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 :البحثممخص 
 افلل   الةحسسفب ٌدف البحث بصفة  سسسسف   دساسف  سافس الة ا ف  الةسع  ف  س فق ااسفتحخسيست ااوت سس ف   الفتحة  است

 ةةفد  الةسعفد س فق الصف    لتحخ ف  ًفدف البحفث تفم  الةفسل الوصسعص التشغ     الةتةا   فق حجم الشفسا   دسجف  السفف  
ةخسففة  إلففق  8197( شففسا  ةخ ففدة بسلب سصفف  الةصففس   سففسم 948) إجففساد دساسفف  تيب خ فف  ةففا وففع  ةخسسوفف  س وفف  ةا وفف  ةففا

 ( شسا  غ س سسع     ت ص  البسحث ل وتسعج التسل  :71( شسا  سسع     )68ةجة ست ا )
 ب ع  السةس  الةصس  . ف ا ت جد سعي  ةةو    لات دال  إحصسع   ب ا الة ا   الةسع     ااستحخسيست ااوت سس    -
بففسلخ اعم الةسل فف  فففق ب عفف   الةحسسففب ةةو  فف  لات دالفف  إحصففسع   بفف ا الة ا فف  الةسع  فف   ةسففت   الففتحة   ت جففد سعيفف   -

 السةس  الةصس  .

صف  ا توت ف الوصسعص التشغ     ل شساست الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصفس   سفا الوصفسعص التشفغ     ل شفساست غ فس الةسع  ف  الةخ فدة بسلب س  -

 سد حجم الشسا  ح ث  زداد ةت سي حجم الشساست غ س الةسع    سا الشساست الةسع    بص سة ةةو   .الةصس   بسستاو

 بسلخ اعم الةسل  . الةحسسب ا   جد تأا س ةةو   ل وصسعص التشغ     س ق ةست   التحة   -

   ل شساست الةخ دة بسلب سص  الةصس  .بسلخ اعم الةسل  الةحسسب س ق ةست   التحة   ااوت سسيا   جد تأا س ةةو   لعستحخس   -

 ، الوصسعص التشغ    .الةحسسب الة ا   الةسع   ، ااستحخسيست ااوت سس  ، التحة   الكممات المفتاحية: 
Abstract 

The research aims mainly to study the impact of family ownership on discretionary accruals and 

accounting conservatism, as well as on the operational characteristics of firm size, degree of financial 

leverage, and rate of return on assets.  To achieve the research goal, an empirical study is conducted by 

comparing a sample of 159 firms listed on the Egyptian Stock Exchange in 2018, divided into two 

groups: 79 family firms and 80 non-family firms. 

The research's findings show that: 

– There is no statistically significant relationship between family ownership and discretionary 

accruals in the Egyptian business environment. 

– There is statistically significant relationship between family ownership and the level of accounting 

conservatism in the financial statements in the Egyptian business environment.   

– The operational characteristics of family firms listed on the Egyptian Stock Exchange do not differ 

from those of the non-family firms; with the exception of the size of the firm, since the average size 

of non-family firms increases significantly over that of family firms. 

– There is no significant effect of the operational characteristics on the level of accounting 

conservatism in the financial statements. 

– There is no significant effect to discretionary accruals and the level of accounting conservatism in 

the financial statements on The Egyptian stock exchange. 

Keywords: Family ownership, Discretionary Accruals, Accounting Conservatism, Operational Characteristics 

 

 



 البحث: مقدمـة - 1
تتة ففز بٌ افف  ة ا فف  يفف   اسففتاةسس سةفف الٌم ح ففث  التفف سففسدة ةففس  بحففث الةسففتاةس ا سففا الشففساست 
   ف ةفس  تة ف  ت الح اةف  ةفا ح فث اافصفسح  الشفةسف ضةا لٌم ً ا  الة ا ف  السف  م يل ف  ًسةف  ةفا يل فس

 ةتبففس ً افف  الة ا فف  يل فف  ًسةفف  ةففا    (Foroughi and Fooiadi, 2012)بةة  ةففست الخفف اعم الةسل فف  
يل ست ح اةف  الشفساست  للف  لتفأا سى س فق الداد الةفسلق ل شفساست ةفا وفع  الحفد ةفا إداسة السبفسح التفق 

 ,.Al Farooque, 2010; Casey et al)ففق اوٌ فسس الةد فد ةفا الشفساست  السسسف اسوفت السفبب 

ً ا  الة ا   يد  ؤاس س ق ةد  اتةس  الةصفسل  بف ا الةفع   الةفد س ا، ةةفس يفد  اةس سا اوتعف (2018
افلل  ةفا (   8198 ؤد  إلق إتبسع إداسة الشسا  ةةسسسست ةة و  سود إسدادًس ل تخسس س الةسل ف  )الحوفس  ، 

ل فف  استبيففت الحسجفف  إل ففي فففق التخففسس س الةس الففلي (Conservatism) الةحسسففب وففع  تففأا سى س ففق الففتحة  
الةحففدد  تةتبففست يففف ةشففسا  ال اسلفف  س ففق وةففي ً افف  الة ا فف  ح ففث ةفف   ٌفف س و س فف  ال اسلفف   سففسدة ةففس ت

لتا ة  ال اسل  فسلةشسا  التق توشأ سودةس تا ا الة ا   ةشتت  توت ف سا التق توشأ سوفدةس  اف ا  السع س 
ًسةف   اآل ف   ً اف  الة ا ف  لًة ف .  و سا   (Stergios Leventis etal, 2013)ًوس  تساز فق الة ا   

السفف   الةصفس  فخففد اًتةفت الٌ عفف  الةسةفف  ل سيسبف  الةسل فف  بضفس سة اافصففسح سففا  ففف ةفا يل ففست الح اةف  
ً افف  الة ا فف  ل شففساست الةخ ففدة بسلب سصفف  بشففا  سبفف  سففو   ،   ةتبففس ًففلا ضففةا ي اسففد الخ ففد  اسففتةساس 

ةففا ةافف و ا  (Iannotta et al., 2007)ا فف  الشففساست فففق ب سصفف  ال سا  الةسل فف    تافف ا ً افف  الة 
ًةس تساز الة ا ف  ل شفساست  يب ةف  ً   ف  الةفع  ففق ت ف  الشفساست ح فث سا تسافز الة ا ف  يفد   ا سسسس

،   خصفد بتسافز الة ا ف  لتيب ف  ا ا ةؤسسق س  سسع ق س  حا ةق س  سجوبق بحسب الب د التفق  فتم ف ٌفس ا
بففسس الةسففسًة ا  الةففسععت س  الةففد س ا س  الةؤسسففست بح ففث اةففتع  سففدد ةحففد د لسففٌم الشففسا  ةافف  ا

% ةا إجةسلق سسٌم الشسا    خصد بسلة ا ف  الةؤسسف   4 ةت   ا  ةسسًم سدد اب س ةا السٌم  تجس ز 
س و سبففف  سفففا  وسففب  السفففٌم الةة  اففف  ل ةؤسسفففست الضفففوة  ةاففف  البوفف    شفففساست التفففأة ا  تخففف م بسسفففتاةسًس

الابففسس بسلخففدسة الاب ففسة س ففق حةس فف  اسففتاةسسات الغ ففس وت جفف  ل وبففسة الاب ففسة  اففم  تسففم الةسففتاةس ا   اآلوففس ا
الةة  ةست الٌسع  الل   ةاوٌم ةا تح  ف  الةة  ةفست  اتوفسل الخفساسات السف  ة  ةةفس  فوةال س فق التوة فف 
ةففا سففدم تةسافف  الةة  ةففست  ز ففسدة اافصففسح  تحسفف ا ي ةفف  الشففسا   ز ففسدة الح اةفف  التففق تففوةال س ففق 

 Striewe et al, 2013 , Hope, 2013 , Almutairi, 2013, Luo et)توةف   تا ةف  سسل الةفس  

al 2014). 
 س ق السغم ةا الةزا س السفسبخ  ل ة ا ف  الةؤسسف   إلفق سوٌفس تةسضفت ل ةد فد ةفا ااوتخفسدات )س فق ، 

8192 (Arouri et al., 2011; اةس ا الةففع   افسا سًةٌففس وشف د ةصفسل  ةشفتسا  بف ا ااداسة  الةسفت
داسة السبسح ،  الل  فإا ة ز تؤاس س ق سداد الشسا ة اةتع  الةة  ةست بسلوسفب  ل ةؤسسفست يفد تفوةال    ا 

 .س ق ةصسل  صغسس الةع  س ب س  
سةفففس الة ا ففف  الةسع  ففف  اشفففا  ةفففا سشفففاس  تسافففز ً اففف  الة ا ففف  ف خصفففد بٌفففس وسفففب  السفففٌم الةة  اففف  

إجةسلق سسٌم الشسا   غسلبفس ةفس  اف ا سففساد الةسع ف  ةفا ضفةا الةؤسسف ا ب اسي  سفساد الةسع   ال احدة إلق 
 تتسففم الة ا فف  الةسع  فف  بة فف  الةسع فف  إلففق  (Bhaumik and Gregoriou, 2010)الصفف   ا ل شففسا  

ٌفس بف ا الشفساست الةوت ةف  سغبف  ففق إحافسم السف يسة دم السغبف  ففق تو ستسا ز سةف الٌم ففق شفسا   احفدة  سف
 ,.Shyu 2011, Pukthuanthong et al)ٌم  اففلل  تجوففب الةوففسيس بشففا  سففسم س ففق اسففتاةسسات



  تة ز ً ا  الة ا   الةسع    بسلةد د ةفا الةزا فس التفق جة تفي ةفا ساافس ً ساف  الة ا ف  اوتشفسسا ففق  (2013
ةشففسا  الفد   الوسة ف  التفق ا تتف افس ف ٌفس الحةس ف  الخسو و فف  الاسف ف  لصفغسس الةسفتاةس ا  ةفا سًةٌفس تخ  ف  

ففق ةج فل ااداسة  سفٌ ل  تف ف س التة  ف  الفعزم لز فسدة ااسفتاةسسات ةةفس  ال اسل  ل ج د سففساد الةسع ف  غسلبفس  
 ,Darmadi & Sodikin, 2012) سسسد س ق استخساس ًلا الو ع ةا ااستاةسسات س فق الةفد  الي  ف  

Pergola & Joseph, 2011)     بي تسا الة ا ف  الةسع  ف  تفس ةفا وسح ف  سوفس  سشفسس الةد فد ةفا الاتفسب
بسلةد ففد ةففا السفف ب ست التففق يففد تففوةال س ففق سداد الشففسا  وت جفف  سففةق سفففساد الةسع فف  إلففق تحخ فف  ةصففسلحٌم 

 افلل  ففإا اةفتع  سففساد الةسع ف  ل ةة  ةفست بشفا   (Shyu, 2011)الوسص  س ق حسسب صغسس الةع  
داسة  ففففوةال س ففففق  جفففف د سففففدم تةسافففف  سابففففس ةففففا بففففسيق الةسففففسًة ا  اةففففتعاٌم لةوسصففففب فففففق ةج ففففل اا

ل ةة  ةست ب ا ةع  الشسا   صغسس الةستاةس ا  ز فسدة ةشفسا  ال اسلف  وت جف  تحصفا الةسع ف   سف يستٌس 
 .(Hope, 2013)س ق ةج ل ااداسة 

 مشكمة البحث: - 2
ًوس  حخ خ  ايتصسد    احفدة ل ضفسع الشفسا   اوةاسسفست س  صف س ةحسسفب   ةتةفددة لت ف  الحخ خف  

سففتسات ج  تةففس ت بتبففس ا ةجة سفف  الس سسففست  اليففس  الةحسسففب   ت التخس ففس الةففسلق ل ةوشففأة  بسلتففسلق فففإا   ا 
السبففسح الةحسسففب   الةةصفف  سوٌففس  جففب سا تةاففل بشففا  ةحاففم ال ايفف  اايتصففسد  لوشففسي الشففسا  س ففق 

 الةخسضفف ا ، حتففق  ففتةاا سصففحسب الةصففسل  اسلةسففتاةس ا  (Lo,Kin,2008)ةففداس فتففسة إسففداد التخس ففس 
ةا تخ  م الداد الةسلق ل شسا  س ق وح  ةععم ح فث  ي ف  س فق الدسجف  التفق تةافل بٌفس السبفسح الةخفسسة 

 .  (Jean&Haitao, 2014)ال اي  اايتصسد  ل شسا  ج دة السبسح 
  ةتبففس صففسفق الففسب  الففسيم الااففس سًة فف  فففق الخفف اعم الةسل فف  ح ففث  ةتةففد س  ففي ةة ففم ةسففتودةق 

لةسل فف  فففق اتوففسل يففساساتٌم ،  لاففا ااستةففسد س ففق سيففم الففسب   حففدى د ا الوففل فففق ااستبففسس بةفف  الخفف اعم ا
الة اة  التق يد تؤد  إلق توة   ةست   ج دة السبسح اإداسة السبسح  استةسع وسب  ااسفتحخسيست ف ٌفس ، 

ففس س ففق حجففم السبففسح د ا التسا  ففز س ففق ج دتٌففس ، يففد  ففؤد  إلففق اتوففسل يففساسات غ ففس سشفف دة بسففبب تسا ًز
سل الخساسات .  يد اافسس ًفلا ف ةا ًوس اسوت الحسج  الةسس  إلق ااستةسد س ق ةست   ج دة السبسح فق اتو

 جف دة  ”Ownership Structure“اوتبفسى الةد فد ةفا البحف ث لدساسف  الةعيف  بف ا سوةفسي ً اف  الة ا ف  
فففففق  (Conservatism)حة  الةحسسففففبق السبففففسح ةففففا وسح فففف   الةعيفففف  بفففف ا ً افففف  الة ا فففف   ةسففففت   الففففت

 .التخسس س الةسل   الةوش سة ةا وسح   سوس 
ح ففث بفففست  و فففس إلفففق ً افف  الة ا ففف  بسستبفففسسى الةحفففدد السع سففق لتافففسل ف ال اسلففف  ،  يل ففف  ضفففس س   

 .لتةز ز شةسف   الةة  ةست ل شساست الةسسًة 
 للل  تحس   الدساس  ااجسب  س ق التسسؤات اآلت  :

   سعي  ب ا الة ا   الةسع     ج دى ااستحخسيست ااوت سس   فق الشساست الةصس  ؟ً  ًوس -
ًففف  ًوفففس  سعيففف  بففف ا الة ا ففف  الةسع  ففف   ةسفففت   الفففتحة  الةحسسفففبق ففففق التخفففسس س الةسل ففف  الةوشففف سة  -

 ل شساست الةصس   ؟
د س ففق الصفف  ( ، ةةففد  الةسعففالةففسل ًفف  توت ففف الوصففسعص التشففغ     )حجففم الشففسا ، دسجفف  السففف   -

 ؟ ل شساست الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس   سا الشساست غ س الةسع   
 ؟ الةحسسب ً   وت ف تأا س الوصسعص التشغ     س ق ةست   التحة   -



 ً  ًوس  تأا س ةةو   لعستحخسيست ااوت سس   س ق التحة  الةحسسبق ؟ -
 هدف البحث: - 3

 :  فق تخد م دل   ة داوق س ق ةس   ق د سًداف البحثةا وع  ةشا   البحث  ةاا تحد 
شفففساست الةسفففسًة   دة ااسفففتحخسيست ااوت سس ففف  ففففق  د سعيففف  بففف ا ً اففف  الة ا ففف  الةسع  ففف   جففف جففف -

 الةصس   الةخ دة فق س   ال سا  الةسل   فق ةصس س  وةق  ج د ًلى الةعي .
فففق التخفففسس س الةسل فف  الةوشففف سة    الةحسسففبق ةسففت   الفففتحةلةسع  ففف   جفف د سعيفف  بففف ا ً افف  الة ا فف  ا -

 شساست الةسسًة  الةصس   الةخ دة فق س   ال سا  الةسل   فق ةصس س  وةق  ج د ًلى الةعي .ل
 جفف د اوففتعف بفف ا الوصففسعص التشففغ     ل شففساست الةسع  فف  الةخ ففدة بسلب سصفف  الةصففس    الشففساست  -

 غ س الةسع    س  وةق  ج د ًلا ااوتعف.
 وتعف تأا س الوصسعص التشغ     س ق ةست   التحة  الةحسسبق س  وةق ًلا التأا س.ا -
 أهمية البحث: - 4

 تسج  سًة   ًلا البحث إلق سدة س اة   استبسسات ةوٌس: 
تةد الدساس  الحسل   سحد الدساسست التق تتة ف  بجف دة ااسفتحخسيست ااوت سس ف   التفق تةتبفس الةوصفس  - 1

الخفف اعم الةسل فف   الففل   ةففد  احففد ةففا سًففم ةجففسات البحففث الةحسسففبق الةةسصففس  الااففس سًة فف  فففق
وت ج  لبة  سة  ست الةسفسد الةفسلق ح فث اتجٌفت بةف  الشفساست إلفق الفتحام الةتةةفد ففق الخف اعم 

اففسلتحام فففق ت ي ففت بةفف  الةسل فف  لتغ ففس سيففم الففسب  الففل  ت ٌففسى سفف اد ةففا وففع  سة  ففست حخ خ فف  
ة  ففست ةحسسففب   ةففا وففع  بةفف  الةس وفف  التففق تتضففةوٌس الةبففسدئ الةحسسففب   شففس يٌس س  س الصففةخست،

 .الةتةسسف س  ٌس  الل  اوتعف دسج  التحة  الةحسسبق
ةةسفففف  الفففد س الفففل    ةبفففي ً اففف  ة ا ففف  الشفففساست ففففق التفففأا س س فففق ةسفففت   جففف دة ااسفففتحخسيست  - 2

ت الةصفس   الةدسجف  ففق ب سصف  ااوت سس    ةست   التحة  الةحسسبق  لل  فق ب ع  سةف  الشفساس
ال سا  الةسل فف  ،  للفف  فففق  فف  التضففسسب فففق الوتففسعج التففق ت صفف ت إل ٌففس الدساسففست السففسبخ  بشففأا 

 ًلا الد س.
إ جسد دل   سة ق فق ب ع  السةس  الةصفس   س فق ةفد  اوفتعف ااسفتحخسيست ااوت سس ف   ةسفت    - 3

 .ساست الةسع     الشساست غ س الةسع   التحة  الةحسسبق  الوصسعص التشغ     ب ا الش
 حدود البحث: - 5

بسسفففتخساد سوففف اع تسافففز الة ا ففف  ففففق الشفففساست الةصفففس   الةخ فففدة بسففف   ال سا  الةسل ففف  اتضففف  شففف  ع 
الدساسف  التيب خ ف   الدساسفست السفسبخ  د ا التةفس   فف   للا سف ف  فتم التسا فز س  فيتساز الة ا   الةسع    

 الوس  لتساز الة ا  . لألو اع تةص   بشا  
 منهج البحث: - 6

 :  الوي ات السع س   لٌلا الةوٌج  الةتةا   فق بإتبسع لل   ااستخساع استةد البسحث س ق الةوٌج 
الةعيففففف  بففففف ا ً اففففف  الة ا ففففف  الةسع  ففففف   جففففف دة  فففففف ةعح ففففف  ال فففففسًسة ة ضففففف ع البحفففففث  الةتةا ففففف   -

 .الةحسسب ااستحخسيست ااوت سس    دسج  التحة  



ةفففا وفففع   الافففسد ة س فففق الةسفففت    الو فففسيل بحفففث ةفففا وفففع  التح  ففف   الو فففسي ضففف  اايفففسس  -
تبففسع ةففوٌج تح  فف  الةحتفف   ف ةففس تففم  الدساسففست  البحفف ث التففق يففدةٌس البففسحا ا فففق ة ضفف ع البحففث  ا 

 استخساؤى.
ةععفم ال ااحصفسع  ض  الةس    ال ص   إلفق الوتفسعج ةفا وفع  اوتبفسس ففس   البحفث  التح  ف   -

  تخد م الدل  الة داو   ح   فس   البحث.
 خطة البحث: - 7

 إويعيس  ةا ةشا   البحث  تحخ خس  لًدافي  فق ض د حد دى س ف  تم إستاةسلي س ق الوح  التسلق:
 الدساسست السسبخ   تي  س فس   البحث. - 7/1
 .الةةٌ م  الخ سل –ج دة ااستحخسيست  – 7/2
 الةةٌ م  الخ سل. – التحة  الةحسسبق – 7/3
 .التيب خ  الدساس   - 7/4
 .الوتسعج  الت ص ست  ةجسات البحث الةختسح  – 7/5
 :الدراسات السابقة وتطوير فروض البحث - 7/1
 الدراسات التى اهتمت بالعالقة بين هيكل الملكية وجودة االستحقاقات - 7/1/1
 :(Zhong et al., 2007)دراسة  -

ي  بف ا الةسفسًة ا الابفسس  ااسفتحخسيست ااوت سس ف   ت صف ت الدساسف  إلفق سا اوتبست الدساس  الةع
 ج د ةسسًة ا ابسس  فستبي إ جسب فس ةف  ااسفتحخسيست ااوت سس ف  ل شفساست التفق ت اجفي تساجةفس  ففق سسبسحٌفس 
فف  ةففس  ففدفةٌم س ففق تشففج   ااداس  ة ح ففث سا الةسففسًة ا الابففسس  تي بفف ا س اعففد سس ففق س ففق اسففتاةسساتٌم ً 

 س ق الخ سم بإداسة السبسح.
 :(Sanchez-Ballesta and Garsa-meca, 2007)دراسة  - 

اوتبفست الدساسفف  الةعيف  بفف ا ً اف  الة ا فف   ااسفتحخسيست ااوت سس فف  لة وف  ةففا الشفساست السففبسو   
لسبففسح  ت صفف ت الدساسفف  إلففق الة ا فف  الداو  فف  تسففٌم فففق تخ  ففد إداسة ا 8118إلففق  9888وففع  الةتففسة ةففا 

سوففدةس تافف ا وسففب  السفففٌم الةة  افف  لأليففساف الداو  ففف  ل سففت اب ففسة بةففس  اةفففق  سوففدةس  ةت فف  اليفففساف 
الداو   ا وسب  اب سة ةا السٌم  صبح ا ةحصفو ا  تتحف   الةعيف  بف ا الة ا ف  الداو  ف   ااسفتحخسيست 

 سز .ااوت سس   إلق ااتجسى الةاسق س   ةي ٌم ةجسا  سابس ل س    ااوتٌ
 :(Al-Fayoumi et al., 2010)دراسة  -

اوتبففست الدساسفف  الةعيفف  بفف ا ً افف  الة ا فف   ااسففتحخسيست ااوت سس فف  اةؤشففس ساسففق لجفف دة السبففسح. 
 ت صففف ت الدساسففف  إلفففق  جففف د سعيففف  ة جبففف   ةةو  ففف  بففف ا وسفففب  الة ا ففف  ااداس ففف   حجفففم ااسفففتحخسيست 

السبففسح  سا الةعيففف  بففف ا الة ا ففف  الةؤسسففف    جففف دة السبفففسح  ااوت سس فف   بسلتفففسلق سعيففف  سفففسلب  ةففف  جففف دة
سعي  ضة ة  ح ث سا ةؤسسست ااستاةسس ي   ف  الجف   ةافا سا توةفف ةفا إداسة السبفسح  سا الة ا ف  
الةؤسسففف   الةفففسبسة ل سفففت ةستبيففف  بشفففا  ةوفففت م بفففإداسة السبفففسح  سا الةعيففف  بففف ا ة ا ففف  ابفففسس الةسفففسًة ا 

   ضة ة  س ضس . ج دة السبسح سعي
 



 :(Guthrie and sokolowsky, 2010)دراسة  -
اوتبففسس د س الةففع  الابففسس  8118إلففق  9885شففسا  سةس ا فف  وففع  الةتففسة ةففا  264يسةففت الدساسفف  س ففق 

 ةففس إلا اففسو ا  ةسسسفف ا ضففغ يس اداسة السبففسح  ت صفف ت الدساسفف  إلففق سا الةففع  الابففسس  ةسسسفف ا ضففغ يس اداسة 
 .سدة الدو   سا الةع  الابسس ل س ا ةسايب ا فةسل ا اداسة السبسحالسبسح لز 

 (:2111، )عفيفى ، هالل عبد الفتاحدراسة  -
ااتشففسف الةعيفف  بفف ا ً افف  الة ا فف   جفف دة السبففسح  بففسلتيب    فففق تةافف  الٌففدف السع سففق ل دساسفف 

ي سسفي لجف دة السبفسح س فق  يد استةد البسحفث ففق  8117شسا  فق سبة  ييسسست ةوت ة  لةسم  23س ق 
(  جفف دة ااسففتحخسيست Dechowand Dichev, 2002ةخففس  ل لجفف دة ااسففتحخسيست الجسس فف  )وةفف لج 

(  يفد ت صف  البسحفث إلفق  جف د سعيف  ة جبف   لات دالف  Francis et al, 2004ااوت سس ف  )وةف لج 
بفف ا الة ا فف  الةسد فف   جفف دة السبففسح  بفف ا الة ا فف  ااداس فف   جفف دة السبففسح   جفف د سعيفف  سففسلب   لات دالفف 

   ج د سعي  ة جب   لاوٌس غ س دال  ب ا الة ا   الةؤسس    التدا   الحس  ج دة السبسح.
 :(Alves, S., 2012)دراسة  -

داسة السبفسح لةفدد ةفا  ًدفت الدساسف  إلفق فحفص الةعيف  بف ا ً اف  الة ا ف  ةخسسفس بٌ  ف  الةفع   ا 
ستغففس  ح ففث استبففس جفف دة الففسب  الةحسسففبق الوففستج سففا سففدم إداسة السبففسح ةخ ففسل الشففساست الةخ ففدة فففق الب

 لج دة التخسس س الةسل   التق تةال ج دة الداد فق الشساست البستغسل  .
 ت صفف ت الدساسفف   8116 – 8118شففسا  بستغسل فف  وففع  الةتففسة ةففا  23 يففد يبخففت الدساسفف  س ففق 

سة السبففسح  ففستبي ساسفف س ةفف  اففع ةففا الة ا فف  ااداس فف   تساففز ااسففتحخس  ااوت ففسس  اةخ ففسل ادا اا إلففق
 الة ا    سوٌةس  وةضسا ةا إداسة السب   بسلتسلق ج دة الداد.

 :(Boujelben and Ayadi, 2014)دراسة  -
اوتبفففست الدساسففف  الةعيففف  بففف ا ً اففف  الة ا ففف   جففف دة السبفففسح  ت صففف ت الدساسففف  إلفففق  جففف د سعيففف  

ا   ابسس الةع   ج دة السبسح اةس ت صف ت إلفق  جف د سعيف  ةةو  ف  ة جبف  بف ا ةةو     ة جب  ب ا ة 
 الة ا   الةؤسس    ج دة السبسح.

 :(2117دراسة )حسن ، رضا صبحى ،  -
اسففتٌدفت الدساسفف  اوتبففسس الةعيفف  بفف ا وةففي ً افف  الة ا فف   جفف دة السبففسح فففق الشففساست الةسففسًة  

ففق الة ا فف  الةؤسسفف  ، الة ا فف  ا س وةففل سوةففسي لٌ الةصففس    فففق سففب   للفف  تففم اوتبففسس تففأ افف  الة ا فف  ً 
شفسا  ةفا  61 تةفت الدساسف  س فق  الجسوفب.، ة ا   ابسس الةسسًة ا ، ة ا   ااداس  ، الة ا   الحا ة  

الشفساست الةسففسًة  الةصفس    ت صفف ت الدساسفف  إلفق  جفف د سعيف  ة جبفف   ةةو  فف  بف ا الة ا فف  الةؤسسفف   
 سففدم  جفف د سعيفف  ةةو  فف  بفف ا اففع ةففا الة ا فف  ااداس فف  ،  الة ا فف  الحا ة فف  ،  ة ا فف   جفف دة السبففسح 

 ابسس الةسسًة ا ، ة ا   الجسوب  ج دة السبسح.
 
 
 

 (:2112دراسة )الحناوى، السيد محمود،  -



 41ً افف  الة ا فف  س ففق جفف دة التخففسس س الةسل فف  بسسففتودام س وفف  ةففا  ساففس اسففتٌدفت الدساسفف  إوتبففسس
 8195إلفق  8193  ةا الشساست الةخ دة بس   ال سا  الةسل   الةصس  سفا فتفسة افعث سفو ات ةفا شسا

 ت ص ت الدساس  إلفق سا ًوفس  سعيف  سف ب   ةةو  ف  بف ا تسافز الة ا ف   ااسفتحخسيست ااوت سس ف  اةؤشفس 
بف ا تساففز الة ا فف   ساسفق لجفف دة التخففسس س الةسل ف   بسلتففسلق  ةاففا الخف   بففأا ًوففس  سعيف  إ جسب فف   ةةو  فف 

 ج دة التخسس س الةسل  ، اةس ت ص ت إلفق سا ًوفس  سعيف  سف ب    لاوٌفس غ فس ةةو  ف  بف ا الة ا ف  ااداس ف  
ةةو  فففف  بفففف ا الة ا فففف  الةؤسسفففف    ااسففففتحخسيست سفففف ب     ااسففففتحخسيست ااوت سس فففف   اففففلل   جفففف د سعيفففف  

 ااوت سس  .
الةعيفف  بفف ا ً افف  الة ا فف   جفف دة ااسففتحخسيست تةففد  ةففا وففع  إسففتخساد الدساسففست السففسبخ  تبفف ا سا

الة ا فف  يضفف   ةحفف  اوتبففسس  يففد تضففسسبت الوتففسعج التففق ت صفف ت إل ٌففس الدساسففست السففسبخ  فففق تففأا س ً افف  
يفففدةت الدساسفففست السفففسبخ   جٌتفففس و فففس ةتةسسضفففتسا حففف   تفففأا س الة ا ففف  س فففق جففف دة ااسفففتحخسيست، ح فففث 
 فث تشف س  جٌف  الو فس ال لفق إلفق سا  جف د ة ا ف  سسع  ف   ةسفسًة ا الةسع    س ق جف دة ااسفتحخسيست ح

ففففق سسبسحٌففففس ح ففففث سا  ابفففسس  ففففستبي إ جسب فففس  ةفففف  ااسففففتحخسيست ااوت سس ففف  ل شففففساست التفففق ت اجففففي تساجةففففس  
ف  ةفس  فدفةٌم س فق تشفج   ااداسة س فق الخ فسم  الةسسًة ا الابسس  تي ب ا س اعفد سس فق س فق اسفتاةسساتٌم ً 

صغسس الةسسًة ا سا يس ف  اتوفسل يفساسات  اس ةةا سج  ااست عد س ق  يساساتٌمسبسح  تحص ا بإداسة ال
جففسادات لودةفف  ةصففسلحٌم الوسصفف  سةففس  جٌفف  الو ففس الاسو فف  تشفف س إلففق سا  جفف د ة ا فف  سسع  فف   ابففسس   ا 
ةسففسًة ا  ةةفف  س ففق تضففسسب الةصففسل  بفف ا الةففد س ا  بففسيق الةسففسًة ا  ةففا اففم تةز ففز اافصففسح سففا 

 سسبسح ةستةة  الج دة.
  بلل   ةاا ل بسحث ص سغ  الةس  ال   اةس   ق:

 ااستحخسيست ااوت سس  .سع   ب ا الة ا   الةسع      ا ت جد سعي  ةةو    لات دال  إحص -
 الدراسات التى اهتمت بالعالقة بين هيكل الممكية والتحفظ المحاسبى: - 7/1/2
 :(Chen et al., 2008)دراسة  -

ا  الٌدف السع سق ل دساس  فق الةخسسو  ب ا ةست  ست التحة  ً  ا  الة ا ف  الةتةاف  ففق الة ا ف  تة
الةسع  ففف   ة ا ففف  الحا ةففف   للففف  سوفففد اايتفففسا  ةفففا البوففف   ، بفففسلتيب   س فففق الشفففساست الصففف و   الةخ فففدة 

اافففس تحة فففس   ت صففف ت الدساسففف  إلفففق سا الشفففساست الةسع  ففف  س 8115إلفففق  8119بسلب سصففف  ففففق الةتفففسة ةفففا 
 ز ففسدة دسجفف  تحةفف  بسلوسففسعس بشففا  سسففسع ةففا السبففسح بسلةخسسوفف  بسلشففساست الةة  افف  ل حا ةفف    استسافففس  

 الل  ز فسدة الفتحة  سوفد  سا البو   الحا ة   لشساست الةسع    سود اايتسا  ةا البو   غ س الحا ة  ا
 .اايتسا  ةا اعًةس ةخسسو  بسلشساست الحا ة  

 :(Karjalaiman, 2010)دراسة  -
ففف  ًففف   تفففأاس ةسفففت   الفففتحة  جسبففف  س فففق تسفففسؤ  ًفففدفت الدساسففف  إلفففق اا ففففق  الةحسسفففب سع سفففق ً 

إلفق  8111الشساست الةسع    بدسج  السف  الةسلق ؟  لل  بسلتيب   س ق الشساست فق فو ودا ففق الةتفسة ةفا 
ب ةفف  الصففوسس  س  الخيففسع  يففد اسففتودةت الدساسفف  حجففم الشففسا   وسففب  السبح فف   ةةففد  الوةفف   ي 8114

فففس س فففق الففتحة  الةحسسفففبق  ت صففف ت الدساسفف  إلفففق ز فففسدة  التففق تةةففف  بٌففس الشفففسا  اةتغ فففسات سيسب فف  لتأا ًس
التحة  فق الشفساست التفق تفزداد بٌفس دسجف  السفف  الةفسلق  افلل  ت صف ت الدساسف  إلفق سا الشفساست الاب فسة 



  فففق الةب ةففست  ففزداد ف ٌففس دسجفف  الففتحة  ةخسسوفف  الحجففم  الااففس سبح فف   الااففس ز ففسدة فففق ةةففدات الوةفف
 بسلشساست التق ا تت فس بٌس لل .

 :(Chen et al., 2013)دراسة  -
تةا  الٌدف السع سق ل دساس  فق فحفص الةعيف  بف ا ة ا ف  الةفسععت  الفتحة  الةحسسفبق لةفدد ةفا 

لففق ة فف  الشففساست الةسع  فف  لز ففسدة الشففساست فففق ال ا ففست الةتحففدة الةس ا فف   اففسا ةففا سًففم وتففسعج الدساسفف  إ
التحة  الةحسسبق لتوة   ةةدات الةسعفد س فق الخفس    توةف   ةشفسا  ال اسلف  اةفس و صفت الدساسف  

 إلق سا تة  ا سع ل توة ل  ةستخ   ز د ةا دسج  التحة  الةحسسبق فق الشساست الةسع   .
 :(Kubota and Takehare 2013)دراسة  -

ساسفف  فففق إدسا  ةسففت   الففتحة  فففق الشففساست الةسع  فف  ال سبسو فف  الةسففج   تةافف  الٌففدف السع سففق ل د
اةخ ففففسل ل ففففتحة   Basu للفففف  بسسففففتودام ةخ ففففسل  8118 – 8116بب سصفففف  ي ا فففف  وففففع  الةتففففسة ةففففا 

الةحسسفبق  ت صفف ت الدساسفف  إلففق ز ففسدة ةسففت   الففتحة  ففق الشففساست الةسع  فف  سففا الشففساست غ ففس الةسع  فف  
ع فق سدم تةسا  الةة  ةفست ففق الشفساست الةسع  ف  ةخسسوف  بسلشفساست غ فس الةسع  ف  اةس  جد سا ًوس  استةس

ففلا ةففس  ففدف  الشففساست إلففق الففتحة  لتوةفف     وص صففس سوففدةس  افف ا الففسع ل التوة ففل  سحففد سفففساد الةسع فف  ً 
 سدم تةسا  الةة  ةست.

 (:2114 ،مميجى ، مجدى مميجى)دراسة  -
ً اففف  الة ا ففف   وصفففسعص ةج فففل ااداسة س فففق ةسفففت   ًفففدفت الدساسففف  إلفففق اوتبفففسس سافففس اففف  ةفففا 

م 8191التحة  الةحسسبق فق التخسس س الةسل   ل شساست الةسج   بسلب سص  الةصس   وع  الةتفسة ةفا سفسم 
.  يفففد ت صففف ت الدساسففف  إلفففق ضفففةف ةسفففت   الفففتحة  ففففق الشفففساست الةسفففج   بسلب عففف   8198حتفففق سفففسم 

اةففس سا الة ا فف  الةؤسسفف    الة ا فف  الةشففتت   8198سم % فففق سفف35الةصففس   ح ففث ب غففت سس ففق وسففب  لففي 
 اسفففتخع  ةج فففل ااداسة  ازد اج ففف  د س الةفففد س التوة فففل  ال   لٌةفففس تفففأا س ًسةفففس   ةةو  فففس س فففق ةسفففت   
التحة  الةحسسبق ب وةس ا   جد تأا س ةةوف   لاف  ةفا الة ا ف  ااداس ف   الةسع  ف   ة ا ف  ابفسس الةسفتاةس ا 

 .سة  سدد ةسات اجتةسسٌم حجم ةج ل اادا
 (:2115، )حسين ، ماجدة عزتدراسة  -

ًدفت الدساس  إلفق تح  ف  الةعيف  بف ا ً اف  الة ا ف  الةسافزة  الفتحة  الةحسسفبق ففق الخف اعم الةسل ف  
  سعي  لل  بسلداد الةسلق ل شساست الةصس   الةخ دة بس   ال سا  الةسل    تةا ت س و 

  ت ص ت الدساس  إلق  ج د تحة   8198إلق  8118  فق الةتسة ةا شسا  ةصس  32الدساس  فق  
ةحسسففبق فففق الشففساست الةصففس    سا ًوففس  سعيفف  ة جبفف  بفف ا ً افف  الة ا فف  الةؤسسفف    الففتحة  
الةحسسبق  سا ًوس  سعي  ساس   غ س ةةو    ب ا الة ا   الةسع     الفتحة  الةحسسفبق  سا ًوفس  سعيف  

 فف  الةؤسسفف    الداد الةففسلق ل شففساست  سعيفف  ساسفف   غ ففس ةةو  فف  بفف ا الة ا فف  ةةو  فف  ة جبفف  بفف ا الة ا
 الةسع     الداد.

 
 

 (:2117دراسة )نصر وشحاته،  -



التفق تةا فت ففق اف    ًدفت الدساس  إلق اوتبسس ساس يب ة  الة ا    الوصسعص التشغ     ل شساست 
سس   ةةففد  الةسعففد س ففق الصفف   س ففق ةسففت   ةففا حجففم الشففسا   دسجفف  السففف  الةففسلق  ااسففتحخس  ااوت فف

التحة  الةحسسبق بسلخ اعم الةسل    تم إجفساد دساسف  تيب خ ف  ةفا وفع  ةخسسوف  للف  الافس س فق س وتف ا ةفا 
، 8192شفففسا ( وفففع  سفففسم  51الشففساست الةسع  ففف   الشفففساست غ فففس الةسع  ففف  الةخ ففدة بسلب سصففف  الةصفففس   )

   الفففتحة  الةحسسفففبق بفففسلخ اعم الةسل ففف  ل شفففساست الةسع  ففف  سفففا  ت صففف ت الدساسففف  إلفففق سفففدم اوفففتعف ةسفففت
الشففساست غ ففس الةسع  فف   اففلل  صففغس حجففم الشففسا   ز ففسدة ةةففد  الةسعففد س ففق الصفف   بسلشففساست غ ففس 
الةسع  فف  بسلةخسسوففف  بسلةسع  ففف  ةفف  سفففدم  جففف د اوففتعف ةةوففف   بففف ا الةجةفف ست ا ففففق الوصفففسعص التشفففغ     

إلففق اوففتعف التففأا س اا جففسبق لةةففد  الةسعففد س ففق الصفف   س ففق ةسففت    الوففس ، اةففس ت صفف ت الدساسفف 
الفففتحة  الةحسسفففبق ففففق الشفففساست الةسع  ففف  سفففا غ فففس الةسع  ففف   سفففدم اوفففتعف تفففأا س الوصفففسعص التشفففغ     

 الوس .
ةففا وففع  اسففتخساد الدساسففست السففسبخ  تبفف ا سا الةعيفف  بفف ا ً افف  الة ا فف   الففتحة  الةحسسففبق تةففد 

وتبففسس  اوت ةفففت وتسعجٌففس بفففسوتعف الةخ فففسل الةسففتودم لخ فففسل الففتحة  الةحسسفففبق  اوفففتعف يضفف   ةحففف  ا
 اةس   ق: بسحث ص سغ  الةس  الاسوق الب ع  التق تةت ف ٌس الدساس  للل   ةاا ل

 ب ا الة ا   الةسع     ةست   التحة  الةحسسبق. إحصسع  ا ت جد سعي  ةةو    لات دال   -
 دف ةا البحث  ةاا ص سغ  الةس  الاسلث  الساب  اةس   ق: استاةس  تحخ   الٌ

ا توت ففففف الوصففففسعص التشففففغ     ل شففففساست الةسع  فففف   الشففففساست غ ففففس الةسع  فففف  الةخ ففففد ا بسلب سصفففف   -
 الةصس  .

ا   جد تأا س ةةو   لعسفتحخس  ااوت فسس  س فق ةسفت   الفتحة  الةحسسفبق بفسلخ اعم الةسل ف  ل شفساست  -
   الةصس  .الةخ دة بسلب سص
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إا ااستحخسيست الا  ف   التفق تتةاف  ففق اوحفساف صفسفق سبف  التشفغ   سفا صفسفق التفدفخست الوخد ف  
 (Barth et al., 2008)ةا الوشي  التشغ     ةخ سل لج دة السبسح  ةا ام جف دة التخفسس س فخفد اسفتودم 

سيست اةخ سل لج دة السبسح اسفتوسد س فق سس  ةةفسدة سا الفسب  الفل   اف ا يس فب ةفا ةخ سل ج دة ااستحخ
التففدفخست الوخد فف  تافف ا ج دتففي سسل فف .  جففست الةففسدة س ففق تخسفف م ةخففداس ااسففتحخس  الففل   تضففةوي الففسب  

 الةحسسبق إلق شخ ا سسسس  ا ًةس:
ف  للف :Non-Discretionary Accrualsاالستحقاق غير االختيـارى  -   الجفزد ةفا ااسفتحخس  ً 

 الل   ةز  إلق الوة  اليب ةق فق وشسي الشسا .
ف  للف  الجفزد ةفا ااسفتحخس  الفل   سجف   :Discretionary Accrualsاالستحقاق االختيـارى  -  ً

 إلق ةةسسس  ااداسة لتخد ساتٌس  سحاسةٌس الشوص   بغ   التحام فق السب  الةوش س فق الخ اعم الةسل  .
لخفففف   بففففأا ةخففففداس ااسففففتحخس  ااوت ففففسس  ًفففف  الةخ ففففسل الااففففس ديفففف  لجفففف دة الففففسب   بففففلل   ةاففففا ا

الةحسسبق ةا ح ث سوي الةخداس الل   ةبس سا ةةسسس  ااداسة لتخد ساتٌس  سحاسةٌس الشوص   حفس  تيب ف  
وففس فففإا السففؤا  الةاففسس ًفف  ا ففف  ةاففا تخففد س س  حسففسب  سسففسل ااسففتحخس  لحسففسب الففسب  الةحسسففبق. ً 

اسفففتحخس  ااوت فففسس  بسستبفففسسى ةخ سسفففس  لجففف دة الفففسب  الةحسسفففبق ؟  ةافففا الخففف   سا حسفففسب ةخفففداس ةخفففداس ا
 Expected Totalااستحخس  ااوت سس  إوةس  تم ةفا وفع  تخفد س ةخفداس ااسفتحخس  ااجةفسلق الةت يف  



Accruals  ام ةخسسوتي ة  ةخداس ااستحخس  ااجةسلق الةة قActual Total Accruals   ا الةفس    اف
 ب وٌةس ً  ةخداس ااستحخس  ااوت سس .

لخ فسل جف دة ااسفتحخسيست ااوت سس ف  اةؤشفس لجف دة  (Jones, 1991) س ف  تم استودام وةف لج 
، (Jean&Haitao,2014)السبففسح الةحسسففب   بسستبففسسى سااففس الوةففسلج اسففتوداةس  فففق الدساسففست الةحسسففب   

ست ااوت سس فف ، ح فث  أوففل ففق استبفسسى ساففس الة اةف  اايتصففسد   اةفس سوفي سااففس ديف  فففق ااتشفسف ااسفتحخسي
الةوت ةفف  س ففق التغ ففس فففق ااسففتحخسيست ااوت سس فف ،   ففتم حسففسب ًففلى ااسففتحخسيست ةففا وففع  الويفف ات 

 التسل  :
 :Total Accruals (TAC)قياس االستحقاقات الكمية  - 1

 تحسفففب ي ةتٌفففس بفففسلةس  بففف ا صفففسفق سبففف   فففتم ي فففسل ااسفففتحخسيست الا  ففف  بيس خففف  التفففدف  الوخفففد ، 
  التشغ    صسفق التدف  الوخد  ةا سوشي  التشغ  ،  لل  ةا وع  الةةسدل  التسل  :

TACi,t =EBXIi,t – CFOi,t 

 حيث:
TACi,t   ااستحخسيست الا    ل شسا :(i)  سا الةتسة(t). 

EBXIi,t   صسفق سب  التشغ   يب  الةوسصس ااستاوسع   ل شسا :(i)  سا الةتسة(t). 
CFOi,t   صسفق التدف  الوخد  ةا سوشي  التشغ   ل شسا :(i)  سا الةتسة(t). 

 باستخدام نموذج االنحدار التالى: (b0, b1, b2)تقدير معممات النموذج  - 2
 

 

 حيث:
TACi,t   ااستحخسيست الا    ل شسا :(i)  سا الةتسة(t). 
TAi,t-1   ةجة ع الص   ل شسا :(i)  فق السو ،(t – 1). 

 
 

REVi,t   التغ س فق إ سادات الشسا :(i) ب ا الةسة  ا ،(t)  ،(t – 1) . 
PPEi,t   ي ة  الص   الاسبت  ل شسا :(i)  فق السو ،(t). 

 س ف  تم الحص   س ق ةةسدل  ااوحفداس بسسفتودام الة وف  الا  ف  ل شفساست الةسع  ف   غ فس الةسع  ف  
 شسا . 948 التق تةا  

 :Non-Discretionary Accruals (NDA)تحديد االستحقاقات غير االختيارية  - 3
لافففف  شففففسا  ةففففا شففففساست الة وفففف  بسسففففتودام  (NDA) ففففس ااوت سس فففف   ففففتم حسففففسب ااسففففتحخسيست غ

 الةةسدل  التسل  :
 
 

it
1t,i

t,i

2
1t,i

t,i

1
1t,i

0
1t,i

t,i
E

TA

PPE
b

TA

REV
b

TA

1
b

TA

TAC



























 












































 
















 1t,j

t,i

2
1t,j

t,i

1
1t,j

0t,i
TA

PPE
b̂

TA

REV
b̂

TA

1
b̂NDA



 
 
 :Discretionary Accruals (DAC)حساب االستحقاقات االختيارية  - 4

لا  شسا  ةا شفساست الة وف  وفع  فتفسة الدساسف  بفسلةس  بف ا  (DAC) تم حسسب ااستحخسيست ااوت سس   
 ،  لل  ةا وع  الةةسدل  التسل  :(NDA)ااوت سس     ااستحخسيست غ س (TAC)ااستحخسيست الا    

 
 
 

صفة د ، ب وةفس تشف س   تةبس الخ ة  الة جب  لعستحخس  ااوت سس  سفا  جف د إداسة سسبفسح ففق اتجفسى
الخ ةفففف  السففففسلب  لعسففففتحخس  ااوت ففففسس  إلففففق  جفففف د إداسة سسبففففسح فففففق اتجففففسى ًبفففف يق سةففففس إلا اسوففففت ي ةفففف  
ااسففتحخس  ااوت ففسس  ةسففس    ل صففةس س  يس بفف  ةففا الصففةس فففإا للفف   شفف س إلففق سففدم  جفف د إداسة سسبففسح 

وت سس ففف  ةؤشفففس ساسفففق لجففف دة ( ااسفففتحخسيست اا8198( اةفففس استبفففس )الحوفففس  ، 8196)وصفففس  شفففحستي، 
 التخسس س الةسل  .
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الففل  وففس  يبفف ا   اسففةس  لففد   Prudence ةافف  ةصففي   الففتحة  الةحسسففبق تيفف سا  لةبففدس الح يفف   الحففلس )التحفف ي( 
جة فف  الوسففسعس  السبففسد الةحتة فف  فففق  الةحسسففب ا لةففدة يففس ا،  اففسا ة جٌففس  وحفف  التففأا س س ففق يسعةفف  الففدو ،   خضففق بأوففل

 الحسبسا  تأج   ااستساف بسلسبسح س  اا سادات لح ا تحخخٌس بسلةة .

( الففتحة  الةحسسففبق  ففف  الةةٌفف م التخ  ففد  بأوففي تسففج   الوسففسعس يبفف  تحخخٌففس 8117  ةففسف )سبفف  الو ففس، 
سفيس  س  ضفة ةس  ففق ال يفت الفل  ا  أوفل ف في  ااستساف بٌفس ففق الخف اعم الةسل ف  حتفق لف  افسا السفود الةؤ فد لٌفس ةت  

سلةةٌ م س  الخسسفدة الاافس  ،   ةسس لل  سة  س  بأوي الول بفالةحسسب بسلسبسح يب  تحخخٌس   ج د السود الةؤ د للل
 تحة س  بةس  ؤاس س بس  س ق صسفق الص  .

سسفففست الةحسسفففب   التفففق ( بفففأا الفففتحة  الةحسسفففبق  ةاففف  اوت فففسس اليفففس   الس 8193 سشفففسست )سفففةد الفففد ا، 
ستسحتٌس الةةس  س الةحسسب   ل تخس س سا الخ م الي  لألص    اا سادات  الخ م الس ق لعلتزاةست  الةصفس فست ةةفس 
ففلا ا  ةوفق إ ٌففسس ي ةف  الصفف     وفتج سوفي اووةففس  صفسفق الخ ةفف  الدفتس ف  لحفف  الة ا ف  سفا الخ ةفف  السف ي  ، ً 

س بأي  ي ة  ةةاو .بأي  ةا ي ةتٌس الةة     لاا ت  خد ًس

 Ball et al., 2013; Ruch and) يسةفت الدساسفست السفسبخ  بسلتةسيف  بف ا وف س ا ةفا الفتحة  

Taylor 2011; Shroff et al., 2013): 
  التحفظ المشروطConditional conservatism:  ةوق تيب ف  اليفس   الس سسفست الةحسسفب   التفق تةتفسف بفأاس  

 Newsس  الةةتةفد س فق الوبفسس  ex-postالسبفسح بصفة  د س ف ، لفلل  سفةق بفسلتحة  العحف  الوبفسس السف ع  س فق 

dependent  ةافف  يس خفف  التا ةفف  س  السفف   س ٌةففس سيفف  لتخ فف م الةوففز ا السفف ةق  يس خفف  ةةسلجفف  ااووةففس  فففق يفف م
 الص   الة ة س   غ س الة ة س  حس   ٌ س ةؤشسات دال  س ق لل .
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 روط الــــتحفظ غيــــر المشــــUnconditional conservatism:   ةوففففق اوت ففففسس ااداسة لتيب فففف  اليففففس  
 الس سسست الةحسسب   التق توة  ةا السبسح  ةا الخ ة  الدفتس   لصسفق الص   ةفا البدا ف   بةةفز  سفا 

ةافف  ااستففساف الةفف س  بوةخففست البحفف ث  ex-anteالوبففسس اايتصففسد   الةتسحفف ، لففلل  سففةق بففسلتحة  الةسففب  
التي  س اةصس ف إ ساد   سدم سسة تٌس،  استودام يس خ  ااًع  الةةج  بدا  ةا الخسفي الاسبفت اًفع    

 الص  .

 مؤشر التحفظ الكمى عمى مستوى القوائم المالية: -
اةؤشفس  MTBس خ م البسحث بساستةسد س ق وسب  الخ م الس ي   إلق الخف م الدفتس ف  لصفسفق حخف   الة ا ف  

(   سفففتود ًفففلا 8196لب عففف  الةصفففس   اةفففس لفففي سفففدة ةزا فففس وسصففف  سفففٌ ل  ااسفففتودام )وصفففس  شفففحستي، لوفففي  ععفففم ا
الوة لج إلفق سا الافس الةتجةف  ل فتحة  الةحسسفبق  تضف  سوفد ز فسدة وسفب  الخ ةف  السف ي   لحف  الة ا ف  إلفق ي ةتفي 

  ةفا اسففتودم ًففلى س   (Beaver and Ryan, 2000)سففا ال احفد الصففح  ،  تةتبفس دساسفف   (MTB)الدفتس ف  
الوسففب ، اةففس فسففس ًففلى الوت جفف  بسففبب سففدم ااستففساف بففبة  الصفف   س  تخ  ةٌففس بأيفف  ةففا ي ةتٌففس الةة  فف  وت جفف  
تيب فف  الس سسففست الةتحة فف ، بساضففسف  إلففق تح ففز ااستففساف الةحسسففبق بسلوسففسعس  تففأوسى ف ةففس  وففص الةاسسففب. 

س فف  وحفف  ااستةففسع ةؤشففسا  س ففق ز ففسدة دسجفف  الففتحة ، ب وةففس  ففد    ةففد اتجففسى وسففب  الخ ةفف  السفف ي   إلففق الخ ةفف  الدفت
اووةففس  ًففلى الوسففب  إلففق تففدوق دسجفف  الففتحة  بففسلخ اعم الةسل فف ،  يففد اسففتودةت الةد ففد ةففا الدساسففست ًففلا الوةفف لج 

 Roychowdhury and Watts, 2007; Beatty et al., 2008; Artiach and) ةوٌفس س فق سفب   الةافس  

Clarkson, 2013). 

 النموذج المستخدم الختبار تأثير االستحقاق االختيارى عمى مستوى التحفظ المحاسبى -
CONSi,t = b0 + b1 DACi,t + b2 FAMi,t + b3 Sizei,t + b4 LEVi,t + b5 ROAi,t +  

   ف ةس   ق  صةس  لةتغ سات الوة لج  يس  ي سسٌس:
 طريقة القياس متغيررمز ال اسم المتغير

 أواًل: المتغير التابع

 (MTB)وسفففب  الخ ةففف  السففف ي   إلفففق الخ ةففف  الدفتس ففف  لحففف  الة ا ففف   CONS التحة  الةحسسبق

 تخفسل الخ ةفف  السفف ي   لحف  الة ا فف  ل شففسا  بةفدد السففٌم الةتدا لفف  

 ةضس بس  فق سةس اايةس  فق وٌس   الةسم.

 ثانيًا: المتغير المستقل

 اةخ سل ساسق لج دة السبسح. Jonesتخدس ب اسي  وة لج  DAC ستحخس  ااوت سس ي ة  اا

 ثالثًا: المتغيرات الرقابية الضابطة

 وسب  السٌم الةة  ا  إلق سسع    احدة. FAM الة ا   الةسع   

 ال  غسس تم اليب ةق اجةسلق الص   فق وٌس   الةسم. Size حجم الشسا 

 إجةسلق االتزاةست إلق إجةسلق الص   فق وٌس   الةسم. LEV ف  الةسلق(وسب  الةد  و   )الس 

 ةةد  الةسعد س ق الص  

 )سبح   الشسا (

ROA .صسفق السب  ةخس ةس  س ق إجةسلق الص   فق وٌس   الةسم 



تفففم إضفففسف  الةتغ فففسات السيسب ففف  الضفففسبي  )الة ا ففف  الةسع  ففف ، حجفففم الشفففسا ، وسفففب  الةد  و ففف ، ةةفففد  
عد س فق الصف  ( لوٌفس يفد تفؤاس س فق ةسفت   الفتحة  الةحسسفبق بوفعف تفأا س ااسفتحخس  ااوت فسس  الةس

فس الةت يف  س فق ةسفت   الفتحة   ف اق  تم السيسب  س ق ويأ ااوحداس  تم إضسف  ًلى الةتغ فسات لةفز  تأا ًس
 الةحسسبق بسلخ اعم الةسل  .
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بحث، تم إجساد دساسف  تيب خ ف  ةفا وفع  التح  ف  الةة فق ل خف اعم الةسل ف  لشفساست اوتبسس فس   ال
(  تففففم 9شففففسا ( )ة حفففف  سيففففم  948س وفففف  الدساسفففف  الةخ ففففدة بب سصفففف  ال سا  الةسل فففف  الةصففففس    سففففددًس )

 www.mubasher.infoالحص   س  ٌس ةا وع  ة ي  ةة  ةست ةبسشس ةصس 
ففق التففق تسفف يس ف ٌففس سسع فف  س  سااففس س ففق وسففب   تففم تخسفف م الشففساست إلففق شففساست سسع  فف  ً  81 %

(  شففساست غ ففس سسع  فف  ةفف  اسففتبةسد الشففساست 8196فففأااس ةففا ةجةفف ع حخفف   الة ا فف  )وصففس  شففحستي، 
 التق فق الةوسي  الحسة  الشساست التق تةد ي اعةٌس بسلد اس الةس اق.

 اختبار فرض البحث األول: – 7/4/1
ع  بأوي "ا ت جد سعي  ةةو    لات دالف  إحصفسع   بف ا الة ا ف  الةسع  ف  اوتبسس الةس  ال   الخس

 – Independentلة وتفف ا ةسففتخ ت ا  (T–Test) ااسففتحخسيست ااوت سس فف " تففم ااستةففسد س ففق اوتبففسس 

samples ست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص  سسم ففةا الشساست الةسع     الشسا 
 

 ( تم اوتبسس الةس  ااحصسعق التسلق:‚14 سود ةست   ةةو    ) SPSS17 ةا وع  بسوسةج  8197

H0   :  ا توت فف ااسفتحخسيست ااوت سس فف  ل شفساست الةسع  فف  الةخ فدة بسلب سصف  الةصففس   سفا ااسففتحخسيست
 ااوت سس   ل شساست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص .

 (8 تم الحص   س ق الوتسعج التسل   )ة ح  سيم 
 

  ( نتيجة اختبار الفرض األول1جدول )

 Tقيمة 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 متوسط العينة

P. Value  الشركات
 العائمية

الشركات 
 ائميةغير الع

مقدار 
 االختالف

- 956‚ 946 - 1981‚ - 1946‚ - 112‚ 756‚ 

 بتح  فف  الجففد   السففسب   تضفف  سففدم استةففسع ةسففت   ااسففتحخس  ااوت ففسس  سفف اد ل شففساست الةسع  فف  الةخ ففدة 
( ً   ةفس  شف س لخبف   ففس  الةفدم ‚14سابس ةا ) P.valueبسلب سص  الةصس   س  الشساست غ س الةسع    اةس سا 

H0    بأوفففففي ا   جفففففد ففففففس  ةةوففففف   بففففف ا ااسفففففتحخسيست ااوت سس ففففف  ل شفففففساست الةسع  ففففف  الةخ فففففدة بسلب سصففففف  الةصفففففس
 ااستحخسيست ااوت سس   ل شساست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس    ةا ام  تم يبف   الةفس  ال   ل بحفث 

 الةسع     ااستحخسيست ااوت سس  . ً   سوي ا ت جد سعي  ةةو    لات دال  إحصسع   ب ا الة ا  

2DAC1DAC12DAC
1DAC0 UU:H/UU:H 



 اختبار فرض البحث الثانى: – 7/4/2
اوتبسس الةس  الاسوق الخسع  بأوي "ا ت جد سعي  ةةو    لات دال  إحصسع   بف ا الة ا ف  الةسع  ف  

لة وتفف ا ةسففتخ ت ا سوففد ةسففت   ةةو  فف   (T–Test) ةسففت   الففتحة  الةحسسففبق" تففم ااستةففسد س ففق اوتبففسس 
 ( تم اوتبسس الةس  ااحصسعق التسلق:‚14)

H0   :    ا  وت فففف ةسفففت   الفففتحة  الةحسسفففبق ل شفففساست الةسع  ففف  الةخ فففدة بسلب سصففف  الةصفففس   سفففا ةسفففت
 التحة  ل شساست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس  .

 (2 تم الحص   س ق الوتسعج التسل   )ة ح  سيم 
H0 : U cons1 = U cons2 / H1: U cons1  U cons2 

  ( نتيجة اختبار الفرض الثانى2جدول )
 Tقيمة 

 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 متوسط العينة

P. Value  الشركات
 العائمية

الشركات 
 غير العائمية

مقدار 
 االختالف

-89183  946 94454     84849 -686‚ 1262‚ 

 الةسع    غ س  سدة ةت سي ةست   التحة  الةحسسبق ل شساست  بتح    الجد   السسب   تض  ز 
 

فف  ةففس ‚14ةففا ) سيفف  P.valueالةخ ففدة بسلب سصفف  سففا الشففساست الةسع  فف  بصفف سة ةةو  فف  ح ففث   ً )
بأوفي ا   جفد فففس  ةةوف   بف ا ةسفت   الففتحة  الةحسسفبق ل شفساست الةسع  فف   H0ففس  الةففدم  سفف  شف س 

  الفتحة  الةحسسفبق ل شفساست غ فس الةسع  ف  الةخ فدة بسلب سصف  الةصفس   الةخ دة بسلب سص  الةصس    ةسفت  
ت جفففد سعيففف  ةةو  ففف  لات دالففف    يبففف   الةفففس  البفففد   بأوففف الةفففس  الافففسوق ل بحفففث  سفففف  ةفففا افففم  فففتم 

 إحصسع   ب ا الة ا   الةسع     ةست   التحة  الةحسسبق بسلخ اعم الةسل  .
 اختبار فرض البحث الثالث: – 7/4/3

تبففسس الةففس  الاسلففث الخسعفف  "ا توت ففف الوصففسعص التشففغ     ل شففساست الةسع  فف   الشففساست غ ففس او
 الةسع    الةخ د ا بسلب سص  الةصس  " تم اوتبسس الةس   ااحصسع   التسل  :

H0 : U Size1 = U Size2   H1 : U Size1  U Size2 

H0 : U Lev1 = U Lev2   H1 : U Lev1  U Lev2 

H0 : U ROA1 = U ROA2   H1 : U ROA1  U ROA2 

 (3 تم الحص   س ق الوتسعج التسل   )ة ح  سيم 
 
 
 
 



  ( نتيجة اختبار الفرض الثالث3جدول )
 

 Tقيمة 

 المحسوبة

درجات 

 dfالحرية 

 متوسط العينة
P. 

Value 
الشركات 

 العائلية

الشركات 

 غير العائلية

مقدار 

 االختالف

 Size - 39985 946 989387 81974 - 9924 1حدُ بٌشزود 

 ‚Lev - 118‚ 946 3537‚ 3538‚ -1119‚ 887بٌزفع بٌّةًٌ 

 ‚ROA 827‚ 946 1698‚ 1543‚ 11542‚ 798بٌعةئذ عًٍ بألصىي 

 آلتق: بتح    الجد   السسب   تض  ا
ز فسدة ةت سففي حجفم الشففساست غ ففس الةسع  ف  الةخ ففدة بسلب سصف  الةصففس   سففا الشفساست الةسع  فف  بصفف سة  -

 ‚(.14تخ  سا ) P.valueةةو    ح ث 
ا توت ف دسج  السف  الةسلق ل شساست الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس   سا الشساست غ فس الةسع  ف   -

 ‚(.14سابس ةا ) P.valueةو    ح ث الةخ دة بسلب سص  الةصس   بص سة ة

ز ففسدة ةت سففي الةسعففد س ففق الصفف   ل شففساست الةسع  فف  سففا الشففساست غ ففس الةسع  فف  الةخ ففدة بسلب سصفف   -
 ‚(.14سابس ةا ) P.valueالةصس   بص سة غ س ةةو    ح ث 

 فففدة  بفففلل   فففتم يبففف   الةفففس  الاسلفففث بأوفففي ا توت فففف الوصفففسعص التشفففغ     ل شفففساست الةسع  ففف  الةخ
 بسلب سص  الةصس   سا الوصسعص التشغ     ل شساست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس   

بسسفففتاوسد حجفففم الشفففسا  ح فففث  فففزداد ةت سفففي حجفففم الشفففساست غ فففس الةسع  ففف  سفففا الشفففساست الةسع  ففف  
 بص سة ةةو   .

 اختبار فرض البحث الرابع: – 7/4/4
  س ففففق ةسففففت   الففففتحة  الةحسسففففبق بففففسلخ اعم الةسل فففف  تففففأا س ةةوفففف   لعسففففتحخس  ااوت ففففسس  "ا   جففففد

 ل شساست الةخ دة بسلب سص  الةصس  ".
تم ااستةسد س فق وةف لج ااوحفداس التفسلق  الفل  تفم تيب خفي س فق الة وف  ااف   س فق س وف  الشفساست 

 الةسع     س و  الشساست غ س الةسع   .
CONSi,t = b0 + b1 DACi,t + b2 FAMi,t + b3 Sizei,t + b4 LEVi,t + b5 ROAi,t +  

 (4 تم الحص   س ق الوتسعج التسل   )ة ح  سيم 
 
 
 
 
 



  ( نتيجة اختبار الفرض الرابع4جدول )
 النموذج

 العينة ككل الشركات غير العائمية الشركات العائمية

Coef P.value Coef P.value Coef P.value 

Constant - 1.011 .897 - 1.348 .694 - .338 .942 

DAC - 8.399 .221 2.506 .330 - 2.811 .445 

FAM 6.452 .148 3.768 .583 2.819 .090 

Size - .056 .885 .117 .489 .03 .897 

LEV 3.010 .171 .660 .578 2.408 .083 

ROA - 4.073 .308 3.856 .167 - 1.576 .544 

 F 1.287 .279 1.23 .304 1.48 .200إحصسع   

Adj R
2

 .081 .077 .046 

  تضف   جف د تففأا س سف بق غ ففس ةةوف   لعسففتحخس  ااوت فسس  س ففق ةسفت   الففتحة  الةحسسفبق فففق 
اففف  ةفففا الشفففساست الةسع  ففف   الة وففف  ااففف    جففف د تفففأا س إ جفففسبق غ فففس ةةوففف   لعسفففتحخس  ااوت فففسس  س فففق 

سلتفسلق  فتم يبف   الةفس  السابف  بأوفي ا   جفد تفأا س ةست   التحة  الةحسسبق ففق الشفساست غ فس الةسع  ف   ب
ةةوفف   لعسففتحخس  ااوت ففسس  س ففق ةسففت   الففتحة  الةحسسففبق بففسلخ اعم الةسل فف  ل شففساست الةخ ففدة بسلب سصفف  

 الةصس    الل  ا   جد تأا س ةةو   ل وصسعص التشغ     س ق ةست   التحة  الةحسسبق.
 حث المقترحة:النتائج والتوصيات ومجاالت الب – 7/5
 نتائج البحث: – 7/5/1

اسفففتٌدف ًفففلا البحفففث بصفففة  سسسسففف   دساسففف  سافففس الة ا ففف  الةسع  ففف  س فففق ااسفففتحخسيست ااوت سس ففف  
 الففتحة  الةحسسففبق  اففلل  الوصففسعص التشففغ     الةتةا فف  فففق حجففم الشففسا   دسجفف  السففف  الةففسلق  ةةففد  

   ق: الةسعد س ق الص    س ٌست وتسعج التح    ااحصسعق ةس
ا ت جففد سعيفف  ةةو  فف  لات دالفف  إحصففسع   بفف ا الة ا فف  الةسع  فف   ااسففتحخسيست ااوت سس فف  فففق ب عفف   -

 السةس  الةصس  .

ت جففد سعيففف  ةةو  فف  لات دالففف  إحصففسع   بففف ا الة ا فف  الةسع  ففف   ةسففت   الفففتحة  الةحسسففبق بفففسلخ اعم  -
 الةسل   فق ب ع  السةس  الةصس  .

سعص التشففففغ     ل شففففساست الةسع  فففف  الةخ ففففدة بسلب سصفففف  الةصففففس   سففففا الوصففففسعص ا توت ففففف الوصفففف -
التشغ     ل شساست غ س الةسع    الةخ دة بسلب سص  الةصس   بسستاوسد حجم الشسا  ح ث  فزداد ةت سفي 

 حجم الشساست غ س الةسع    سا الشساست الةسع    بص سة ةةو   .

   س ق ةست   التحة  الةحسسبق بسلخ اعم الةسل  .ا   جد تأا س ةةو   ل وصسعص التشغ    -

 ا   جد تأا س ةةو   لعستحخس  ااوت سس  س ق ةست   التحة  الةحسسبق بسلخ اعم الةسل  . -

 
 
 

 التوصيات: – 7/5/2



ضففس سة الت س فف  بأًة فف  تحد ففد ااسففتحخسيست ااوت سس فف  اةؤشففس ساسففق لجفف دة التخففسس س الةسل فف   التففق  -
   الخ ب بسلوسب  ل دساسست فق ةجس  الةحسسب  الةسل  .تةتبس بةاسب

س ق الةسفتاةس ا فٌفم ةفد  سًة ف  تيب ف  الفتحة  الةحسسفبق  الفل   حةفق سةف الٌم ةفا السف    ااوتٌفسز  ةفا  -
 يب  إداسة الشسا .

 جففب سففدم الةبسلغفف  فففق تيب فف  الففتحة  الةحسسففبق ةةففس  ضففس بسلةسففسًة ا استخففسدًم سوٌففم  سففتاةس ا  -
 ٌم فق شسا  ا تحخ  سسبسح اب سة ةةس  جة ٌم  ب ة ا سسٌةٌم بأي  ةا ي ةتٌس الحخ خ  .سة ال

 وبغفففق تشفففد د السيسبففف  س فففق الشفففساست الةسع  ففف  لات الة ا ففف  الةسع  ففف  الةستةةففف  لوٌفففس يفففد تتوفففل يفففساسات  -
 لصسل  الةسع   س ق حسسب ةص ح  ةسسًةق الي   .

بففف   ةفففا الفففتحة  الةحسسفففبق ففففق التخفففسس س الةسل ففف   اافصفففسح ضفففس سة تحد فففد الةفففساجة ا ل ةسفففت   الةخ -
  التخس س سوي.

ضس سة ي سم الب سص  الةصس   بوشس ال سق بأًة ف  إسفداد تخفسس س ةسل ف  لات جف دة سسل ف  ةةفس  سفسسد  -
س فففق إ ٌفففسس الصففف سة الحخ خ ففف  ل شفففساست  بسلتفففسلق  اففف ا سفففةس السفففٌم ففففق السففف   يس فففب ةفففا ي ةتفففي 

 الحخ خ  .

 مجاالت البحث المقترحة: – 7/5/3
إجساد دساس  ةخسسو  ب ا ةصس  ب عست ةوت ة  ف ةس  تة   بةعي  ً ا  الة ا   بجف دة التخفسس س الةسل ف   -

  التحة  الةحسسبق.

ساففس تسا ففز  يب ةفف  الة ا فف  س ففق اوت ففسس ةسايففب الحسففسبست بةخسسوفف  الشففساست الةسع  فف   غ ففس الةسع  فف   -
 الةخ دة بسلب سص .

 ب   التحة  الةحسسبق س ق اةسدة سخ د الد ا.ساس تي -

 ساس حجم ةاتب الةساجة   التوصص الصوسسق س ق التحة  الةحسسبق فق التخسس س الةسل  . -

 ساس ً ا  الة ا   س ق يساس ااستاةسس  ةو  ااعتةسا بسلتيب   س ق الب سص  الةصس  . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع



 أواًل: المراجع العربية:
(، الةو ففف س الةةسصفففس ل فففتحة  الةحسسفففبق بفففسلتيب   س فففق الشفففساست 8117سبففف  الو فففس، ةفففداس يفففي، ) -

جسةةف  يويفس،  –ا    التجفسسة المجمة العممية لمتجارة والتمويل، الةتدا ل  فق س   السٌم الةصس  ، 
 .46الةدد ال  ، ص

س س الةسل فف : دساسفف  تيب خ فف  (، "ساففس ً افف  الة ا فف  س ففق جفف دة التخففس8198الحوففس  ، السفف د ةحةفف د، ) -
ا  ف  التجفسسة، جسةةف  يويفس، مجمـة البحـوث المحاسـبية، س ق الشساست الةخ دة بسلب سص  الةصفس  "، 

 .993-55الةدد ال  ، ص ص

(، "الةعيفف  بفف ا ً افف  الة ا فف   جفف دة السبففسح فففق شففساست الةسففسًة  8196حسففا، سضففس صففبحق، ) -
 .9، الةدد 28   التجسسة، جسةة  الزيسز  ، الةج د ، ا مجمة البحوث التجاريةالةصس  "، 

(، "سافس الةعيف  التبسدل ف  بف ا ً اف  الة ا ف  الةسافزة  الفتحة  الةحسسفبق 8194حس ا، ةسجدة سفزت، ) -
مجمــة س ففق اآلداد الةؤسسففق ل شففساست الةسففسًة  فففق  فف  ال ففس ف اايتصففسد    الس سسفف   لةصففس"، 

ــــة،  جسةةفففف  بوففففق سفففف  ف، الةج ففففد الاسلففففث، الةففففدد الاسلففففث، ص  –ا  فففف  التجففففسسة المحاســــبة والمراجع
 .823-982ص

(، "تح  فف  الةعيفف  بفف ا الففتحة  الةحسسففبق بسلتخففسس س الةسل فف   تا ةفف  8193سففةد الففد ا، إ ةففسا ةحةففد، ) -
س س ق ي ة  الةوشأة"،  ا  ف  التجفسسة، جسةةف  بوفق سف  ف، مجمة المحاسبة والمراجعـة، سسل الةس   ساًس

 .238-888الةدد ال  ، ص ص الةج د الاسوق،

دساس  اوتبسس ف  ففق  –(، "الةعي  ب ا ً ا  الة ا    ج دة السبسح 8199سة ةق، ًع  سبد الةتسح، ) -
جسةة  يويفس، الةج فد الافسوق، الةفدد الافسوق، ص  –المجمة العممية التجارة والتمويل الب ع  الةصس  "، 

 .832-946ص

(، "ساففس حصففص الة ا فف  الةؤسسفف   س ففق سداد الشففساست 8192 ، )س ففق، ةحةففد السفف د سبففد ا  البففدس  -
جسةةف  سف ا شفةل،  –ا  ف  التجفسسة المجمة العممية لالقتصـاد والتجـارة، الةخ دة بسلب سص  الةصس  "، 

 .9181 – 9139الةدد الاسوق، ص ص

(، ساففففس ً افففف  الة ا فففف   وصففففسعص ةج ففففل ااداسة س ففففق الففففتحة  8193ة  جففففق، ةجففففد  ة  جففففق، ) -
ــل، سسففبق فففق التخففسس س الةسل فف : دل فف  ةففا الب عفف  الةصففس  ، الةح ــة التجــارة والتموي ــة العممي ا  فف  المجم

 جسةة  يويس، الةج د ال  ، الةدد ال  . –التجسسة 
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 2الممحق رقم 
T-Test 

Group Statistics 

 FACT

OR N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

DAC 1 79 -.01900350- .129069641 .014521469 

2 80 -.01574234- .116560855 .013031900 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

DAC Equal 

variances 

assumed 

.428 .514 -.167- 157 .867 -

.003261156- 

.019499083 -

.041775533

- 

.035253220 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-.167- 154.98

0 

.867 -

.003261156- 

.019511624 -

.041804208

- 

.035281895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3الممحق رقم 
 

 
T-Test 

Group Statistics 

 FACT

OR N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

CONS 1 79 1.45433199 7.600358557 .855107145 

2 80 2.251383048 2.420055186 .270570395 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

CONS Equal 

variances 

assumed 

1.854 .175 -2.094 157 .0373 -.797051058 .892272850 -.965356607- -0.559458722 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-2.189 93.475 .0376 -.797051058 .896892730 -.983880783- -0.577982898 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 4 الممحق رقم
 
T-Test 

Group Statistics 

 FACT

OR N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

SIZE 1 79 19.49837321 2.387678771 .268634850 

2 80 20.85003918 1.688336350 .188761742 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

SIZE Equal 

variances 

assumed 

10.895 .001 -4.126- 157 .000 -

1.351665974E

0 

.327630542 -

1.998798269E

0 

-.704533678- 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-4.117- 140.275 .000 -

1.351665974E

0 

.328322521 -

2.000766126E

0 

-.702565822- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Group Statistics 

 FACT

OR N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

LEV 1 79 .46482744 .418735958 .047111476 

2 80 .46493741 .245233419 .027417930 
 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

LEV Equal 

variances 

assumed 

1.361 .245 -.002- 157 .998 -.000109967- .054340501 -

.107442735

- 

.107222802 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-.002- 125.563 .998 -.000109967- .054509027 -

.107985367

- 

.107765434 

 

Group Statistics 

 FACT

OR N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

ROA 1 79 .07192477 .219947707 .024746050 

2 80 .06539278 .108158627 .012092502 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

ROA Equal 

variances 

assumed 

.008 .928 .238 157 .812 .00653199

2 

.02743638

2 

-

.047660052

- 

.060724037 

Equal 

variances not 

assumed 

  
.237 113.31

9 

.813 .00653199

2 

.02754261

5 

-

.048033230

- 

.061097215 

 



 5 الممحق رقم
Regression 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ROA, FAM, 

DAC, LEV, 

SIZE
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .215
a
 .046 .015 5.579682921 

a. Predictors: (Constant), ROA, FAM, DAC, LEV, SIZE  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 230.306 5 46.061 1.480 .200
a
 

Residual 4763.328 153 31.133   

Total 4993.634 158    

a. Predictors: (Constant), ROA, FAM, DAC, LEV, SIZE 

b. Dependent Variable: CONS  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.338- 4.609  -.073- .942 

DAC -2.811- 3.674 -.061- -.765- .445 

FAM 2.819 1.655 .143 1.704 .090 

SIZE .030 .227 .011 .130 .897 

LEV 2.408 1.380 .146 1.745 .083 

ROA -1.576- 2.591 -.048- -.608- .544 

a. Dependent Variable: CONS 

 
 
 



Regression 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ROA, SIZE, 

FAM, DAC, 

LEV
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model 

R 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

FACTOR =  1 

(Selected) 

1 .285
a
 .081 .018 7.531469432 

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, FAM, DAC, LEV 

 
ANOVA

b,c
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 364.924 5 72.985 1.287 .279
a
 

Residual 4140.781 73 56.723   

Total 4505.705 78    

a. Predictors: (Constant), ROA, SIZE, FAM, DAC, LEV 

b. Dependent Variable: CONS 

c. Selecting only cases for which FACTOR =  1 

 
Coefficients

a,b
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.011- 7.797  -.130- .897 

DAC -8.389- 6.796 -.142- -1.234- .221 

FAM 6.452 4.410 .166 1.463 .148 

SIZE -.056- .383 -.018- -.146- .885 

LEV 3.010 2.175 .166 1.383 .171 

ROA -4.073- 3.967 -.118- -1.027- .308 

a. Dependent Variable: CONS 

b. Selecting only cases for which FACTOR =  1 

 
 
 



Regression 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 ROA, LEV, 

FAM, SIZE, 

DAC
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model 

R 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

FACTOR =  2 

(Selected) 

1 .277
a
 .077 .014 2.402600363 

a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE, DAC 

 
ANOVA

b,c
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35.513 5 7.103 1.230 .304
a
 

Residual 427.164 74 5.772   

Total 462.677 79    

a. Predictors: (Constant), ROA, LEV, FAM, SIZE, DAC 

b. Dependent Variable: CONS 

c. Selecting only cases for which FACTOR =  2 

 
Coefficients

a,b
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.348- 3.414  -.395- .694 

DAC 2.506 2.553 .121 .982 .330 

FAM 3.768 6.828 .064 .552 .583 

SIZE .117 .167 .081 .696 .489 

LEV .660 1.181 .067 .559 .578 

ROA 3.856 2.763 .172 1.396 .167 

a. Dependent Variable: CONS 

b. Selecting only cases for which FACTOR =  2 

 


