
   
   

     
 السادس والثالثون العدد -اإلصدار الرابع 

                                          م 2021 – تشرين األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 

 مؤشرات تقييم االداء المالي للمصارف السعودية" على "التحفظ المحاسبي وأثره

 تطبيقية" "دراسة تحليلية

 

 الباحث:إعداد 

 د. مزمل عوض طه أحمد 

 الطائف أستاذ المحاسبة المساعد، كلية إدارة األعمال ، جامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 السادس والثالثون العدد -اإلصدار الرابع 

                                          م 2021 – تشرين األول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

2 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :مخلص الدراسة

هدفت هذه الدراسة بصورة اساسية الى  قياس وتقييم أثر ممارسة  التحفظ المحاسبي على االداء المالي بإبعاده ) معدل العائد على 
االصول، العائد على حقوق الملكية والقيمة السوقية للسهم ( بالتطبيق على المصارف السعودية  من خالل القيام  بتحليل  التقارير 

المصارف السعودية مثلت مجتمع الدراسة  وقد استخدمت الدراسة نموذج القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  في قياس المالية لعينة من 
 التحفظ المحاسبي ، كما تم التركيز على النسب المالية في قياس ابعاد االداء المالي ، ووفقًا لنتائج التحليل ، توصلت الدراسة الى ان

صارف السعودية للم تحسين األداء الماليبممارسة  التحفظ المحاسبي في التقارير المالية يؤثر ايجابًا في   اهتمام المصارف السعودية
من خالل زيادة كل من معدل العائد على االصول ومعدل العائد على حقوق الملكية و القيمة السوقية للسهم في االسواق المالية، وبناء 

 ظعلى نتائج الدراسة  يوصي الباحث  بضرورة اهتمام المصارف السعودية بمراعاة متطلبات العمل المصرفي والالزمة  لممارسة التحف
 المحاسبي لضمان جودة التقارير المالية

التحفظ المحاسبي، االداء المالي، معدل العائد على االصول، معدل العائد على حقوق الملكية، القيمة السوقية  الكلمات المفتاحية:
 .للسهم

 أواًل: المنهجية العلمية للدراسة
 مقدمة:

الشركات نحو تبني التحفظ المحاسبي والتي يمكن تصنيفها إلى دوافع تعاقدية سواء هناك العديد من الدوافع التي تزيد من توجه إدارة 
كانت بين المالك واالدارة أو المالك والدائنون أو كانت دوافع خطر التقاضي الناجم عن عدم التماثل في المعلومات المحاسبية)علي، 

األمر الذي يحتم عليهم  2(2010صرفات االنتهازية لالدارة )عبيد،وبما أن المستثمرين هم اكثر الفئات تضررًا من الت 1(2017شحاتة:
مراقبة ومتابعة تصرفات اإلدارة وخاصة في إختيار السياسات المحاسبية البديلة، وهنا يظهر بضوح ضرورة تقييم االداء المالي للشركة 

 لمعرفة أثر تلك االختيارات وانعكاساتهاعلى االداء المالي.

 مشكلة الدراسة:

حيث يستند ذلك على ما اكدته بعض  3(2017هم التحفظ المحاسبي  في تعزيز قيمة المنشأة في المدى الطويل )عبدالزهرة :يس 
الدراسات التطبيقية أن التحفظ المحاسبي يقلل من مشكلة عدم التماثل في المعلومات المحاسبية مما يسهم في تخفيض تكلفة التمويل 

، ولطالما كانت هناك عالقة بين التحفظ المحاسبي  4(Lafond,Watts:2008لمعلومات )الناتجة عن انخفاض مخاطر نقص ا
                                                           

، أثر طبيعة الملكية والخصائص التشغيلية للشركات على مستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم  2017علي، عبدالوهاب نصر ، شحاتة، السيد شحاته. 1 
 3. ص 54. المجلد1المالية.مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية.كلية التجارة.جامعة االسكندرية .العدد 

. دور االستثمار المؤسسي في زيادة درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية المنشورة.مجلة العلوم االدارية. المملكة العربية 2010عبيد ،ابراهيم السيد .  2 
 38.ص20السعودية.العدد 

ادية تثمارية وتعزيز قيمة الشركة. مجلة الغرى للعلوم االقتصعبدالزهرة ،كرار سليم . ممارسات التحفظ المحاسبي وتأثيرها في تحسين كفاءة القرارات االس 3 
 375. ص3.2017. العدد 14واالدارية . المجلد 

4 Lafond,R and Watts, Ross L.2008, “The information role of conservatism,The Accuonting Review”, Vol83,No 2. 
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وتعظيم قيمة المنشأة  لذا فإن الفجوة البحثية تتضح من خالل  تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه عملية ممارسة  التحفظ المحاسبي 
)هل تتأثر مؤشرات االداء المالي نتيجة  التساؤل اآلتي: على مؤشرات قياس االداء المالي ، لذلك يتم صياغة مشكلة البحث في

 (في التقارير المالية اهتمام المصارف السعودية بممارسة  التحفظ المحاسبي 

 أهداف الدراسة:  

 تهدف هذه الدراسة الي تحقيق األهداف التالية: 
يهدف هذا البحث بشكل عام الى دراسة مستوى تأثير ممارسة المصارف السعودية   للتحفظ المحاسبي على مؤشرات االداء المالي 

  :من خالل األهداف الفرعية التاليةبإبعاده )العائد على االصول، العائد على حقوق الملكية والقيمة السوقية للسهم( ، و ذلك 

 تغيرات الدراسية مراجعة اإلطار المفاهيمي لم 
  التحديد الدقيق لمدى تأثير ممارسة التحفظ المحاسبي على مؤشرات االداء المالي )العائد على األصول، العائد على حقوق الملكية

  والقيمة السوقية للسهم( بالمصارف السعودية
  الداء المحاسبي تجاه مؤشرات قياس اتقديم مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تسهم في تحسين فعالية ممارسة التحفظ

 . المالي
  مؤشرات االداء المالي في المصارف تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات من خالل الدراسة التطبيقية لالرتقاء بقياس

 .  السعودية
 أهمية الدراسة:                                                                                 

 تنبع أهمية الدراسة الحالية  من الناحية العلمية والعملية من خالل دورها في االتي:

ني لمجاالت التحفظ المحاسبي  تساعد نتائج هذه الدراسة في  فتح آفاق ومجاالت الدراسة على المستوى االكاديمي والمه -
ومؤشرات االداء المالي بالقطاع المصرفي ، باعتبار أن هذه الموضوعات تتطلب التوسع العلمي  سواء من قبل الباحثين  أو 

 الكتاب األكاديميين . 
،  مع  رفي السعوديتركز هذه الدراسة  في البحث عن  أثر ممارسة التحفظ المحاسبي على مؤشرات االداء المالي بالقطاع المص -

اقتراح إطار يمكن من خالله  تحديد مدى اهمية  تفعيل هذه  الممارسة ،  وهذا  ما يمثل إضافة علمية في مجال البحث 
 المحاسبي  الحديث . 

قياس وتقييم  فعالية مؤشرات االداء المالي بالقطاع المصرفي السعودي  يعد مؤشرًا جيدًا لضمان االستمرارية ودعم القدرة التنافسية   -
 للمصارف ، 

جاه تمن المتوقع إسهام نتائج الدراسة الحالية  في بيان اهمية الدو الريادي للممارسة العملية للتحفظ المحاسبي بالقطاع المصرفي   -
 طلب  المزيد من الدراسة والبحث .قياس وتقييم مستوى فعالية مؤشرات االداء المالي ، لذا فان الموضوع  يعد ذا أهمية تت
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 الفرضية االساسية للدراسة: 

 من خالل تحديد األهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها تمت صياغة الفرضية الرئيسية االتية:

 (داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ المحاسبي و مؤشرات  االداء المالي)يوجد تأثير معنوي ذو  
 والتي تختبر من خالل الفرضيات الفرعية التالية:

يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ المحاسبي   : )الفرضية الفرعية  األولي -
 كأحد مؤشرات  االداء المالي ( .  معدل العائد على األصولو  

 ي بودية  بممارسة  التحفظ المحاسيوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السع ) الفرضية الثانية: -
 (كأحد مؤشرات  االداء المالي   معدل العائد على حقوق الملكيةتحسين  و 

القيمة و يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ المحاسبي   ) الفرضية الثالثة: -
 (كأحد مؤشرات  االداء المالي    السوقية للسهم

 
 الدراسة( نموذج 1شكل رقم )
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 منهجية الدراسة:

 االطالع وتحليل األدبيات السابقة ذات العالقة بمتغيراتتحقيقًا لهدف الدراسة يقوم الباحث باستخدام المنهج االستقرائي من خالل 
الدراسة بغرض االستفادة من االسهامات العلمية لتلك الدراسات كما يستخدم المنهج االستنباطي الستكشاف أثر التحفظ المحاسبي على 

 خالل الدراسة التطبيقية. ابعاد تقييم االداء المالي للمصارف السعودية ومن ثم صياغة فرضيات الدراسة واختبارها من

 حدود الدراسة:

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالحدود االتية:

 م2019وحتى 2010الحدود الزمنية : تغطي الدراسة الفترة من  -
 الحدود المكانية : تقتصر الدراسة على المملكة العربية السعودية. -
 المدرجة بسوق المال السعودي.الحدود المؤسسية: تقتصر الدراسة على المصارف السعودية  -
مؤشرات  الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة على دراسة أثر التحفظ المحاسبي على مؤشرات تقييم االداء المالي باالقتصار على -

 تقييم االداء المالي )معدل العائد على االصول، معدل العائد على حقوق الملكية ،القيمة السوقية للسهم(.

                                                                          :   خطة الدراسة 
 لتحقيق أهداف هذه الدراسة فقد قام الباحث بتقسيمها الى المباحث اآلتية : 

  المنهجية العلمية للدراسةأواًل :   -
 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة. -
 ثالثًا:  : االطار المفاهيمي  لمتغيرات الدراسة والعالقة بينهما .   -
 رابعًا : البحث الميداني .  -
 خامسًا : النتائج والتوصيات -

 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات الدراسة
:(دراسةسعت   Chi et al, 2009 بشكل أساسي إلى بحث طبيعة العالقة بين التحفظ المحاسبي وحوكمة  الشركات، وقد   (5)

حددت الدراسة وناقشت وجود منظورين حول هذه العالقة ، األول: هو أنه يزداد الطلب على التحفظ المحاسبي في المواقف التي تكون 
يدة تؤدي إلى وجود إشراف أفضل على اإلدارة ، أوضحت نتائج  فيها مشكلة الوكالة مرتفعة  أما المنظور اآلخر يعد أن الحوكمة الج

الدراسة  أن المنشآت التي تكون لديها هياكل حوكمة ضعيفة تتجه لتكون أكثر تحفظًا في تقاريرها المالية. في ذات السياق فقد هدفت 
دراسة:الزمر)2011()6: الى تقييم قياس مستويات التحفظ المحاسبي في القوائم المالية ارتباطًا بمدى قوة أو ضعف آليات حوكمة 

الشركات ، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أكدت وجود عالقة معنوية ذات داللةإحصائية بين نسبة االعضاء المستقلين في 
مستويات التحفظ مجلس االدارة ومستويات التحفظ المحاسبي.ووجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين نسبة االستثمار المؤسسي و 

                                                           
(5) Chi , W., et al :2009," What Effects Accounting Conservatism : A Corporate Governance Perspective ", Journal Of 

Contemporary Accounting and Economics, vol.5,PP47-59 . 
لمساهمة ا . تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستويات التحفظ المحاسبي في التقارير المالية : )دراسة تطبيقية على الشركات2011الزمر،عماد سعيد . (6)

 . 181-151، السنة األولى . العدد األول . كلية التجارة .جامعة القاهرة . ص ص  . مجلة المحاسبة المصريةالسعودية( 
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دراسة:المحاسبي.أما  2011) )Ahmed,s فقد هدفت إلى التعرف على العالقة بين درجة التحفظ المحاسبي ومستوى جودة : 7) 
األرباح في الشركات المساهمة ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود عالقة إيجابية بين درجة التحفظ المحاسبي 

وتحسين جودة األرباح كما ان ارتفاع مستوى التحفظ المحاسبي يساهم في تعزيز مصداقية القوائم المالية. وقد سعى النعاس،)2012( 
: في دراسته إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها دراسة مدى تأثير خصائص منشآت األعمال في الواقع العملي على توجيه 8)

توصلت الدراسة إلى انه تؤثر خصائص منشآت األعمال تأثيرًا إيجابيًا على توجه اإلدارة نحو تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة ،
:  تحقيق العديد من األهداف أهمها 9المنشآت نحو تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة. وقد حاولت دراسة: نشأت )2012()

وده كظاهرة عالمية توصلت الدراسة إلى أنه يمكن دراسة وتحديد العوامل التي ساهمت في نشوء وتطور التحفظ المحاسبي واستمرار وج
تمييز محددات التحفظ المحاسبي إلى محددات داخلية وأخرى خارجية . أما دراسة: محسن،)2013م()10(: فقد هدفت إلى قياس درجة 

التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة السعودية ودراسة أثر مجموعة من العوامل على مدى تطبيق الشركات المساهمة لهذا القيد 
 المحاسبي ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها : قلة درجة التحفظ المحاسبي الذي تنتهجها الشركات السعودية المساهمة

.كذلك عدم وجود أثر جوهري لعوامل حجم المنشأة وطبيعة الصناعة وحجم المديونية على درجة التحفظ المحاسبي المتبعة.. دراسة 
:أبوالفضل )2015 ( )11:هدفت الي معرفة مدي تطبيق مبادئ حوكمة بازل في البنوك السعودية , وقياس عالقة االرتباط بين مبادئ 

فظ المحاسبي ,توصلت الدراسة الى العديد من النتائج من أهمها:ان البنوك السعودية تلتزم بتطبيق مبادئ حوكمة بازل ومستويات التح
حوكمة بازل ، كما توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بين تطبيق البنوك السعودية لمبادئ حوكمة بازل ومستوي تطبيق التحفظ 
سعت للتعر ف على أثر عمليات االندماج التي تحدث في أداء الشركات المصرفية الخاصة  12 المحاسبي. دراسة الربيعي )2005(
من النواحي التشغيلية واالستثمارية والتمويلية والمديونية وانعكاس ذلك على االوضاع المالية لتلك الشركات،حيث بينت نتائج الدراسة 
 حاولت بيان أهمية تقارير االستدامة 13اثرًا ايجابيًا في معدل دوران االصول ونسبة االئتمان الى الموجودات. دراسة السيد )2014(

في تقييم كفاءة أداء الشركات الصناعية المساهمة االردنية من وجهة نظر مدققي الحسابات حيث كان من أهم استنتاجات الدراسة عدم 
المام الشركات المساهمة الصناعية االردنية بأهمية وجود تقارير االستدامة ليكون من ضمن التقارير السنوية. دراسة نعمة 

 هدفت الدراسة الى تقويم أداء الشركات العامة من خالل قياس اتجاه االداء لعدد من االنشطة الخاصة بالشركة باستخدام 14)2001(

                                                           
(7) Ahmed , S.(2011). Accounting Conservatism and Quality Of Measuring Earnings: On Applied Study Of Bahraini 

Corporations . Arab Journal Of Administration , Vol.31,No.2. 
. إنعكاسات استخدام السياسات المحاسبية المتحفظة على أداء السهم : تحليل متعدد المتغيرات من منظور قواعد حوكمة 2012النعاس ، فيروز عبد الرحيم ، (8

 . 238- 6. جامعة القاهرة . سبتمبر. ص ص  الشركات . رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة )غير منشورة( . كلية التجارة
. محددات التحفظ المحاسبي وأثره على جودة المعلومات المحاسبية . رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور الفلسفة في 2012نشأت ،أسماء قحطان محمد . (9

 المحاسبة )غير منشورة( .كلية التجارة . جامعة طنطا .
قياس درجة التحفظ المحاسبي في الشركات المساهمة السعودية"دراسة تطبيقية . رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  .2013محسن، دينا يحي ،  (10)

 المحاسبة . كلية االقتصاد واإلدارة . جامعة الملك عبد العزيز . يونيو.
نوك دراسة تطبيقية علي الب –." اثر تطبيق مبادئ حوكمة بازل علي مستوي التحفظ المحاسبي في التقارير المالية 2015أبو الفضل ،عبد العال مصطفي,  11

 السعودية . مجلة الفكر المحاسبي , العدد الثالث . كلية التجارة . جامعة عين شمس. إكتوبر.
 .10ثر االندماج على الشركات المصرفية الخاصة . مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة . العدد . أ 2005الربيعي ، جبار جاسم،  ) 12
 .98. تقارير االستدامة وأهميتها في تقيم كفاءة الشركات الصناعية األردنية.  مجلة االدارة واالقتصاد .العدد 2014السيد، أسامة عبدالمنعم علي،  ) 13(

 . تقويم أداء الشركات باستخدام النسب المالية.مجلة تكريت للعلوم االدارية. واالقتصادية،كلية االدارة واالقتصاد. جامعة تكريت.2001ح ،نعمة ،عماد صال  14
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 1النسب المالية،توصلت الدراسة الى عدد من النتائج التي تم اشتقاقها من تطبيق النسب المالية. دراسة عبدالرحمن ،عمر)2016(5
أستهدفت الدراسة التعرف على مفهوم ودوافع وأساليب ممارسة إدارة األرباح وتأثيرها على تقويم األداء المالي بالتطبيق على المصارف 

السودانية بسوق الخرطوم لألوراق المالية ،أظهرت النتائج ممارسة المصارف إلدارة االرباح مما أثر بشكل طردي على تقويم االداء 
الي .الم  

 ثالثًا: اإلطار المفاهيمي لمتغيرات الدراسة
مفهوم التحفظ المحاسبي:   

يشير مفهوم التحفظ المحاسبي الى أنه معيار لالختيار بين المبادئ المحاسبية التي تقود إلى تقليل األرباح التراكمية المقرر 
عنها من خالل االعتراف المتأخر باإليرادات واالعتراف الفوري بالنفقات وتقييم األصول بأقل القيم وتقييم اإللتزامات بأعلى 
6)( 2014القيم,)عبيد: 1 اإلعتراف بالخسائر المتوقعة دون األرباح المتوقعة، واالعتراف بالقيم الدنيا لألصول ، حيث  ما عرف بأنهك 

7)(2011)حمدان: ينطوي التحفظ المحاسبي على استخدام المعايير األشد صرامة عن االعتراف باألرباح 1 .كما يعرف أيضا بأنه (
عتراف باألخبار الجيدة مقارنة بدرجة التحقق المطلوبة لالعتراف باألخبار السيئة طلب المحاسبين لدرجة عالية من التحقق لكي يتم اال

8)(2012بالقوائم المالية والتي ينتج عنها تخفيض قيمة صافي األصول )أبوجبل: 1 ) .  
 أهمية التحفظ المحاسبي:

التقارير المالية لدى المساهمين يعزز من جودة ومصداقية ( 19)( 2013تنبع أهمية التحفظ المحاسبي في أنه )الشرقاوي:
والمستثمرين. ويساعد في خدمة العديد من األغراض حيث يزيد من كفاءة المعلومات المحاسبية الواردة بالعقود، يتناسب مع قوانين 

ف الضرائب واإلستثمارات، حيث أن استخدامه ألغراض ضريبية يعتبر وسيلة للحد من الدخل الخاضع للضريبة بتأخير االعترا
باإليرادات، وتسريع االعتراف بالنفقات. كما يعمل التحفظ المحاسبي على خفض عمليات التقاضي التي يتعرض لها مراقب الحسابات 

من جانب حملة األسهم. ويمكن التحفظ المحاسبي من اإلفصاح عن األخبار السيئة في التوقيت المناسب مما ينبه المساهمين 
يق ضغوط السلطة والسياسة لدى الشركات الكبرى. وتحديد بيان مستوى السياسات المحاسبية التي والمستثمرين.والمساهمة في تحق

2013تستخدمها المنشأة في التحفظ المحاسبي )عبدالملك: . يحمي مصالح حملة األسهم من اإلدارة التي قد تميل إلى اعتماد 20))) 
ع منها إلى اإلدارة وكذلك حماية مصالح أصحاب الديون من خالل عدم السياسات المتفائلة التي تسهم في تضخيم األرباح التي يوز 

                                                           
صادية. عمادة البحث . أثر ممارسة إدارة األرباح على تقويم األداء المالي .مجلة العلوم االقت2016عبدالرحمن ،عبدهللا عبدالرحمن، أحمد ،عمر محمد الحسن ، 15

 . 2. العدد17العلمي. جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا. المجلد 
( عبيد، يحي حسين ،واخرون :2014. التعارض بين التحفظ المحاسبي وحياد المعلومات في ضوء اإلطار الفكري المشترك .  المجلة المصرية للدراسات 16)

دد الثاني . كلية التجارة . جامعة المنصورة . ص. المجلد الثامن والثالثون . الع التجارية 267. 
دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة  -. أثر التحفظ المحاسبي في تحسين جودة التقارير المالية2011حمدان، عالم محمد موسى : (17)

 .415. الجامعة األردنية . ص 2. العدد 38. المجلد مجلة دراسات العلوم اإلدارية األردنية . 
. العالقة بين العوامل المؤثرة في استقالل مراقب الحسابات وممارسات التحفظ المحاسبي في  القوائم المالية المنشورة 2012أبو جبل ، نجوى محمود أحمد : (18)

 . 176. يوليو. ص 2. العدد 49اإلسكندرية . المجلد  . كلية التجارة . جامعةكلية التجارة للبحوث العلميةللشركات المساهمة السعودية . مجلة 
. إطار مقترح لتفعيل دور مراقبي الحسابات في مجال التحفظ المحاسبي في ضوء معايير التقارير الدولية 2013( الشرقاوي ، منى حسن أبو المعاطى:19)

IFRS 1103ــــــ  1102. المجلد الثالث . العدد األول . كلية التجارة . جامعة عين شمس . ص ص  . المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. 
.أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة التحفظ المحاسبي في القوائم المالية المنشورة للشركات المسجلة بسوق المال  2013عبد الملك ،  أحمد رجب: (20)

 .7عدد األول . كلية التجارة . جامعة عين شمس. ص. ال مجلة الفكر المحاسبيالمصري . 
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توزيع مكاسب غير محققة على حملة األسهم.المساهمة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وكذلك جودة  أرقام الربح المحاسبية، 
من موثوقية المعلومات المحاسبية  حيث أن تبني فلسفة التحفظ يساعدها في تقليل السلوك اإلنتهازي لإلدارة ومن ثم يزيد

)(2011)الرشيدي: 21 ).  
 أهداف التحفظ المحاسبي: 

 :(22)(Wayne:2006)تتمثل أهم أهداف التحفظ المحاسبي في األتي
 إظهار االرباح االقتصادية الحقيقية للشركة في التقارير المحاسبية.  -
 تحقيق أقصى قدر من المنافع الصافية للتقارير المالية بأقل تكلفة.  -
 تمكين مستخدمي المعلومات المالية من المعلومات غير متماثلة الطلب.  -
 الحصول على معلومات حول المكاسب والخسائر التي تحتويها التقارير المالية.   -
 ديم السنوات.يعد التحفظ المحاسبي من سياسات الممارسة المحاسبية منذ ق -
 نجد أن التحفظ المحاسبي هو المبدأ األكثر نفوذًا عند إجراء عمليات التقييم المحاسبية. -
 يعتبر التحفظ المحاسبي من السمات األساسية للتقارير المالية.  -
 يعطي التحفظ المحاسبي الطمأنينة لحملة السندات والمساهمين في مدى صحة تكلفة ديون الشركات. -
 لمحاسبي موثوقية البيانات المحاسبية الواردة بالقوائم المالية.يدعم التحفظ ا -
  مزايا التحفظ المحاسبي: 

)تمكن اعتماد استراتيجية التحفظ المحاسبي إدارة الوحدات االقتصادية إلى تحقيق عدد من المزايا لعل أهمها  (23: 
ع وكمة الشركات مثل "حوافز اإلدارة " وعقود الشركات متمثل استراتيجية التحفظ المحاسبي جزء من التكنولوجيا المستخدمة في ح .1

 األطراف الخارجية مثل عقود الدين.
 المراقبة األفضل على اإلدارة العليا .  .2
في  – خاصة الخسائر –تخفيض مشكلة التخلخل األخالقي الناتجة عن المعلومات غير المتماثلة وتوفير المعلومات المحاسبية  .3

 مها في التعاقد بين األطراف المختلفة.التوقيت المناسب الستخدا
 الحد من المخاطر الناجمة عن فضائح "إفالس" الشركات ألن التحقق بالنسبة لألرباح هو حجر األساس في المحاسبة المتحفظة . .4

 م للشركة.ييوفر التحفظ المحاسبي إلزامًا تعاقديًا لألطراف باألخبار السيئة في الوقت المناسب مما يساعد على التقييم السل  .5
 .24))(2014أداء دورًا محددًا في تخفيض تكاليف الوكالة وتخفيض تكاليف الدين للشركة )عبدالوهاب: .6

                                                           
.تقييم التحفظ من منظور المستخدم . المجلة العلمية للبحوث التجارية المعاصرة . المجلد الحادي والعشرون . العدد 2011الرشيدي ، ممدوح صادق محمد : (21)

 .38الثاني . كلية التجارة . جامعة سوهاج . ص
 (22) )Wayne Guay and Robert Verrocchio:2006.Discussion of an economic framework for Conservative accounting and 

Bushman and Piotroski , http ://ssrn .com , 1 March. 
 .590المرجع السابق ، ص  (23 )
المحاسبي والمردود على جودة المعلومات المحاسبية. المجلة المصرية . أثر المخاطر السياسية على تشكيل درجة التحفظ 2014:عبد الوهاب ، وائل محمد  (24)

 .103 -102للدراسات التجارة . المجلد الثامن والثالثون . العدد الثاني . كلية التجارة . جامعة المنصورة . ص ص
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 . 25))( 2014وإلتزاماتها،وهو أداة مناسبة لمواجهة حالة عدم التأكد التي تواجه المحاسبين )اقبال ،النجاح: .7
من شأن استخدام التحفظ المحاسبي أن يؤدي إلى تجنب المحاسبين مخاطر نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد عدم   .8

 صحتها، ومخاطر عدم نشر معلومات محاسبية قد يثبت فيما بعد أنها معلومات صحيحة.
 العالقة بين ممارسة التحفظ المحاسبي ومؤشرات  االداء المالي:

ء المالي الى قدرة الشركة على االستغالل االمثل للموارد المتاحة في التوظيف واالستخدام االمثل لها في االمد يشير مفهوم االدا
كما يشير الى تعظيم النتائج في االجل الطويل من خالل تحسينات  26(.2006القصير والمتوسط من تحقيق الثروة )الياس،قرشي:

( 28)( Lucy, David:2014:)دراسةوقد توصلت دراسة  37لذي يمكن من تحقيق الثروة.المردودات وتقليل التكاليف بصفة مستمرة وا
 . وتعتمد عملية قياس االداء المالي على مؤشرات متعددة لقياس أن للتحفظ المحاسبي تأثير على استمرار األرباح وتقييم األسهمالى 

االداء المالي حيث يمكن قياسه عن طريق النسب المالية او عن طريق التحليل العمودي واالفقي لعناصر القوائم المالية او عن طريق 
ية وبما انه توجد العديد من النسب المالية مصادر واستخدامات األموال ولعل أشهر تلك الطرق في التطبيق العملي هي النسب المال

 سيقتصر الباحث على استخدام ثالث نسب الغراض دراسته وهي:

العائد على األصول : وهو مؤشر يهتم بقياس مدي استغالل االصول في توليد االرباح للشركة حيث يعتبر العائد على األصول   -1
 المعادلة:.ويتم من خالل 30(2020مدي وباسل:مؤشرأ لمدى ربحية الشركة بالنسبة لمجموع األصول .)ح

 العائد على االصول = صافي الربح بعد الضريبة / اجمالي االصول

العائد على حقوق الملكية: يقصد بهذا المؤشر مقدار العوائد التي يحصل عليها المالك من االرباح المحققة ،ويتم حسابه من  -2
 30(2018خالل المعادلة االتية: )العامري ودهيرب:

 العائد على حقوق الملكية = صافي الربح بعد الضريبة / اجمالي حقوق الملكية

                                                           
دراسة في الشركات الصناعية المساهمة األردنية . مجلة  –. أثر األزمات المالية على دعم سياسة التحفظ المحاسبي 2014اقبال ،عمر ، النجاح، مأمون: (25)

 .902ص جامعة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانية . المجلد الثامن والثالثون . العدد الرابع . كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. جامعة جرش .
  40،دار وائل للنشر والتوزيع،االردن. ص. التسيير المالي"االدارة المالية "2006الياس ، سامي و يوسف،القريشي :  26
 45،االردن. ص1. االداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات:دار حامد للنشر والتوزيع ط2010محمود الخطيب : 27

 (28) Lucy Huajing Chen, David M. Folsom, Won Sun Paek , and Heibato llah    

      Sami:2014 Accounting  Conservatism  , Earnings Persistence ,  and Pricing   

      Multiples On Earnings , Accounting Horizons , Vol.28, No.2, American    

      Accounting Association, PP233-260.   
بورصة فلسطين. مجلة الجامعة االسالمية للدراسات . أثر هيكل الملكية على أداء الشركات المدرجة في  2020زغرب ،حمدي شحدة و مسمح ،باسل أمين: 29

 .10االقتصادية واالدارية. الجامعة االسالمية بغزة. ص 
.االفصاح االختياري عن خدمات التأمين وأثره  على اداء الشركات. مجلة دراسات محاسبية  2018العامري، زينب صادق ابراهيم و دهيرب،محمد سمير: 30

 208. ص 3. الفصل 44. العدد13ومالية . المجلد
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القيمة السوقية للسهم: ويقصد بها سعر السهم باألسواق جراء عملية العرض والطلب في سوق المال إذ ان الزيادة في ربحية السهم  -3
السوقية للسهم من خالل المعادلة االتية: )العامري  يؤدي الى زيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين حيث يمكن قياس القيمة

 31(2018ودهيرب:

 القيمة السوقية للسهم = صافي الربح المحقق/ عدد األسهم

 رابعًا: الدراسة الميدانية ودراسة الفرضيات

  مجتمع الدراسة الميدانية: 
 :مقدمة  

 Statistical Package forاإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةتم في هذا الجزء تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة 
Social Sciences)(SPSS هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر إستراتيجية التخفظ المحاسبي على األداء المالي بالمصارف ،))

سئلة ة عن أالسعودية باستخدام نموذج االنحدار الخطي ، حيث تم عرض النتائج التى كشفت عنها الدراسة  فى سياق االجاب
 الدراسة وفرضياتها .

 متغيرات النموذج:
يشتمل النموذج على المتغير التابع )األداء المالي(  وهو متغير له  ثالثة ابعاد ، )معدل العائد على األصول ، معدل 

السعودية  مالي للمصارفالعائد على حقوق الملكية ، القيمة السوقية للسهم( وقد تم استخدام النسب المالية كأداة لتقييم األداء ال
عينة الدراسة وفي هذه الحالة يسمى االنحدار البسيط، ويشتمل على متغير مستقل واحد وهو التحفظ المحاسبي وقد استخدم 

 . 32( 2017علي ، شحاته:الباحث نموذج التكلفة السوقية الى الدفترية لقياسه )
 تحليل االنحدار الخطي البسيط:

العالقة بين متغيرين ، وفي كثير من الدراسات تكون العالقة بين أكثرمن متغيرين هي عالقة اعتماد )انحدار( يعتبر مقياس لنوعية 
ويعتبر االنحدار الخطي البسيط من األساليب اإلحصائية التي تستخدم في قياس العالقة بين متغيرين على هيئة عالقة دالة، يسمى 

 ي تغير المتغير التابع  واآلخر متغير تابع.أحد المتغيرات متغير مستقل وهو المتسبب ف
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المرجع السابق   31
شحاتة، السيد شحاته،أثر طبيعة الملكية والخصائص التشغيلية للشركات على مستوى التحفظ المحاسبي بالقوائم المالية.مجلة  2017علي، عبدالوهاب نصر ،  32

 7. ص 54. المجلد1كلية التجارة للبحوث العلمية.كلية التجارة.جامعة االسكندرية .العدد 
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  :بالمصارف السعودية / الفرضية األساسية للدراسة: قياس العالقة بين  التحفظ المحاسبي ومؤشرات  األداء المالي1
 (:مؤشرات  االداء الماليكأحد معدل العائد على االصول و  التحفظ المحاسبي. تحليل االنحدار بين 1/1

 (2رقم )جدول 
 معدل العائد على االصولعلى التحفظ المحاسبي نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس اثر 

 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار ) معامالت االنحدار 

0B̂ 0.008 3.400 0.001 معنوية 
1B̂ 0.007 4.205 0.000 معنوية 

Rمعامل االرتباط )

) 
.519a 

 

2Rمعامل التحديد )

) 
0.269 

 

 17.680 (Fأختيار  )
 النموذج معنوي 

Sig)) .000b 
ŷ =(0.008)+ .007X 

 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 
 (2)يتضح من الجدول رقم 

أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي بين التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل ومعدل العائد على االصول كمتغير تابع، وذلك  .1
 (.0.519من خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )

 ( في%30هذه القيمة تدل على ان التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل يساهم بـ )(، 2R( )0.269.بلغت قيمة معامل التحديد )2
 العائدات على االصول )المتغير التابع(.

( وهي 17.680)F) . بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد ان نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )3
 (.0.000دالة عن مستوى داللة )

( وهي قيمة معدل العائد على االصول عندما تكون قيمة التحفظ المحاسبي مساوية 0.008ان ثابت نموذج االنحدار تساوي ) .نجد4
 للصفر)انعدام التحفظ المحاسبي(.

( وهي اقل من القيمة العرفية 0.000( وقيمتها المصاحبة تساوي )0.007في حين نجد قيمة معلمة التحفظ المحاسبي تساوي ) -
 ( وهذا يعني وجودعالقة دالة احصائيًا بين التحفظ المحاسبي  و معدل العائدات على االصول0.05)

ة  بين يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائي ) مما تقدم يستنتج  الباحث أن فرضية الدراسة الفرعية االولى والتي نصت على أن على :
 .قتقد تحق سبي  و  معدل العائد على األصول  كأحد مؤشرات  االداء المالي ( اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ المحا
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  (:مؤشرات  االداء الماليكأحد معدل العائد على حقوق الملكية والتحفظ المحاسبي . تحليل االنحدار بين 1/2
 ( 3جدول رقم )                                             

 التحفظ المحاسبي على معدل العائد على حقوق الملكيةنتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس اثر 

معامالت  
القيمة  (tأختبار ) االنحدار

 التفسير ((Sigاالحتمالية

0B̂ 0.055 3.824 0.000 معنوية 
1B̂ 0.054 4.800 0.000 معنوية 

  570a. (Rمعامل االرتباط )
  0.324 (2Rمعامل التحديد )

  23.043 (Fأختيار  )
Sig)) .000b  النموذج معنوي 

1=(0.055) + .054X ŷ 
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

  (3)يتضح من الجدول رقم 
أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي بين التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل ومعدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع،  .1

 (.0.570وذلك من خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )
(  في %32(، هذه القيمة تدل على ان التحفظ المحاسبي كمتغير مستقل يساهم بـ )0.324)( 2R.بلغت قيمة معامل التحديد )2

 العائد على حقوق الملكية )المتغير التابع(. معدل
( وهي 23.043)F) . بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد ان نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )3

 (.0.000اللة )دالة عن مستوى د
( وهي قيمة معدل العائد على حقوق الملكية عندما يكون التحفظ المحاسبي مساوية 0.055.نجد ان ثابت نموذج االنحدار تساوي )4

 للصفر)انعدام التحفظ المحاسبي(.
القيمة العرفية ( وهي اقل من 0.000( وقيمتها المصاحبة تساوي )0.054في حين نجد قيمة معلمة التحفظ المحاسبي تساوي ) -
 ( وهذا يعني وجودعالقة دالة احصائيًا بين التحفظ المحاسبي و معدل العائد على حقوق الملكية 0.05)

مما تقدم يستنتج  الباحث أن فرضية الدراسة الفرعية  الثانية والتي نصت على أن: " ) يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين 
د قارسة  التحفظ المحاسبي  و  معدل العائد على حقوق الملكية  كأحد مؤشرات  االداء المالي ( اهتمام  المصارف السعودية  بمم

  تحققت
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 (:  مؤشرات  االداء الماليكأحد  التحفظ المحاسبي و القيمة السوقية للسهم. تحليل االنحدار بين 1/3
 ( 4جدول رقم )                                                   

 التحفظ المحاسبي واثره على القيمة السوقية للسهمنتائج االنحدار الخطي البسيط لقياس 
معامالت  

 االنحدار
 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tأختبار )

0B̂ 0.865 2.053 0.046 معنوية 
1B̂ 1.152 3.489 0.001 معنوية 

  450a. (Rمعامل االرتباط )
  0.202 (2Rمعامل التحديد )

  12.173 (Fأختيار  )
 النموذج معنوي  001b. النموذج معنوي 

1=(0.865)+ 1.152X ŷ 
 م2021المصدر: إعداد الباحث من الدراسة الميدانية، 

  (4)يتضح من الجدول رقم 
ر تابع، وذلك من كمتغي القيمة السوقية للسهم كمتغير مستقل و التحفظ المحاسبي أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي بين  .1

 (.0.450خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )
القيمة (  في %20كمتغير مستقل يساهم بـ )التحفظ المحاسبي(، هذه القيمة تدل على ان 2R( )0.202.بلغت قيمة معامل التحديد )2

 )المتغير التابع(. السوقية للسهم
( وهي 12.173)F) . بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد ان نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي حيث بلغت قيمة أختبار )3

 (.0.000دالة عن مستوى داللة )
مساوية التحفظ المحاسبي عندما يكون  القيمة السوقية للسهم( وهي قيمة 0.865.نجد ان ثابت نموذج االنحدار تساوي )4

 (. التحفظ المحاسبيللصفر)انعدام 
 ( وهي اقل من القيمة العرفية0.000( وقيمتها المصاحبة تساوي )1.152تساوي )التحفظ المحاسبي في حين نجد قيمة معلمة  -
 التحفظ المحاسبي و القيمة السوقية للسهم( وهذا يعني وجودعالقة دالة احصائيًا بين 0.05)

ين يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  ب ) " مما تقدم يستنتج  الباحث أن فرضية الدراسة الفرعية  الثالثة والتي نصت على أن:
  تحققت قدكأحد مؤشرات  االداء المالي (    القيمة السوقية للسهماهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ المحاسبي 
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 / معامل االرتباط االبسيط لقياس العالقة بين )التحفظ المحاسبي( و )مؤشرات قياس   األداء المالي(2
 (5جدول رقم )

 لقياس العالقة بين )التحفظ المحاسبي( و )مؤشرات قياس  األداء المالي(معامل االرتباط 

 المستقل: المتغير ابعاد األداء المالي   االمتغيرات التابعة:
 التحفظ المحاسبي

 االستنتاج

 معدل العائد على االصول
 **519. ارتباط بيرسون 

 0.000 القيمة المعنوية ارتباط معنوي 
 50 حجم العينة

معدل العائد على حقوق 
 الملكية

 **570. ارتباط بيرسون 
 0.000 القيمة المعنوية ارتباط معنوي 

 50 حجم العينة

 القيمة السوقية للسهم
 **450. ارتباط بيرسون 

 0.001 القيمة المعنوية ارتباط معنوي 
 50 حجم العينة

 م2021المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
( و من خالل ابعاد األداء المالي( و )التحفظ المحاسبيبين ) عالية إحصائية داللة بين ذات وجود عالقة نالحظ أعاله  الجدولمن 

( 0.000قيمة معامالت االرتباط و مستوى المعنوية للعالقات الثنائية بين المتغير المستقل وابعاد المتغير التابع التي جميعها تساوي  )
 ( . 0.05وهي اقل من القيمة العرفية )

توجد عالقة بين التحفظ المحاسبي و ابعاد األداء  " سة الفرعية  والتي نصت على أن:مما تقدم يستنتج  الباحث أن فرضية الدرا
 المالي قد تحققت

 خامسًا: نتائج  وتوصيات الدراسة:
 توصلت الدراسة ومن خالل الجانب النظري والعملي الى النتائج االتية:

 أواًل: النتائج:
 الباحث إلي النتائج التالية:من خالل اإلطار النظري و الميداني للبحث توصل 

التحفظ المحاسبي معيار لالختيار من  بين المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عامًا من خالل االعتراف المتأخر باإليرادات والفوري  .1
ي التقارير فبالنفقات، و اعطاء قيم أقل لألصول وأعلى لاللتزامات وذلك كرد فعل إلظهار االرباح االقتصادية الحقيقية للشركة 

 المحاسبية.
االداء المالي يكمن في قدرة الشركة على االستغالل االمثل للموارد المتاحة في التوظيف واالستخدام االمثل لها في االمد القصير  .2

 والمتوسط من تحقيق الثروة
 وليد االرباح للشركةمعدل العائد على األصول كمؤشر لتقييم االداء المالي عبارة عن بقياس مدي استغالل االصول في ت .3
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معدل العائد على حقوق الملكية كمؤشر لتقييم االداء المالي عبارة عن مقدار العوائد التي يحصل عليها المالك من االرباح  .4
 المحققة

 مؤشر القيمة االسمية ويقصد بها سعر السهم باألسواق المالية جراء عملية العرض والطلب من قبل المستثمرين. .5
حث الميداني  وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ أظهرت نتائج الب .6

 المحاسبي  و  معدل العائد على األصول  
أظهرت نتائج البحث الميداني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ  .7

 ل العائد على حقوق الملكيةالمحاسبي  و  معد
أظهرت نتائج البحث الميداني وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية  بين اهتمام  المصارف السعودية  بممارسة  التحفظ  .8

 والقيمة السوقية للسهماسبي و المح
 ثانيًا: التوصيات

م الباحثان التوصيات التالية:  بناًء علي نتائج البحث ُيقد ِّ
 مراعاة القيود والضوابط المحاسبية التي تحدد مدى الحاجة الى ممارسة التحفظ المحاسبي في معلومات التقارير المالية.   -
إعادة النظر في عملية االختيار االداري للسياسات المحاسبية البديلة تجاه  قياس  وتقييم مؤشرات االداء المالي بالمصارف  -

 دة  في معلومات التقارير المالية  السعودية إلضفاء المزيد من الجو 
ية البيانات دعم موثوقلممارسة سياسات  التحفظ المحاسبي  توجيه عناية معدي التقارير المالية الى أن من ضمن الدوافع  االساسية  -

  تحقيق مصالح االطراف ذات المصلحة.المالية . و 
نفوذًا عند  المصرفي باعتباره المبدأ األكثر مؤشرات االداء المالي ابعادتبني وتقنين استراتيجية التحفظ المحاسبي  عند تقييم   -

 .إجراء عمليات التقييم المحاسبي المختلفة
توصيات بأبحاث أخري: من خالل استعراض الباحث لموضوع البحث الحالي اتضح أن هناك حاجة ماسة لمزيد من البحث   -

مستوى جودة   في تحسين سياسات  التحفظ المحاسبي   ية  لتفعيل استراتيجية والدراسة  فيما يتعلق بمدي حاجة األعمال السعود
 المالية معلومات التقارير
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 :قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية:

. أثر طبيعة الملكية والخصائص التشغيلية للشركات على مستوى التحفظ 2017علي، عبدالوهاب نصر ، شحاتة، السيد شحاته: 
 . 54. المجلد1المحاسبي بالقوائم المالية. مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية.كلية التجارة.جامعة االسكندرية .العدد 
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. تأثير جودة آليات حوكمة الشركات في مستويات التحفظ المحاسبي في التقارير المالية : )دراسة تطبيقية 2011الزمر،عماد سعيد :
 لية التجارة .جامعة القاهرة . على الشركات المساهمة السعودية( . مجلة المحاسبة المصرية ، السنة األولى . العدد األول . ك

. إنعكاسات استخدام السياسات المحاسبية المتحفظة على أداء السهم : تحليل متعدد المتغيرات من  2012النعاس ، فيروز عبد الرحيم:
اهرة . ة القمنظور قواعد حوكمة الشركات . رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في المحاسبة )غير منشورة( . كلية التجارة . جامع

 سبتمبر. 
. محددات التحفظ المحاسبي وأثره على جودة المعلومات المحاسبية . رسالة مقدمة للحصول على 2012نشأت ،أسماء قحطان محمد :

 درجة دكتور الفلسفة في المحاسبة )غير منشورة( .كلية التجارة . جامعة طنطا .
في الشركات المساهمة السعودية"دراسة تطبيقية . رسالة مقدمة لنيل درجة ، قياس درجة التحفظ المحاسبي 2013محسن، دينا يحي :

 الماجستير في المحاسبة . كلية االقتصاد واإلدارة . جامعة الملك عبد العزيز .
دراسة  –," اثر تطبيق مبادئ حوكمة بازل علي مستوي التحفظ المحاسبي في التقارير المالية 2015أبو الفضل ،عبد العال مصطفي:

 تطبيقية علي البنوك السعودية . مجلة الفكر المحاسبي , العدد الثالث . كلية التجارة . جامعة عين شمس.
. أثر االندماج على الشركات المصرفية الخاصة . مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة . العدد  2005الربيعي ، جبار جاسم:

10. 
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”Accounting Conservatism and its Impact on the Indicators of Evaluating the Financial Performance of 

Saudi Banks” 

“An Applied Analytical Study” 

Abstract: 

This study mainly aimed at measuring and evaluating the impact of practicing accounting conservatism on financial 

performance by The dimensions (rate of return on assets, return on equity and market value of the stock), by applying to 

Saudi banks by doing the analysis of financial reports for a sample of Saudi banks that represented the study community. 

The study was used The market value model to the book value in measuring the accounting conservatism, and the focus 

was on financial ratios in measuring the dimensions of financial performance, and according to the results of the analysis, 

the study concluded that the interest of Saudi banks in practicing accounting conservatism in financial reports positively 

affects the Improving the financial performance of Saudi banks by increasing both the rate of return on assets, the rate of 

return on equity and the market value of the stock in the financial markets. Based on the results of the study, the researcher 

recommends the need for Saudi banks to pay attention to the requirements of banking work that are necessary to practice 

accounting conservatism to ensure the quality of financial reports. 

Key Words: Accounting conservatism, Financial performance, Rate of return on assets, Rate of return on equity, Market 

value of shares 
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