػػػة بػػػيف حجػػػػـ م
 بعػػدـ وجػػودا 6102 حسػػف،و وهػػي نفػػس النتيجػػة التػػي توئػػمت إليهػػا دراسػػة الشػػركات الماليديػػةو

 وللػػؾ الشػػركات، إدارات تتبنػػاد الػػلي المحاسػػبي الػػتحفظ حجػػـ مجمػػس اإلدارة ومسػػتوي بػػيف إرتبػػاط
 بالبورئػة المسػجمة الماليػة سيػر السػعودية الشػركات مػف شػركة 008 مػف مكونة  ينة إلي استناداً 
المئػرية الػواردة  الشػركات حوكمة  وا د  قد أشارت العممية، لمممارسة وو قاً  ـو6104  اـ االؿ

  ػػدد مػػف اإلدارة مجمػػس تشػػكيؿ إلػػي أنػػ  يجػػب ـ 6102باإلئػػدار الثالػػث الئػػادر  ػػي أسسػػطس 
 الػػػدليؿولجانػػػ   وتشػػػكيؿ وواجباتػػػ  ظا فػػػ بو  اإلءػػػطالع ا  ءػػػاق، وبمػػػا يمكنػػػ  مػػػف مػػػف مناسػػػب
 بينما كانت القوا د السػابقة لحوكمػة الشػركات الػواردة بػدليؿ او6102 الشركات، لحوكمة المئري
  ػػدد يقػػؿ أت ـ تشػػير إلػػي أنػػ  يجػػب6100الشػػركات الئػػادر  ػػي  برايػػر  حوكمػػة ومعػػايير  وا ػػد

 بجمهوريػػػة الشػػػركات وكمػػػةح ومعػػػايير  وا ػػػد دليػػػؿو أ ءػػػاق امسػػػة  ػػػف اإلدارة مجمػػػس أ ءػػػاق
 او6100 العربية، مئر

رشػػػادات السػػابقة التجريبيػػة ا دلػػة  ػػ ف وبالتػػالي،  حػػػوؿ ماتمطػػة أدلػػة تػػو ر الحوكمػػة  وا ػػد وال
  ال ػة وجػود يمكننػا تو ػ   ميػ ، وبناقاً و المحاسبي مستوي التحفظ  ما مجمس اإلدارة حجـ ت ثير
 يمكننػػػا تو ػػػ  شػػػكؿ أو إتجػػػاد هػػػلد ت ولكػػػفالمحاسػػػبي،  حجػػػـ مجمػػػس اإلدارة وسػػػموؾ الػػػتحفظ بػػػيف

  لللؾ، يمكننا ئياسة الفرض التالي  ي ئورت  البديمةلو العال ة
المحاسػبي  ومسػتوي الػتحفظ بػيف حجػـ مجمػس اإلدارة  ال ػة جوهريػة توجػد :الفرض الفرعي األول

 والمئرية المساهمة الشركات  ي
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يعتبػر اسػتقالؿ مجمػس اإلدارة أحػد أهػـ تليػات حوكمػة الشػركات الدااميػة  عاليػةو  مػف الناحيػػة 
النظريػػة، تبنػػي البػػاحثيف وجهتػػي نظػػر، ا ولػػي تػػد ـ وجػػود أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة المسػػتقميف أو 
الاػػػارجييف، حيػػػث يػػػري مؤيػػػدي هػػػلا اإلتجػػػاد أف وجػػػود ا  ءػػػاق المسػػػتقموف  ػػػي مجمػػػس اإلدارة 

 مي الحد مف تعارض الوكالة بيف المسػاهميف والمػديريف، وللػؾ  ػف طريػؽ تعديػد الر ابػة  سيعمؿ
الفعالة  مي سموؾ المديريف التنفيلييف، ا مر اللي سيد   اإلدارة التنفيلية لمتمسؾ بقدر أكبػر مػف 

يف الػػتحفظ المحاسػػبي لمواجهػػة الر ابػػة والمتابعػػة المسػػتمرة مػػف  بػػؿ أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة المسػػتقم
وهػلا بػدورد، يقمػؿ مػف  ا، Beekes et al., 2004; Lim, 2011; Nasr and Ntim, 2018و

 Rahman) إحتماؿ ممارسات إدارة ا رباح، ويعدد مف جودة المعمومات الماليػة المفئػ   نهػا 

et al., 2019)أف تواجػػػد أ ءػػػاق مجمػػػس اإلدارة الاػػػارجييف أو  بينمػػػا يػػػري الفريػػػؽ اهاػػػر ؛
 دـ تفػرغ أ ءػاق مجمػس اإلدارة الاػارجييف أو  منهامس اإلدارة يئاحب   يوب المستقميف  ي مج

المستقميف لمتابعة أداق اإلدارة التنفيلية، وللؾ  نهـ سالبًا ما يشغموف وظػا ؼ  ػي شػركات أاػرتو 
وبالتالي،  د يواج  هؤتق ا  ءاق ئعوبات  ي  هـ تعقيد الشركات، ا مر اللي يؤثر سمبًا  ما 

اـ الر ابة الاائة بهـو  الوة  مي أف هؤتق ا  ءاق سالبًا ما يفتقروف لممعر ة والابرة إنجاد مه
بائوص  مميات الشركة مقارنًة ب  ءاق مجمس اإلدارة الداامييف، ا مػر الػلي يػؤثر سػمبًا  مػي 
جودة القرارات التي يتالها ا  ءاق المستقموف مقارنػة با  ءػاق الػليف يشػغموف وظػا ؼ تنفيليػة 

 ,Nicholson and Kiel, 2007; Tessema) ػي الشػركات التػي يتواجػدوف بمجػالس إدارتهػا 

 و(2019
أمػا مػػف الناحيػػة التجريبيػة،  قػػد  ػػدمت الدراسػات السػػابقة مجمػػو تيف مػف ا دلػػة التجريبيػػة  يمػػا 
يتعمػػؽ بػػ ثر اسػػتقالؿ مجمػػس اإلدارة  مػػي الػػتحفظ المحاسػػبيو حيػػث أشػػارت المجمو ػػة ا ولػػي مػػف 

سات إلي أف وجود نسبة كبيرة مف أ ءاق مجمس اإلدارة الاارجييف  ي تشكيؿ مجمس اإلدارة الدرا
ل  ت ثير إيجابي  ما مستوي التحفظ المحاسبي، وللؾ  ف أ ءاق مجمس اإلدارة سير التنفيػلييف 
أكثر  عالية  ي مرا بة المديريف وحماية مئال  المساهميف والحد مف مشاكؿ الوكالة، ا مر اللي 
سػػػوؼ يقػػػود اإلدارة إلػػػي تبنػػػي ممارسػػػات أكثػػػر تحفظػػػًا، وللػػػؾ بهػػػدؼ تحسػػػيف جػػػودة اإل ئػػػاحات 

 ,.Beekes et al)حيػث توئػمت دراسػة  و(Almutairi and Quttainah, 2019)الماليػة 

إلػػػػي أف ديػػػػادة  ػػػػدد أ ءػػػػاق مجمػػػػس اإلدارة المسػػػػتقميف  ػػػػي تشػػػػكيؿ المجمػػػػس يػػػػد   إدارة  (2004
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شػركة  40 وامهات المحاسبية ا كثر تحفظًا، وللؾ استنادًا إلي  ينة  الشركة لتبني بدا ؿ السياسا
 Ahmed and)  مػف شػركات المممكػة المتحػدةو وهػي نفػس النتيجػة التػي توئػمت إليهػا دراسػة 

Duellman, 2007)  بوجود  ال ة إيجابية جوهرية بػيف نسػبة أ ءػاق مجمػس اإلدارة الاػارجييف
شػػركة مػف الشػػركات ا مريكيػة المدرجػػة  912 تشػمؿإلػي  ينػػة والػتحفظ المحاسػػبي، وللػؾ اسػػتنادًا 

ـو كمػا  ػدمت دراسػة 6110 -0555اػالؿ الفتػرة مػف  S&P 500سػتاندرد تنػد بػورد   ػي مؤشػر
Kankaanpaa, 2009)د مًا لمنتا م السابقة، حيث امئت هلد الدراسة إلي أف نسبة أ ءاق  ا

تػػػ ثير إيجػػػابي  مػػػي تو يػػػت إنعكػػػاس أثػػػر  مجمػػػس اإلدارة المسػػػتقميف  ػػػي تشػػػكيؿ مجمػػػس اإلدارة لػػػ 
مػػػف الشػػػركات  شػػػركة 662ا ابػػػار السػػػي ة  مػػػي ا ربػػػاح، وللػػػؾ إسػػػتنادًا إلػػػي  ينػػػة مكونػػػة مػػػف 

ـو كمػػا توئػػمت دراسػػة 6112 – 6119الفنمنديػػة العامػػة المدرجػػة  ػػي البورئػػة اػػالؿ الفتػػرة مػػف 
(Lin et al., 2012) حفظ المحاسػػبي  ػػي إلػػي أف الشػػركات المدرجػػة  ػػي الئػػيف تمػػارس الػػت

أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة المسػػتقميف  ػػي المجمػػس يعمػػؿ  مػػي  سياسػػاتها المحاسػػبية، وأف ديػػادة نسػػبة
تمػؾ النتػػا م،  (Yunos et al., 2014)دراسػة  تحسػيف مسػتوي الػػتحفظ المحاسػبيو و ػد د مػػت

مجالس  حيث أشارت إلي أف تواجد نسبة كبيرة مف ا  ءاق المستقميف مف لوي الابرة المالية  ي
إدارات الشػػػػركات الماليديػػػػة سػػػػوؼ يقػػػػود إلػػػػي اإل تػػػػراؼ با ابػػػػار السػػػػي ة بشػػػػكؿ أسػػػػرع بالمقارنػػػػة 

 إلػػي نتػػػا م مماثمػػة لمنتػػػا م السػػابقة بوجػػػودا 6102 حسػػػف،و دراسػػة كمػػا أشػػػارتبا ابػػار الجيػػػدةو 
 الػتحفظ ومسػتوي المجمػس  ػي المسػتقميف اإلدارة مجمػس أ ءػاق نسػبة بػيف جوهريػة إيجابيػة  ال ة

 (Nasr and Ntim, 2018)كما  دمت دراسة  والشركات السعودية إدارات تتبناد اللي المحاسبي
أدلػػة مػػف البي ػػة المئػػرية  ػػف وجػػود  ال ػػة إيجابيػػة جوهريػػة بػػيف اسػػتقالؿ مجمػػس اإلدارة ومسػػتوي 

ا بوجػود 6108، ووهي نفس النتيجة التي توئمت إليها دراسة وسػمرة وتاػروفالتحفظ المحاسبيو 
طردية معنوية بيف اسػتقاللية مجمػس اإلدارة ومسػتوي الػتحفظ المحاسػبي الػلي تتبنػاد إدارات   ال ة

إلػي أف   (Enache and Garcia-Meca, 2019) ػي حػيف توئػمت دراسػة  البنػوؾ المئػريةو
الابػػػرة الماليػػػة والمحاسػػػبية؛ والابػػػرة المتائئػػػة؛ والعال ػػػات السياسػػػية   ءػػػاق مجمػػػس اإلدارة 

 242إلػػػي تحسػػػيف مسػػػتوي الػػػتحفظ المحاسػػػبي، وللػػػؾ اسػػػتنادًا إلػػػي  ينػػػة  وامهػػػا الاػػػارجييف تقػػػود 
 ووية ا مريكية النشطة والمتداولةمشاهدة  لشركات التكنولوجيا الحي

و ي المقابؿ، توئمت مجمو ة أاري مف الدراسات السابقة إلي وجود ت ثير سػمبي أو  كسػي 
يف  مي مستوي التحفظ المحاسبي اللي تتمسؾ لعدد أ ءاق مجمس اإلدارة سير التنفيلييف المستقم
إلػي   (Amran and Abdul Manaf, 2014)بػ  إدارات تمػؾ الشػركاتو حيػث توئػمت دراسػة 
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أف ديػادة اسػػتقالؿ مجمػس اإلدارة يػػرتبط سػمبًا بمسػػتوي الػتحفظ المحاسػػبي، وللػؾ اسػػتنادًا إلػي  ينػػة 
ؿو وهػػي نفػػس النتيجػػة التػػي توئػػمت باسػػتثناق البنػػوؾ وشػػركات التمويػػشػػركة ماليديػػة  822 وامهػػا 

بوجػػػود  ال ػػة سػػمبية بػػيف نسػػبة أ ءػػاق مجمػػػس اإلدارة  (Chi et al., 2009)إليهػػا دراسػػة  
 المستقميف  ي مجالس إدارات الشركات التايوانية ومستوي التحفظ المحاسبيو

ا إلي وجود إرتباط ءعيؼ بيف استقالؿ Lim, 2011و الوة  مي للؾ،  قد توئمت دراسة و
مس اإلدارة ومستوي التحفظ المحاسبي، وللؾ استنادًا إلي  ينة مػف الشػركات ا سػترالية  وامهػا مج

ـ، و ػػػد أرجعػػػت الدراسػػػة إاػػػتالؼ 6116شػػػركة  ػػػي  ػػػاـ  224ـ و 0558شػػػركة  ػػػي  ػػػاـ  244
نتا جها  ف الدراسات السابقة إلي اإلاتال ات المؤسسية بيف الشركات ا سترالية وسير ا ستراليةو 

التػي توئػمت  (Garcia Lara et al., 2007)دمت نتا م هلد الدراسػة د مػًا لنتػا م دراسػة و د  
إلي  دـ وجود ت ثير جوهري   ءاق مجمس اإلدارة المسػتقميف بالشػركات اإلسػبانية  مػا مسػتوت 

 التحفظ المحاسبيو
باإلئػدار أما بالنسبة لمممارسة العممية،  قد أشارت  وا ػد حوكمػة الشػركات المئػرية الػواردة 

ـ  إلي أن  يجػب أف تكػوف أسمبيػة أ ءػاق مجمػس اإلدارة مػف 6102الثالث الئادر  ي أسسطس 
التنفيلييف بينهـ  ءويف مستقميف  ما ا  ؿ يتمتعوف بمهارات  نية وتحميمية مما يجمب نفعًا  سير

ة او بينمػػػػا كانػػػػت القوا ػػػػد السػػػػابق6102لممجمػػػػس ولمشػػػػركة والػػػػدليؿ المئػػػػري لحوكمػػػػة الشػػػػركات، 
ـ تشػير 6100لحوكمة الشركات الواردة بدليؿ  وا د ومعايير حوكمة الشركات الئادر  ي  براير 

إلي أن  يجب أف تكوف أسمبية أ ءاق المجمس مف سيػر التنفيػلييف والمسػتقميف، أو أف يكػوف ثمػث 
كة ا  ءاق كحد أدني مستقميف يتمتعوف بمهارات  نية أو تحميميػة ممػا يجمػب نفعػًا لممجمػس والشػر 

 او 6100ودليؿ  وا د ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مئر العربية، 
رشػػادات  وا ػػػد الحوكمػػة بائػػوص تػػػ ثير أ ءػػاق مجمػػػس  وبالتػػالي،  ػػ ف ا دلػػػة التجريبيػػة وال
اإلدارة المستقميف  مي التحفظ المحاسػبي سيػر متجانسػة وسيػر حاسػمةو وبنػاقًا  ميػ ، يمكننػا تو ػ  

جمس اإلدارة وسموؾ التحفظ المحاسبي، ولكف ت يمكننا تو ػ  شػكؿ أو وجود  ال ة بيف استقالؿ م
 إتجاد هلد العال ةو لللؾ، يمكننا ئياسة الفرض التالي  ي ئورت  البديمةل

توجػػػػد  ال ػػػػة جوهريػػػػة بػػػػيف اسػػػػتقالؿ مجمػػػػس اإلدارة ومسػػػػتوي الػػػػتحفظ  الفسسسسرض الفرعسسسسي الثسسسساني:
  ي الشركات المساهمة المئريةو المحاسبي
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 لفصل بين وظيفتي رئيس مجمس اإلدارة والعضو المنتدب )أو المدير التنفيذي لمشركة(ا 3/6/4
 ومستوي التحفظ المحاسبي:

نظريػػًا، تبنػػت الدراسػػات السػػابقة وجهتػػي نظػػر متعارءػػتيف  يمػػا يتعمػػؽ ب ددواجيػػة أدوار ر ػػيس 
وكالػػة بءػػرورة مجمػػس اإلدارة والمػػدير التنفيػػلي أو العءػػو المنتػػدب،  بينمػػا يػػري مؤيػػدي نظريػػة ال

 دـ الجم  بيف أدوار ر يس مجمس اإلدارة والمدير التنفيلي،  ف الجم  بيف هلد ا دوار يءعؼ 
مف  ممية الر ابة، ويديد مف تعارض الوكالة و دـ تماثؿ المعمومات، وُيءعؼ بالتػالي مػف تليػات 

 ؤثر سػػمبًا  مػػيالحوكمػػة، ا مػػر الػػلي يديػػد مػػف  ػػرص إرتكػػاب المعػػامالت اتحتياليػػة والغػػش، ويػػ
 ,.Chi et al)جػػودة المعمومػػات الماليػػة المفئػػ   نهػػا، ويديػػد مػػف اطػػر تعثػػر الشػػركات ماليػػًا 

2009; Yunos et al.,2014; Rahman et al., 2019)حيػث جػادؿ  و(Jensen, 1993) 
بػػ ف المػػدير التنفيػػلي ت يمكػػف أف يئػػب  ر يسػػًا لمجمػػس اإلدارة، وللػػؾ  ف ر ػػيس مجمػػس اإلدارة 

ج إلا التمت  باتستقالؿ  ف مجمس اإلدارة مف أجػؿ  يػادة إجتمػاع مجمػس اإلدارة، واإلشػراؼ يحتا
تاػػػال  ػػػرارات إنهػػػاق التعا ػػػد مػػػ  العمالػػػة، وتقيػػػيـ وتحديػػػد مكا ػػػ ة المػػػدير   مػػػا  مميػػػة التوظيػػػؼ، وال

إت أف نظريػػػة اإلشػػػراؼ تػػػد ـ إددواجيػػػة المػػػدير التنفيػػػلي ور ػػػيس مجمػػػس اإلدارة، وللػػػؾ التنفيػػػليو 
 فل اإلددواجية تقمؿ مف التعػارض الػداامي  نهػا تػو ر  يػادة موحػدة لمشػركة ووحػدة القيػادةا، كمػا 

الداامييف مثؿ المدير التنفيلي يكوف لديهـ  هـ أ ءػؿ لنقػاط القػوة والءػعؼ الاائػة بعمميػات  أف
 ػػي  راتالشػػركة بالمقارنػػة بالاػػارجييف أو ر ػػيس مجمػػس اإلدارة، ممػػا يسػػهؿ مػػف  مميػػة إتاػػال القػػرا

،  (Klein,1998; Weir et al., 2002)الو ػت المناسػب وا مثػػؿ وتحسػيف  عاليػػة المجمػس 
 الوة  مي أف تكمفة الفئؿ بيف أدوار ر يس مجمس اإلدارة والمدير التنفيلي تفوؽ منا عهػا، ومػف 
أو أهػػـ هػػلد التكػػاليؼ تكمفػػة نقػػؿ المعمومػػات بػػيف المػػدير التنفيػػلي ور ػػيس مجمػػس اإلدارة، وأتعػػاب 

 و(Brickley et al., 1997)مكا ات ر يس مجمس اإلدارة الاارجي 
أما مف الناحية التجريبية،  قد توئمت الدراسات السابقة إلي أدلة ماتمطػة  يمػا يتعمػؽ بدراسػة 
أثػػر الفئػػؿ بػػيف وظيفتػػي ر ػػيس مجمػػس اإلدارة والعءػػو المنتػػدب  مػػي سػػموؾ الػػتحفظ المحاسػػبي، 

مػ  النتػا م التػي  ػدمتها دراسػات  (Enache and Garcia-Meca, 2019)حيػث تتفػؽ دراسػة 
(Garcia Lara et al., 2007; Lim, 2011; Elshandidy and Hassanein, 2014)  
بوجػػػود  ال ػػػة إيجابيػػػة بػػػيف الفئػػػؿ بػػػيف أدوار ر ػػػيس مجمػػػس اإلدارة والعءػػػو المنتػػػدب ومسػػػتوي 

دوار يعػدد مػف مسػتوي الػتحفظ الػتحفظ المحاسػبي، ا مػر الػلي يشػير إلػي أف الفئػؿ بػيف هػلد ا 
 المحاسبي اللي مف المتو   أف تتبناد إدارات تمؾ الشركاتو
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إلػي أف الشػركات التػي  اChi et al., 2009و مػي النقػيض مػف للػؾ،  قػد توئػمت دراسػة و
يكػػوف لػػديها إددواجيػػة  ػػي أدوار المػػدير التنفيػػلي ور ػػيس مجمػػس اإلدارة تميػػؿ إلػػي تبنػػي سياسػػات 

ـ 0552مشػػاهدة لمشػػركات التايوانيػػة لمفتػػرة مػػف  4080تنادًا إلػػي  ينػػة  وامهػػا متحفظػػة، وللػػؾ اسػػ
ـ ، و ػػد  سػػر للػػؾ بػػ ف إددواجيػػة المػػدير التنفيػػلي تمثػػؿ تليػػة ءػػعيفة لمحوكمػػة، ا مػػر 6114إلػػا 

اللي يد   المدير التنفيلي لتبني التحفظ المحاسػبي لتعػويض ءػعؼ تليػات الحوكمػةو وهػلا يشػير 
دوار ر ػػيس مجمػػس اإلدارة والمػػدير التنفيػػلي يػػؤثر سػػمبًا  مػػي سػػموؾ الػػتحفظ إلػػي أف الفئػػؿ بػػيف أ

ا إلػي وجػود Nasr and Ntim, 2018المحاسػبيو و ػي البي ػة المئػرية،  قػد توئػمت دراسػة و
 ال ػػة سػػمبية ولكنهػػا سيػػر جوهريػػة بػػيف الفئػػؿ بػػيف أدوار ر ػػيس مجمػػس اإلدارة والمػػدير التنفيػػلي 

 وتاػػػروف، سػػػمرةو دراسػػػة توئػػػمت  ػػػي حػػػيف شػػػركات المئػػػريةووسػػػموؾ الػػػتحفظ المحاسػػػبي  ػػػي ال
 والمػػدير اإلدارة مجمػػس ر ػػيس أدوار بػػيف الفئػػؿ بػػيف معنويػػة  كسػػية  ال ػػة إلػػي وجػػودا 6108
 المئريةو البنوؾ إدارات تتبناد اللي المحاسبي التحفظ ومستوي التنفيلي

دـ وجػود  ال ػة جوهريػة أما المجمو ة الثالثػة مػف الدراسػات،  قػد  ػدمت أدلػة تجريبيػة  مػي  ػ
 Yunos et)بػيف إددواجيػة المػدير التنفيػلي ومسػتوي الػتحفظ المحاسػبيو حيػث توئػػمت دراسػة 

al.,2014)   أف إددواجيػػة المػػدير التنفيػػلي لػػـ يكػػف لهػػا أي تػػ ثير  مػػا مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي
بػيف أدوار  % مػف شػركات العينػة تفئػؿ 52لمشركات الماليدية،  ما الرسـ مف أف مػا يقػرب مػف 

ا مػػػ  6102وحسػػػف،  دراسػػػةنتػػػا م المػػػدير التنفيػػػلي ور ػػػيس مجمػػػس اإلدارةو وأيءػػػًا،  قػػػد إتفقػػػت 
 Ahmed and Duellman, 2007; Muhammad et)  النتػا م التػي أشػارت إليهػا دراسػات 

al., 2014)  عػػػدـ وجػػػود  ال ػػػة جوهريػػػة بػػػيف إددواجيػػػة أدوار ر ػػػيس مجمػػػس اإلدارة والعءػػػو ب
وي الػػتحفظ المحاسػػبي، ا مػػر الػػلي يشػػير إلػػي أف  ئػػؿ أو دمػػم ا دوار لػػيس لػػ  المنتػػدب ومسػػت

  ال ة بممارسات التحفظ مف  بؿ إدارات تمؾ الشركاتو
 باإلئػدار الػواردة المئػرية الشػركات حوكمػة  وا ػد أشارت  قد العممية، لمممارسة بالنسبة أما
 مجمػس اإلدارة ر ػيس إنتاػاب ارةاإلد مجمس يتولا أن  إلي  ـ6102 أسسطس  ي الئادر الثالث
و المنتػػدب والعءػػو اإلدارة مجمػػس منئػػبا ر ػػيس بػػيف الجمػػ  يفءػػؿ وت المنتػػدب، العءػػو وتعيػػيف
 اتلكتروني والمو   السنوي  ي التقرير للؾ أسباب  ف اإل ئاح يجب للؾ إمكاف  دـ حاؿ و ي

 إدارة مجمػػس ر ػػيس ف نا ػػبتعيػػي يػػتـ الدوليػػة الممارسػػات   ءػػؿ وطبقػػاً  الحالػػة هػػلد و ػػيو لمشػػركة
 بػػدليؿ وهػػي نفػػس اإلرشػػادات الػػواردةو التنفيليػػة اإلدارة أداق تنػػا ش التػػي اإلجتما ػػات يػػرأس مسػػتقؿ
ـ، باسػػػتثناق أف تمػػػؾ القوا ػػػد كانػػػت 6100  برايػػػر  ػػػي الئػػػادر الشػػػركات حوكمػػػة ومعػػػايير  وا ػػػد
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المنتػػدب  ػػي التقريػػر تتطمػػب اإل ئػػاح  ػػف أسػػباب إددواجيػػة أدوار ر ػػيس مجمػػس اإلدارة والعءػػو 
لمشػػركة  اتلكترونػػي السػػنوي لمشػػركة  قػػط، ولػػـ تكػػف تتطمػػب اإل ئػػاح  ػػف هػػلا ا مػػر  مػػي المو ػػ 

 او6100 ،المئري الشركات حوكمة ومعايير  وا د دليؿو
رشػػػادات  وا ػػػد الحوكمػػػة الدراسػػػات  ػػػ ف وبالتػػػالي،  تػػػ ثير حػػػوؿ ماتمطػػػة أدلػػػة تػػػو ر السػػػابقة وال

  مػػػي مسػػػتوي التنفيػػػلي المػػػدير أو المنتػػػدب والعءػػػو اإلدارة مػػػسمج ر ػػػيس وظيفتػػػي بػػػيف الفئػػػؿ
 مجمػس ر ػيس وظيفتػي بػيف الفئػؿ بػيف  ال ة وجود تو   يمكننا  مي ، وبناقاً و المحاسبي التحفظ
 شػكؿ تو   يمكننا ت ولكف المحاسبي، التحفظ وسموؾ التنفيلي المدير أو المنتدب والعءو اإلدارة

 لالبديمة ئورت   ي التالي الفرض ئياسة يمكننا لللؾ،و العال ة هلد إتجاد أو
اإلدارة  مجمػػػس ر ػػػيس وظيفتػػػي بػػػيف الفئػػػؿ بػػػيف جوهريػػػة  ال ػػػة توجػػػد لفسسسرض الفرعسسسي الثالسسسث:ا

 والمحاسبي  ي الشركات المساهمة المئرية التحفظ ومستوي التنفيليوالعءو المنتدب أو المدير 
 فظ المحاسبي:ومستوي التح اإلدارة وفقًا لمجنس مجمس تنوع 3/6/5

إهتمػػػت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة بدراسػػػة أثػػػر تنػػػوع مجمػػػس اإلدارة  مػػػي سػػػموؾ الػػػتحفظ 
المحاسبي، حيػث تناولػت العديػد مػف الدراسػات السػابقة أثػر تنػوع أ ءػاق مجمػس اإلدارة سػواق مػف 
حيػػثل الجػػنس؛ العػػرؽ؛ السػػف أو العمػػر؛ ومسػػتوي التعمػػيـ  مػػي مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي الػػلي 

وو قػًا لتنػوع أ ءػاق مجمػس اإلدارة مػف  تمسؾ ب  إدارات تمؾ الشركات  ند إ داد القػوا ـ الماليػةوت
وجػػود  ال ػػة إيجابيػػة بػػيف نسػػبة أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة  حيػػث الجػػنس، تشػػير ا دلػػة التجريبيػػة إلػػا

اإلنػػاث ومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي، حيػػث أف وجػػود نسػػبة كبيػػرة مػػف اإلنػػاث  ػػي تشػػكيؿ مجمػػس 
 ,.Zhou, 2012; Boussaid et al)رة يعمؿ  مي تعديد الممارسات المحاسػبية المتحفظػة اإلدا

2015; Wang, 2015; Makhlouf et al., 2018; Almutairi and Quttainah, 

  و(2019
وجػػػود  ال ػػػة سػػػمبية بػػػيف نسػػػبة  و مػػػي النقػػػيض مػػػف للػػػؾ،  قػػػد توئػػػمت دراسػػػات أاػػػري إلػػػي

 Sultana and) التحفظ المحاسبي، حيث توئمت دراسةأ ءاق مجمس اإلدارة اإلناث ومستوي 

Zahn, 2011)   إلػػي أف الشػػركات ا سػػترالية التػػي تتػػ لؼ مجػػالس إدارتهػػا مػػف نسػػبة مرتفعػػة مػػف
 أ ءاق إناث تميؿ إلي ممارسة سياسات محاسبية أ ؿ تحفظًاو

 باإلئػدار دةالوار  المئرية الشركات حوكمة  وا د أشارت  قد العممية، لمممارسة بالنسبة أما 
 مجمػػس اإلدارة دوف أ ءػػاق مػػديم مرا ػػاة يجػػب أنػػ  إلػػي  ـ6102 أسسػػطس  ػػي الئػػادر الثالػػث
 الشػػػركات، لحوكمػػػة المئػػػري الػػػدليؿو الدوليػػػة الممارسػػػات   ءػػػؿ طبقػػػاً   قيػػػدة أو لجػػػنس التحيػػػد
 ةحوكمػ ومعػايير  وا ػد بػدليؿ الػواردة الشػركات لحوكمػة السابقة القوا د لـ تتءمف بينمااو 6102
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أيػػة إشػػارة إلػػي ءػػرورة تنػػوع أ ءػػاق مجمػػس اإلدارةو كمػػا  ـ6100  برايػػر  ػػي الئػػادر الشػػركات
  يػد  وا ػد ـ بشػ ف تعػديؿ6105لسػنة  069المالية ب ئدار القرار ر ـ  لمر ابة  امت الهي ة العامة

 لهػػػا المقيػػػد الشػػػركات إدارة مجػػػالس  ػػػي النسػػػا ي العنئػػػر تمثيػػػؿ لءػػػماف الماليػػػة ا وراؽ وشػػػطب
المئػرية، حيػث أشػار هػلا القػرار إلػي ءػرورة تءػميف مجػالس إدارات تمػؾ  بالبورئة مالية اؽأور 

الشػػػركات  نئػػػرًا نسػػػا يًا  مػػػي ا  ػػػؿ، و مػػػي تمػػػؾ الشػػػركات تو يػػػؽ أوءػػػا ها  ػػػي مو ػػػد أ ئػػػاد 
ـ كممػػا كػػاف للػػؾ ممكنػػًا أو  ػػي أوؿ إنتاابػػات لمجمػػس إدارة الشػػركة و ػػرار مجمػػس 90/06/6161

 064وكػػػللؾ القػػػرار ر ػػػـ  او 6105ـ، 6105لسػػػنة  069الماليػػػة ر ػػػـ  لمر ابػػػة امػػػةإدارة الهي ػػة الع
 العاممػة الشػركات ـ بش ف تعديؿ ءوابط من  الترايص واسػتمرارد و وا ػد تممػؾ أسػهـ6105لسنة 
، والػػلي أشػػار إلػػي ءػػرورة أف يتءػػمف تشػػكيؿ مجمػػس المئػػر ية سيػػر الماليػػة ا نشػػطة مجػػاؿ  ػػي

يًا  مػػي ا  ػػؿ كشػػرط لمحئػػوؿ  مػػي موا قػػة مبد يػػة  مػػي الت سػػيس أو إداراة الشػػركة  نئػػرًا نسػػا 
لمحئوؿ  مي ترايص بمداولة أحد ا نشطة المالية سير المئػر ية، ويسػتثني مػف للػؾ الشػركات 

 ر ػـ الماليػة لمر ابػة العامػة الهي ػة إدارة مجمػس  ػراروالمهنية التي يئدر بها  رار مف ر يس الهي ة 
   او6105 ـ،6105 لسنة 064

رشادات  وا د الحوكمة الدراسات   ف وبالتالي،  تنػوع تػ ثير حػوؿ ماتمطة أدلة تو ر السابقة وال
  ال ػة وجود تو   يمكننا  مي ، وبناقاً و المحاسبي التحفظ مستوي  ما لمجنس و قاً  اإلدارة مجمس
 أو كؿشػػ تو ػػ  يمكننػػا ت ولكػػف المحاسػػبي، الػػتحفظ وسػػموؾ لمجػػنس و قػػاً  اإلدارة مجمػػس تنػػوع بػػيف
 ل البديمة ئورت   ي التالي الفرض ئياسة يمكننا لللؾ،و العال ة هلد إتجاد

 الػتحفظ ومسػتوي لمجػنس و قػاً  اإلدارة مجمس تنوع بيف جوهرية  ال ة توجد :الفرعي الرابع الفرض
 والمحاسبي  ي الشركات المساهمة المئرية

 :الدراسة التطبيقية-4
، وتحديػػػد إاتيػػػار العينػػػة  ػػػدة  نائػػػر تتمثػػػؿ  ػػػي ؿيمكػػػف تنػػػاوؿ الدراسػػػة التطبيقيػػػة مػػػف اػػػال

، وأايػػرًا نمػػولج الدراسػػة التطبيقيػػة، و تئػػميـ الدراسػػة التطبيقيػػة، و مئػػادر الحئػػوؿ  مػػي البيانػػات
 ونتا م التحميؿ اإلحئا ي

  Sample Selection :إختيار العينة 4/0

و ولقػػػد تػػػـ EGX-100تػػػـ ااتيػػػار  ينػػػة الدراسػػػة مػػػف الشػػػركات المدرجػػػة بالمؤشػػػر المئػػػري 
شػػركة  011أف هػػلا المؤشػػر يءػػـ الػػػػ  منهػػاإاتيػػار الشػػركات المدرجػػة بهػػلا المؤشػػر لعػػدة أسػػباب، 

 ,Samaha and Hegazy)ا كثػر نشػاطًا  ػي مئػر و قػًا لحجػـ رأس المػاؿ ومسػتوت الػتحفظ 
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 21والشػػػػػركات الػػػػػػػػ  EGX-30المدرجػػػػػة بمؤشػػػػػر  91؛ ويتءػػػػػمف أيءػػػػػًا الشػػػػػركات الػػػػػػػ  (2010
نػػػػ  مػػػػف المػػػػرج  أف تمتمػػػػؾ الشػػػػركات المدرجػػػػة بهػػػػلا   ؛ وبالتػػػػالي ، EGX-70ؤشػػػػر المدرجػػػػة بم

 المؤشر ممارسات حوكمة وال ئاح جيدةو 
حيػػث تاػػتص  ـ،6108ـ إلػػي 6104سػػنوات مػػف  امػػسولقػػد تػػـ إاتبػػار الدراسػػة  مػػي مػػدي 

ـ ب اتبار مستوي التحفظ المحاسػبي بالشػركات المسػاهمة المئػرية 6102ـ إلي 6104الفترة مف 
ـ إلػػػي 6102بػػػؿ تطبيػػػؽ  وا ػػػد حوكمػػػة الشػػػركات الػػػواردة باإلئػػػدار الثالػػػث، أمػػػا السػػػنوات مػػػف  

ـ  تاػػتص ب اتبػػار مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي بالشػػركات المسػػاهمة المئػػرية بعػػد تطبيػػؽ 6108
لمحئػوؿ  مػا تحميػؿ أكثػر تفئػياًل، وتمشػيًا مػ  و  وا د حوكمة الشػركات الػواردة بهػلا اإلئػدارو 

،  (Elshandidy and Hassanein, 2014; Nasr and Ntim, 2018)قة الدراسػات السػاب
و قػػًا لتئػػنيؼ معػػايير الئػػنا ة،  اً ر يسػػي  طا ػػاً  امسػػة  شػػرإلػػا  شػػركات العينػػةتػػـ تئػػنيؼ  قػػد 

، لما لهلا القطاع مف ائا ص محددة و وانيف ولػوا   العينة مفولكف م  إستبعاد القطاع المالي 
لشػركات هػلا القطػاع بالمقارنػة بشػركات  المحاسبي مستوت التحفظاائة ب ، والتي  د تؤثر  ما 

و كمػا تػـ إسػتبعاد الشػركات التػي (Elshandidy and Hassanein, 2014)القطا ػات ا اػري 
 01ويبمػ   ػددها  أو بيانات اائة بالحوكمة لجمي  سػنوات الدراسػة/ت تتوا ر لها بيانات مالية و

يونيػو ويبمػ   ػددها  91العامة التي تنتهي سنتها المالية  ػي شركات، وأيءًا تـ استبعاد الشركات 
شػػركة أو الشػػركات التػػي تقػػـو ب  ػػداد  وا مهػػا الماليػػة بعممػػة أاػػري باػػالؼ الجنيػػ  المئػػري  60

 ،اائػة شػركة ا44و  ػدد مػي ممت العينػة النها يػة لمدراسػة تشػإو ولػللؾ، وتءـ شركة واحدة  قط
 التػػي الدراسػػة  تػػرة اػػالؿ المئػػرية لمشػػركات مشػػاهدة ا661و كمػػا بمغػػت  ػػدد مشػػاهدات الدراسػػة

مكانيػة تعميمهػا  مػي مجتمػ  الدراسػة،  مما سنوات، بامس تقدر يعدد مف ئػحة نتػا م الدراسػة وال
وللؾ بسبب إاتيار  ينة ماتمطة ممثمة لمعظـ  طا ات الئنا ة،  يما  دا القطاع المالي الػلي 

 وفةفردات العينة  مي القطا ات الماتمتودي  ما 0ويوء  الجدوؿ ر ـ وتـ استبعاددو 
 إجمالي شركات العينة موزعة حسب القطاعات (0جدول رقم )

عذد شركاث العينت  القطاع

 وفقاً للقطاع

نسبت حمثيل شركاث 

 القطاع في العينت

 %3,6 3 سيبحت وتزفيه

 %3,3 1 مىسوجبث وسلع معمزة

 %2,,3 9 عقبراث

 %13,3 3 موارد أسبسيت

 %11,1 2 ءمواد البىب

 %1,2 3 مقبوالث و إوشبءاث هىدسيت
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عذد شركاث العينت  القطاع

 وفقاً للقطاع

نسبت حمثيل شركاث 

 القطاع في العينت

 %16,3 6 أغذيت ومشزوببث وتبغ

 %3,6 3 خدمبث ومىتجبث صىبعيت وسيبراث

 %3,3 1 ورق ومواد تعبئت و تغليف

 %3,3 1 خدمبث الىقل والشحه

 %1,2 3 اتصبالث و اعالم و تكىولوجيب المعلومبث

 %1,2 3 رعبيت صحيت وأدويت

 %3,3 1 تجبرة و موسعون

 %011 44 إجمالي عذد شركاث العينت

 ا6161المئدرل ومو   البورئة المئرية، 
 Data Sourcing :مصادر الحصول عمي البيانات 4/6

بغػػػرض  يػػػاس  مجمو ػػػة مػػػف البيانػػػات الماليػػػة وسيػػػر الماليػػػة والسػػػو ية مػػػي  الباحثػػػافإ تمػػػد 
 متغيرات الدراسة التطبيقية، وللؾ  مي النحو التاليل

البيانػػػات الماليػػػةل وهػػػي البيانػػػات الاائػػػة بحسػػػاب القيمػػػة الد تريػػػة لمسػػػهـ، وحجػػػـ الشػػػركة،  :أولً 
والرا عػػة الماليػػة، وتػػـ الحئػػوؿ  مػػي هػػلد البيانػػات مػػف التقػػارير الماليػػة السػػنوية لمشػػركات، وهػػلد 

اإلنترنػػػػت، وأيءػػػػًا  مػػػػي مو ػػػػ   شػػػػبكة  مػػػػي لمشػػػػركات اإللكترونيػػػػة الموا ػػػػ  التقػػػػارير متاحػػػػة  مػػػػي
 مئرو مات مباشرمعمو 
 ائػػػا ص مجمػػػس اإلدارة متغيػػػراتسيػػػر الماليػػػةل وهػػػي البيانػػػات الالدمػػػة لقيػػػاس  بيانػػػاتال ثانيسسسًا:
CBD ،والمسػػتقميف  نسػػبة أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة سيػػر التنفيػػلييفو ، وتشػػمؿل حجػػـ مجمػػس اإلدارة

، و المنتػدبأو العءػ المػدير التنفيػليو  ، والفئؿ بيف أدوار ر يس مجمػس اإلدارة ي مجمس اإلدارة
، و ػػػد تػػػـ اإلدارة مجمػػػس أ ءػػػاق  ػػػدد إجمػػػالي إلػػػي اإلنػػػاث اإلدارة مجمػػػس أ ءػػػاق  ػػػدد ونسػػػبة

 و قػػاً  والمعػػد الماليػػة بػالقوا ـ المر ػػؽ السػػنوي اإلدارة مجمػس تقريػػر الحئػوؿ  مػػي هػػلد البيانػات مػػف
ـ، أمػا 6102ـ إلي 6104القيد بالبورئة المئرية  ف الفترة مف   وا د مف ا41و المادة  حكاـ
ـ  قػػد تػػـ الحئػػوؿ  ميهػػا مػػف تقريػػر الحوكمػػة الئػػادر  ػػف مجمػػس إدارة الشػػركة 6108  بيانػػات

بش ف مدي اإللتداـ بقوا د حوكمة الشركات الواردة بالدليؿ المئري لحوكمة الشػركات والمعػد و قػًا 
 ـو6102يوليو  62ا بتاريخ 84لقرار مجمس إدارة هي ة الر ابة المالية ر ـ و

لبيانات السو يةل وهي البيانات المرتبطة بالقيمػة السػو ية لمسػهـ أو سػعر إسػالؽ السػهـ  ػي ا ثالثًا:
 وinvesting.comنهاية السنة المالية، و د تـ الحئوؿ  مي هلد البيانات مف مو   
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 Empirical Study Design :تصميم الدراسة التطبيقية 4/3
ومسػػػػتوي الػػػػتحفظ  اإلدارة جمػػػسم ائػػػػا ص متغيػػػػرات  يػػػاس  قػػػػد تػػػػـ، البحػػػث هػػػػدؼ ؽلتحقيػػػ
 ، وللؾ  مي النحو التاليللمدراسة الر ابية والمتغيراتالمحاسبي 

 قياس متغيرات الدراسة: 4/3/0
   Accounting Conservatism (AC) :التحفظ المحاسبي قياس المتغير التابع 4/3/0/0

اسػػبية، تنو ػػت ياػػتص المتغيػػر التػػاب  بقيػػاس مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبيو  ػػي ا دبيػػات المح
 ,Watts)المقػػاييس التػػػي اسػػػتادمها البػػػاحثيف لقيػػػاس مسػػػتوي الػػػتحفظ المحاسػػػبيو و قػػًا لدراسػػػة 

، يمكف تبويب طرؽ  ياس التحفظ  ي ثالث مجمو ات؛ وهيل أوًت، نمولج التو يت سير  (2003
 دمتػػ   ا؛ ثانيػػًا،  يػػاس اإلسػػتحقا ات السػػالبة الػػليBasu, 1997المتماثػػؿ لإل تػػراؼ الػػلي  دمػػ  و

ا؛ ثالثػػًا، نسػػبة القيمػػة السػػو ية إلػػا القيمػػة الد تريػػة الػػلي  دمػػ  Givoly and Hayn, 2000و
 و (Beaver and Ryan, 2000)ا ثـ  اـ بتطويرد  Feltham and Ohlson, 1995و

ا ب نػ  ت توجػد طريقػة مقبولػة  مومػًا لقيػاس مسػتوي Givoly and Hayn, 2000ويجػادؿ و
 تسػػتادـ الدراسػػة ، سػػوؼءػػوق مػػا تػػـ اإلطػػالع  ميػػ  مػػف دراسػػات سػػابقةالػػتحفظ المحاسػػبيو و ػػي 

 The Market-to-Book Ratioنسػػبة القيمػػة السػػو ية لمسػػهـ إلػػي  يمتػػ  الد تريػػة  مؤشػػر

(MTB)  كمؤشػػر  مػػي مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي الػػلي تنطػػوي  ميػػ  القػػوا ـ الماليػػة لمشػػػركاتو
ي الدراسػػات ا جنبيػػة الحديثػػة التػػي اسػػتهد ت  يػػاس وللػػؾ  ف هػػلا المقيػػاس  ػػد لقػػي  بػػوًت كبيػػرًا  ػػ

 Beaver and)ا مػ  Vardar and Erkol, 2019مسػتوي الػتحفظ المحاسػبي، حيػث يتفػؽ و

Ryan, 2000)  مػػػي أف هػػػلا المقيػػػاس يعػػػد أهػػػـ مؤشػػػر لقيػػػاس الػػػتحفظ المحاسػػػبيو ومػػػف بػػػيف 
 Ahmed et)محاسػبي الدراسػات ا جنبيػة التػي اسػتادمت هػلا المؤشػر لقيػاس مسػتوي الػتحفظ ال

al., 2002; Ahmed and Duellman, 2007; Zhang, 2008; Francis et al., 2013; 

Vardar and Erkol, 2019) و 
، لػػـ ياتمػػؼ الوءػػ  كثيػػرًا  ػػف البي ػػات ا جنبيػػة  يمػػا يتعمػػؽ بطػػرؽ  يػػاس عربيػػةو ػػي البي ػػة ال

أجريػػت مػػؤارًا مؤشػػر نسػػبة الػػتحفظ المحاسػػبي، حيػػث اسػػتادمت معظػػـ الدراسػػات التجريبيػػة التػػي 
لقيػػاس مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي ، ومػػف بػػيف  (MTB)القيمػػة السػػو ية لمسػػهـ إلػػي  يمتػػ  الد تريػػة 

؛ السػػػػيد، 6102؛ حسػػػػف، 6104؛ الجػػػػرؼ، 6101  بيػػػػد، ؛6101 بػػػػدالممؾ، تمػػػػؾ الدراسػػػػات و
هػػػا مئػػػرية مػػػ  نظيرتالبي ػػػة ال او كمػػػا إتفقػػػت الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت  ػػػي6108؛  نػػػديؿ، 6108

يعػػػد المقيػػػاس  (MTB)مؤشػػػر نسػػػبة القيمػػػة السػػػو ية لمسػػػهـ إلػػػي  يمتػػػ  الد تريػػػة  العربيػػػة  مػػػي أف
أبو الاير، قياس مستوي التحفظ المحاسبي لمشركات المئرية، ومف بيف تمؾ الدراسات وا نسب ل
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؛ سػػػػػميماف، 6108؛ الحنػػػػػاوي، 6108؛ أبػػػػػو العػػػػػال، 6100؛ كسػػػػػاب، 6100 ؛ أبوادانػػػػػة،6118
 Soliman, 2014).؛ 6108 ،ووتاروف سمرة ؛6108

  :"اإلدارة مجمس خصائص" قياس المتغيرات المستقمة 4/3/0/6
 مػػػا الػػػرسـ مػػػف تعػػػدد الدراسػػػات التػػػي إسػػػتهد ت إاتبػػػار مػػػدي  ػػػوة أو ءػػػعؼ نظػػػـ حوكمػػػة 
 الشػػركات بالبي ػػات الماتمفػػة، إت أف  يػػاس أو تقيػػيـ جػػودة حوكمػػة الشػػركات ت يػػداؿ يمثػػؿ تحػػديًا،

إتفاؽ اهراق بش ف أ ءؿ طريقة لتقييـ نظاـ حوكمة الشػركات المطبػؽ بالشػركة،  ػالوًة وللؾ لعدـ 
 مي أف ممارسات حوكمة الشركات ليسػت مسػتقمة تمامػًا  ػف بعءػها الػبعض، ممػا يجعػؿ التقيػيـ 

و  (Aguilera and Cuervo-Cazurra, 2009)السػميـ لنظػاـ حوكمػة الشػركات أكثػر تعقيػداً 
سػابقة بػ  تراح مػداميف لقيػاس وتقيػيـ هيكػؿ الحوكمػة الػلي تتبنػاد الشػركات حيث  امت الدراسات ال

(Larcker et al., 2007; Ahrens et al., 2011; Crisostomo et al., 2020)،  ويسػتند
المداؿ ا وؿ  مي التحقؽ مف ممارسات حوكمػة الشػركات الجيػدة و قػًا لقوا ػد حوكمػة الشػركات، 

عوامؿ الحوكمة مثؿل حجـ مجمػس اإلدارة، واسػتقالؿ مجمػس اإلدارة وتتعمؽ هلد الممارسات  ادًة ب
ددواجيػػةأو تشػػكيؿ المجمػػس،  وسيرهػػا مػػف  ،وتنػػوع مجمػػس اإلدارة و قػػًا لمجػػنس ،التنفيػػلي المػػدير وال

الممارسػػات الجيػػػدة لمحوكمػػػةو أمػػػا المػػداؿ الثػػػاني  يسػػػتند  مػػػي إ تػػراح مؤشػػػر لحوكمػػػة الشػػػركات، 
 دة ممارسات لحوكمة الشركات لتو ير رؤية أكثر شموًت لجودة ويجب أف يتكوف هلا المؤشر مف 

نظػػاـ حوكمػػة الشػػركات  ػػي الشػػركة ككػػؿو وتسػػتند هػػلد المؤشػػرات  ػػادًة إلػػا حقػػوؽ المسػػاهميف، 
رشادات اإل ئاح، أو ائا ص هيكؿ الممكيةو جراقات وهيكؿ مجمس اإلدارة، وال  وال

مجمػػس تػػداـ شػػركات العينػػة بقوا ػػد  مػػي المػػداؿ ا وؿ لقيػػاس مػػدي إل افوسػػوؼ يعتمػػد الباحثػػ
ويوء  الجدوؿ  ـو6102الواردة بالدليؿ المئري لحوكمة الشركات الئادر  ي أسسطس اإلدارة 

 التالي المتغيرات التابعة والمستقمة لمدراسة، وكيفية  ياسها، وللؾ  مي النحو التاليل
 التابعة والمستقمةتوصيف المتغيرات  (6جدول رقم )

 التوصيف  الرمز المتغير 
ويمثل المتغير التابع لمدراسة، ويتم قياسه بإستخدام مؤشسر نسسبة  AC التحفظ المحاسبي

( )قنسسسديل، MTBالقيمسسسة السسسسوقية لمسسسسهم إلسسسي قيمتسسسه الدفتريسسسة )
 Francis؛6108، .سسمرة وآخسرون؛ 6108سميمان،  ؛6108

et al.,2013; Vardar and Erkol, 2019) . 
حجم مجمس 

 اإلدارة
B-Size لعسسسدد الكمسسسي ألعضسسساء مجمسسسس اإلدارة السسسذين يشسسسكمون باقسسساس وي

 Nasr and Ntim, 2018; Almutairi and)المجمسس
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 التوصيف  الرمز المتغير 
Quttainah, 2019; Enache and Garcia-Meca, 

2019; Tessema, 2019). 
استقالل مجمس 

 اإلدارة
B- 

Independence 
ويقسساس بالنسسسبة المئويسسة لعسسدد أعضسساء مجمسسس اإلدارة الخسسارجيين 

تنفيذيين والمستقمين( فسي تشسكيل مجمسس اإلدارة، ويحسسب )غير ال
 بالمعادلة التالية:

اسسسسستقالل مجمسسسسس اإلدارة ض عسسسسدد أعضسسسساء مجمسسسسس اإلدارة غيسسسسر  
التنفيذيين والمستقمين في المجمس / العدد الكمي ألعضاء مجمس 

 Nasr and Ntim, 2018;Almutairi)اإلدارة فسي المجمسس 
and Quttainah, 2019; Rahman et al, 2019; 

Tessema, 2019). 
الفصل بين 
وظيفتي رئيس 
مجمس اإلدارة 
 والعضو المنتدب

chairman/ 
CEO 

، يسساوي واحسد إذا كانست A Dummy Variableمتغيسر وهمسي 
الشركة تفصل بين وظيفتي رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيسذي 

بمعنسسي أن هسسذو الوظسسائف يشسسغمها أشسسخاص  أو العضسسو المنتسسدب،
 Nasr)فسين، ويسساوي صسفر إذا تسم الجمسع بسين السوظيفتين مختم

and Ntim, 2018; Enache and Garcia-Meca, 
2019). 

تنوع مجمس 
اإلدارة وفقًا 
 لمجنس

B-Gender  ويقسساس بنسسسبة عسسدد أعضسساء مجمسسس اإلدارة اإلنسساث إلسسي إجمسسالي
 ,Almutairi and Quttainah)عدد أعضاء مجمسس اإلدارة  

2019). 
 إ داد الباحثافاالمئدرل و

 Control Variables :قياس المتغيرات الرقابية أو الحاكمة 4/3/0/3
 المتغيػرات مػف العديػد تءػميف نمػولج الدراسػة التطبيقيػة  سػوؼ يػتـلتجنب النتػا م المتحيػدة،  
، وللؾ  ف الدراسات السابقة توئػمت إلػي تػ ثير هػلد المتغيػرات  مػي المتغيػر الحاكمة أو الر ابية
 ,Yunos et al., 2014; Nasr and Ntim, 2018; Almutairi and Quttainah)  التػاب

2019; Enache and Garcia-Meca, 2019; Crisostomo et al., 2020) و وهػػلد
السػنة أو الفتػرةو ويوءػ  الجػدوؿ التػالي المتغيػرات ؛ المتغيرات هػيل حجػـ الشػركة؛ الرا عػة الماليػة

 كما يميلتحييد أثرها  مي المتغير التاب  وطرؽ  ياسها، وللؾ لنهدؼ بية أو الحاكمة التي الر ا
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 توصيف المتغيرات الرقابية أو الحاكمة (3جدول رقم )
 الخىصيف  الرمز المخغير الرقابي 

وهو متغير يهدف لمستحكم فسي أثسر إخستالف حجسم شسركات العينسة عمسي  Size حجم الشركة
م الطبيعسسسسي إلجمسسسسالي المتغيسسسسر التسسسسابع، ويقسسسساس بإسسسسستخدام الموغسسسساريت

 ;t   (Nasr and Ntim, 2018األصسول فسي نهايسة السسنة 
Almutairi and Quttainah, 2019; Enache and 
Garcia-Meca, 2019; Rahman et al., 2019;  

Crisostomo et al., 2020). 
 الرافعة المالية

 
 

 

Leverage ،ويقساس  وهو متغير يعكس المخاطر المرتبطسة بإرتفساع مسستوي السدين
 Nasr) بنسسبة إجمسالي السديون أو اإللتزامسات إلسي إجمسالي األصسول

and Ntim, 2018; Khalil et al., 2019; Tessema, 
2019). 

وذلك نظسرًا إلختبسار فسروض الدراسسة فسي سسنوات مختمفسة. حيسث يشسير  Year السنة أو الفترة
( إلسسي سسسنة 0م، بينمسسا يشسسير السسرقم )6104السسرقم )صسسفر( إلسسي سسسنة 

( 3والسرقم ) م،6106( إلسي سسنة 6م، فسي حسين يشسير السرقم )6105
 Almutairi)م 6108( إلسسي سسسنة 4م، والسسرقم )6107إلسسي سسسنة 

and Quttainah, 2019; Chen, 2019;  Crisostomo 
et al., 2020). 

 االباحثافالمئدرل وإ داد 
 نموذج الدراسة التطبيقية: -4/4

 ياسة نمولج الدراسة  مي النحو التاليل، يمكف ئلتحقيؽ هدؼ الدراسة التطبيقية
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 نموذج الدراسة (0شكل رقم )
 The Conceptual Model  النموذج النظري أو المفاهيمي

 
 
 
 
 

 
 تأثير إيجابي +

 
 
 
 

 

 The Empirical Model النموذج التطبيقي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تأثير معنوي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االباحثافالمئدرل وإ داد 
 ـ6102 الشػركات لحوكمة المئري بالدليؿ الواردة بقوا د مجمس اإلدارة اإللتداـ اتبار أثروإل
تجريبيػػًا، يمكننػػا  مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي الػػلي تتبنػػاد إدارات الشػػركات المسػػاهمة المئػػرية مػػي 

 لمتعدد، وللؾ  مي النحو التاليال الاطي ئياسة نمولج اإلنحدار
ACit = β0 + β1 B-Sizeit + β2 B- Independenceit + β3 chairman/CEOit  

+ β4 B-Genderit + β5 Sizeit + β6 Leverageit + β7 Yeari +   

 حيث أن:
ACit  =لمشػػركة المحاسػػبي الػػتحفظ مسػػتوي i السػػنة  ػػي نهايػػة t نسػػبة مؤشػػر ب سػػتاداـ ، ويقػػاس 

  السنة نهاية  ي i كةالشر  لسهـ اإلسالؽ سعر= الد ترية   يمت  إلي لمسهـ السو ية القيمة
t /لسهـ الشركة  الد ترية القيمةi  السنة  نهاية يtو 

 المتغير المستقل
بخصززص م مس زز   اإللتززما 

 بصلززززززدليل الزززززز اردة اإلدارة

 الشركصت لح كمة المصري

2106.  

 المتغير التصبع

مسخىي الخحفظ 

 ACالمحاسبي 

 ةالمستق  اتالمتغير

 .اإلدارة مس   حس -

 .مس   اإلدارة استقالل-

  ظيفتززززز  بزززززي  الفصزززززل-
 اإلدارة مس ززززز  ر زززززي 
 .المنتدب  العض 

 اإلدارة مس زززززز  تنزززززز  -
 .ل سن   فقص  

 

 المتغير التصبع

مؤشرررررررر نسررررررربت القيمرررررررت 

السررىقيت للسررهي إلرري قيمخرر  

 .(MTB)الذفخريت 

 

 المتغيرات الرقصبية أ  الحصكمة

 حس  الشركة. -
 رافعة المصلية.ال -
 متغير يعبر ع  السنة. -
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B-Sizeit  =لشركة ا إدارة مجمس حجـi  االؿ السنةtو 
B- Independenceit  =لشركة إدارة ا مجمس استقالؿi  االؿ السنةtو 

Chairman / CEOit  =مػػس بمج المنتػػدب والعءػػو اإلدارة مجمػػس ر ػػيس وظيفتػػي بػػيف الفئػػؿ
 وtاالؿ السنة  iلشركة ا إدارة

B-Genderit  =مشركة لوللؾ  لمجنس، و قاً  اإلدارة مجمس تنوعi  االؿ السنةtو 
Sizeit الشركة  = حجـi  ي نهاية السنة tو 

Leverageit  الرا عة المالية أو نسبة الديوف لمشركة = i  ي نهاية السنة tو 
Yeari  ركة لمش= متغير يعبر  ف سنة الدراسة iو 

β0  =اإلنحدارو  يمة الثابت  ي نمولج 
β 1, 2, 3,…, 7  =اإلنحدارو معممات التقدير أو معامالت نمولج 

ε الاط  العشوا ي أو اط  التقديرو = 
 نتائج التحميل اإلحصائي: 4/5

 مجمػس اإلدارة لقوا ػد الفعػاؿ المئرية بػالتطبيؽ المساهمة الشركات إدارات إلتداـ إلاتبار أثر
، ا تمػػػدت المحاسػػػبي الػػػتحفظ مسػػػتوي  مػػػي ـ6102 الشػػػركات لحوكمػػػة المئػػػري بالػػػدليؿ الػػػواردة
الحدمػػػػة  برنػػػػاممباسػػػػتاداـ والػػػػلي تػػػػـ تحميمػػػػ   ،متعػػػػددال الاطػػػػي نمػػػػولج اإلنحػػػػدار مػػػػي  الدراسػػػػة

 Statistical Package for the Social Sciences(SPSSاإلحئػا ية لمعمػوـ اتجتما يػة  

  مي النحو التاليل ، وللؾلبيانات الدراسة التطبيقية يؿ اإلحئا يإلجراق التحم (23.0
  إختبارات صالحية النموذج: 4/5/0

وهي مجمو ة مف اإلاتبارات الالدمة لمتحقؽ مف مدي توا ر شروط استاداـ نمولج اإلنحدار 
 الاطي المتعدد، وهلد اإلاتبارات هيل

  Normal Distribution Test:إختبار التوزيع الطبيعي 4/5/0/0
وللػػؾ إلاتبػػار مػػا إلا كانػػت بيانػػات المتغيػػر التػػاب  تتبػػ  التوديػػ  الطبيعػػي مػػف  دمػػ و ولمقيػػاـ 

الالمعممػػيو و ػػد  Kolmogorov–Smirnovإاتبػػار كػػولمجروؼ سػػميرنوؼ  تػػـ اسػػتاداـبػػللؾ، 
ب  ت تت – ACمستوي التحفظ المحاسبي   -أظهر استاداـ هلا اإلاتبار أف بيانات المتغير التاب 

بتحويػػؿ بيانػػات المتغيػػر التػػاب   الباحثػػافولمتغمػػب  مػػي هػػلد المشػػكمة،  قػػد  ػػاـ  التوديػػ  الطبيعػػيو
ا، وبعػد  مميػة التحويػؿ، أظهػرت نتػا م 6106ب يجاد الموساريتـ الطبيعي لهلد البيانات والجػارا،، 

 اإلاتبار ما يميل
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 One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test نتائج اختبار  (4جدول )
 Asymp.Sigمستوي الدللة  Zقيمة  المتغير التابع

 AC 1,858 1,453مستوي التحفظ المحاسبي 

 اSPSSالمئدرل ونتا م التحميؿ اإلحئا ي ب ستاداـ برنامم 
وو قػػًا لنتػػا م اإلاتبػػار،  ػػ ف بيانػػات المتغيػػر التػػاب  تتبػػ  التوديػػ  الطبيعػػي، حيػػث بمغػػت  يمػػة 

، ا مػػر الػػلي يشػػير إلػػي  1512أكبػػر مػػف مسػػتوي المعنويػػة وهػػي  يمػػة   15429مسػػتوي الدتلػػة 
 او6104ئالحية استاداـ نمولج اإلنحدار الاطي المتعدد و قًا لهلا اإلاتبار ومميجي، 

  : Multicollinearity Testإختبار التداخل أو اإلزدواج الخطي  4/5/0/6
مة وبعءػػػها الػػػبعض، وهػػػلا وللػػػؾ إلاتبػػػار مػػػا إلا كػػػاف هنػػػاؾ إرتبػػػاط  ػػػوي بػػػيف المتغيػػػرات المسػػػتق

مكانيػػة اإل تمػػػاد  ميهػػاو ويمكػػػف القيػػػاـ بهػػلا اإلاتبػػػار ب حػػػد  اإلرتبػػاط يػػػؤثر  مػػي ئػػػحة النتػػػا م وال
 الطريقتيف التاليتيفل

  Pearson Correlation Coefficients :معامالت إرتباط بيرسون4/5/0/6/0
غيػػػرات المسػػػتقمة وبعءػػػها بمػػػ  أكبػػػر معامػػػؿ إرتبػػػاط بػػػيف المت و قػػػًا لنتػػػا م التحميػػػؿ اإلحئػػػا ي

 B-Independence اإلدارة مجمػس اسػتقالؿ % ووهو معامؿ اإلرتبػاط بػيف متغيػر2958البعض 
او chairman/CEOالمنتػػػػػدب  والعءػػػػػو اإلدارة مجمػػػػػس ر ػػػػػيس وظيفتػػػػػي بػػػػػيف الفئػػػػػؿومتغيػػػػػر 

وبالتػػالي ت يعػػاني النمػػولج مػػف مشػػكمة التعدديػػة الاطيػػة أو التػػدااؿ الاطػػي  ف أ ئػػي معامػػؿ 
 او6109والميهي،  0%81رتباط بيف المتغيرات المستقمة وبعءها البعض ت يتجاود إ
  Variance Inflation Factor (VIF) :معامل تضخم التباين 4/5/0/6/6

لمحكـ  مػي مػدي وجػود مشػكمة اإلددواج الاطػي بػيف  VIFتـ حساب معامؿ تءاـ التبايف  
جػػػاقت نتػػػا م التحميػػػؿ اإلحئػػػا ي  مػػػي  المتغيػػػرات المسػػػتقمة وبعءػػػها الػػػبعض مػػػف  دمػػػ ، حيػػػث

 النحو التاليل
 لممتغيرات المستقمة VIFمعامل تضخم التباين  (5جدول رقم )

 B-Size B-Independence Chairman/CEO B-Gender المتغيرات المستقمة
VIF 0,187 3,360 3,361 0,187 

 اSPSSالمئدرل ونتا م التحميؿ اإلحئا ي ب ستاداـ برنامم 

                                                           
0
 معررام ث اارحبرران برريا وبعضررها الرربعا إرا حراو ررج خطررب برريا المخغيررراث المسررخقلتالدزدوا  وجررىد مشرركلت اا يمكررا الحكرري بعررذ  

 (.7100[ )جمعت، 1.0، +  1.0 -المخغيراث المسخقلت وبعضها البعا بيا ] 
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لمجػػػدوؿ السػػػابؽ، يتءػػػ  أف نمػػػولج اإلنحػػػدار الاطػػػي المتعػػػدد ت يعػػػاني مػػػف مشػػػكمة وو قػػػًا 
لممتغيػرات المسػتقمة تقػؿ  يمتهػا  ػف  VIFاإلددواج الاطي، وللؾ  ف  ػيـ معامػؿ تءػاـ التبػايف 

 ,Almutairi and Quttainah؛ 6108؛ السػػيد، 6102  ثمػػاف، ؛6104 ا ومميجػػي،01و

 و(2019
  Autocorrelation Test:الذاتيإختبار اإلرتباط  4/5/0/3

وتتمثؿ هلد المشكمة  ي أف  نئر الاط   ي  ترة دمنية معينػة يكػوف مرتبطػًا بعنئػر الاطػ  
 ي الفترة الدمنية السابقة ل ، ولمتحقؽ مف  دـ ت ثر نمولج اإلنحدار الاطي المتعدد بهلد المشكمة 

و حيث تشػير نتػا م التحميػؿ Durbin-Watson Test مي إاتبار دربف واتسوف  الباحثافإ تمد 
، وهلد القيمة تق  دااؿ حػدود المػدي المثػالي  05821المحسوبة تبم   D-Wأف  يمة  اإلحئا ي

[، ا مػػػر الػػػلي يشػػػير إلػػػي  ػػػدـ تػػػ ثر النمػػػولج بهػػػلد المشػػػكمة 652،  052الػػػلي يتػػػراوح مػػػا بػػػيف   
إلػػػي ئػػػالحية نمػػػولج  الباحثػػػافوبنػػػاًق  مػػػي اإلاتبػػػارات السػػػابقة،  قػػػد توئػػػؿ  او6104ومميجػػػي، 

 اإلنحدار الاطي المتعدد لتفسير بيانات المشكمة محؿ الدراسةو

  Descriptive Statistics:اإلحصاءات الوصفية4/5/6
 وتهدؼ إلي تقديـ تحميؿ وئفي لمتغيرات الدراسة، وهلا ما يتء  مف الجدوؿ التاليل

 الدراسةلمتغيرات  الوصفينتائج التحميل  (6جدول رقم )
 ث الذراستمخغيرا

Variables 

 عذد

 المشاهذاث

N 

الىسط 

الحسابي أو 

 المخىسط

Mean 

اإلنحراف 

 المعياري

Std. 

Deviation 

أدني قيمت 

 للمخغير

Minimum 

أقصي قيمت 

 للمخغير

Maximum 

AC before converting 661 0,97 0,95 1,00 06,94 
B-Size 661 8,99 6,81 4 07 

B-Independence 661 1,77 1,04 1,61 0 
Chairman/CEO 661 1,40 1,49 0 صفر 

B-Gender 661 1,19 1,06 1,51 صفر 
Size 661 9,35 1,66 8,06 01,98 

Leverage 661 1,45 1,66 1,10 0,13 
Year 661 6 0,46 4 صفر 

 اSPSSالمئدرل ونتا م التحميؿ اإلحئا ي ب ستاداـ برنامم 
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 مشػاهدة،  661مشاهدات لعينة الدراسػة بمغػت إجمالي  دد ال أف ،ويتء  مف الجدوؿ السابؽ
مقاسػًا بنسػبة القيمػة السػو ية لمسػهـ إلػي  يمتػ   لشركات العينػة AC مستوي التحفظ المحاسبي وأف

 ±  ػػػدرد بػػػ نحراؼ معيػػػاريتقريبػػػًا و  0552 بمتوسػػػط  ػػػدرد  [06554،  1500الد تريػػػة يتػػػراوح بػػػيف   
 0552لئا ي ا ئوؿ لشركات العينة تعػادؿ  ةالسو ي ويشير هلا المتوسط إلي أف القيمة، 0552
توئػػمت دراسػػة وهػػلا المتوسػػط أ ػػؿ مػػف مثيمػػ   ػػي الدراسػػات السػػابقة، حيػػث الد تريػػةو   يمتهػػا مػػرة

(Vardar and Erkol, 2019) نسػػبة القيمػػة السػػو ية لحقػػوؽ الممكيػػة لقيمتهػػا  متوسػػط إلػػي أف
لمشػركات المدرجػة  ػي بورئػػة  ر يلمقطػاع المئػ 9554و  لمقطػاع الئػنا ي 6546 الد تريػة تبمػ 

 وأيءًا،  قد جاق هلا المتوسط أ ؿ مف مثيم   ي ـو6102ـ إلي 6112اسطنبوؿ االؿ الفترة مف 
 ا6108، ودراسة وسػمرة وتاػروف الدراسات السابقة التي أجريت  ي البي ة المئرية، حيث أشارت

ـ 6106رية االؿ الفتػرة مػف لمبنوؾ المسجمة  ي البورئة المئ 6500إلي أف هلا المتوسط يبم  
مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي لمدراسػػة الحاليػػة مقارنػػًة  إاػػتالؼ يمكػػف إرجػػاعـو وبالتػػالي، 6102إلػػي 

 بيػد، نسبة الممكية المؤسسية أو العا مية لمشػركة و إاتالؼ العوامؿ التاليةلبالدراسات السابقة إلي 
ا؛ 6100 الشػركة وأبوادانػة، ؛ هيكؿ رأس ماؿاChen, 2019; Khalil et al., 2019 ؛6101

؛  ػػوة أو ءػػعؼ تليػػات  Yunos et al.,2014)؛ 6102 حسػػف،وائػػا ص لجػػاف المراجعػػة 
، إاػػتالؼ (Nasr and Ntim, 2018)المراجعػػة الدااميػػة؛ جػػودة  مميػػة المراجعػػة الاارجيػػة 
 ;Almutairi and Quttainah, 2019)طبيعػة النشػاط أو القطػاع الػلي تنتمػي إليػ  الشػركة 

Vardar and Erkol, 2019)  ؛ 6118 الايػر، أبػوو؛  وة أو ءعؼ هي ات التنظػيـ المحاسػبي
ا؛ 6102ا؛ إسػػتقرار ا سػػواؽ الماليػػة أو تعرءػػها لػػبعض ا دمػػات الماليػػة و ػػودة، 6104الجػػرؼ، 

أبػػػو ؛ 6102؛  ػػػؤاد، 6101إاػػػتالؼ المعػػػايير المحاسػػػبية التػػػي تمتػػػـد الدولػػػة بتطبيقهػػػا و ػػػوض، 
ا؛ مػػدي  ػػوة أو ءػػعؼ 6100ؼ البي ػػة التػػي تعمػػؿ بهػػا الشػػركة وكسػػاب، ا؛ إاػػتال6108العػػال، 

ا؛ إاػػػػػتالؼ الػػػػػنظـ الءػػػػػريبية 6100؛ الرشػػػػػيدي، 6101 بػػػػػدالممؾ، بي ػػػػػات حمايػػػػػة المسػػػػػتثمر و
 وبعءػػػها الػػدوؿ بػػيف والثقا يػػػة والقانونيػػة واإلجتما يػػة السياسػػية اإلاتال ػػات؛ ا6100 الرشػػيدي،و

  تػرة إاػتالؼ؛ العينػة حجػـ إاػتالؼ؛  (Elston, 2019; Crisostomo et al.,2020)الػبعض
و وهلد العوامػؿ مجتمعػة هػي التػي تحكػـ  مميػة المفاءػمة بػيف بػدا ؿ السياسػات المحاسػبية الدراسة

مسػتوي إلاػتالؼ  ند إنتاج المعمومات المالية، وهػو ا مػر الػلي  ػد يقػدـ تفسػيرًا منطقيػًا وتجريبيػًا 
 وة والدراسات السابقةبيف الدراسة الحالي التحفظ المحاسبي
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 ػػػدد أ ءػػػاق مجمػػػس اإلدارة لشػػػركات العينػػػة يتػػػراوح بػػػيف  كمػػػا يشػػػير الجػػػدوؿ السػػػابؽ إلػػػي أف
مػ   د النتا م تتوا ػؽوهل، 6581 ±  درد ب نحراؼ معياريأ ءاق تقريبًا و  5بمتوسط  درد  [4،02 

 Nasr and) البي ػة المئػرية، حيػث توئػمت دراسػة   ػينتػا م الدراسػات السػابقة التػي أجريػت 

Ntim, 2018) لعػػػدد ا  ئػػػا والحػػػدأ ءػػػاق  9 المجمػػػس أ ءػػػاق لعػػػدد ا دنػػػا إلػػػي أف الحػػػد 
ا إلػػػي أف  ػػػػدد 6108، و ءػػػػو،  ػػػي حػػػػيف توئػػػمت دراسػػػػة وسػػػمرة وتاػػػػروف 02 هػػػو ا  ءػػػاق

  ءوًاو 00 ءو بمتوسط  درد  02أ ءاق و  2أ ءاق مجمس اإلدارة يتراوح بيف 
،  تشػػػير نتػػػا م الدراسػػػة إلػػػي أف B-Independenceة  يمػػػا يتعمػػػؽ باسػػػتقالؿ مجمػػػس اإلدار و 
 مجمػػػس تشػػػكيمة  ػػػيا والمسػػػتقميف التنفيػػػلييف سيػػػرو الاػػػارجييف اإلدارة مجمػػػس أ ءػػػاق  ػػػدد نسػػػبة

 ػػػد ، و  1504 ±وبػػػ نحراؼ معيػػػاري  ػػػدرد   1522[ بمتوسػػػط  ػػػدرد  0،  1561اإلدارة تتػػػراوح بػػػيف  
 ,.Rahman et al) قة، حيث أشارت دراسةجاق هلا المتوسط أ مي مف مثيم   ي الدراسات الساب

ـ إلي 6101% لمشركات سير المالية الماليدية االؿ الفترة مف 42أف هلا المتوسط يبم   (2019
أف هػلا المتوسػط   (Almutairi and Quttainah, 2019) ـ،  ػي حػيف أشػارت دراسػة6102
ظر لمدراسات التي أجريت  ي بالن % لمبنوؾ ا سالميةو وأيءًا،21% لمبنوؾ التجارية و 40يبم  

 أ ءػاق نسػبة متوسػطإلػي أف  (Nasr and Ntim, 2018) دراسػة  أشارت قد  البي ة المئرية، 
و وهػػلد النتػػا م تشػػير إلػػي ديػػادة اسػػتقالؿ %21 يبمػػ  المجمػػس  ػػي التنفيػػلييف سيػػر اإلدارة مجمػػس

حيػث  ـ،6102 تالشػركا لحوكمػة المئػري مجالس إدارات الشركات المئرية بعد إئػدار الػدليؿ
  وا ػد لفعاليػة تطبيػؽ يشػير  ػد الػلي % تقريبػا لمدراسػة الحاليػة، ا مػر22وئمت هلد النسبة إلي 

إلػي أنػ  يجػب أف  ، حيػث أشػارت تمػؾ القوا ػدا ايرة  يما يتعمؽ ب ستقالؿ مجمس اإلدارة الحوكمة
 مػػػا ا  ػػػؿ التنفيػػػلييف بيػػػنهـ  ءػػػويف مسػػػتقميف  تكػػػوف أسمبيػػػة أ ءػػػاق مجمػػػس اإلدارة مػػػف سيػػػر

يتمتعػػػوف بمهػػػارات  نيػػػة وتحميميػػػة ممػػػا يجمػػػب نفعػػػًا لممجمػػػس ولمشػػػركة والػػػدليؿ المئػػػري لحوكمػػػة 
 او6102الشركات، 

المنتػػػػدب أو المػػػػدير  والعءػػػػو اإلدارة مجمػػػػس ر ػػػػيس وظيفتػػػػي بػػػػيف أمػػػػا  يمػػػػا يتعمػػػػؽ بالفئػػػػؿ
[، 0ف  ئػػفر،هػا تتػراوح مػا بػي،  تشػير نتػا م الدراسػة إلػػي أن Chairman/CEO التنفيػلي لمشػركة

حيث ت ال الر ـ ئفر  ي حالة الجم  بيف الوظيفتيف  ي الشركة،  ي حيف ت ال الواحػد الئػحي  
 ي حالة ما إلا كانت هلد الوظا ؼ يتـ شغمها مف  بؿ شائيف ماتمفيفو حيث بمػ  متوسػط هػلا 

ئػؿ % مػف شػركات  ينػة الدراسػة تف40، ا مػر الػلي يشػير إلػي أف 1540المتغير لعينة الدراسة 
وهػػلد النسػػبة  % مػػف شػػركات العينػػةو25بػػيف الػػوظيفتيف،  ػػي حػػيف يػػتـ الجمػػ  بػػيف الػػوظيفتيف  ػػي 
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 ,Ahmed and Duellman)أ مػي مػف مثيالتهػا  ػي الدراسػات السػابقة، حيػث توئػمت دراسػة 

 اإلدارة مجمػػس ر ػػيس % مػػف الشػػركات ا مريكيػة تقػػـو بالفئػػؿ بػيف وظيفتػػي90إلػي أف   (2007
 (Nasr and Ntim, 2018) وبػالنظر لمبي ػة المئػرية،  قػد أشػارت دراسػة   المنتػدبو  والعءػو

 اإلدارة مجمػػػس ر ػػػيس وظيفتػػػي بػػػيف الفئػػػؿب تقػػػوـ المئػػػرية الشػػػركات مػػػف  قػػػط%  66 أف إلػػػي
% مػف القطػاع المئػر ي 98بػ ف  ا6108 ،ووتاػروف سمرةو ، كما أشارت دراسةالتنفيلي والمدير

العءػػو أو  ا وؿ التنفيػػلي والمػػدير اإلدارة مجمػػس ر ػػيس المئػػري يقػػـو بالفئػػؿ بػػيف منئػػبي
المنتدبو وبالتالي، بالمقارنة بالدراسات السابقة التي أجريت  ي البي ة المئرية، نجد أف الشركات 

ـ، 6102 الشػػركات لحوكمػػة المئػػري أئػػبحت أكثػػر إلتدامػػًا بقوا ػػد مجمػػس اإلدارة الػػواردة بالػػدليؿ
 المنتػدب، العءػو وتعيػيف اإلدارة مجمػس ر ػيس ة إنتاػاباإلدار  يتولا مجمػس أف والتي تنص  مي

 لحوكمػػة المئػػري الػػدليؿوالمنتػػدب  والعءػػو اإلدارة مجمػػس ر ػػيس منئػػبا بػػيف الجمػػ  يفءػػؿ وت
 او6102 الشركات،
  ،  تشػػير نتػػا م الدراسػػة إلػػي أنػػ B-Gender لمجػػنس و قػػاً  اإلدارة مجمػػس تنػػوعل بالنسػػبةأمػػا 

تواجػد العنئػػر ، وهػػلد النتػا م تشػير إلػػي  ػدـ  1515سػط  ػدرد [ بمتو 1521تػراوح مػا بػيف  ئػػفر،ي
العنئػػر إدارة بعػض شػركات العينػػة، بينمػا بمغػت أ ئػي نسػبة لتواجػد النسػا ي  ػي تشػكيؿ مجمػس 

مػػػف إجمػػػالي  ػػػدد أ ءػػػاق تقريبػػػًا % 5%، وأف 21 ػػػي مجػػػالس إدارات شػػػركات العينػػػة  النسػػػا ي
نسػػبة أ ػػؿ مػػف مثيالتهػػا  ػػي الدراسػػات السػػابقة، وهػػلد ال مجػػالس إدارات شػػركات العينػػة مػػف اإلنػػاثو

%  ػي 46أف هػلد النسػبة تبمػ   (Almutairi and Quttainah, 2019) حيػث أشػارت دراسػة
%  ػػي البنػػوؾ ا سػػالميةو وتشػػير هػػلد النتػػا م إلػػي  ػػدـ إلتػػداـ 22البنػػوؾ التجاريػػة ووئػػمت إلػػي 

لقيػاـ مجمػس  قدـ تبريراً هلد الدراسة ت تنوع مجالس إدارتها و قًا لمجنسو ولعؿ نتا مشركات العينة ب
 وشػطب  يػد  وا ػد  ػي تعػديالً  يتءػمناف جديػديف  ػراريف ب ئدار المالية لمر ابة العامة إدارة الهي ة

 ماليػة أوراؽ لهػا المقيػد الشػركات إدارة مجػالس  ػي النسػا ي العنئػر تمثيػؿ لءماف المالية ا وراؽ
ـ كمما 90/06/6161ؽ أوءا ها  ي مو د أ ئاد ، و مي تمؾ الشركات تو يالمئرية بالبورئة

 لمر ابػة العامػة الهي ة إدارة مجمس و رار كاف للؾ ممكنًا أو  ي أوؿ إنتاابات لمجمس إدارة الشركة
 إداراة مجمػػػػػس تشػػػػكيؿ يتءػػػػمف أف ءػػػػرورة وكػػػػللؾ ا،6105 ـ،6105 لسػػػػنة 069 ر ػػػػـ الماليػػػػة
 لمحئػوؿ أو الت سػيس  مػي مبد ية وا قةم  مي لمحئوؿ كشرط ا  ؿ  مي نسا ياً   نئراً  الشركة
 المهنيػػة الشػػركات للػػؾ مػػف ويسػػتثني المئػػر ية، سيػر الماليػػة ا نشػػطة أحػػد بمداولػػة تػػرايص  مػي
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 064 ر ػػـ الماليػة لمر ابػة العامػة الهي ػة إدارة مجمػس  ػرارو الهي ػة ر ػيس مػف  ػرار بهػا يئػدر التػي
 او6105 ـ،6105 لسنة

 تشػػير نتػػا م الدراسػػة إلػػي أفل متوسػػط حجػػـ الشػػركة  ،لمدراسػػة أمػػا بالنسػػبة لممتغيػػرات الر ابيػػة
Size   بينما بمػ  متوسػط نسػبة إجمػالي  5592مقاسًا بالموساريتـ الطبيعي إلجمالي ا ئوؿ يبم ،

 Yearأما متغير السنة ،  Leverage 1542  ا ئوؿالديوف أو إجمالي اإللتدامات إلي إجمالي 
مػف ، حيػث إمتػدت هػلد الدراسػة لفتػرة امػس سػنوات  6 ػدرد   [ بمتوسػط4 يتراوح ما بػيف  ئػفر، 

، لػللؾ  ػ ف متوسػط هػلد الفتػرة  4وي اػل الػر ـ  ـ6108إلػي  ػاـ   اػل الػر ـ ئػفريو  ـ6104 اـ 
 و6ـ وي ال الر ـ 6102هو  اـ 

  Multivariate Regression Results :نتائج اإلنحدار متعدد المتغيرات 4/5/3
 Adjusted Rمعامػػؿ التحديػػد المعػػدؿ  ،  قػػد لػػوحظ أفاإلحئػػا ي سػػتنادًا لنتػػا م التحميػػؿإ

Square  ا مر اللي يشػير إلػي أف  ،15221يبم   إدااؿ المتغيرات الر ابية  بؿلنمولج اإلنحدار
% مف مستوي الػتحفظ المحاسػبي الػلي تتبنػاد إدارات الشػركات 22 ائا ص مجمس اإلدارة تفسر

 دراسػػػة حيػػػث أشػػػارت مػػػف مثيمػػػ   ػػػي الدراسػػػات السػػػابقة،، و ػػػد جػػػاق هػػػلا المعامػػػؿ أ مػػػي المئػػػرية
 Adjusted لمنمػولج المعػدؿ التحديػد معامػؿ أف إلػيا Almutairi and Quttainah, 2019و

R Square  وللػػؾ اسػػتنادًا إلػػي  ينػػة مػػف البنػػوؾ اتسػػالمية  1541إلػػي  1591يتػػراوح مػػا بػػيف ،
كمػػا و ـ6102 إلػػي ـ0559 مػػفؿ الفتػػرة اػػال العػػالـ حػػوؿ دولػػة 02 المتواجػػدة بػػػ والبنػػوؾ التجاريػػة

القػػدرة التفسػػيرية لائػػا ص  أف إلػػيا Enache and Garcia-Meca, 2019و دراسػػة أشػػارت
بمسػتوي الػتحفظ المحاسػبي الػلي %  نػد ربطهػا 2259% إلػي 2650تتراوح ما بيف  مجمس اإلدارة

  مشػػاهدة 242  وامهػػا  ينػػة تتبنػػاد إدارات الشػػركات  نػػد إ ػػداد  وا مهػػا الماليػػة، وللػػؾ اسػػتنادًا إلػػي
 و يمػػػا يتعمػػػؽ بالبي ػػػة المئػػػرية،  قػػػد ووالمتداولػػػة النشػػػطة ا مريكيػػػة الحيويػػػة التكنولوجيػػػا لشػػػركات
 Adjusted R لمنمػولج المعػدؿ التحديػد معامػؿإلػي أف ا 6108 ،ووتاروف سمرةو دراسة أشارت

Square   الماليػػة ا وراؽ بورئػػةب المسػػجمة البنػػوؾ وللػػؾ اسػػتنادًا إلػػي  ينػػة مػػف،  152490يبمػػ 
وتشػػػير تمػػػؾ النتػػػا م إلػػػي أف إدارات الشػػػركات  وـ6102 إلػػػي ـ6106 مػػػف الفتػػػرة اػػػالؿ المئػػػرية

ببػػػدا ؿ السياسػػػات المحاسػػػبية المتحفظػػػة  نػػػد إنتػػػاج المعمومػػػات  المئػػػرية أئػػػبحت أكثػػػر تمسػػػكاً 
 بالػػػػدليؿ لػػػػواردةا اإلدارة مجمػػػػس قوا ػػػػدبػػػػالتطبيؽ الفعػػػػاؿ ل نتيجػػػػة إللتػػػػداـ الشػػػػركات، وللػػػػؾ الماليػػػػة
وتتفػؽ تمػؾ النتيجػة مػ  مػا لهػب إليػ   وـ6102 أسسػطس  ػي الئادر الشركات لحوكمة المئري

العال ة بيف تليات حوكمػة الشػركات وسػموؾ الػتحفظ المحاسػبي هػي  ال ػة  ريؽ مف الباحثيف ب ف 
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الػتحفظ  تكاممية، بمعني أف اإللتداـ بالتطبيؽ الفعاؿ هليػات حوكمػة الشػركات يعػدد مػف ممارسػات
 Lara et)ويقمؿ مف تعارض الوكالػة  ،أ ءؿ بشكؿ المديريف سموؾ مرا بة، ويقود إلي المحاسبي

al., 2009; Amran and Abdul Manaf, 2014; Yunos et al., 2014) و 
ويوءػػ  الجػػدوؿ التػػالي نتػػا م التحميػػؿ اإلحئػػا ي لنمػػولج اإلنحػػدار متعػػدد المتغيػػرات، وللػػؾ 

  مي النحو التاليل
 المتغيرات متعدد اإلنحدار لنموذج اإلحصائي التحميل نتائج (7ل رقم )جدو

 معامالت اإلنحدار  متغيرات الدراسة
Beta Coefficients 

إتجاو أو شكل 
 العالقة

مستوي الدللة 
Asymp.Sig 

Constant (β0) -1,047  معنويغير  1,505 عكسية أو سمبية 
B-Size -1,116  عنويمغير  1,650 عكسية أو سمبية 

B-ndependence 0,365 معنوي 1,111 طردية أو إيجابية 
Chairman/CEO 1,376 معنوي 1,111 طردية أو إيجابية 

B-Gender 1,016 غير معنوي 1,306 طردية أو إيجابية 
Size 1,113 غير معنوي 1,855 طردية أو إيجابية 

Leverage -1,118  معنويغير  1,886 عكسية أو سمبية 
Year 1,619 معنوي 1,111 طردية أو إيجابية 

 معنوي Asymp.Sig 1,111مستوي الدللة لمنموذج ككل 
  Adjusted R Square 1,776  المعدل معامل التحديد

 اSPSSالمئدرل ونتا م التحميؿ اإلحئا ي ب ستاداـ برنامم 
  إختبار الفرض الفرعي األول: 4/5/3/0

، ـ مجمػػس اإلدارة ومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبيياػػتص هػػلا الفػػرض ب اتبػػار العال ػػة بػػيف حجػػ
متغيػػر حجػػـ ا ل1β  =-15116 يمػػة معامػػؿ اإلنحػػدار و ا السػػابؽ يتءػػ  أف2وو قػػًا لمجػػدوؿ ر ػػـ و

ممػػا يشػػير إلػػي وجػػود  ال ػػة معنػػويا، سيػػر  α =15220بمسػػتوي دتلػػة و B-Size مجمػػس اإلدارة
 و ػي ءػوق تمػؾ المحاسػبيو فظالػتح ومستوي اإلدارة ولكنها سير جوهرية بيف حجـ مجمس  كسية

 حجػـ بػيف جوهريػة  ال ػة المتنبػ  بػ  بوجػود الفر ػي ا وؿ ئحة الفرضعدـ ب يمكف القوؿ يجةالنت
وتتفػػؽ هػػلد النتيجػػة و المئػػرية المسػػاهمة الشػػركات  ػػي المحاسػػبي الػػتحفظ ومسػػتوي اإلدارة مجمػػس

ا Ahmed and Duellman, 2007و دراسػة ، حيػث توئػمتم  بعض نتػا م الدراسػات السػابقة
لمشػػػركات  المحاسػػػبي الػػػتحفظاإلدارة ومسػػػتوي  مجمػػػس حجػػػـ بػػػيف جوهريػػػة  ال ػػػة وجػػػود  ػػػدـ إلػػػي

 التوئؿ  يا Elshandidy and Hassanein, 2014و  دراسة  شمت  قد ، وبالمثؿو ا مريكية
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 لمشػركات البريطانيػةو المحاسػبي التحفظ وسموؾ اإلدارة مجمس حجـ بيف جوهرية  ال ة وجود إلي
 الشػركات بػالتطبيؽ  مػيا Yunos et al., 2014و دراسػة إليهػا أشػارتي نفػس النتيجػة التػي وهػ

وتشػير  د مًا لهػلد النتػا م مػف وا ػ  البي ػة السػعوديةوا 6102 حسف،و دراسةكما  دمت و الماليدية
ت يعد مف الائا ص التي تتو ؼ  ميها  ممية المفاءمة تمؾ النتا م إلي أف حجـ مجمس اإلدارة 

  ند إنتاج المعمومات الماليةوبدا ؿ السياسات المحاسبية  بيف
  إختبار الفرض الفرعي الثاني: 4/5/3/6

مجمػػػػػس اإلدارة ومسػػػػػتوي الػػػػػتحفظ  اسػػػػػتقالؿوياػػػػػتص هػػػػػلا الفػػػػػرض ب اتبػػػػػار العال ػػػػػة بػػػػػيف  
ا 2β  =05962 يمػػػة معامػػػؿ اإلنحػػػدار و ا السػػػابؽ يتءػػػ  أف2المحاسػػػبي، وو قػػػًا لمجػػػدوؿ ر ػػػـ و

 نػػػد  معنػػػوي α =15111بمسػػػتوي دتلػػػة و B-Independence اإلدارة مجمػػػس ؿاسػػػتقاللمتغيػػػر 
 اسػػتقالؿبػػيف إيجابيػػة لات دتلػػة إحئػػا ية ا، ممػػا يشػػير إلػػي وجػػود  ال ػػة 1512 مسػػتوي معنويػػة

 ئػػحة الفػػرض،   نػػ  يمكػػف القػػوؿ بيجػػةالمحاسػػبيو وو قػػًا لهػػلد النت الػػتحفظ ومسػػتوي اإلدارة مجمػػس
 الػػػتحفظ ومسػػػتوي اإلدارة مجمػػػس اسػػػتقالؿ بػػػيف جوهريػػػة  ال ػػػة بوجػػػودالمتنبػػػ  بػػػ   الفر ػػػي الثػػػاني

الدراسػػػات  وتقػػػدـ هػػػلد الدراسػػػة د مػػػًا لنتػػػا م بعػػػضالمئػػػريةو  المسػػػاهمة الشػػػركات  ػػػي المحاسػػػبي
إلػي أف  (Beekes et al., 2004)حيػث توئػمت دراسػة  السابقة التي أجريت  ي بي ات ماتمفػة،

ميف  ػػي تشػػكيؿ المجمػػس يػػد   إدارة الشػػركة لتبنػػي بػػدا ؿ ديػػادة  ػػدد أ ءػػاق مجمػػس اإلدارة المسػػتق
شركة مف شركات المممكة  40 وامهاالسياسات المحاسبية ا كثر تحفظًا، وللؾ استنادًا إلي  ينة  

 (Ahmed and Duellman, 2007)  المتحػدةو وهػي نفػس النتيجػة التػي توئػمت إليهػا دراسػة 
ستاندرد تند بورد  ركات ا مريكية المدرجة  ي مؤشرشركة مف الش 912  وامهااستنادًا إلي  ينة 

S&P 500  ـو كمػػا  ػػدمت دراسػػة 6110 -0555اػػالؿ الفتػػرة مػػفKankaanpaa, 2009)ا 
مف الشركات الفنمندية العامة  شركة 662د مًا لمنتا م السابقة، وللؾ إستنادًا إلي  ينة مكونة مف 

 ,.Lin et al)و كمػا توئػمت دراسػة ـ6112 – 6119المدرجػة  ػي البورئػة اػالؿ الفتػرة مػف 

 Yunos et)دراسػة  كمػا  ػدمتو  مػي البي ػة الئػينية ئػحة هػلد العال ػة بػالتطبيؽ إلػي (2012

al., 2014) حسػػػف،و دراسػػػة كمػػػا أشػػػارتالماليديػػػةو  مػػػف وا ػػػ  البي ػػػة تمػػػؾ النتػػػا مأدلػػػة دا مػػػة ل 
ولػػػـ تاتمػػػؼ النتػػػا م التػػػي  والسػػػعودية مػػػف وا ػػػ  البي ػػػةإلػػػي نتػػػا م مماثمػػػة لمنتػػػا م السػػػابقة ا 6102

 ,Nasr and Ntim)دراسػة  أجريػت  ػي البي ػة المئػرية  ػف مثيالتهػا ا جنبيػة، حيػث أشػارت

وجود  ال ة إيجابية جوهرية بيف استقالؿ مجمس اإلدارة ومستوي التحفظ المحاسبيو  إلي (2018
 مػػي القطػػاع  بػػالتطبيؽا 6108، ووهػػي نفػػس النتيجػػة التػػي توئػػمت إليهػػا دراسػػة وسػػمرة وتاػػروف
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نسػػػبة وتؤكػػػد تمػػػؾ النتػػػا م  مػػػي أف  وـ6102 إلػػػي ـ6106 مػػػف الفتػػػرة اػػػالؿ المئػػػر ي المئػػػري
المحاسػػػبي الػػػلي تتبنػػػاد  تػػػؤثر إيجابيػػػًا  مػػػي مسػػػتوي الػػػتحفظمجمػػػس اإلدارة ب ا  ءػػػاق المسػػػتقميف

 ؿ حيػػث تميػػؿ إدارات الشػػركات إلػػي تفءػػيؿ بػػداالماليػػة،  إدارات تمػػؾ الشػػركات  نػػد إ ػػداد القػػوا ـ
الماليػة مػ  ديػادة نسػبة اسػتقالؿ مجػالس السياسات المحاسبية ا كثر تحفظًا  ند إنتاج المعمومات 

 إدارات تمؾ الشركاتو
  إختبار الفرض الفرعي الثالث: 4/5/3/3

 والعءػو اإلدارة مجمػس ر ػيس وظيفتػي بػيف الفئػؿوياتص هلا الفرض ب اتبار العال ة بػيف 
ا السػػابؽ 2ومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي، وو قػػًا لمجػػدوؿ ر ػػـ وشػػركة لمالمنتػػدب أو المػػدير التنفيػػلي 

 مجمػػػس ر ػػػيس وظيفتػػػي بػػػيف الفئػػػؿا لمتغيػػػر 3β  =15922 يمػػػة معامػػػؿ اإلنحػػػدار ويتءػػػ  أف 
 α =15111وبمسػػػػتوي دتلػػػػة  Chairman/CEOالمنتػػػػدب أو المػػػػدير التنفيػػػػلي  والعءػػػو اإلدارة
بػيف  إيجابية لات دتلػة إحئػا يةود  ال ة مما يشير إلي وج ا،1512 ند مستوي معنوية  معنوي
 الػػتحفظ ومسػػتويالتنفيػػلي  المػػدير أو المنتػػدب والعءػػو اإلدارة مجمػػس ر ػػيس وظيفتػػي بػػيف الفئػػؿ

 المتنبػ  بػ  بوجػود الفر ػي الثالػث ئػحة الفػرض، يمكػف القػوؿ بيجػةهػلد النتو و ي ءوق المحاسبي
التنفيػلي  المدير أو المنتدب والعءو ةاإلدار  مجمس ر يس وظيفتي بيف الفئؿ بيف جوهرية  ال ة

المئػػريةو وتقػػػدـ هػػلد الدراسػػة د مػػًا لنتػػػا م  المسػػاهمة الشػػركات  ػػػي المحاسػػبي الػػتحفظ ومسػػتوي
 Elshandidy) دراسػة حيػث أشػارت  ،بعػض الدراسػات السػابقة التػي أجريػت  ػي بي ػات ماتمفػة

and Hassanein, 2014)  ر ػيس وظيفتػي بػيف ؿالفئػجوهريػة بػيف إيجابيػة إلػي وجػود  ال ػة 
 011وسػموؾ الػتحفظ المحاسػبي، وللػؾ اسػتنادًا إلػي  ينػة  وامهػا  المنتػدب والعءػو اإلدارة مجمس

 Enache)كمػػا إتفقػػت دراسػػة اػػالؿ  تػػرة سػػت سػػنواتو  FTSEشػػركة بريطانيػػة مدرجػػة بمؤشػػر 

and Garcia-Meca, 2019)  ا دلة التي  ػدمتها دراسػة م  (Garcia Lara et al., 2007) 
 ,Lim)، وهػػي نفػػس النتيجػػة التػػي أشػػارت إليهػػا دراسػػة ئػػحة هػػلد العال ػػة  ػػي البي ػػة ا مريكيػػةب

الفئػؿ بػيف أدوار ر ػيس وتشػير تمػؾ النتػا م إلػي أف  بالتطبيؽ  مػي الشػركات ا سػتراليةو (2011
الػػلي تتمسػػؾ بػػػ   مسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبييػػؤثر إيجابيػػًا  مػػي مجمػػس اإلدارة والعءػػو المنتػػدب 

، ا مر اللي يشير إلي أف الفئؿ بيف هلد ا دوار يعدد مف مستوي التحفظ ت تمؾ الشركاتإدارا
 وتبناد إدارات تمؾ الشركاتالمحاسبي اللي مف المتو   أف ت
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  إختبار الفرض الفرعي الرابع: 4/5/3/4 
لمجػػػػػنس ومسػػػػػتوي  و قػػػػػاً  اإلدارة مجمػػػػػس تنػػػػػوعوياػػػػػتص هػػػػػلا الفػػػػػرض ب اتبػػػػػار العال ػػػػػة بػػػػػيف 

 4β يمػػػػػة معامػػػػػؿ اإلنحػػػػػدار و ا السػػػػػابؽ يتءػػػػػ  أف2المحاسػػػػػبي، وو قػػػػػًا لمجػػػػػدوؿ ر ػػػػػـ والػػػػػتحفظ 
 αبمسػػػػػػػػػتوي دتلػػػػػػػػػة و B-Gender لمجػػػػػػػػػنس و قػػػػػػػػػاً  اإلدارة مجمػػػػػػػػػس تنػػػػػػػػػوعا لمتغيػػػػػػػػػر 15016= 
ولكنهػػػػػا سيػػػػػر جوهريػػػػػة بػػػػػيف  إيجابيػػػػػةسيػػػػػر معنػػػػػويا، ممػػػػػا يشػػػػػير إلػػػػػي وجػػػػػود  ال ػػػػػة  15902=

 المحاسػػػػػبي الػػػػػتحفظ ومسػػػػػتوي المئػػػػػرية تتواجػػػػػد اإلنػػػػػاث  ػػػػػي  ءػػػػػوية مجػػػػػالس إدارات الشػػػػػركا
، يمكػػػػػػف القػػػػػػوؿ بعػػػػػػدـ ئػػػػػػحة يجػػػػػػةالنت تمػػػػػػؾو و ػػػػػػي ءػػػػػػوق الػػػػػػلي تتبنػػػػػػاد إدارات تمػػػػػػؾ الشػػػػػػركات

 و قػػػػػػاً  اإلدارة مجمػػػػػػس تنػػػػػػوع بػػػػػػيف جوهريػػػػػػة  ال ػػػػػػة المتنبػػػػػػ  بػػػػػػ  بوجػػػػػػود الفر ػػػػػػي الرابػػػػػػ  الفػػػػػػرض
 وهػػػػػػلد النتيجػػػػػػة تالمئػػػػػػريةو  المسػػػػػػاهمة الشػػػػػػركات  ػػػػػػي المحاسػػػػػػبي الػػػػػػتحفظ ومسػػػػػػتوي لمجػػػػػػنس

 نسػػػػػػبة بػػػػػػيف إيجابيػػػػػػة  ال ػػػػػػة وجػػػػػػود إلػػػػػػا توئػػػػػػمت نتػػػػػػا م الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة التػػػػػػيتتفػػػػػػؽ مػػػػػػ  
الػػػػػػػػػلي تتبنػػػػػػػػػاد إدارات تمػػػػػػػػػؾ  المحاسػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػتحفظ ومسػػػػػػػػػتوي اإلنػػػػػػػػػاث اإلدارة مجمػػػػػػػػػس أ ءػػػػػػػػػاق
 Zhou, 2012; Boussaid et al., 2015; Wang, 2015; Makhlouf)الشػػركات

et al., 2018; Almutairi and Quttainah, 2019) ويجػػػادؿ الباحثػػػاف بػػػ ف و
نتػػػػػا م الدراسػػػػػات السػػػػػابقة يرجػػػػػ  إلػػػػػي ءػػػػػعؼ بإاػػػػػتالؼ نتػػػػػا م إاتبػػػػػار هػػػػػلا الفػػػػػرض بالمقارنػػػػػة 

تمثيػػػػػػؿ العنئػػػػػػر النسػػػػػػا ي  ػػػػػػي مجػػػػػػالس إدارات الشػػػػػػركات المئػػػػػػرية، وهػػػػػػو مػػػػػػا أكػػػػػػدد التحميػػػػػػؿ 
%  قػػػػػط مػػػػػف أ ءػػػػػاق مجػػػػػالس إدارات 5أظهػػػػػر أف  والػػػػػليلبيانػػػػػات شػػػػػركات العينػػػػػة،  الوئػػػػػفي

الدراسػػػػة ،  قػػػػد  شػػػػمت ، وهػػػػلد النسػػػػبة تعػػػػد منافءػػػػة جػػػػدًا، ولػػػػلائػػػػرية مػػػػف اإلنػػػػاثالشػػػػركات الم
 ػػػػي التوئػػػػؿ لعال ػػػػة جوهريػػػػة لتواجػػػػد اإلنػػػػاث  ػػػػي مجػػػػالس إدارات الشػػػػركات المئػػػػرية  الحاليػػػػة

 المئػػػػػػػرية الشػػػػػػػركات حوكمػػػػػػػة  وا ػػػػػػػد إشػػػػػػػارةيفسػػػػػػػر ولعػػػػػػػؿ هػػػػػػػلا  ووسػػػػػػػموؾ الػػػػػػػتحفظ المحاسػػػػػػػبي
 مرا ػػػػػػػاة ءػػػػػػػرورةإلػػػػػػػي  ـ6102 أسسػػػػػػػطس  ػػػػػػػي الئػػػػػػػادر الثالػػػػػػػث باإلئػػػػػػػدار الػػػػػػػواردة ا ايػػػػػػػرة
 الممارسػػػػػػػػات   ءػػػػػػػػؿ طبقػػػػػػػػاً   قيػػػػػػػػدة أو لجػػػػػػػػنس التحيػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػس اإلدارة دوف أ ءػػػػػػػػاق مػػػػػػػػديم
 السػػػػػػابقة القوا ػػػػػػد لػػػػػػـ تتءػػػػػػمف بينمػػػػػػااو 6102 الشػػػػػػركات، لحوكمػػػػػػة المئػػػػػػري الػػػػػػدليؿو الدوليػػػػػػة
  برايػػػػػػػر  ػػػػػػػي الئػػػػػػػادر الشػػػػػػػركات حوكمػػػػػػػة ومعػػػػػػػايير  وا ػػػػػػػد بػػػػػػػدليؿ الػػػػػػػواردة الشػػػػػػػركات لحوكمػػػػػػػة
كمػػػػا تقػػػػدـ تمػػػػؾ النتيجػػػػة مبػػػػررًا  وأيػػػػة إشػػػػارة إلػػػػي ءػػػػرورة تنػػػػوع أ ءػػػػاق مجمػػػػس اإلدارة ـ6100
ـ بشػػػػػػػ ف 6105لسػػػػػػػنة  064،  069 يفالماليػػػػػػػة ب ئػػػػػػػدار القػػػػػػػرار  لمر ابػػػػػػػة الهي ػػػػػػػة العامػػػػػػػة لقيػػػػػػػاـ
 لءػػػػػػػمافءػػػػػػػوابط مػػػػػػػن  التػػػػػػػرايص واسػػػػػػػتمرارد و  الماليػػػػػػػة ا وراؽ وشػػػػػػػطب  يػػػػػػػد  وا ػػػػػػػد تعػػػػػػػديؿ
   والمئرية بالبورئة ةالمقيد الشركات إدارة مجالس  ي النسا ي العنئر تمثيؿ
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  إختبار الفرض الرئيسي لمبحث: 4/5/3/5
 الػػػػػتحفظ ومسػػػػػتوي اإلدارة مجمػػػػػس ائػػػػػا ص وياػػػػػتص هػػػػػلا الفػػػػػرض ب اتبػػػػػار العال ػػػػػة بػػػػػيف

 لحوكمػػػػػػػػة المئػػػػػػػػري الػػػػػػػػدليؿ إئػػػػػػػػدار بعػػػػػػػػد المئػػػػػػػػرية المسػػػػػػػػاهمة الشػػػػػػػػركات  ػػػػػػػػي المحاسػػػػػػػػبي
السػػػػػػابؽ معنويػػػػػػة نمػػػػػػولج اإلنحػػػػػػدار،  ا2ر ػػػػػػـ و يتءػػػػػػ  مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿحيػػػػػػث ، 6102 الشػػػػػػركات

معنػػػػػػػويا وهػػػػػػػو مسػػػػػػػتوي أ ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف α =15111 ككػػػػػػػؿ و لمنمػػػػػػػولج الدتلػػػػػػػة حيػػػػػػػث بمػػػػػػػ  مسػػػػػػػتوي
ة ا مػػػػػػر الػػػػػػلي يشػػػػػػير إلػػػػػػي معنويػػػػػػة النمػػػػػػولج  نػػػػػػد مسػػػػػػتوي معنويػػػػػػ،  1512مسػػػػػػتوي المعنويػػػػػػة 

  ال ػػػػػػػػة الفػػػػػػػػرض الر يسػػػػػػػػي لمبحػػػػػػػػث، والقا ػػػػػػػػؿ بوجػػػػػػػػودو وبالتػػػػػػػػالي، يمكػػػػػػػػف القػػػػػػػػوؿ بقبػػػػػػػػوؿ 0%
 الشػػػػػػػػػػركات  ػػػػػػػػػػي المحاسػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػتحفظ ومسػػػػػػػػػػتوي اإلدارة مجمػػػػػػػػػػس ائػػػػػػػػػػا ص بػػػػػػػػػػيف جوهريػػػػػػػػػػة
وتقػػػػػػدـ هػػػػػػلد  و6102 الشػػػػػػركات لحوكمػػػػػػة المئػػػػػػري الػػػػػػدليؿ إئػػػػػػدار بعػػػػػػد المئػػػػػػرية المسػػػػػػاهمة

  ػػػػػػي بي ػػػػػػات ماتمفػػػػػػة، حيػػػػػػث أشػػػػػػارت الدراسػػػػػػة د مػػػػػػًا لنتػػػػػػا م الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة التػػػػػػي أجريػػػػػػت 
 عاليػػػة مجمػػػس  بػػػيف يػػػةإيجاب  ال ػػػة وجػػػودإلػػػي  (Garcia Lara et al., 2007)دراسػػػة 

وهػػػػػي نفػػػػػس ، ا مريكيػػػػػة اسػػػػػتنادًا إلػػػػػي  ينػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػركاتالمحاسػػػػػبي  الػػػػػتحفظ اإلدارة ومسػػػػػتوت
 Lim, 2011; Ahmed and Henry, 2012)و اتدراسػػػ توئػػػمت إليهػػػاالنتيجػػػة التػػػي 
تمػػػؾ النتػػػا م   (Yunos et al.,2014)كمػػػا  ػػػددت دراسػػػة ،ا سػػػتراليةالبي ػػػة  بػػػالتطبيؽ  مػػػي

 ، وهػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػس النتيجػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي توئػػػػػػػػػػمت إليهػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػةالبي ػػػػػػػػػػة الماليديػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالتطبيؽ  مػػػػػػػػػػي
(Almutairi and Quttainah, 2019) دولػػػة حػػػوؿ  02تءػػػـ  دوليػػػة اسػػػتنادًا إلػػػا  ينػػػة

 ، حيػػػػثولػػػػـ تاتمػػػػؼ النتػػػػا م التػػػػي أجريػػػػت  ػػػػي البي ػػػػة المئػػػػرية  ػػػػف مثيالتهػػػػا ا جنبيػػػػة والعػػػػالـ
 ػػػػػة جوهريػػػػػة لات دتلػػػػػة إلػػػػػي وجػػػػػود  ال (Nasr and Ntim, 2018)دراسػػػػػة  أشػػػػػارت

بػػػػػػػ  إحئػػػػػػػا ية بػػػػػػػيف ائػػػػػػػا ص مجمػػػػػػػس اإلدارة ومسػػػػػػػتوي الػػػػػػػتحفظ المحاسػػػػػػػبي الػػػػػػػلي تتمسػػػػػػػؾ 
شػػػػػػػػركة مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػركات  22، وللػػػػػػػػؾ اسػػػػػػػػتنادًا إلػػػػػػػػي  ينػػػػػػػة  وامهػػػػػػػػا إدارات الشػػػػػػػركات المئػػػػػػػػرية

 ػػػػػػػػػد و ، ـ6109ـ إلػػػػػػػػي 6100اػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف  EGX-100المئػػػػػػػػرية المدرجػػػػػػػػة بمؤشػػػػػػػػر 
، وللػػػػػؾ اسػػػػػتنادًا لعينػػػػػة  وامهػػػػػا يجػػػػػةا د مػػػػػًا لهػػػػػلد النت6108، ودراسػػػػػة وسػػػػػمرة وتاػػػػػروف  ػػػػػدمت
ـ إلػػػػػػػػػي 6106بنػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػوؾ المسػػػػػػػػػجمة بالبورئػػػػػػػػػة المئػػػػػػػػػرية اػػػػػػػػػالؿ الفتػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف  09

أف ائػػػػػػا ص مجمػػػػػػس اإلدارة تعػػػػػػد مػػػػػػف المحػػػػػػددات التػػػػػػي  وتشػػػػػػير تمػػػػػػؾ النتػػػػػػا م إلػػػػػػي ـو6102
المعمومػػػػػػات  نػػػػػػد إنتػػػػػػاج  تو ػػػػػػؼ  ميهػػػػػػا  مميػػػػػػة المفاءػػػػػػمة بػػػػػػيف بػػػػػػدا ؿ السياسػػػػػػات المحاسػػػػػػبيةت

لمحػػػػػػد ا مػػػػػػر الػػػػػػلي يشػػػػػػير إلػػػػػػي أف  عاليػػػػػػة ائػػػػػػا ص مجمػػػػػػس اإلدارة تعػػػػػػد أداة  عالػػػػػػة الماليػػػػػػة، 
  يف  ند إنتاج ا ر اـ المحاسبيةويمف السموؾ اإلنتهادي لممديريف التنفيل



54 
 

  نتائج تحميل اإلنحدار لممتغيرات الرقابية: 4/5/3/6
 Adjusted Rمعامػؿ التحديػد المعػدؿ  ديػادة ،  قػد لػوحظسػتنادًا لنتػا م التحميػؿ اإلحئػا يإ

Square  بعػػد إداػػاؿ  15222إلػػي  إداػػاؿ المتغيػػرات الر ابيػػة  بػػؿ 15221مػػف لنمػػولج اإلنحػػدار
بعػد إداػاؿ  ديػادة القػدرة التفسػيرية لنمػولج اإلنحػداروهو ا مر اللي يشير إلي ، المتغيرات الر ابية

مػف سػموؾ الػتحفظ المحاسػبي  ػي البي ػة  %2252يفسر نمولج اإلنحدار  المتغيرات الر ابية، حيث
، ا مر اللي يشػير إلػي أهميػة إداػاؿ هػلد المتغيػرات الر ابيػة  ػي نمػولج اإلنحػداروهو  ،المئرية

وديػػادة  درتػػ  التفسػػيرية  ػػي تفسػػػير  تحسػػف جػػودة نمػػولج اإلنحػػدار ككػػؿ ترتػػب  ميػػ ا مػػر الػػلي 
    ي البي ة المئريةو  سموؾ التحفظ المحاسبيالعال ة بيف ائا ص مجمس اإلدارة و 

يبمػػػ   Sizeحجػػػـ الشػػػركة لمعامػػػؿ اإلنحػػػدار ا السػػػابؽ، يتءػػػ  أف 2وبػػػالنظر لمجػػػدوؿ ر ػػػـ و
، وهػػػلد  ا1512أكبػػػر مػػػف مسػػػتوي المعنويػػػة وسيػػػر معنػػػوي  نػػػ  15822بمسػػػتوي دتلػػػة   15119
فظ ومسػػتوي الػػتحولكنهػػا سيػػر جوهريػػة بػػيف حجػػـ الشػػركة  إيجابيػػةإلػػي وجػػود  ال ػػة تشػػير النتيجػػة 

الدراسػػات السػػابقة، وهػػلد النتيجػػة ت تتفػػؽ مػػ  نتػػا م المحاسػػبي الػػلي تتبنػػاد إدارات تمػػؾ الشػػركاتو 
بػػيف حجػػـ  لات دتلػػة إحئػا يةإلػػي وجػود  ال ػػة إيجابيػة حيػث توئػػمت بعػض الدراسػػات السػابقة 

الشركة ومستوي التحفظ المحاسبي، بمعني أن  م  كبر حجـ الشركات يديد مسػتوي تمسػؾ إدارات 
 ;Callen et al., 2010; Lim, 2011)مػؾ الشػركات ببػدا ؿ السياسػات المحاسػبية المتحفظػة ت

Nasr and Ntim, 2018) حجػـ بػيف سػمبية  ال ػة دراسػات أاػري إلػي وجػود؛ بينمػا توئػمت 
تبنػي  الكبيػرة الشػركات إدارات تفءػيؿ إلػي يشػير الػلي ا مػر المحاسػبي، الػتحفظ ومسػتوي الشركة
 وEnache and Garcia-Meca, 2019)؛ 6100كساب، و المحاسبي فظالتح مف أ ؿ مستوي

 كسػػية   ال ػػة وجػػود إلػػي،  تشػػير النتػػا م Leverage الماليػػة الرا عػػة أمػػا  يمػػا يتعمػػؽ بمتغيػػر
 يتءػػ  مػػفومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي، حيػػث  نسػػبة أو مسػػتوي الػػديوف بػػيف ولكنهػػا سيػػر جوهريػػة

 كبػروهو مستوي أو15866بمستوي دتلة  15118-   يبم 6βنحدارمعامؿ اإل أف ا2الجدوؿ ر ـ و
ت تعػػػد مػػػف  نسػػػبة مديونيػػػة الشػػػركاتأف  ا مػػػر الػػػلي يشػػػير إلػػػي ا،1512مػػػف مسػػػتوي المعنويػػػة 

 نػػػػد إنتػػػػاج  المحػػػػددات التػػػػي تتو ػػػػؼ  ميهػػػػا  ػػػػرارات المفاءػػػػمة بػػػػيف بػػػػدا ؿ السياسػػػػات المحاسػػػػبية
نتيجػػػة د مػػػًا لػػػبعض نتػػػا م الدراسػػػات و ػػػد  ػػػدمت هػػػلد ال والمعمومػػػات الماليػػػة  ػػػي البي ػػػة المئػػػرية

إلػػي وجػػود  ال ػػة ا 6102أشػػارت دراسػػة وحسػػف، السػػابقة التػػي أجريػػت  ػػي بي ػػات ماتمفػػة، حيػػث 
،  كسػػية سيػػر جوهريػػة بػػيف نسػػبة المديونيػػة لمشػػركة ومسػػتوي الػػتحفظ المحاسػػبي بالبي ػػة السػػعودية

بػالتطبيؽ  مػي البي ػة  (Khalil et al., 2019)  وهػي نفػس النتيجػة التػي توئػمت إليهػا دراسػة
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د مػػًا لهػػلد النتيجػػة مػػف  (Enache and Garcia-Meca, 2019) التركيػة، و ػػد  ػػدمت دراسػػة
مػػػف وا ػػػ  البي ػػػة  هػػػلد النتػػػا مد مػػػًا لا 6102دراسػػػة و فيفػػػي،   ػػػدمتو ػػػد البي ػػػة ا مريكيػػػةو وا ػػػ  

  ػدمت، حيػث ماتمفػة مػف وا ػ  بي ػات ا  مػاؿالمئريةو بينما  دمت دراسات أاري  ديػدة نتػا م 
 ,Ahmed and Duellman, 2007; Habib and Hossain ؛6100 أبوادانػة،دراسػات و

2013; Nasr and Ntim, 2018)    ال ػة إيجابيػة جوهريػة بػيف نسػبة الػديف أدلػة  مػي وجػود 
وبالتالي،  قد  دمت الدراسات السابقة أدلة ماتمطة  يما يتعمؽ بعال ة  وومستوي التحفظ المحاسبي

 واللي تتبناد إدارات تمؾ الشركات يف بمستوي التحفظ المحاسبينسب الد

لات دتلػػة  إيجابيػػة  ال ػػة وجػػود ،  تشػػير النتػػا م إلػػيYear أمػػا  يمػػا يتعمػػؽ بمتغيػػر السػػنة 
 الشػػػػركات إدارات تتبنػػػػاد الػػػػلي المحاسػػػػبي الػػػػتحفظ ومسػػػػتوي Year سػػػػنة الدراسػػػػة بػػػػيف إحئػػػػا ية
 α  =15111؛ 7β  =15615ومعامػػػػؿ ا نحػػػػدار أف نتػػػػا م الدراسػػػػة ، حيػػػػث يتءػػػػ  مػػػػفالمئػػػػرية
وتشػػػير تمػػػؾ النتيجػػػة إلػػػي أف إدارات الشػػػركات المئػػػرية أئػػػبحت أكثػػػر تمسػػػكًا ببػػػدا ؿ معنػػػوياو 

السياسػػػػات المحاسػػػػبية المتحفظػػػػة  نػػػػد إنتػػػػاج المعمومػػػػات الماليػػػػة، وللػػػػؾ نتيجػػػػة إللتػػػػداـ الشػػػػركات 
  ػػػي الئػػػادر الشػػػركات لحوكمػػػة لمئػػػريا بالػػػدليؿ الػػػواردة اإلدارة مجمػػػس قوا ػػػدبػػػالتطبيؽ الفعػػػاؿ ل

وتتفؽ تمؾ النتيجة م  لنمولج اإلنحدارو  الوئفي التحميؿ نتا م يد ـ ما وهو، ـ6102 أسسطس
العال ػػػػة بػػػػيف تليػػػػات حوكمػػػػة الشػػػػركات وسػػػػموؾ الػػػػتحفظ مػػػػا لهػػػػب إليػػػػ   ريػػػػؽ مػػػػف البػػػػاحثيف بػػػػ ف 

ليػات حوكمػة الشػركات يعػدد المحاسبي هي  ال ة تكاممية، بمعني أف اإللتػداـ بػالتطبيؽ الفعػاؿ ه
ويقمػػػؿ مػػػف  ،أ ءػػػؿ بشػػػكؿ المػػػديريف سػػػموؾ مرا بػػػة، ويقػػػود إلػػػي مػػػف ممارسػػػات الػػػتحفظ المحاسػػػبي

 Lara et al., 2009; Amran and Abdul Manaf, 2014; Yunos et)تعػارض الوكالػة 

al., 2014)و 
 Additional Analysisتحميل إضافي:  4/6

 Stepwise Multipleحدار المتعدد التدريجي استادـ الباحثاف أسموب تحميؿ اإلن

Regression  الوًة بسموؾ التحفظ المحاسبيبغرض تحديد المتغيرات المستقمة ا كثر ارتباطًا  ،
استبعادها مف نمولج اإلنحدار نتيجة إلرتباطها الءعيؼ  الواجب مي تحديد المتغيرات المستقمة 

،  قد أظهر استاداـ هلا التحميؿ حئا يميؿ اإلو  و قًا لنتا م التحبمستوي التحفظ المحاسبي
، حجـ مجمس اإلدارة ومتغير تنوع مجمس اإلدارة و قًا لمجنس مف نمولج اإلنحدار استبعاد متغير

 مي مستوي التحفظ المحاسبي، كما أظهر التحميؿ  وللؾ لعدـ وجود ت ثير جوهري لتمؾ المتغيرات
مف نمولج   ابية وهي حجـ الشركة ونسبة المديونيةالتدريجي أيءًا استبعاد بعض المتغيرات الر 
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د ومستوي المعنوية لهل مستوي التحفظ المحاسبي الءعيؼ بمتغير ـاإلنحدار نظرًا ترتباطه
كثر المتغيرات هو أ Yearسنة الدراسة ا، كما أظهر التحميؿ أف متغير 1512أكبر مف المتغيرات 

 Adjusted R)% 2858حيث تبم   درت  التفسيرية ، المستقمة إرتباطًا بمستوي التحفظ المحاسبي

Square =0.688) المنتدب أو  والعءو اإلدارة مجمس ر يس وظيفتي بيف الفئؿ ، وأف متغير
أكثر ائا ص مجمس اإلدارة إرتباطًا بمستوي التحفظ هو  Chairman/CEOالمدير التنفيلي 

%، يمي  مف حيث 2950لا المتغير ، حيث تئؿ القدرة التفسيرية لمنمولج بعد إدااؿ هالمحاسبي
 واللي ترتب  مي تءمين  بالنمولج B-Independence اإلدارة مجمس استقالؿ ا همية متغير

 ف ب %، ا مر اللي يعدد النتا م السابقة2255ديادة القدرة التفسيرية لنمولج اإلنحدار إلي 
محاسبية المتحفظة  ند إنتاج إدارات الشركات المئرية أئبحت أكثر تمسكًا ببدا ؿ السياسات ال

 ، وأفـ6102 أسسطس  ي الشركات لحوكمة المئري الدليؿبعد إئدار  المعمومات المالية
واستقاللية  لمشركة المنتدب أو المدير التنفيلي والعءو اإلدارة مجمس ر يس وظيفتي بيف الفئؿ

 ي البي ة  محاسبيأكثر ائا ص مجمس اإلدارة إرتباطًا بمستوي التحفظ ال هيمجمس اإلدارة 
  المئريةو

 :النتائج والتوصيات والمجالت المقترحة ألبحاث مستقبمية -5
 النتائج: 5/0

 اإلدارة  ػػي ءػػوق القوا ػػد ا ايػػرة مجمػػس إسػػتهد ت هػػلد الدراسػػة التعػػرؼ  مػػي أثػػر ائػػا ص
 ـ  مػي6102 الشػركات الئػادر  ػي أسسػطس لحوكمػة المئري بالدليؿ الواردة الشركات لحوكمة

 ػي و و المئػرية المسػاهمة لمشػركات الماليػة التقػارير المحاسػبي الػلي تنطػوي  ميػ  الػتحفظ ويمست
 إلا النتا م التاليةل يةالتطبيق الدراسة توئمت قدسبيؿ تحقيؽ هلا الهدؼ،  

 الشػركات  ػي المحاسػبي الػتحفظ ومسػتوي اإلدارة مجمػس ائػا ص بػيف جوهريػة  ال ػة توجػد -0
 النتيجػػة تمػػؾ وتشػير، ـ6102 الشػػركات لحوكمػػة المئػري الػػدليؿ رإئػػدا بعػد المئػػرية المسػاهمة

 بػدا ؿ بيف المفاءمة  ممية  ميها تتو ؼ التي المحددات مف تعد اإلدارة مجمس ائا ص أف إلي
 ائػػا ص  عاليػػة أف إلػػي يشػػير الػػلي ا مػػر الماليػػة، المعمومػػات إنتػػاج  نػػد المحاسػػبية السياسػػات
 ا ر ػػاـ إنتػػاج  نػػد التنفيػػلييف لممػػديريف اإلنتهػػادي السػػموؾ مػػف لمحػػد  عالػػة أداة تعػػد اإلدارة مجمػػس

 والمحاسبية
 الػلي المحاسػبي الػتحفظ ومسػتوي اإلدارة مجمػس حجػـ بػيف جوهريػة سيػر  كسػية  ال ة توجد -6

أف حجـ مجمس اإلدارة ت يعػد  وتشير تمؾ النتيجة إلي، المئرية المساهمة الشركات إدارات تتبناد
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تو ػػؼ  ميهػػا  مميػػة المفاءػػمة بػػيف بػػدا ؿ السياسػػات المحاسػػبية  نػػد إنتػػاج مػػف الائػػا ص التػػي ت
 والمعمومات المالية  ي البي ة المئرية

 الػػػػتحفظ ومسػػػػتوي اإلدارة مجمػػػػس اسػػػػتقالؿ بػػػػيف إيجابيػػػػة لات دتلػػػػة إحئػػػػا ية  ال ػػػػة توجػػػػد -9
 المسػػاهمة كاتلمشػػر  الماليػػة التقػػارير إ ػػداد  نػػد الماليػػة القػػوا ـ معػػدي بػػ  يتمسػػؾ الػػلي المحاسػػبي
أف نسبة ا  ءاق المستقميف بمجمس اإلدارة تػؤثر إيجابيػًا  مػي  إلي تمؾ النتيجةوتشير ، المئرية

مستوي التحفظ المحاسبي اللي تتبناد إدارات تمؾ الشػركات  نػد إ ػداد القػوا ـ الماليػة، حيػث تميػؿ 
نػػػد إنتػػػاج المعمومػػػات إدارات الشػػػركات إلػػػي تفءػػػيؿ بػػػدا ؿ السياسػػػات المحاسػػػبية ا كثػػػر تحفظػػػًا  

 وستقالؿ مجالس إدارات تمؾ الشركاتالمالية م  ديادة نسبة ا
 اإلدارة مجمػػػس ر ػػػيس وظيفتػػػي بػػػيف الفئػػػؿ بػػػيف إيجابيػػػة لات دتلػػػة إحئػػػا ية  ال ػػػة توجػػػد -4

 معػػدي بػػ  يتمسػػؾ الػػلي المحاسػػبي الػػتحفظ ومسػػتوي لمشػػركة التنفيػػلي المػػدير أو المنتػػدب والعءػػو
 أف إلػي ، ا مػر الػلي يشػيرالمئػرية المسػاهمة لمشػركات الماليػة التقػارير إ داد  ند المالية القوا ـ
 اللي المحاسبي التحفظ مستوي مف يعدد المنتدب والعءو اإلدارة مجمس ر يس أدوار بيف الفئؿ

 والشركات تمؾ إدارات تتبناد أف المتو   مف
 الػػػتحفظ ومسػػػتوي ًا لمجػػػنستنػػػوع مجمػػػس اإلدارة و قػػػ بػػػيف جوهريػػػة سيػػػر إيجابيػػػة  ال ػػػة توجػػػد -2

، مما يشير إلي أف اإلناث أكثر تحفظػًا المساهمة المئرية الشركات إدارات تتبناد اللي المحاسبي
 ند المفاءمة بيف بدا ؿ السياسػات المحاسػبية  ػي البي ػة المئػرية، ولكػف تبقػي هػلد العال ػة سيػر 

 شركات المئريةونتيجة لءعؼ تمثيؿ العنئر النسا ي  ي مجالس إدارات ال جوهرية
، 069تعدد نتا م هلد الدراسػة ئػحة  ػرارات مجمػس إدارة الهي ػة العامػة لمر ابػة الماليػة أر ػاـ  -2

 ي مجالس إدارات ا  ؿ   مي نسا ياً   نئراً ـ، والتي تهدؼ إلي ءماف تواجد 6105لسنة  064
 أو ممكنػاً  لػؾل كػاف كممػا ـ90/06/6161 أ ئاد مو د  ي الشركات المدرجة بالبورئة المئرية

 والشركة إدارة لمجمس إنتاابات أوؿ  ي
إدارات الشركات المئرية أئبحت أكثر تمسكًا ببدا ؿ السياسػات أف أظهر التحميؿ اإلءا ي  -2

 الشػركات لحوكمػة المئػري الػدليؿالمحاسبية المتحفظة  ند إنتاج المعمومػات الماليػة بعػد إئػدار 
المنتػدب أو المػدير  والعءو اإلدارة مجمس ر يس وظيفتي بيف الفئؿ ، وأفـ6102 أسسطس  ي

لمشػػػركة واسػػػتقاللية مجمػػػس اإلدارة هػػػي أكثػػػر ائػػػا ص مجمػػػس اإلدارة إرتباطػػػًا بمسػػػتوي  التنفيػػػلي
 التحفظ المحاسبي  ي البي ة المئريةو
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 التوصيات: 5/6
 ، يوئي الباحثاف بما يميلتوئؿ إليها البحث ي ءوق النتا م التي 

 -الهي ػػة العامػػة لمر ابػػة الماليػػة –واؽ رأس المػػاؿ  ػػي البي ػػة المئػػرية  مػػي منظمػػي أسػػيجػػب  -0
 ممارسػػات نحػػو اإلدارة سػػموؾ مػػف لمحػػد إءػػا ية تنظيميػػة أداة أنػػ   مػػي المحاسػػبي لمػػتحفظالنظػػر 
 والمالية التقارير جودة تحسيف  مي سيسا د اللي ا مر ا رباح، إدارة
، مثػػػؿ الهي ػػػة العامػػػة لمر ابػػػة الماليػػػة مئػػػرية ػػػي البي ػػػة ال ئػػػانعي السياسػػػات يػػػولييجػػػب أف  -6

لمػا تقدمػ   نتػا م هػلد الدراسػةأهميػة كبيػرة لوالجهات التشريعية  المئرية ومركد المديريف المئري
بقوا ػػػد مجمػػػس إلتػػػداـ الشػػػركات المدرجػػػة بالبورئػػػة المئػػػرية مػػػدي ب مػػػف نتػػػا م هامػػػة  يمػػػا يتعمػػػؽ

 وـ6102 تالشركا لحوكمة المئري الدليؿب اإلدارة الواردة
لتعديػػد تواجػػد  إئػػدار  ػػرارات إءػػا ية مجمػػس إدارة الهي ػػة العامػػة لمر ابػػة الماليػػة يجػػب  مػػي -9

، وأت تكتفػػػي الهي ػػػة المئػػػرية بالبورئػػػة المدرجػػػة الشػػػركات إدارات مجػػػالس  ػػػيالعنئػػر النسػػػا ي 
لبورئػػة المدرجػػة با  ػػي مجػػالس إدارات الشػػركات كحػػد أدنػػي لتمثيػػؿ اإلنػػاث نسػػا ياً   نئػػراً  بتواجػػد

أف اإلنػاث أكثػر تحفظػًا  ػي تبنػي السياسػات  إلػي م  توئؿ الدراسة الحاليػةالمئرية، وائوئًا 
 ،، ا مػػػر الػػػلي يحػػػد مػػػف الممارسػػػات العدوانيػػػة والهجوميػػػة لػػػإلدارات التنفيليػػػة لمشػػػركاتالمحاسػػػبية

 التي تهدؼ لمتال ب با رباح وتشوي  ا ر اـ المحاسبيةوو 
رات الشػػركات  مػػي الفئػػؿ بػػيف وظيفتػػي ر ػػيس مجمػػس اإلدارة يجػػب أف تحػػرص مجػػالس إدا -4

والعءو المنتدب أو المدير التنفيلي لمشركة، وللؾ  ف الفئؿ بيف تمؾ ا دوار يقمػؿ مػف مشػاكؿ 
 إلػي ويقود ،باح المحاسبيةالسموؾ اإلنتهادي إلدارات الشركات نحو تءايـ ا ر ويحد مف  ،الوكالة
 وككؿ الشركة كفاقة تحسيف

تواجػد أكبػر نسػبة ممكنػة أف تحػرص  مػي  مشركات المئػريةل الجمعيات العموميةب  مي يج -2
، وللػػؾ  ف ديػػادة اسػػتقالؿ مػػف ا  ءػػاق الاػػارجييف أو سيػػر التنفيػػلييف بمجػػالس إدارات الشػػركات

، ويعمػػػػؿ  مػػػػي تحجػػػػيـ السػػػػموؾ مجمػػػػس اإلدارة يعػػػػدد مػػػػف تبنػػػػي السياسػػػػات المحاسػػػػبية المتحفظػػػػة
    با ر اـ المحاسبيةو التنفيلية لمشركات نحو التال باإلند ا ي لإلدارات 

التمسػػؾ بقػػدر أكبػػر مػػف الػػتحفظ المحاسػػبي  نػػد المفاءػػمة بػػيف  يجػػب  مػػي إدارات الشػػركات -2
تبنػػػي السياسػػػات المحاسػػػبية ا كثػػػر تحفظػػػًا  مػػػي  بػػػدا ؿ السياسػػػات المحاسػػػبية، حيػػػث سيسػػػا دهـ

 ا مر الػلي يجنػب هػؤتق المػديريف ماػاطر قبؿ،المست  ي مالية لتمؾ الشركات إافا ات أي تجنب
 إحتياليةو مالية وتكاليؼ التقاءي المرتفعة المرتبطة ب  داد تقارير
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 لديػػادة أو افػػض تػػؤدي التػػي العوامػػؿ  هػػـمؤسسػػات التمويػػؿ والمقرءػػيف  مومػػًا يجػػب  مػػي  -2
 وعمال هـل الكؼق التقييـ  مي سا دهـسي ،  ف  هـ هلد العوامؿمستوي التحفظ المحاسبي

 البحث المستقبمية: مجالت 5/3
يقترح الباحثاف ءرورة توجي  مديد مف اإلهتماـ لمنقاط ، البحث الحاليةنتا م ق  ي ءو 

 لية التالية  ي البحوث المستقبميةالبحث
 والتحفظ المحاسبي يو تسم  مي ةيكمملا ؿكيه أثردراسة  -0
 ويبساحملا ظفحتلا يو تسم يم  ةعجار ملا ةنجل ص ائا رثأ ةسار د -6
 ويبساحملا ظفحتلا يو تسم يم  ةيماادلا ةعجار ملا ـاظن ؼعء وأ ةو   رثأ ةسار د -9
 والتحفظ المحاسبي يو تسمالاارجية  مي  ةعجار مال ةدو ج أثردراسة  -4
 ويبساحملا ظفحتلا يو تسم يم  رمثتسملا ةيامح تا يب ؼعء وأ ةو   رثأ ةسار د -2
 وتاكر شمل يلاملا قاد ا يم  ةر ادإلا سمجمب ثانإلا دجاو ت رثأ ةسار د-2

 :قائمة المراجع-6

 المراجع العربية: 6/0

  مػػػا بػػػالتطبيؽ المحاسػػػبا لمػػػتحفظ المعائػػػر المنظػػػور"  ،ا6118و طػػػ ، مػػػدثر ، الايػػػر أبػػػو -
 جامعسة التجسارة كميسة ، والتمويل التجارة ،"  المئرية ا سهـ سوؽ  ا المتداولة الشركات
 و22-0 ل0 ، طنطا

 الػػتحفظ  مػػا الدوليػػة المػػالا التقريػػر معػػايير تبنػػا ا، " أثػػر6108مجػػدي، و العػػال، أسػػامة أبػػو -
 الشػركات  مػا تطبيقيػة دراسػةل  الشػركات اسػتثمار كفػاقة  مػا هلا ا ثر ودور المحاسبا

 -التجسارة  والمراجعسة، كميسة المحاسسبة مجمةالمئرت"،  المالية ا وراؽ سوؽ المدرجة  ا
 و045 -56 ل0، سويف بني جامعة

ا، "أثر هيكؿ رأس الماؿ وأجؿ الديوف  ما الػتحفظ المحاسػبا 6100اب محمد، وأبوادانة، إيه -
جامعسسة  -مجمسسة العمسسوم التجاريسسة ، كميسسة التجسسارةبالشػػركات المقيػػدة بالبورئػػة المئػػرية"، 

 و012-22ال 6و9بورسعيد، 
م مؤسسسة الكويست لمتقسدا، " اسػتاداـ اإلحئػاق لفهػـ البي ػة "، 6106الجار ا،، ريـ  بدا،، و -

 و002-006تب المترجمة والطبعة ا وليال ، سمسمة الكإدارة الثقافة العممية –العممي 

 كمؤشػػر الماليػػة القػػوا ـ  ػػي المحاسػػبي الػػتحفظ درجػػة  يػػاس"  ،ا6104و أحمػػد، ياسػػر الجػػرؼ، -
 التػػ ميف شػركات  مػي بػالتطبيؽ ميدانيػة دراسػةل  لػإلدارة اإلنتهاديػة الممارسػات مػدت لتقيػيـ
  ،طنطسا جامعسة – التجارة كمية المحاسبية، البحوث مجمة ،" السعودية لعربيةا المممكة  ي
 و68-0لاديسمبر/6و
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 لالمػػػاؿ رأس تكمفػػػة  مػػػا المحاسػػػبا الػػػتحفظ مسػػػتوت ا، "أثػػػر6108محمػػػود، و السػػػيد الحنػػػاوت، -
المحاسسسبية،  البحسسوث مجمسسةالمئػػرية"،  بالبورئػػة المقيػػدة الشػػركات  مػػا تطبيقيػػة دراسػػة
 و625 -052ل يونيوا/ 0و ،طنطا جامعة – التجارة كمية

، 45-0 لا، مركػػد المػػديريف المئػػري، أسسػػطس6102و الشػػركات، لحوكمػػة المئػػري الػػدليؿ -
 وhttp://www.eiod.orgل    مي متاح

 دراسػة المسػتادـ منظػور مػف المحاسػبي الػتحفظ ا، " تقيػيـ6100الرشػيدي، ممػدوح ئػادؽ، و -

، سسوهاج جامعسة - التجسارة كميسة المعاصسرة، التجاريسة البحسوث مجمسةوميدانيػة"،  نظريػة
 و26-0ل / ديسمبرا6و62

ا ربػػاح  جػػودة محػػددات  مػػا المحاسػػبا الػػتحفظ تػػ ثير ا، " دراسػػة6108حامػػد، و أميػػرة السػػيد، -
 المػػػاؿ بسػػوؽ المدرجػػة المػػواد ا ساسػػية  طػػػاع شػػركات  مػػا بػػالتطبيؽل  الػػديوف ومسػػتوت

 -402ل يونيػوا/ 0و ،طنطا جامعة – التجارة المحاسبية، كمية البحوث مجمةلسعودية"، ا
 و428

النو يػة  الائػا ص  مػا وأثرهػا المحاسػبا القياس ا، " جوة6102أحمد، و مجاهد السيد،  ما -
 مجمسسةوتطبيقيػػة"،  نظريػػة دراسػػةل المنشػػورة الماليػػة القػػوا ـ  ػػا المحاسػػبية المعمومػػات لجػػودة
 و621-616 لاديسمبر/ 6و ،طنطا جامعة – التجارة حاسبية، كميةالم البحوث

 – التجسسارة كميسسة ،"الماليػػة المحاسػػبة  ػػي معائػػرة مشػػاكؿ"  ،ا6108و محمػػد، إبػػراهيـ الطحػػاف، -
 .999-0ال أكتوبرالثانية و الطبعة ،كفرالشيخ جامعة

 المػاؿ أسر   ػف اإل ئػاح  مػا الشػركة ائػا ص أثػر ا، "6109الميهػي،  ػادؿ  بػدالفتاح، و -

مجمة التجارة والتمويسل، كميسة التجسارة "، المحتوت تحميؿ مداؿ : المئرية لمشركات الفكري
 و29-0 ل0، جامعة طنطا –

دور جػػػػودة ا ربػػػػاح المحاسػػػػبية  ػػػػي الحػػػػد مػػػػف  ػػػػدـ تماثػػػػؿ ، " ا6102جمعػػػػة، سػػػػادة محمػػػػد، و -
سسسستير غيسسسر رسسسسالة ماج، المعمومػػػات وأثرهػػػا  مػػػا تكمفػػػة رأس المػػػاؿل مػػػ  دراسػػػة تطبيقيػػػة"

 و092-0:جامعة المنصورة –منشورة، كمية التجارة 

ا، "أثػػػػر الػػػػدور التعا ػػػػدت لممعمومػػػػات المحاسػػػػبية  مػػػػا درجػػػػة 6114جنيػػػػدت، محمػػػػد سػػػػعيد،  و -
نعكػػاس للػػؾ  مػػا إدارة اتربػػاح  المجمسسة العمميسسة دراسػػة تحميميػػة"،  –الػػتحفظ المحاسػػبا وال

 و52-22 ل6، جامعة طنطا -لمتجارة والتمويل، كمية التجارة

 أدلػػػة الماليػػػة والقػػػرارات المحاسػػػبي والػػػتحفظ الشػػػركات حوكمػػػة"  ،ا6102و طػػػ ، نئػػػر حسػػػف، -
ل ايوليػػو/ 9و ،مصسسر – والتجسسارة لالقتصسساد العمميسسة المجمسسة ،"السػػعودية البي ػػة مػػف  مميػػة
442-422. 

 المػػػديريف مركػػػد ا،6112العربيػػػة، و مئػػػر بجمهوريػػػة الشػػػركات حوكمػػػة ومعػػػايير  وا ػػػد دليػػػؿ -
 وhttp://www.eiod.orgل    مي متاح ،05-0 لأكتوبر  ري،المئ

 مركػػد ا،6112و العربيػػة، مئػػر بجمهوريػػة العػػاـ ا  مػػاؿ  طػػاع شػػركات حوكمػػة مبػػادئ دليػػؿ -
 و.eiod.orghttp://wwwل    مي ، متاح65 -0 ليوليو  المئري، المديريف

 المػػػديريف مركػػػد ا،6100و العربيػػػة، مئػػػر بجمهوريػػػة الشػػػركات حوكمػػػة ومعػػػايير  وا ػػػد دليػػػؿ -
 وhttp://www.eiod.orgل    مي متاح ،26 -0 ل براير  المئري،

http://www.eiod.org/
http://www.eiod.org/
http://www.eiod.org/
http://www.eiod.org/
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بي ػػة  ي ػػ المػػالي التقريػػر جػػودة  مػػا المحاسػػبي الػػتحفظ ا، "أثػػر6108 تحػػي، و أحمػػد سػػميماف، -
 التجسسسسسارة والبيئيسسسسسة، كميسسسسسة التجاريسسسسسة لمدراسسسسسسات العمميسسسسسة المجمسسسسسةالمئػػػػػرية"،  ا  مػػػػػاؿ

 و240-208 ال0و5 ،السويس قناة جامعة -بالسماعيمية 

 مجمػس ائػا ص أثػر ا، "6108سمرة، ياسر محمػد؛ هػاني محمػد الدهػار؛ تيػ  حمػادة ردؽ، و -

"، تطبيقيػة دراسػة لالمئػرت االمئػر  القطػاع  ػا المحاسػبا الػتحفظ مسػتوت  مػا اإلدارة
ل ديسػمبرا/ 2، وجامعسة كفرالشسيخ –، كميسة التجسارة المعاصسرة التجاريسة الدراسسات مجمسة
 و098 -001

 لمسياسػػات اإلدارة ااتيػػار محػددات لتحميػػؿ اإليجػابي المػػداؿ" ،ا6119و إبػراهيـ، رءػػا ئػال ، -
 التجسارة العمميسة لمجمسةا ،"السػعودية المساهمة الشركات  مي ااتباري  دراسة – المحاسبية
 و648-616ل 0 ،طنطا جامعة – التجارة كمية والتمويل،

 – المنشػػورة الماليػػة التقػػارير  ػػا المحاسػػبا الػػتحفظ  يػػاس" ،ا6101و رجػػب، أحمػػد  بػػدالممؾ، -
 ال6و04 ،شسسمس عسسين جامعسسة -التجسسارة كميسسة المحاسسسب ، الفكسسر مجمسسة ،" مقارنػػة دراسػػة
 و29-012

 المحاسػبا الػتحفظ درجػة ديػادة  ػا المؤسسػا اتسػتثمار دور" ،ا6101و  السػيد، ابراهيـ  بيد، -
 السػػوؽ  ػػا المقيػػدة الشػػركات  مػػا وميدانيػػة نظريػػة دراسػػة – المنشػػورة الماليػػة القػػوا ـ  ػػا

 السػعودية، العربيػة بالمممكػة المحاسػبة مهنػة لتطػوير  شػر الثانية الندوة ،"السعودية المالية
 و92-0ل سعود لممكا جامعة - العمال إدارة كمية

ا، "دراسػػػة إاتباريػػػة لمعال ػػػة بػػػيف تقػػػارير أداق اتسػػػتدامة وا داق 6102 ثمػػػاف، محمػػػد أحمػػػد، و -
المػػػػػالي واإل تئػػػػػػادي لمشػػػػػركات المسػػػػػػاهمة المئػػػػػرية مػػػػػػف منظػػػػػور تػػػػػػ ثير تنػػػػػوع سػػػػػػمات 

المجمة العممية التجارة والتمويل، كمية  وائا ص أ ءاق مجمس اإلدارة وهيكؿ الممكية"،
 و994-625 لسبتمبرا/ 9و، جامعة طنطا –ة التجار 

 دراسػػة لالمػػالا والػػتحفظ المحاسػػبي الػػتحفظ بػػيف العال ػػة ا، "6102، و بػػدالفتاح هػػالؿ  فيفػػي، -
 -التجسسارة كميسسة المحاسسسب ، الفكسسر مجمسسة "،المئػػرية المسػػاهمة الشػػركات  مػػا ااتباريػػة
 و900-025 /يوليوال 6و61 ،شمس عين جامعة

 معػػػايير  ػػػي المحاسػػػبي الػػػتحفظ تػػػ ثير مػػػدت وااتبػػػار دراسػػػة" ،ا6101و محمػػػد، تمػػػاؿ  ػػػوض، -
 ،"المئػػرية بالبورئػػة المسػػجمة لمشػػركات الماليػػة التقػػارير جػػودة  مػػا المئػػرية المحاسػػبة
 و042-50ل اأبريؿ/ 6و ،مصر – والتجارة لإلقتصاد العممية المجمة

 IAS-IFRS الدوليػػػة ةالمحاسػػػب معػػػايير بتطبيػػػؽ اإللتػػػداـ أثػػػر" ،ا6102و مػػػيالد، ريمػػػوف  ػػػؤاد، -
 – المحاسسسسبي الفكسسسر ،"تطبيقيػػػة دراسػػػةل الماليػػػة التقػػػارير وجػػػودة المحاسػػػبي الػػػتحفظ  مػػػي
 و226-202ل / يوليوا6و61  مصر،

 المحاسػػبي الػػتحفظ  ال ػػة  مػػا والسياسػػية الماليػػة ا دمػػات أثػػر" ،ا6102و أحمػػد، السػػيد  ػػودة، -
 الفكر ،"ااتبارية دراسةل ا سهـ أسعار تفسير  ند المحاسبية لممعمومات القيمية بالمالقمة
 و221-282/ ديسمبرال 4و61 ،مصر – المحاسبي

ا، بتػػػاريخ 6105و ـ،6105 لسػػػنة 069 ر ػػػـ الماليػػػة لمر ابػػػة العامػػػة الهي ػػػة إدارة مجمػػػس  ػػػرار -
 وhttp://www.fra.gov.egل    مي متاح ـ،02/5/6105

http://www.fra.gov.eg/
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ا، بتػػػاريخ 6105و ـ،6105 لسػػػنة 064 ر ػػػـ الماليػػػة لمر ابػػػة العامػػػة الهي ػػػة إدارة مجمػػػس  ػػػرار -
 وhttp://www.fra.gov.egل    مي متاح ـ،02/5/6105

اتسػػػتثمارية  القػػػرارات كفػػػاقة  مػػػا المحاسػػػبا الػػػتحفظ ا، " تػػػ ثير6108سػػػعيد، و ياسػػػر  نػػػديؿ، -
 المحاسسسبية، كميسسة البحسسوث مجمسسةالسػػعودت"،  الماليػػة ا وراؽ سػػوؽ  ػػا المدرجػػة لمشػػركات
 و404 -921لايونيو/ 0و ،طنطا جامعة – التجارة

  مػا ميدانيػة دراسػة – المحاسػبا الػتحفظ  ػا المػؤثرة العوامػؿ" ،ا6100و السػيد، ياسر كساب، -
 جامعسسة رة،التجسسا كميسسة والتمويسسل، لمتجسسارة العمميسسة المجمسسة ،"السػػعودية المسػػاهمة الشػػركات

 و941-658 ال6و6 ،طنطا

ا، "محػػددات اإل ئػػاح المحاسػػبي  ػػف المسػػ ولية اإلجتما يػػة 6104مميجػػي، مجػػدي مميجػػي، و -
المجمسسسة دراسػػػة نظريػػػة تطبيقيػػػة"،  –وأثػػػرد  مػػػي أداق وسػػػمعة البنػػػوؾ  ػػػي البي ػػػة المئػػػرية 

 و80-0ل أكتوبرا/ 4و مصر، -العممية لإلقتصاد والتجارة 
ل  مػػػػػػػػػي متػػػػػػػػػاح ،"القطا ػػػػػػػػػات -بيانػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػوؽ " ،ا6161و رية،المئػػػػػػػػػ البورئػػػػػػػػػة مو ػػػػػػػػػ  -

http://www.egx.com.egو 
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