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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٣٢( 

  :ملخص ال
  

 من قبل إدارات الـشركات      اإللتزامختبار العالقة بين مدي     إتهدف هذه الدراسة إلي     
وراق المالية المصري بتطبيق آليـات حوكمـة الـشركات          المساهمة المسجلة في سوق األ    

ومستوي التحفظ المحاسبي الذي تتبناه هذه اإلدارات عند إعداد التقارير المالية المنـشورة،             
 شركة من الشركات المسجلة والنشطة في بورصـة األوراق    ٧٤وتمثلت عينة الدراسة في     

 من الـشركات المـسجلة فـي     %٤٥، حيث تمثل هذه العينة      ٢٠١٤المالية وذلك عن عام     
  .سوق األوراق المالية في ذلك العام

ذات داللة إحصائية بين كل آلية مـن        ووتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة طردية       
، وآليـة    آلية لجنـة المراجعـة     (ليات الداخلية   اآل، سواء    منفردة آليات حوكمة الشركات  

آلية المراجعة الخارجية،    (ات الخارجية   لي اآل أو)  ، وآلية مجلس اإلدارة    المراجعة الداخلية 
، كما أسـفرت الدراسـة       ومستوي التحفظ المحاسبي بالتقارير المالية    )  وآلية حملة األسهم  

، وآليـة    آلية حملة األسهم، آلية لجنة المراجعة     (ربع آليات   األعن وجود عالقة طردية بين      
التحفظ المحاسبي بالتقـارير    مجتمعة ومستوي   ) ، وآلية مجلس اإلدارة    المراجعة الخارجية 

  .  المالية
Abstract: 

This study aims to test the relationship between the 
implementation of the corporate governance mechanisms by the 
corporation listed in the Egyptian stock market and the level of 
accounting conservatism adopted by these corporations in the 
preparation of published financial reports.  the research sample is 
consisted of 74 the listed and active companies in the stock exchange 
companies at year 2014, which represents 45% of the listed companies 
in the Egyptian Stock Market in that year. 

The study found a statistically significant positive correlation 
between each mechanism of the individual investigated corporate 
governance mechanisms, for internal mechanism (internal audit 
committee mechanism, the mechanism of the internal audit, and the 
mechanism of the board of directors) and external mechanism 
(external audit mechanism, the mechanism of shareholders) and the 
level of accounting reservation in the financial reports. The results 
also showed a positive correlation between the four combined 
mechanisms (shareholders mechanism, the audit committee 
mechanism, the mechanism of external audit, and the mechanism of 
the board of directors) and the reservation level in the financial 
reporting. 

  ةـة الدراسـمقدم -١
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٣٣( 

سواق المالية العالمية واإلخفاقـات     كان لظهور األزمات المالية التي تعرضت لها األ       

فـي  ) (WorldCom وشركة   ٢٠٠١للطاقة في عام    .(Enron)المالية والمحاسبية لشركة    
هتمام البالغ بمفهوم حوكمـة     في اإل  األثر األكبر   في الواليات المتحدة األمريكية    ٢٠٠٢عام  

كاديمية والمهنية والتـشريعية  من جميع الجوانب األCorporate Governance  الشركات
  .والسياسية

  ن تقريـر لجنـة     أالتطـور التـاريخي لحوكمـة الـشركات نجـد            وبالرجوع إلي 

(Cadbury, 1992)  ــم ــذي ت ــالي إ، وال ــر الم ــس التقري ــطة مجل ــداده بواس   ع

Financial Reporting Council لية يعد أول مرحلة هامـة  لبورصة لندن لألوراق الما
عتمد هذا التقرير على ثالثة جوانـب لتعزيـز         إمن مراحل تاريخ حوكمة الشركات، حيث       

  وهى تحسين المعلومات المالية والتـدخل التنظيمـي الـذاتي          أالسالمة منظمات األعمال،  
 الثقة في إعـداد التقـارير الماليـة         إنخفاض  مراقب الحسابات، ويرجع ذلك إلي     وإستقالل

الضمانات التي يتطلبها ويتوقعهـا مـستخدمي هـذه          رة مراقب الحسابات على توفير    وقد
  . التقارير المالية

 Committee of Sponsoring of the Treadwayكمـا يعـد تقريـر لجنـة    
Commission(COSO,1992)   إطار متكامل للمرحلـة الثانيـة   : بعنوان الرقابة الداخلية

ل التأكيد على القواعد اإلرشادية العامة وأفـضل      من تطور حوكمة الشركات وذلك من خال      
الممارسات لنظام الرقابة الداخلية وذلك لتوفير تأكيد معقول يحقق كفاءة وفعالية العمليـات             

  . والثقة في التقارير المالية
بينما تتمثل المرحلة الثالثـة مـن التطـور التـاريخي لحوكمـة الـشركات فـي                 

اده بواسطة مجمع المحاسبين القـانونين بـانجلترا        والذي تم إعد  (Turnbull,1999)تقرير
 وويلز بناء على طلب بورصة لندن لألوراق المالية وذلك من خالل توفير إرشادات عامـة     
لمجالس إدارات منظمات األعمال عن مخاطر كال من اإلدارة ونظم الرقابة الداخلية مؤكدا             

  . على المخاطر المالية والتشغيلية والتقنية والبيئية

 Organization of والتنمية االقتصادي أصدرت منظمة التعاون ١٩٩٩في عام و
Economic Cooperation & Development     المبـادئ غيـر اإللزاميـة لحوكمـة

والتـي تعـد المرحلـة    (OECD, 1999; 2004)٢٠٠٤الشركات والتي تم تعديلها عـام  
 مرجعا عمليا يتم إسـتخدامه      التاريخية األهم لحوكمة الشركات بإعتبار أن هذه المبادئ تعد        

  : في اآلتي في قياس الممارسات الجيدة في مجال حوكمة الشركات وتتمثل هذه المبادئ

  .  ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات  - ١

 . ضمان حماية حقوق المساهمين  - ٢
 .  ضمان المعاملة المتكافئة لكل فئات المساهمين  - ٣
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ألطراف ذوى المصلحة مـع منظمـات       ضمان اإلعتراف بالحقوق القانونية لكل ا       - ٤
 .  األعمال

ضمان توافر اإلفصاح والشفافية لكافة األمور الخاصة بمنظمات األعمال المـؤثرة             - ٥
 . على حقوق أصحاب المصلحة وذلك بالقدر المالئم وفي التوقيت المناسب

 ضمان إلتزام مجلس اإلدارة بمسئولياته سواء فيما يتعلق بالوجهات السابقة أو فيمـا    - ٦
  . يتعلق بالتوجه اإلستراتيجى لمنظمات األعمال

 Sarbanse-OxleyAct (SOX, 2002) قـانون يات المتحدة األمريكية صدر وفي الوال
لكى يفرضا متطلبات محـددة لزيـادة درجـة          SECوقواعد لجنة تداول األوراق المالية      

وفرض الجـزاءات   منظمات األعمال    الشفافية وإنشاء معايير جديدة للمساءلة المحاسبية في      
  . المرتبطة بسوء أداء اإلدارة

وفي مصر توافرت العديد من جوانب آليات حوكمة الشركات فـي العديـد مـن               
، قانون قطاع األعمال العـام  ١٩٨١ لسنة ١٥٩محتويات القوانين مثل قانون الشركات رقم   

 ، قانون ضـمان وحـوافز  ١٩٩٢ لسنة ٩٥، قانون سوق المال رقم      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣رقم  
 لـسنة   ٩٣يداع والحفظ المركزى رقـم      ، قانون التسوية واإل   ١٩٩٧ لسنة   ٨ستثمار رقم   اإل

ستثمار فـي أكتـوبر     ، دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الذي أصدره وزير اإل         ٢٠٠٠
سـتثمار   ولقد قام مركز المديرين التابع لـوزارة اإل        ٢٠٠٥ لسنة   ٣٣٢ بالقرار رقم    ٢٠٠٥

  . )٢٠٠٦زغلول،  (٢٠٠٦عمال العام في يوليو طاع األبإصدار دليل حوكمة شركات ق
 ثم تال   ٢٠١١ تم إصدار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في فبراير           وأخيراً

  .كاديمية والتشريعية في مجال حوكمة الشركاتذلك مجموعة من التدخالت المهنية واأل
ــبي      ــالتحفظ المحاس ــام ب ــد اإلهتم ــد تزاي ــرى فلق ــة أخ ــن ناحي    وم

Accounting Conservatism خيرة وذلك بهدف توضيح وبيان مبـررات  في الفترة األ
إختبار دوافعه وآثاره على القوائم المالية وعلـى قـرارات          وممارسات التحفظ المحاسبي،    

  .  مستخدمي هذه القوائم
 كبيـر  على إهتمام) سياسة الحيطة والحذر( التحفظ المحاسبي  موضوعولقد حظى 

ــة با ــة لمحاســبةمــن الجهــات المعني ــايير المحاســبة الدولي ــس مع   فنجــد أن مجل

The International Accounting Standards Board (IASB)   على سبيل المثـال
في المعيار األول الخاص باإلفصاح عن السياسات المحاسبية إلي ضـرورة قيـام         قد أشار 

  . تباع سياسات متحفظة في اإلفصاح عن عناصر القوائم الماليةإالشركات ب

   :طبيعة مشكلة الدراسة -٢
إلي إظهار نتائج أعمال الشركة بصورة إيجابية بتحقيق  تهدف اإلدارة بصفة عامة

أرباح وذلك لتحقيق منافع خاصة لهم نظرا إلحتمال إنقضاء عالقتها بالشركة فـي أقـرب               
جيـل  أوقت ومن ثم نجد أن اإلدارة تعمل على تخفيض المصروفات المعتـرف بهـا أو ت               
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  بمـا يعـرف بممارسـات إدارة الـربح           بهذه المصروفات للـسنوات القادمـة      اإلعتراف

Earning Management يتخذون قـراراتهم   ينما يضر بمصالح أصحاب المصلحة الذب
  .داء المستقبلي للشركةألبا التنبؤ باإلعتماد على األرباح الحالية في

ات غيـر متحفظـة      ما تتبع سياسات وإجراء    ن اإلدارة غالباً  أ وتجدر اإلشارة إلى  
إظهار نتائج األعمـال     عند إعداد التقارير المالية الخاصة بمنظمات األعمال مما يؤدى إلي         

الخاصة بهذه المنظمات بصورة مشوهه، ومن ثم التأثير بالسلب على هذه المنظمـات فـي    
  . سوق األعمال

 ولما كان مفهوم حوكمة الشركات مرتبط بالطريقة التى يتم من خاللهـا مراقبـة             
أداء اإلدارة للمهام المنوطة بها من قبل األطراف المختلفة ذات العالقة بمنظمات األعمال،             

 عاما يمكن من خالله تحديد آليات صـياغة أهـداف منظمـات             إطاراً نها توفر إومن ثم ف  
  . األعمال ووسائل تحقيقها ومراقبة األداء الفعال ومقارنته باألهداف المحددة مسبقاً

  ئ منظمــة التعــاون اإلقتــصادي والتنميــة    ولقــد أشــارت مبــاد  
(OECD, 2004) ضمان مساواة حقـوق أصـحاب المـصالح بمنظمـات األعمـال       إلي

لتزام مجلس اإلدارة بمسئولياته تجاه أصحاب المـصالح بمنظمـات          اضمان   باإلضافة إلي 
  . األعمال

م تحقيقها هي دع   ومن األهداف األساسية التي تسعى الحوكمة الجيدة للشركات إلي        
 لوجود بعدين يغطيهما مفهوم     نظراً الميزة التنافسية لمنظمات األعمال وتحسين األداء وذلك      

ــزام    ــو االلت ــدهما ه ــشركات أح ــة ال ــو   Conformance حوكم ــر ه   واألخ

ستخدام كافـة الوسـائل المتاحـة لرفـع     إويتضمن مفهوم األداء ،   Performanceاألداء
  . ) ٢٠٠٥ ، عقدهال (مستوى األداء الشامل لتنظيم األعمال 

فـشلت وانهـارت فـي ظـل          قد Enronن شركة   أوعلى الرغم مما سبق نجد      
إستجابتها لكل المعايير التقليدية لحوكمة الشركات من حيث الفصل بين وظيفتـى رئـيس              

وهو مـا   Chief Executive Officer (CEO)مجلس اإلدارة والمدير التنفيذى الرئيسى 
 جلس اإلدارة والمدير التنفيذى الرئيسى باإلضـافة إلـي     يطلق عليه إزدواجية دور رئيس م     
، وتوافر لجنة مراقبة مستقلة لتصرفات مجلـس اإلدارة          توافر لجنة مراجعة عالية الجودة    

ن ذلك لم يمنع إدارة المنشاة من إتباع سياسات غير متحفظـة والقيـام بالعديـد مـن                   أ إال
  .  إنهيار هذه الشركة عمليات إدارة األرباح وهو ما أدى في النهاية إلي

إن وجود مستوى مرضى من التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للـشركات يمثـل             
حماية لحقوق أصحاب المصالح من األنواع المختلفة للمخاطر التى تتعرض لها الشركات،            
وبالتالي يمثل خط دفاع أول عن حقوق أصحاب المصالح، وطالما أنـه ال يوجـد إلـزام                 

 ى مستوى مرضى من التحفظ المحاسبي كان البـد مـن اللجـوء إلـي              للشركات على تبن  
مـستوى   استخدام متغيرات رقابية يمكن التحكم فيها في الشركات من أجل الوصول إلـي            
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وهذه اآلليـات   طراف بالشركة ،التحفظ المحاسبي الذي يعمل على حماية مصالح جميع األ        
  . تتمثل في آليات حوكمة الشركات

هل توجد عالقة بين     : تىشكلة الدراسة في السؤال البحثى األ     ومما سبق تتبلور م   

درجة اإللتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية        

  ؟ في بيئة األعمال المصرية

سـئلة  ألجابة على مجموعة ا   اإل ضرورةالسؤال البحثى   هذا  إلجابة على   تتطلب ا و
  : تيةآلالفرعية ا

أهم آليات حوكمة الشركات التى تلتزم بها الشركات المساهمة في بيئـة            ما هى    - ١
 ؟ األعمال المصرية

ما هو مفهوم التحفظ المحاسبي وما هو دوره في إضفاء الثقة علـى التقـارير                - ٢
 ؟ المالية للشركات المساهمة المصرية

 ؟ المحاسبيما هى أساليب قياس مستوى التحفظ  - ٣
كات المساهمة المصرية بتطبيق آليات حوكمـة       ما هى العالقة بين إلتزام الشر      - ٤

 ؟الشركات ومستوى التحفظ المحاسبى بتلك الشركات 
  

   :داف الدراسةـهأ -٣
بتطبيـق   العالقة بين مدى اإللتـزام  إختبار طبيعة وإتجاه تهدف هذه الدراسة إلي  

 بعض آليات حوكمة الشركات في بيئة األعمال المصرية ومستوى التحفظ المحاسبي التـي            
إلدارة في إعداد القوائم المالية وذلك من خالل تحقيـق مجموعـة مـن األهـداف          ا تتبناها

  : الفرعية المتمثلة في اآلتي

لتزام بتطبيـق آليـة لجنـة المراجعـة         إختبار طبيعة وإتجاه العالقة بين مدى اإل       - ١
 . ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

ى االلتزام بتطبيق آليـة المراجعـة الداخليـة         إختبار طبيعة وإتجاه العالقة بين مد      - ٢
  . ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

 إختبار طبيعة وإتجاه العالقة بين مدى االلتـزام بتطبيـق آليـة مجلـس اإلدارة                - ٣
  . ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

ة المراجعة الخارجيـة     إختبار طبيعة وإتجاه العالقة بين مدى االلتزام بتطبيق آلي         - ٤
  . ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

سهم ومـستوى  ألإختبار طبيعة وإتجاه العالقة بين مدى االلتزام بتطبيق آلية حملة ا    - ٥
 . التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

  :ة ـفروض الدراس -٤
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٣٧( 

 فـرض الرئيـسي    مع أهدافها يمكن صياغة ال     واتساقاًلى مشكلة الدراسة    استناداً إ 
لتـزام بتطبيـق    توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مدى اإل         " : التاليك للدراسة

 . " آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية
 : تيةآلويمكن تقسيم هذا الفرض الرئيسي إلي مجموعة من الفروض الفرعية ا

لتزام بتطبيق آليـة لجنـة      ئية بين مدى اإل   توجد عالقة طردية ذات داللة إحصا      - ١
 . المراجعة ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

لتـزام بتطبيـق آليـة      توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بـين مـدى اإل           - ٢
  . المراجعة الداخلية ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

لتزام بتطبيق آلية مجلـس   مدى اإل  توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين       - ٣
  . اإلدارة ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

لتـزام بتطبيـق آليـة       توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مـدى اإل          - ٤
  . المراجعة الخارجية ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

لتزام بتطبيق آليـة حملـة      توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين مدى اإل         - ٥
 . األسهم ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية

   :ية الدراسـةأهم -٥
  :يمكن عرض أهمية هذه الدراسة من زاويتين أحدهما علمية واألخرى عملية كما يلى     

  : األهمية العلمية  �
للمتغيـرات  همية العلمية لهذه الدراسة في ضرورة مواكبة البحث العلمى          ألتتمثل ا 

،  المستجدة التي من شأنها التأثير على األداء المالي للشركات وقياسـه واإلفـصاح عنـه              
 زاد اإلهتمـام فـي اآلونـة        ، ولقد  حل العديد من المشاكل ذات الصلة      وذلك للمساهمة في  

من قبل العديد من الباحثين والمنظمات المهنية المعنية بدراسـة آليـات حوكمـة               األخيرة
المـشاكل التـى تواجـه منظمـات         ورها في إضفاء الثقة وحل مجموعة من      الشركات ود 

، وتعارض المـصالح لألطـراف       ، منها على سبيل المثال عدم تماثل المعلومات        األعمال
التحفظ المحاسبي وكيفية قياسه والمـشاكل       دراسة باإلضافة إلي .  ةأذوى المصلحة بالمنش  

  .  المرتبطة بذلك

  : األهمية العملية  �
في التعرف على    في بيئة األعمال المصرية    د هذه الدراسة منظمات األعمال    تساع

العالقة بين مدى اإللتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي التـي             
فـي دعـم القـدرة       ، مما يساعد تلك المنظمـات      تتبناه اإلدارة عند إعداد التقارير المالية     

  .  الثقة على التقارير المالية لهذه المنظماتالتنافسية لها من خالل إضفاء 

   :منهجية الدراسة -٦
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٣٨( 

 : الدراسة منهج   
على المنهج الوصفى التحليلى فى دراسـة وتحليـل الدراسـات           إعتمدت الدراسة 

السابقة المتعلقة بدراسة العالقة بين درجة اإللتـزام بتطبيـق آليـات حوكمـة الـشركات              
اإلطالع علـى الدراسـات     تم  ، وفي إطار ذلك      م المالية ومستوى التحفظ المحاسبى بالقوائ   

 موضوع الدراسـة العلمى لتأصيل الصلة بهدف ذات الوالمقاالت والبحوث العلمية المختلفة    
األبعـاد  الفروض اإلحصائية الخاصة بإشتقاق ، ومن ثم  وتحديد أهم المتغيرات المتعلقة بها  

، وتم ذلك من خـالل   يئة األعمال المصرية فى ب  بهدف إختبارها إحصائياً   المختلفة للمشكلة 

،  دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة المقيدة والنشطة بالبورصة المـصرية           
، ولقـد    تحليل المحتوى للتقارير والقوائم المالية المنشورة لهذه الشركات        في ذلك    مستخدماً

على الخصائص األساسـية  عتماد على مجموعة من أساليب التحليل الوصفى للتعرف   الا تم
إختبـار   ( ، كما تـم اإلعتمـاد علـي مجموعـة مـن اإلختبـارات اإلحـصائية                للعينة

Kolmogorov-Smirnov  ، ــار ــاطإختب ــذاتىاالرتب ــاط بيرســون ال    لمعامــل إرتب

Auto Correlation Test  ،  تحليل التباين أحـادى االتجـاهOne Way Analysis of 
Variance (ANOVA) ، ط  البـسي اراالنحدنموذجSimple Regression   نمـوذج ،

 بـين آليـات حوكمـة    االرتباطلدراسة عالقة Regression Multiple   المتعدداالنحدار
  ومستوى التحفظ المحاسبي في القـوائم والتقـارير الماليـة          )  المتغير المستقل  (الشركات  

  . ) المتغير التابع (

  :ةــداة الدراسأ

للتقارير الماليـة  Content Analysis   المحتوىسوف يعتمد الباحث على تحليل
 الختبـار وبيانات أخرى لتجميع البيانات الالزمة    ، ولجنة المراجعة   وتقارير مجلس اإلدارة  

  . فروض البحث

   : ومصادر البياناتالدراسةعينة 
 الشركات المقيدة في سـوق األوراق الماليـة       شركة من  )٧٤ (دراسةتضم عينة ال    

  : ليةا للشروط الت عينة الدراسة وفقاًالمصري وتم تحديد

  . مصرية ةأن تكون شركة مساهم- 

  . أن تكون مسجلة في البورصة المصرية- 

  .جراء التحليل االحصائي أن تتوافر عنها البيانات المطلوبة إل- 
جـراء  إلعتماد علي العديد من المصادر للحصول علـي البيانـات الالزمـة             التم ا 

ب قيمة مستوى التحفظ المحاسبي وكذلك الحصول علـي البيانـات           ة لحسا يقبيالدراسة التط 
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٣٩( 

ليات حوكمة الشركات لذلك تم تجميع      آالخاصة بالمتغيرات المقترحة لقياس مستوي تطبيق       

   :البيانات من 

وذلك من خالل شـركة     م  ٢٠١٤واقع التقارير المالية السنوية لشركات العينة عن عام          - ١
 . المصرية مصر لنشر المعلومات وموقع البورصة

 .   لشركات العینةمحاضر إجتماع الجمعیة العامة العادیة وغیر العادیة - ٢
 .  ات الشركاتدارإلس ا مجاتمحاضر إجتماع - ٣
 .  اتلجان المراجعة للشرك  وتقاریراتمحاضر إجتماع - ٤
   . والنظام األساسى لشركات العینةھیكل المساھمین -٥

  : الدراسة تحليل بياناتطرق

جموعة من اإلختبارات اإلحـصائية للتحقـق مـن معنويـة     عتمد الباحث على م   إ
ــروض البحــث  ــة  ف ــوم اإلجتماعي ــرامج اإلحــصائية للعل ــة الب ــن خــالل حزم   م

)SPSS. Version 21( وهى :  

للتأكد من نمط التوزيـع الـذي تـسلكه بيانـات            Kolmogorov-Smirnovإختبار   - ١
 . الدراسة

للتأكد من  Auto Correlation Test  لمعامل إرتباط بيرسون الذاتىاالرتباطإختبار  - ٢
 .  الذاتى بين المتغيراتاالرتباطخلو النموذج من مشكلة 

 One Way Analysis of Variance (ANOVA) تحليل التبـاين أحـادى االتجـاه    - ٣
 . إلختبار مدى وجود فروق معنوية بين المتوسطات

بـين كـل   إلختبار معنوية العالقـة   Simple Regressionط  البسياالنحدار نموذج  - ٤
 . التابع متغير مستقل منفردا والمتغير

إلختبار معنوية العالقة بـين المتغيـرات    Regression Multiple  المتعدداالنحدار - ٥
 . التابع المستقلة مجتمعة والمتغير

   :الدراسةعينة ل التحليل الوصفى

 البحـث وفقـا لتـصنيف       ة التبويب القطاعي لشركات عين     التالى يوضح الجدول   

  .م ٢٠١٤  المصرية في ديسمبرالبورصة
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٠( 

   )١(جدول رقم 
   الدراسة لشركات عينةىالتبويب القطاع

  ة المئويةالنسب  الشركات عدد  القطاع الصناعي
  %١٠  ٧  الكيماويات

  %١٦  ١٢   والمشروباتةغذيألا
  %٢٣  ١٧  التشييد ومواد البناء

  %١١  ٨  ات المنزلية والشخصيةنتجالم
  %١  ١  العقارات
  %٢  ٢  اتصاالت

  %١٤  ١٠  رعاية صحية وأدوية
  %١  ١  موارد أساسية

خدمات ومنتجات صناعية 
  وسيارات

٢٢  ١٦%  

  %١٠٠  ٧٤  اليــجماإل
 

  : المستخدماالنحدارنموذج 
ذا كان اإللتزام بتطبيق آليات حوكمـة       إساسى لهذه الدراسة هو إختبار ما        الهدف األ 

را فعاال في تحقيـق مـستوى مقبـول    الشركات في الشركات المساهمة المصرية يلعب دو   
سـتخدام نمـوذج    الذلك فالدراسة تعتمـد علـى       .  م ال أفظ المحاسبي بتلك الشركات     حللت
نحدار المتعدد يتضمن مجموعة من المتغيرات المستقلة التى تتمثل في آليـات حوكمـة              الل

ى الشركات بهدف الوصول إلى العالقة بين مدى اإللتزام بتطبيق هـذه اآلليـات ومـستو              
آليـة لجنـة    (التحفظ المحاسبي،  حيث أن التحفظ المحاسبي بالقوائم الماليـة دالـة فـي            

وآليـة  ،   آلية المراجعة الخارجية  ،   آلية مجلس اإلدارة  ،  ة  ، آلية المراجعة الداخلي    المراجعة
  : وتأخذ الشكل التالى)  حملة األسهم

Y = α0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε  
  :  حيث أن

Y :          تعبر عن مستوى التحفظ المحاسبي ويتم قياسه باستخدامMTB     وهـى نـسبة 
  .صول الشركة إلى القيمة الدفترية لهاأالقيمة السوقية لصافى 

  .سعراالقفال×متوسط عدد االسهم=   )حقوق الملكية(القيمة السوقية لصافى األصول 
 . للشركةقيمة حقوق الملكية =  لصافى األصول للشركةالقيمة الدفترية

α :  للنموذج االنحدارتعبر عن ثابت . 
β :  تعبر عن معامالت النموذج. 

X1:تعبر عن مستوى اإللتزام بتطبيق القواعد الخاصة بلجنة المراجعة.  
X2:تعبر عن مستوى اإللتزام بتطبيق القواعد الخاصة بالمراجعة الداخلية.  

:X3 دارةإلبمجلس ا تعبر عن مستوى اإللتزام بتطبيق القواعد الخاصة .  
:X4تعبر عن مستوى اإللتزام بتطبيق القواعد الخاصة بالمراجعة الخارجية .  
:X5سهمأل تعبر عن مستوى اإللتزام بتطبيق القواعد الخاصة بحملة ا .  
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤١( 

 :  قياس متغيرات الدراسة
  :تم قياس متغيرات الدراسة على النحو التالى

 التحفظ المحاسبى:  المتغير التابع -١
 الباحث في قياس التحفظ المحاسبي على نموذج القيمة الـسوقية إلـى القيمـة           إعتمد

) Beaver and Ryan, 2000( والذى قدمـه  )Market-To-Book Ratio)MTBالدفترية 

وقد تـم  ، )  ٢٠٠٨ ، بوالخيرأ ( في الدراسات المحاسبية   نتشاراَاحيث يعد النموذج األكثر     

ألنه يتصف بـسهولة  ) ٢٠١١ ،  شاهين؛ ٢٠١١ ، أبوخزانة (تطبيقه في البيئة المصرية 
 كما أنه مقياس شامل يعكس كال من التحفظ المشروط وغير           ، على مستوى المنشأة     هحساب

 ومتغيرات السوق،  ويعكـس      يضافة إلى الربط بين عناصر المركز المال      إلبا،   المشروط
 تاريخ قياس التحفظ    للتحفظ المحاسبي من تاريخ تأسيس الشركة حتى      ي  ثر التراكم أل ا أيضاً

   :ويمكن التعرف على التحفظ المحاسبي كما يلى

 تكون نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية إلى قيمتهـا        يفي حالة وجود تحفظ محاسب     -
الدفترية أكبر من الواحد الصحيح ويرجع ذلك لتقييم األصول بأقل مـن قيمتهـا أو               

 . لية متحفظةااسات معدم االعتراف ببعض عناصر األصول نتيجة لتطبيق سي
 تكون نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكيـة إلـى    يفي حالة عدم وجود تحفظ محاسب      -

قيمتها الدفترية أقل من الواحد الصحيح ويرجع ذلك إلى أن التغيرات فـي القيمـة               
 . السوقية لحقوق الملكية ترجع إلى تغيرات في القيمة الدفترية

  :المتغيرات المستقلة -٢
  : كاآلتيمتغيرات المستقلة في آليات حوكمة الشركات والتى يمكن تناولها تتمثل ال

 : آلية لجنة المراجعة - أ 
 قياس مدى اإللتزام بتطبيق آلية لجنة المراجعة من خالل توافر مجموعـة مـن           تموي

  :  ي مؤشرات هخمسةالمؤشرات تتمثل في 
عـة بالـشركة يأخـذ    فى حالة وجود لجنـة مراج  (، وجود لجنة المراجعة من عدمه   -

  . ) المؤشر القيمة واحد وفى حالة عدم وجود لجنة المراجعة يأخذ القيمة صفر
فى حالة كون عدد أعضاء لجنة المراجعة ثالثة فأكثر          (،  عدد أعضاء لجنة المراجعة      -

كما حدد دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات يأخذ المؤشر القيمة واحد ، وفى حالـة           
  . ) ثالثة يأخذ المؤشر القيمة صفركون العدد أقل من 

فى حالة أن عدد مرات اإلجتماع لجنـة المراجعـة     (،  عدد مرات إجتماع هذه اللجنة       -
أربع مرات فأكثر يأخذ المؤشر القيمة واحد ، والقيمة صـفر إذا كـان عـدد مـرات         

  . ) اإلجتماع أقل من أربع مرات
ة واحد فى حالة كـون أغلبيـة   يأخذ المؤشر القيم  (،  مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة      -

  . ) مؤهالت أعضاء لجنة المراجعة بكالوريوس تجارة والقيمة صفر فى غير ذلك
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٢( 

نة ستعاايأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة        ( ،   إستعانة لجنة المراجعة بخبراء متخصصين    
  . )  غير ذلكاللجنة بخبراء والقيمة صفر فى

 : آلية المراجعة الداخلية   -  أ
ى اإللتزام بتطبيق آلية المراجعة الداخلية من خالل توافر مجموعة من            قياس مد  تموي

  : هي مؤشرات أربعةالمؤشرات تتمثل في 

يأخذ المؤشر القيمة واحـد فـى حالـة          (،   إدارة المراجعة الداخلية من عدمه     وجود -
  . ) وجود إدارة للمراجعة الداخلية والقيمة صفر فى حالة عدم وجودها

يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالـة كـون          (،   لمراجعة الداخلية من هو مدير إدارة ا     -
مدير إدارة المراجعة الداخلية أحد الكوادر اإلدارية بالشركة  والقيمة صفر فى حالـة              

  . ) عدم وجود ذلك

يأخـذ   (،  م ال   أدارة  إل لمجلس ا  يقيام إدارة المراجعة الداخلية بإعداد تقرير ربع سنو        -
الة إعداد تقرير ربع سـنوى مـن قبـل إدارة المراجعـة             المؤشر القيمة واحد فى ح    

  والقيمـة صـفر فـى حالـة عـدم          م لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعـة       الداخلية يقد 
    .) وجود ذلك

قيام إدارة المراجعة الداخلية بدراسة المخاطر التى تتعرض لها المنشأة بـشكل دورى             -
رة المراجعـة الداخليـة بدراسـة    يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة قيام إدا   (،   أم ال 

المخاطر التى تتعرض لها الشركة ومتابعة هـذه المخـاطر وتقيمهـا بـشكل دورى               
 . ) والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك

  : دارةإلآلية مجلس ا -ج
ويمكن قياس مدى اإللتزام بتطبيق آلية مجلس اإلدارة من خالل توافر مجموعـة             

  :  يرات ه مؤشأربعةمن المؤشرات تتمثل في 

يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة كون عـدد أعـضاء    (،   مجلس اإلدارةعدد أعضاء  -
  . ) مجلس اإلدارة خمسة أعضاء فأكثر والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك

يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة كـون عـدد           (،  عدد مرات اجتماع مجلس اإلدارة       -
  )ت فأكثر والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلكمرات إجتماع مجلس اإلدارة أربع مرا

يأخذ المؤشر القيمة واحـد فـى حالـة     (، سهم الشركة ملكية أعضاء مجلس اإلدارة أل   -
زيادة نسبة ملكية مجلس اإلدارة عن النسبة المحددة قانونا لعضوية المجلـس والقيمـة              

  . ) صفر فى حالة عدم وجود ذلك

، دارة  ورئيس مجلـس اإل   )  العضو المنتدب  (ول   األ يالفصل بين وظيفة المدير التنفيذ     -
يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة الفصل بين وظيفة العضو المنتدب ورئيس مجلـس              (

 . ) اإلدارة والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٣( 

  : آلية المراجعة الخارجية - د

فر ة الخارجيـة مـن خـالل تـوا    عويمكن قياس مدى اإللتزام بتطبيق آلية المراج    
  :  ي مؤشرات هثالثةمجموعة من المؤشرات تتمثل في 

يأخـذ   (،   بمراجعة القوائم الماليـة للـشركة        اتالمدة الزمنية التى يقوم مراقب الحساب      -
التي يرتبط بها مـع     المؤشر القيمة واحد فى حالة كون المدة الزمنية للمراجع الخارجي         

يكون مر أكثر من سـنتين علـى   الشركة خمس سنوات أو أقل وفى حالة التعاقد الثانى      
 . ) والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك ، التعاقد األول

  ،  و غيـر مباشـر    أداء مهام إضافية للشركة بطريق مباشـر        أقيام مراجع الحسابات ب    -
يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة عدم قيام مراجع الحسابات بأداء  مهـام إضـافية                 (

 . ) القيام بمهام إضافيةللشركة والقيمة صفر فى حالة 
عن التقرير المقدم من الشركة بخصوص اإللتـزام         يام مراجع الحسابات بإعداد تقرير    ق -

يأخذ المؤشر القيمة واحد فى حالة وجود ذلك التقرير عن           (،    حوكمة الشركات  ئبمباد
 . ) اإللتزام بمبادىء حوكمة الشركات والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك

  

  : مـة األسهـحملة ـ آلي-ـه

ويمكن قياس مدى اإللتزام بتطبيق آلية إشراف المساهمين من خالل توافر مجموعـة    
  :   هي مؤشراتأربعةمن المؤشرات تتمثل في 

يأخـذ المؤشـر     (،  عدد مرات إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بالشركة           -
فأكثر والقيمـة صـفر فـى    القيمة واحد فى حالة أن عدد مرات اإلجتماع مرة واحدة    

 . ) حالة عدم وجود ذلك
يأخذ المؤشر القيمة واحد فـى حالـة        (،  سياسة التصويت المتبعة بالجمعية العمومية       -

كون النظام األساسى للشركة يتضمن المعاملة العادلة للمساهمين فى حالة التـصويت            
 . ) أو قاعدة صوت واحد لكل سهم  والقيمة صفر فى حالة عدم وجود ذلك

يأخذ المؤشر القيمة واحد فـى       (،  إفصاح الشركات عن جدول أعمال الجمعية العامة         -
حالة قيام الشركة باإلفصاح عن جدول أعمال الجمعية العمومية  والقيمة صـفر فـى            

 . ) حالة عدم وجود ذلك
يأخـذ المؤشـر     (،  تخاذ قرارات سليمة    القيام الشركات بتوفير معلومات للمساهمين       -

 فى حالة النص فى النظام األساسى للشركة عن كيفية توفير المعلومـات             القيمة واحد 
نعقاد الجمعيـة العامـة   االتى يطلبها المساهمين ، وكذلك التنويه فى اإلعالن الخاص ب        

والقيمة صفر فى حالة عـدم وجـود   الزمة للمساهمين عن إمكانية توفير المعلومات ال  

 . ) ذلك
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 : نتائج التحليل اإلحصائى �
 :   البسيطاالنحدارئي بطريقة لتحليل اإلحصانتائج ا -

 لكـل   البـسيط االنحداريعرض نتائج التحليل اإلحصائى بطريقة ) ٢(الجدول رقم     
مـستوى   (، والمتغيـر التـابع       ) آليات حوكمة الشركات   (متغير من المتغيرات المستقلة     

  . ) التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات

بين المتغير  ) االرتباط(تقيس مدى قوة العالقة     ) R (الرتباطا معامل   قيمةحيث أن     

تقيس نـسبة التغيـر فـي       ) R2( معامل التحديد    قيمةو  ، التابع والمتغير المستقل بالنموذج   
المتغير التابع نتيجة التغير في المتغير المستقل الذى يتضمنه النموذج وكل منهما بمـستوى         

  . المعنوية الذى يظهره النموذج
   )٢(دول ـج

   لكل متغير البسيط االنحداريعرض نتائج التحليل اإلحصائى بطريقة 
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آلية لجنة 
  ٠,٠٠  ٥٠,٦١٨  ٠,٤١٣  ٠,٦٤٣  ٠,٠٠٠  ١,٥٠٥  ٠,٠٠٠  ١,١٩١  المراجعة

آلية المراجعة 
  ٠,٠٠  ٦٧,٢٤٥  ٠,٤٨٣  ٠,٦٩٥  ٠,٠٠٠  ١,٨٤٥  ٠,٠٠٠  ١,٢٣٥  الداخلية

آلية مجلس 
  ٠,٠٠  ٦١,٥٢٥  ٠,٤٦١  ٠,٦٧٩  ٠,٠٠٠  ١,٦٣٣  ٠,٠٠٠  ١,١٨١  اإلدارة

آلية المراجعة 
  ٠,٠٠  ٧٥,٦١  ٠,٥١٢  ٠,٧١٦  ٠,٠٠٠  ١,٩١٦  ٠,٠٠٠  ١,١٥٣  الخارجية

آلية حملة 
  ٠,٠٠  ٨٤,١٩٩  ٠,٥٣٩  ٠,٧٣٤  ٠,٠٠٠  ١,٦٨٠  ٠,٠٠٠  ١,٥٤٥  األسهم

  

 .ى ليل اإلحصائنتائج التح:  المصدر

  : يلى مايتضح من نتائج التشغيل اإللكترونى للبيانات   
أن العالقة بين آلية لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة الشركات ومـستوى الـتحفظ     -

 ليست ضعيفة وإنما هى متوسطة القوة حيث         طردية المحاسبي بالقوائم المالية عالقة   
 .٠,٦٤٣ يبلغ االرتباطأن معامل 

 التغير في مستوى التحفظ المحاسبي يرجع إلى التغير فـي درجـة          من% ٤١,٣أن   -
 %.٩٥بدرجة ثقة ،  اإللتزام بآلية لجنة المراجعة

 وهذا يعنى وجـود عالقـة       )٠,٠٠( آللية للجنة المراجعة     )α (أن مستوى المعنوية   -
ذات تأثير معنوى بين آلية لجنة المراجعة ومستوى التحفظ المحاسـبي وهـو مـا               

 بوجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين         الفرعى األول ول الفرض   يترتب عليه قب  
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مدى اإللتزام بتطبيق آلية لجنة المراجعة ومستوى التحفظ المحاسـبي فـي القـوائم        
 . المالية

أن العالقة بين آلية المراجعة الداخلية كأحد آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ             -
 يبلغ  االرتباطوسطة القوة حيث أن معامل       مت  موجبة المحاسبي بالقوائم المالية عالقة   

٠,٦٩٥ . 
من التغير في مستوى التحفظ المحاسبي يرجع إلى التغير فـي درجـة          % ٤٨,٣أن   -

 . %٩٥ آلية المراجعة الداخلية،  بدرجة ثقة  بتطبيقاإللتزام
وهذا يعنى وجـود  ) ٠,٠٠( تساوى) α (آللية المراجعة الداخلية   أن مستوى المعنوية   -

 ذات تأثير معنوى بين آلية المراجعة الداخليـة ومـستوى الـتحفظ             ة جوهري عالقة
 بوجود عالقة ذات داللة     الفرعى الثانى المحاسبي وهو ما يترتب عليه قبول الفرض        

إحصائية بين مدى اإللتزام بتطبيق آليـة المراجعـة الداخليـة ومـستوى الـتحفظ               
 . المحاسبي في القوائم المالية

 اإلدارة كأحد آليات حوكمة الشركات ومـستوى الـتحفظ        أن العالقة بين آلية مجلس     -
 االرتبـاط متوسطة القوة حيث يبلغ معامـل       إيجابية  المحاسبي بالقوائم المالية عالقة     

٠,٦٧٩ . 
ـ         % ٤٦,١أن   - ة من التغير في مستوى التحفظ المحاسبي يرجع إلى التغير فـي درج

 . %٩٥بدرجة ثقة ،  اإللتزام بآلية مجلس اإلدارة
وهذا يعنـى وجـود     ) ٠,٠٠( تساوى) α (المعنوية آللية مجلس اإلدارة   أن مستوى    -

دارة ومـستوى الـتحفظ     إل ذات تأثير معنوى بـين آليـة مجلـس ا           جوهرية عالقة
 بوجـود عالقـة ذات   الفرعى الثالـث المحاسبي وهو ما يترتب عليه قبول الفرض       

الـتحفظ  داللة إحصائية بين مدى اإللتزام بتطبيق آليـة مجلـس اإلدارة ومـستوى           
 . المحاسبي في القوائم المالية

 العالقة بين آلية المراجعة الخارجية كأحد آليات حوكمـة          أظهرت نتائج الدراسة أن    -
 متوسـطة القـوة      طردية الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية عالقة      

 . ٠,٧١٦ يبلغ االرتباطحيث أن معامل 
لمحاسبي يرجع إلى التغير فـي درجـة     من التغير في مستوى التحفظ ا     % ٥١,٢أن   -

 . %٩٥اإللتزام بآلية المراجعة الخارجية،  بدرجة ثقة 
 وهـذا يعنـى     )٠,٠٠( تـساوى ) α (أن مستوى المعنوية آللية المراجعة الخارجية      -

ذات تأثير معنوى بين آلية المراجعـة الخارجيـة ومـستوى            جوهرية   وجود عالقة 
 بوجود عالقـة    الفرعى الرابع ول الفرض   التحفظ المحاسبي وهو ما يترتب عليه قب      

 ومـستوى   لمراجعـة الداخليـة   ذات داللة إحصائية بين مدى اإللتزام بتطبيق آلية ا        
 . التحفظ المحاسبي في القوائم المالية
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٦( 

أن العالقة بين آلية حملة األسـهم كأحـد آليـات حوكمـة             أوضحت نتائج الدراسة     -
 متوسـطة القـوة    إيجابية الية عالقة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم الم     

 . ٠,٧٣٤ يبلغ االرتباطحيث أن معامل 
من التغير في مستوى التحفظ المحاسبي يرجع إلى التغير فـي درجـة          % ٥٣,٩أن   -

 . %٩٥اإللتزام بآلية حملة األسهم،  بدرجة ثقة 
وهذا يعنـى وجـود     ) ٠,٠٠(تساوى  ) α(ة  أن مستوى المعنوية آللية مجلس اإلدار      -

سهم ومستوى التحفظ المحاسـبي  أل ذات تأثير معنوى بين آلية حملة ا وهرية ج عالقة
 بوجـود عالقـة ذات داللـة        الفرعى الخـامس  وهو ما يترتب عليه قبول الفرض       

سهم ومستوى التحفظ المحاسبي في     ألإحصائية بين مدى اإللتزام بتطبيق آلية حملة ا       
 . القوائم المالية

 :  المتعدداالنحداروذج نمئي بطريقة نتائج التحليل اإلحصا
آليـة  ،   آلية لجنة المراجعة   (ختبار العالقة بين المتغيرات المستقلة مجتمعة معا        ال  

)  ، آلية حملـة األسـهم      ، آلية المراجعة الخارجية    آلية مجلس اإلدارة  ،   المراجعة الداخلية 
يوضـح  و ، عدد المتاالنحدار، تم إستخدام نموذج   يوالمتغير التابع مستوى التحفظ المحاسب    

 . )OLS(المربعـات الـصغرى      بطريقـة    االنحـدار نتائج تحليـل    ) ٤(،   )٣(الجدولين  
 . معاًللمتغيرات المستقلة جميعاً

   )٣(جدول 
   المتعدداالنحدارملخص نموذج 

 R R2 F Sig  نموذج
 المتعدد بأسـتخدام طريقـة      االنحدار

  ).OLS(المربعات الصغرى 
٠,٠٠  ٥٠,٦٦٧  ٠,٧٨٨  ٠,٨٨٨  

  

  .ى يل اإلحصائنتائج التحل:  درالمص
   )٤(جدول 

  لنموذج النهائىل المتعدد االنحدارنتائج تحليل 

  االنحدارإختبار معنویة معامالت 
معامل   المتغیرات المستقلة

  االنحدار
الخطأ المعیارى 

Std-Error)(   قیمة)T(  Sig 
  ٠,٠٠  ٥,٥٧٣  ٠,٢٩٣  ١,٦٣٢  االنحدارثابت 

  ٠,٠٠  ٥,٨١٥-  ١,١٢٦  ٦,٤٥٦-  آلية لجنة المراجعة

  ٠,٤٤٠  ٠,٧٧٧  ١,٦٧٥  ١,٣٠١  آلية المراجعة الداخلية

  ٠,٠٠١  ٣,٤٢٩-  ١,٥٤٦  ٥,٣٠١-  آلية مجلس اإلدارة

  ٠,٠٠  ٤,٩٣٢  ٢,٢٢٢  ١٠,٩٥٦  آلية المراجعة الخارجية

  ٠,٠٤٢  ٢,٠٧٣  ١,٢١٨  ٢,٥٢٦  آلية حملة األسهم

  . نتائج التحليل اإلحصائي:  المصدر
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٧( 

  :  يمكن إستخالص ما يلى المتعدداالنحدار التى أظهرها نموذج النتائجبناء على   

 ، المراجعـة الداخليـة    ، لجنة المراجعـة  (  أن العالقة بين آليات حوكمة الشركات      -
ومستوى الـتحفظ المحاسـبي     )  حملة األسهم  ، المراجعة الداخلية  ، مجلس اإلدارة 

سـطة القـوة حيـث أن        ليست ضعيفة وإنما هى متو      جوهرية بالقوائم المالية عالقة  
 . ٠,٨٨٨ يبلغ االرتباطمعامل 

من التغير في مستوى التحفظ المحاسبي يرجع إلى التغير فـي مـدى             % ٧٨,٨أن   -
 . %٩٥اإللتزام بتطبيق آليات حوكمة الشركات،  بدرجة ثقة 

شركات - ة ال ساوى ) α (أن مستوى المعنویة آللیات حوكم ى وجود ) ٠.٠٠(ت ذا یعن وھ
ستوى عالقة ذات تأثیر معن شركات وم ة ال ات حوكم ق آلی زام بتطبی دى اإللت ین م وى ب

ة  سى بوجود عالق لي الرئی ول الفرض األص ھ قب التحفظ المحاسبي وھو ما یترتب علی
تحفظ  ذات داللة إحصائیة بین مدى اإللتزام بتطبیق آلیات حوكمة الشركات ومستوى ال

  .المحاسبي في القوائم المالیة
في حالة  نه   أ يتبين) ٤(تائج التحليل اإلحصائى بالجدول رقم      ستعراض ن امن خالل           

  : نجد أنإلى النموذج جميعها معا )  آليات حوكمة الشركات (إدخال المتغيرات المستقلة 

المراجعـة   ، وآليـة   مستوى معنوية آلية لجنة المراجعـة، وآليـة مجلـس اإلدارة           -
ناك عالقـة معنويـة بـين     أن هى أ)٠,٠٥(، وآلية حملة األسهم أقل من    الخارجية

مدى اإللتزام بتطبيق هذه اآلليات ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية وهو ما            
 األول والثالث والرابع والخـامس      يةض الفرع وختبار الفر احث عند   الية الب إتوصل  

 . على الترتيب
 أى) ٠,٠٥( وهى أكبر مـن      )٠,٤٤٠( مستوى معنوية آلية المراجعة الداخلية هى        -

أن هناك عالقة غير معنوية بين مدى اإللتزام بتطبيق آلية لجنة المراجعة ومـستوى        
عالقـة آليـات الحوكمـة ككـل مـع       التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية عند إختبار   

 ولعل ذلك قد يرجع الى وجـود بعـض          ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية    

 . خرىالتداخل بين هذه اآللية وباقى اآلليات األ
 علـى   (Stepwise)  اإلنتقاء المرحلى  سبق قام الباحث بتطبيق نموذج     بناء على ما  

يوضـح   المتعـدد،    االنحـدار المتغيرات للتأكد من النتائج التى تم التوصل إليها في تحليل           

 لمعيار الدخول    يمكن أن نشير أنه طبقاً     ،ترتيب دخول المتغيرات المستقلة   ) ٥(الجدول رقم   

) ٦(يوضـح الجـدول   ، و أكثر المتغيرات قوة تفسيرية للنمـوذج بالترتيـب     فقد تم إدخال    

  :  )Stepwise(اإلنتقاء المرحلى ملخص النتائج التى تم التوصل إليها بإستخدام نموذج 
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٨( 

   ) ٥ (جدول 
  غيرات طبقًأ للقوة التفسيرية لهاترتيب دخول المت

  المتغیر الداخل  ترتیب دخول المتغیرات
 X5سهم آلية حملة األ  ١
  X1آلية لجنة المراجعة   ٢

  المتغير الداخل  ترتيب دخول المتغيرات
  X4آلية المراجعة الخارجية   ٣
  X3آلية مجلس اإلدارة   ٤

  

  . نتائج التحليل اإلحصائي:  المصدر
  ) ٦ (جدول 

  )Stepwise(نموذج اإلنتقاء المرحلى  بإستخدام  المتعدداالنحدارنتائج تحليل 
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آلية حملة   ١
  X5األسهم 

٠,٠٠  ٨٤،١٩٩  ٠،٥٣٩  ٠،٧٣٤  ١،٦٧٦٤١  ١،٦٨٠  ١،٥٤٥  

آلية حملة 
  ٢  ٦،٥٣٠ X5األسهم 

آلية لجنة 
المراجعة 

X1  

٢،٦١٤  
-٥،٠٥٩  

٠,٠٠  ٨٦،١٠٦  ٠،٧٠٨  ٠،٨٤١  ١،٣٤٣٤٦  

آلية حملة 
  ٤،١٦٧  X5األسهم 

آلية لجنة 
المراجعة 

X1  
-٦،٩٤٩  

٣  

آلية 
المراجعة 
الخارجية 

X4  

٢،٠٢٦  

٤،٩٣٣  

٠,٠٠  ٧٠،١٠٩  ٠،٧٥٠  ٠،٨٦٦  ١،٢٥١٣٧  

آلية حملة 
  ٣،٠٨٨  X5األسهم 

آلية لجنة 
المراجعة 

X1  
-٦،٠٢٠  

آلية 
المراجعة 
الخارجية 

X4  

١٠،٩٧٨  

٤  

آلية مجلس 
  X3اإلدارة 

١،٧١٨  

-٥،٢٧٣  

٠,٠٠  ٦٣،٥٤٨  ٠،٧٨٧  ٠،٨٨٧  ١،١٦٥٤٣  
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٤٩( 

a, Dependent Variable: y 
b, Predictors: (Constant), x5 
c, Predictors: (Constant), x5, x1 
d, Predictors: (Constant), x5, x1, x4 
e, Predictors: (Constant), x5, x1, x4, x3 

  

وجود عالقة معنويـة ذات     ) ٦(الجدول  يتضح من نتائج التحليل اإلحصائى المبينة ب      
، وآليـة    آلية لجنـة المراجعـة     (داللة إحصائية بين آليات حوكمة الشركات المتمثلة في         

،  كمتغيـرات مـستقلة   )  ، وآلية حملة األسـهم     ، وآلية المراجعة الخارجية    مجلس اإلدارة 
  نتقـاء المرحلـى     اإل وقد حدد نموذج  ، ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية للشركات     

) (Stepwiseترتيب هذه اآلليات كما يلى : 
 في تحقيق مستوى الـتحفظ المحاسـبي بـالقوائم           هاماً آلية حملة األسهم تمثل دوراً     -

 وكـذلك زيـادة     ٠,٧٣٤المالية وذلك إلرتفاع معدل ارتباطها بالتحفظ المحاسـبي         
 . ٠,٥٣٩مستوى تفسيرها للتغير في مستوى التحفظ المحاسبي بمقدار 

آلية لجنة المراجعة تأتى في المرتبة الثانية فـي التـأثير علـى مـستوى الـتحفظ                  -
 في النموذج الثـانى     االرتباطالمحاسبي بالقوائم المالية وذلك من خالل زيادة معدل         

وكذلك زيادة مستوى قوة تفـسير النمـوذج        ، ) ٠,٧٣٤ -٠,٨٤١  (٠,١٠٧بمقدار  
 .)  ٠,٥٣٩ -٠,٧٠٨( ٠,١٦٩ر للتغير في مستوى التحفظ المحاسبي بمقدا

آلية المراجعة الخارجية تأتى في المرتبة الثالثة في التأثير علـى مـستوى الـتحفظ          -
 في النموذج الثالـث     االرتباطالمحاسبي بالقوائم المالية وذلك من خالل زيادة معدل         

وكذلك زيادة مستوى قوة تفـسير النمـوذج        ، ) ٠,٨٤١ -٠,٨٦٦  (٠,٠٢٥بمقدار  
 . ) ٠,٧٠٨ -٠,٧٥٠( ٠,٠٤٢ستوى التحفظ المحاسبي بمقدار للتغير في م

 آلية مجلس اإلدارة تأتى في المرتبة الرابعة في التـأثير علـى مـستوى الـتحفظ                 -
 في النموذج الرابـع     االرتباطالمحاسبي بالقوائم المالية وذلك من خالل زيادة معدل         

ير النمـوذج   وكذلك زيادة مستوى قوة تفـس     ، ) ٠,٨٦٦ -٠,٨٨٧  (٠,٠٢١بمقدار  
 . ) ٠,٧٥٠ -٠,٧٨٧( ٠,٠٣٧للتغير في مستوى التحفظ المحاسبي بمقدار 

 2Xقد قام بإستبعاد آلية الحوكمـة الثانيـة    Stepwise)(إن نموذج اإلنتقاء المرحلى    -
 . وهى آلية المراجعة الداخلية ألنها ال تضيف الى القوة التفسيرية الكلية للنموذج

  

  : دود الدراسةـح -٧
  

 الدراسة بصورة أساسية دراسة العالقة بين مدى اإللتزام بتطبيـق آليـات             تتناول
حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية في بيئة األعمـال المـصرية             

  : ومن ثم تتمثل حدود الدراسة في اآلتي

تناول آليـات حوكمـة الـشركات        إلي إطارها النظري  لم تتطرق الدراسة في    - ١
  . بالقدر الذي يخدم هذه الدراسة كات قطاع األعمال العام إالالملزمة لشر
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٥٠( 

دراسة أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على شركات         لم تتطرق الدراسة إلي    - ٢
  المساهمة غير المقيدة ببورصة األوراق المالية أو شركات قطاع األعمال العام

ات التـأمين   قطاع البنوك والمؤسسات المالية مثل شرك      لم تتطرق الدراسة إلي    - ٣
 . لما تتمتع به هذه المؤسسات من قوانين خاصة بها

  

  : خالصة الدراسة -٨

 العالقة بين مدى اإللتـزام بتطبيـق    إختبار لهذه الدراسة فى     ىتمثل الهدف الرئيس  
آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسبى بـالقوائم الماليـة للـشركات المقيـدة              

ية ، وذلك للوقوف على طبيعة هـذه العالقـة فـى بيئـة            ببورصة األوراق المالية المصر   
األعمال المصرية ، وذلك بهذف توعية الشركات باإلستفادة من نقاط القوة فى تلك العالقـة     
والعمل على تحسين نقاط الضعف ، وذلك للوصول الى مـستوى مقبـول مـن الـتحفظ                 

ف ذوى العالقـة بالـشركات     لما له من فوائد تعود على األطرا       ، المحاسبى بالقوائم المالية  
 ولتحقيق هذا الهدف فقد سعى الباحث الى تحقيق مجموعة من األهـداف الفرعيـة                ، ككل

  :  األتىتمثلت فى

ـ   فيما يتعلق  تحديد المفاهيم األساسية المرتبطة بموضوع الدراسة خاصة       - ١ التحفظ ب
 . المحاسبى بالقوائم المالية وآليات حوكمة الشركات

ـ  عـرض بى فى بيئة األعمال المصرية من حيث         دراسة التحفظ المحاس   - ٢  ه مفهوم
 . وكيفية قياسه ومزاياه وعيوبه هوأنواع

دراسة آليات حوكمة الشركات المطبقة فى بيئة األعمال المـصرية مـن حيـث               - ٣
 .التعرف على اآلليات المطبقة وكيفية تطبيقها 
دراسة فـى    فقد قدم الباحث هذه ال     ىولتحقيق هذه األهداف الفرعية والهدف الرئيس     

  :ستة فصول وهى كما يلى 
 ، اإلطار العام للدراسة وقد تناول الباحث فى هذا الفصل مقدمـة الدراسـة        : ولألالفصل ا 

  .  وأهميتها وفروض الدراسة،  وكذلك أهداف الدراسة، ومشكلة الدراسة
الدراسات السابقة وقد تناول الباحث فى هذا الفـصل الدراسـات الـسابقة         : الفصل الثانى 

المتعلقة بموضوع الدراسة مقسمة إلى ثـالث مجموعـات مبوبـة تبويبـاً            
  :  كما يلىموضوعياً

وقد تناول الباحث فيها الدراسات السابقة التى تناولـت موضـوع           .. األولى   المجموعة -
 . حوكمة الشركات

وقد تناول الباحث فيها الدراسات السابقة التـى تناولـت موضـوع       .. المجموعة الثانية    -
 . حفظ المحاسبي بالقوائم الماليةالت

وقد تناول الباحث فيها الدراسات السابقة التـى تناولـت موضـوع         .. المجموعة الثالثة    -
 . آليات حوكمة الشركات وعالقتها بالتحفظ المحاسبي
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 مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة م٢٠١٦ یونیـوالعدد الثانى   )٥١( 

وقد تناول الباحث فى هـذا      . التحفظ المحاسبى فى بيئة األعمال المصرية      : الفصل الثالث 
سـتعراض  إلمى للتحفظ المحاسبى وذلك من خـالل        الفصل التأصيل الع  

لى أن التحفظ المحاسبى فى     إوتوصل الباحث   . ى  سبهوم التحفظ المحا  مف
عتـراف  جيل اإل أخبار السيئة وت  عتراف باأل مفهومه البسيط هو سرعة اإل    

  . كد بصورة معقولة من تحققهاأخبار الجيدة لحين تحققها أو التباأل
لى ظهور التحفظ   إى هذا الفصل العوامل التى أدت       يضا ف أستعرض الباحث   اولقد    

ختالف الدراسات التى تناولت العوامل     ا أنه على الرغم من      ىلإالمحاسبى وتوصل الباحث    
 تلك العوامـل فـى العوامـل التعاقديـة ،           وتمثلتلى ظهور التحفظ المحاسبى     إالتى أدت   

  . ة ، حوكمة الشركاتلة القانونية ، العوامل التشريعية ، العوامل الضريبياءالمس
 العوامل المؤثرة فى التحفظ المحاسبى والتى تتمثل فى نـوع           يضاًأتناول الباحث     

سـتعراض  اضافة الى   القطاع ، وحجم الشركة ونسبة المديونية وآليات الحوكمة ، هذا باإل          
أنواع التحفظ المحاسبى من حيث القوائم المالية ومن حيث التحقق ، ومن حيث المكاسـب               

  .حداث وغيره من التقسيمات المختلفة للتحفظ المحاسبى باألاالرتباطائر ومن حيث والخس
عمال ت األ آيضا مجاالت التحفظ المحاسبى فى منش     أتناول الباحث فى هذا الفصل        
ضافة الى عرض وتحليل أكثر النماذج المستخدمة فى قياس التحفظ المحاسبى مـع             هذا باإل 

يـضا مبـررات الـتحفظ    أتضمن الفصل  كما .يوبه تحليل كل نموذج من حيث مزاياه وع   
ضافة الى ما   المحاسبى وآراء الباحثين بين المؤيد والمعارض لتطبيق التحفظ المحاسبى باإل         

  .يمثله التحفظ المحاسبى من أهمية فى الممارسات المحاسبية
  آليات حوكمة الشركات فى بيئة األعمال المصرية : الفصل الرابع

ى هذا الفصل مفهوم حوكمة الشركات فى األدبيـات المحاسـبية        وقد تناول الباحث ف   
ن حوكمة الشركات يمكن تعريفهـا      ألى  إ وتوصل الباحث    ،والجهات والتنظيمات المحاسبية  

 التـي تتـضمن مجموعـه مـن     ة وغير المالية من القواعد والمعايير المالي   ةمجموع"بأنها  
 المخـاطر  ة ، وإدارةات وتحقيق الرقاباآلليات التي تعمل علي تحديد الواجبات ، والمسئولي       

ـ   أل األسهم واألطـراف ا    ة وحمل ة بهدف تحقيق مصالح اإلدار    ةبالشرك  ةخـري ذوي العالق
  .  "ةبالشرك

لى ظهور حوكمة الشركات وأهمية حوكمـة       إ الدوافع التى أدت     تناول الباحث أيضاً  
ـ     لى منظمات األ  إالشركات بالنسبة    شركات وتوصـل   عمال والمبادىء األساسية لحوكمة ال

لى أن مبادىء حوكمة الشركات تحافظ على حقوق الشركة وحقـوق مـساهميها             إالباحث  
ضـافة  همية بمكـان باإل   خرى ذوى العالقة بالشركة ، وهو ما جعلها من األ         طراف األ واأل

  . لى شموليتهاإ
ساسية لتطبيق حوكمـة الـشركات والجهـود        عرض الباحث بعد ذلك المقومات األ     

لة لتطبيق حوكمة الشركات فى بعض البلدان الخارجية وفى جمهورية مصر           الدولية المبذو 
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،  الشركات فى جمهورية مصر العربية     العربية للوقوف على حقيقة الوضع بالنسبة لحوكمة      
على المـستوى    لى التطوير إويرى الباحث أن حوكمة الشركات فى مصر فى حاجة ماسة           

  . التشريعى والتطبيقى
طاق تطبيق حوكمة الشركات فى مـصر واألهـداف التـى            ن أيضاًتناول الباحث   

سـواق الماليـة،    ترمى حوكمة الشركات الى تحقيقها ، وآثر حوكمة الـشركات علـى األ            
 أن التفعيل الجيد إلطار حوكمة الشركات يـؤدى الـى رفـع كفـاءة               الىوتوصل الباحث   

  . سواق الماليةاأل
  ومستوى التحفظ المحاسبى   ات آليات حوكمة الشرك    العالقة بين    كما تناول الباحث  

يـضاح كيفيـة    إوتم تقسيمها الى آليات داخلية ، وآليات خارجية لحوكمة الشركات ، وتم             
 .تطبيق هذه اآلليات ، وما هو العائد على المنظمات من التمسك بهذه اآلليات 

  . تطبيقية الدراسة ال:الفصل الخامس 
ختبـار فـروض    الية التى قام بها     الدراسة الميدان وقد تناول الباحث فى هذا الفصل       

ختبارهـا  الالدراسة حيث عرض الباحث أهداف الدراسة وفروض الدراسة التـى يـسعى       
واألساليب اإلحصائية المستخدمة أخيراً نتائج التحليـل اإلحـصائى وإختبـار الفـروض             

  .نتهاء من هذا الفصل يكون الباحث قد حقق الهدف الرابع من أهداف الدراسةالوبا

   :ةـج الدراسنتائ -٩

  : توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتى يمكن عرضها كما يلى

أسفرت الدراسة النظرية عن إهتمام الجهات المهنيـة المختلفـة بإضـفاء الثقـة               �
والمصداقية على المعلومات الواردة بالتقارير المالية التى تقوم الشركات بنـشرها           

الشركات بتطبيق مجموعة من آليات     لألطراف ذوى المصالح من خالل إلزام هذه        
 .الحوكمة المختلفة سواء كانت آليات داخلية أو آليات خارجية 

اسبى بالقوائم المالية التى تقوم الشركات      حإن وجود مستوى مقبول من التحفظ الم       �
بنشرها يؤدى إلى تحقيق مجموعة من المنافع لهذه الشركات من أمثلتها تخفـيض             

 تكاليف المسئولية القانونية، هذا باإلضافة إلى إضـفاء         تكاليف التعاقدات وتخفيض  
درجة من الثقة والمصداقية على المعلومات التى تقوم الشركات بنشرها وهو مـا             

 .ينعكس إيجابياً على قيمة هذه الشركات
ن الجهات المنظمة لممارسة المهنة ال تمتلك أساليب يمكن من خاللهـا أن تلـزم           أ �

، وبالتـالى تلجـأ إلـى        ول من التحفظ المحاسـبى    الشركات بتطبيق مستوى مقب   
 . اإلستعانة بآليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية
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 طرديـة متوسـطة ذات داللـة        عالقـة  أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود       �
 بين آلية لجنة المراجعة كأحد آليات حوكمة الشركات ومستوى الـتحفظ        إحصائية  

 .المحاسبى بالقوائم المالية 
 طردية متوسـطة ذات داللـة       عالقة أسفرت نتائج الدراسة التطبيقية عن وجود        �

كأحد آليات حوكمـة الـشركات ومـستوى        الداخلية   بين آلية المراجعة     إحصائية  
 .التحفظ المحاسبى بالقوائم المالية 

  طردية متوسطة ذات داللة إحصائية      عالقةأظهرت نتائج الدراسة التطبيقية وجود       �
 كأحد آليات حوكمة الشركات ومستوى التحفظ المحاسـبى         جلس اإلدارة مبين آلية   

 .بالقوائم المالية 
 طرديـة متوسـطة ذات داللـة        عالقةأسفرت نتائج الدراسة التطبيقية عن وجود        �

كأحد آليات حوكمة الـشركات ومـستوى    الخارجية  بين آلية المراجعة    إحصائية  
 .التحفظ المحاسبى بالقوائم المالية 

  طردية متوسطة ذات داللة إحصائية      عالقةنتائج الدراسة التطبيقية وجود     أظهرت   �
 كأحد آليات حوكمة الشركات ومستوى الـتحفظ المحاسـبى          حملة األسهم بين آلية   

 .بالقوائم المالية 
أسفرت نتائج الدراسة التطبيقية عن وجود تأثير ألربعة آليات لحوكمة الـشركات             �

مرتبـة حـسب درجـة      اسبى بالقوائم المالية،    مجتمعين على مستوى التحفظ المح    
 آليـة المراجعـة      و آلية لجنـة المراجعـة    آلية حملة األسهم و     ( التأثير كما يلى    

  ) . آلية مجلس اإلدارة والخارجية
  : توصيات الدراسة -١٠

  :ستناداً إلى ما تم التوصل إليه يمكن للباحث أن يوصى بما يلى ا
 المصرية بضرورة اإلهتمام بتفعيـل آليـة        ضرورة توعية مديرى شركات األعمال     - ١

 المراجعة الداخلية وذلك من خالل اإلهتمام بوجود نظام للرقابـة الداخليـة وتـوفير          
  إدارة المراجعـة الداخليـة  اإلمكانيات الالزمة للقيام بمهامها األساسية ، وكذلك تمتع    

ربـع سـنوى   بإعـداد تقريـر     ستقالل والتبعية المباشرة لمجلس اإلدارة وقيامها       البا
دراسة المخاطر التى تتعرض لها المنـشأة بـشكل    هذا باإلضافة إلى دارةلمجلس اإل 

 . دورى
توجيه اإلهتمام بتفعيل آلية مجلس اإلدارة من حيث زيادة عدد األعضاء المـستقلين              - ٢

لى ضرورة الفصل بين وظيفتى رئـيس مجلـس اإلدارة          إن باإلضافة   يوغير التنفيذي 
 . والعضو المنتدب

 وجود إدارة مستقلة بالشركات خاصة بالحوكمة يكـون مهمتهـا الرئيـسية      ضرورة - ٣
 .ليات الحوكمة وتفعيل هذه اآلليات لتزام الشركات بتطبيق آامتابعة 
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اإلهتمام بتدريس أهم التطورات الخاصة بحوكمـة الـشركات ومـستوى الـتحفظ              - ٤
 . المحاسبى بالجامعات المصرية ضمن برنامج المحاسبة والمراجعة

 .  اإللتزام بحوكمة الشركات وتفعيل آلياتهاأهمية - ٥
  

  : توصيات لبحوث مستقبلية
يرى الباحث أن هناك عدد من الموضوعات التى يمكـن أن تتناولهـا البحـوث               

  : المستقبلية ومنها

دراسة العالقة بين آليات الحوكمة المطبقة بالمؤسسات الماليـة ومـستوى الـتحفظ              - ١

 . مؤسساتالمحاسبى بالقوائم المالية لهذه ال
دراسة دور آليات حوكمة الشركات فى الحد من ظاهرة الفـساد المـالى واإلدارى               - ٢

 . بشركات قطاع األعمال العام
دراسة العالقة بين مستوى التحفظ المحاسبى وجـودة التقـارير الماليـة لمنظمـات       - ٣

 . األعمال
ـ              - ٤ ات دراسة أثر كالً من نوع القطاع وحجم الشركة على مدى اإللتـزام بتطبيـق آلي

 . حوكمة الشركات
دراسة دور التنظيمات المهنية فى ضمان مستوى مقبول مـن الـتحفظ المحاسـبى               - ٥

 . بالقوائم المالية
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  قائمة المراجع
  : المراجع العربية :  أوالً
المنظور المعاصر للتحفظ المحاسـبى بـالتطبيق         " :)٢٠٠٨( ، مدثر طه   الخيربوأ - ١

ارة ،  "مـصرية   على الشركات المتداولة فى سـوق األسـهم ال         ة للتج ة العلمی المجل
 .٦٣-١.العدد األول، ص ص جامعة طنطا، -والتمویل، كلیة التجارة 

أثر هيكل رأس المال وأجـل الـديون علـى            " :)٢٠١١ (، إيهاب محمد   أبوخزانة - ٢
ة،  " التحفظ المحاسبى بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية     وم التجاری ة العل  ، مجل

  .١٠٧-٧٧. بورسعيد، العدد الثانى، المجلد الثالث، ص ص جامعة-كلية التجارة
الربط بين حوكمة تكنولوجيا المعلومـات       " : )٢٠٠٥(، أحمد عبدالسالم     أبوموسى - ٣

ة ،  "نموذج مقترح من سياق المحاسـبة اإلداريـة         : وتفعيل حوكمة الشركات   المجل
-٥٣.ى، ص ص، العدد الثـان  جامعة طنطا-العلمیة للتجارة والتمویل، كلیة التجارة

١١٨. 
دور المراجعة الداخليـة فـى دعـم حوكمـة           " :)٢٠١٣( تامر بركات    ، اــالسق - ٤

، ، رسالة ماجستير غير منشورة    " دراسة ميدانية  - مدخل إدارة المخاطر   –الشركات  
 كلیة العلوم اإلداریة، أكادیمیة السادات للعلوم اإلداریة

الشركات بإستخدام نظرية   تحليل ظاهرة حوكمة      " :)٢٠٠٥ (، على مجاهد   يدـالس - ٥
مؤتمر حوكمة الشركات وأبعادھا المحاسبیة واإلداریة واالقتصادیة، الجزء ،  "الوكالة

 .الثانى، كلیة التجارة، جامعة االسكندریة
تعزيز آليات حوكمة الشركات باسـتخدام       " : )٢٠٠٦ (، جودة عبدالرءوف   زغلول - ٦

، " دراسة ميدانيـة     –داء المتوازن   نظام األداء االستراتيجى للجيل الثالث لمقياس األ      
ارة  ة للتج ، ص  ، العدد الثانى  جامعة طنطا - ، كلية التجارة   والتمويلالمجلة العلمی

 .٦٢-١.ص
دراسة العالقة بين حوكمة الـشركات ودرجـة         " :)٢٠١١(، محمد أحمد     ينـشاه - ٧

 الماليـة  التحفظ المحاسبى فى القوائم المالية المنشورة بالتطبيق على سـوق االوراق     
ارة،  "المصرية صاد والتج ،  جامعة عين شمس - كلية التجارة   ، المجلة العلمیة لألقت

  .٤٧٧-٤٢٣ ، ص ص ، المجلد الثانى العدد الرابع
العالقة بين حوكمة الشركات وجودة األربـاح و     " :)٢٠١٠ (براهيمإ، رضا    صالح - ٨

ة ،   "أثرها على جودة التقارير المالية فى بيئـة االعمـال المـصرية            ة العلمی المجل
ا-للتجارة والتمویل، كلیة التجارة  ة طنط ، العدد الثانى، المجلـد الثـانى، ص    جامع

 .٤٣٢-٣٨٠.ص
أثر هيكل الملكية وخصائص مجلـس االدارة         " :)٢٠١٤ (، مجدى مليجى   ىـمليج - ٩

ة ،  "دليل مـن البيئـة المـصرية      : فى التقارير المالية  .على التحفظ المحاسبى   المجل
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