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األنشطة الفعلية  خاللتالعب في األرباح من الفي الحد من  مدى فعالية لجنة المراجعة
 دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. -للشركات

 محمد حساند. مروة حسن 
 جامعة المنصورة-كلية التجارة-مدرس المحاسبة

 الدراسة ملخص
تالعب اإلدارة في  في الحد من ،لمراجعةلجنة ال الرقابي مدى فعالية الدور اختبارإلى  الدراسة هذه تهدف   

 و لاا  ،المتعل ااة ألاألطشاالة الةعليااة لهاااماان خااالا إساااغة اساات الا سااللة اتاااا  ال اارارا   للشاار،ة، الحقيقيااة األربااا 
 . بنااغ عليا ، ت اول الدراساة2016إلاى  2014خاالا الةتارة مان المصارةة ألالبورصاة الم يادةألالتلبيق على الشار،ا  

، ها، ودرجاة طشاا حجا  لجناة المراجعاة، واسات الليتهاالمتمثلاة فاي  ،لجناة المراجعاةفعالياة ئص خصا عالقة اختبارأل
 ،للشر،ة الحقيقية األربا التالعب في ممارسا  أل ،ملكيته  في أسه  الشر،ة، و الابرة المالية والمحاسبية لألعضاغو 

  يادةالمالشار،ا  إدارا  ممارساة  تاائ  الدراساةأظهار  طوقاد  .اإلطتاجالنة ا  الت ديرةة و أل ال رارا  المتعل ةمن خالا 
طتااائ  تشاا ي  ،شااة   ل ااد . ماان جاطااب  خاار،باادرجا  متةاوتااة ةلتالعااب فااي األربااا  الحقيقياالالمصاارةة  ألالبورصااة

عن فعالياة دور لجناة المراجعاة فاي الحاد مان  ،(Path Analysisألاستادال أسلوب تحلي  المسار ) طمو ج الدراسة
حيث أثبتا  النتاائ  وجاود  ،للشر،ا  األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية في اإلدارةتالعب  فرص

باين المقيااا الكلاي للتالعاب فاي األرباا  مان خاالا األطشالة الةعلياة، و،ا  مان حجا  لجناة موجباة عالقة معنوةاة 
بااين  لا  المت يار والاباارة  ةساالبالمراجعاة وملكياة أعضااغ لجنااة المراجعاة فاي أسااه  الشار،ة، ووجاود عالقااة معنوةاة 

 ينالةارعي ين،ذل  أثبت  طتائ  تش ي  طماو ج الدراساة ألاساتادال المقياساالمالية والمحاسبية ألعضاغ لجنة المراجعة. 
 ،(وتكاااليا اإلطتاااج  ياار العاد ااة للتالعااب فااي األربااا  ماان خااالا األطشاالة الةعليااة )النة ااا  الت ديرةااة  ياار العاد ااة

ألشاا   عااال  . بناااغ علياا ، فاائ طتااائ  الدراسااةن ،ا  منهمااا وخصااائص فعاليااة لجناة المراجعااةجاود عالقااة معنوةااة باايو 
علااى حقي ااة تلااور ممارسااا  حو،مااة الشاار،ا  فااي السااو   وبالتااالي تد،ااد ،دع  صااحة فاارور ط رةااة الو،الااةتاا

 صايا  أهمهاامان التو  اقادم  الباحثاة عادد فاي واوغ طتاائ  الدراساة،و  م ارطاة ألاألساوا  الناةااة األخارى. ،المصرةة
ألاصادار واواألت تتعلاق ألعادل جاواال اماتالء أعضااغ لجناة المراجعاة أساهما  ورورة قيال الهياة العامة للرقاألة المالياة

ورة ع اد دورا  تدرةبياة ، و،اذل  وار ة الدور الرقابي للجنة المراجعةألالشر،ة، حيث أئ  ل  يدثر ألالسلب على فعالي
لتحساين قادرته  علاى ااتشااف ممارساا  التالعاب  ،البورصاة المصارةةأل الم يادةالمراجعة ألالشر،ا   ةنألعضاغ لج
 .من خالا األطشلة الةعليةفي األربا  

 
النة اا  الت ديرةاة  يار العاد اة، تكااليا اإلطتااج ، للشار،ة األطشالة الةعلياة التالعب مان خاالا الكلمات المفتاحية: 

  البورصة المصرةة. ط رةة الو،الة، ير العاد ة، خصائص فعالية لجنة المراجعة، 
 

 

 

 

The Effectiveness of Audit Committee in Mitigating Earnings Manipulation 
through Companies Real Activities- An Applied Study to Companies Listed 

on the Egyptian Exchange.  
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Abstract 
   This study aims to investigate the effectiveness of the monitoring role of the audit committee in 
mitigating management earnings manipulation, throughout the abuse of real activities related 
decision-making authority, applying to companies listed on the EGX during the period from 2014 to 
2016. Accordingly, the study examines the relationship between, audit committee effectiveness 
characteristics, represented by audit committee size, audit committee independence, audit committee 
activity, financial and accounting expertise of audit committee members and their ownership in 
company stock, and real earnings manipulation practices, through discretionary expenditures and 
production related decisions. Results indicate that, management in the Egyptian business 
environment, practices real earnings manipulation at different degrees.  On the other side, the results 
generated from processing the study model, using Path Analysis method, reveal the effectiveness of 
the role of audit committee, in mitigating the chances of management earnings manipulation, through 
decisions relating to real activities of companies listed on the EGX; as results indicate, that there is a 
significant direct relationship between the total measure of earnings manipulation through real 
activities and audit committee size and ownership in company stock, and a significant negative 
relationship with financial and accounting expertise of audit committee members. On the other hand, 
results indicate a significant relationship between the two sub-measures of earnings manipulation 
(abnormal discretionary expenditures and abnormal production costs) and audit committee 
effectiveness characteristics. These findings lends a general support to the Agency Theory claims, 
and raise the fact that there is an advancement in corporate governance practices in the Egyptian 
market, compared to other emerging markets. Based on study findings, the researcher provided a 
number of recommendations, the most important are, the need of the Egyptian Financial Supervisory 
Authority to develop regulations prohibiting ownership of company stock by audit committee 
members, as this has an adverse impact on the effectiveness of audit committee monitoring role, and 
the need for providing training to audit committee members in companies listed on the EGX, to 
improve their ability to uncover real earnings manipulation practices.  
 
Keywords: Company Real Activities Manipulation, Abnormal Discretionary Expenditures, Abnormal 
Production Costs, Audit Committee Effectiveness Characteristics, Agency Theory, EGX. 

 

 

 

 

 مقدمة  .1
طتاائ  أعمااا  يات  مان خاللا  ت ياي  الاذ  األساسيعلى أط  المقياا  المحاسبي حرق  الربين ر إلى 

دافعاا لاادارة طحاو ، مماا قاد   اوئ االساتثمارا  وتنميتهاا فاي المحاف اة علاى غة إدارتهاا،ةاا الشر،ة ومن ثا 
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األ ااراف ، وم ابلااة توقعااا  وتحسااين ساامعتهاللتاادلي  علااى طجاحهااا  ،فااي هااذا الاارق  للتالعااب  اار   ابتكااار
 .مث  الزةادة في الم افآ  الممنوحة للمديرةن وبالتالي تح يق م اسب خاصة ،ألأداغ الشر،ة المعنية

علااى أطاا  مجموعااة الالااوا  التااي ت ااول بهااا  ،وبوجاا  عااال ين اار الااى ساالوء التالعااب فااي األربااا  
 Katmonمان أصاحاب المصاالح ) اإلدارة ألش   متعماد بهادف تضالي  المساتثمرةن و ياره  مان األ اراف

and Al Farooque, 2017) ، الةعلياةوةشاير التالعاب مان خاالا األطشالة (RAM) Real Activities 
Manipulation،   األرباا  التاي يات  الت رةار  قيماة إجاراغا  يات  مان خاللهاا ت ييارألاطتهااج إلى قياال اإلدارة

أو  أو االسااتثمارةة هي اا  العمليااا  التشاا يليةعنهااا فااي اتجاااه معااين، و لاا  عاان  رةااق ت يياار توقياا  أو 
 ,.Graham et al)، مماا   اوئ لا  تادا يا  علاى دقاة الت رةار عان طتاائ  اعمااا الشار،ة للشر،ةالتموةلية 

2005; Zang, 2012.) (2006)،ا  مان  وةشاير Roychowdhury و Chi et al. (2011)،  إلاى أئ
طتااااج واالساااتثمار، المتعل اااة ألعملياااا  البيااا  واإلطشاالة األمثااا   طشااالة الةعلياااة،إدارا  الشاار،ا  تساااتادل األ

ماان ،وساايلة ياات   ،طشاالة البحااول والتلااوةر والصااياطة والدعا ااة واإلعااالئ و يرهاااالمصااروفا  الااصااة ألأو 
األرباااا   التالعاااب فاايفاااي حالااة  منهجيااة اإلدارة تاتلااا  ثاا . ومااان للشاار،ة خاللهااا إدارة األربااا  الحقيقياااة

 عان  رةاقالتاي تات  و  ،االساتح اقا ن خالا إدارة األربا  م التالعب فيفي حالة  هاالحقيقية للشر،ة، عن
فاااي اختياااار  اسااات الا مروطاااة االختياااار باااين اللااار  والبااادائ  المحاسااابية التاااي تمنحهاااا معاااايير المحاسااابة،

مان جاطاب  .(Zang, 2012) التأثير علاى رقا  الاربح السياسا  وعم  الت ديرا  المحاسبية التي من ةأطها
ربا  الحقيقية للشر،ة علاى مادار الةتارة المالياة، فاي ممارسة سلوء إدارة األ  خر، فاط   م ن إلدارة الشر،ة

 إال في طها ة الةترة المالية. االستح اقا حين التت  ممارسة إدارة األربا  من خالا 

 ;e.g., Hashim and Devi, 2007; Chen et al., 2015)تشاير العدياد مان الدراساا  و 
Ramachandran et al., 2015; Katmon and Farooque, 2017)، أئ تالعاب اإلدارة فاي  إلاى

ةحااد مان جاادوى االعتمااد عليهااا فاي اتاااا  قارارا  رةاايدة ماان و  ، شااوه جاودة المعلومااا  المحاسابية األرباا 
 قب  أصحاب المصالح وعلى رأسه  المستثمرةن والم روين، مماا يترتاب عليا  الةاادة تكلةاة الحصاوا علاى

طتيجااة الةااادة الماااا رة المترتبااة علااى الشاا  فااي جااودة المعلومااا  الموجااودة ألالت ااارةر الماليااة التااي  ،تموةاا 
وتاارى الباحثااة أئ وااع  الرقاألااة علااى ساالوء المااديرةن، قااد يااددى إلااى الةااادة اطتشااار  تصاادرها الشاار،ا .

لتاي ت اول ا /الحقيقياةعليةممارسا  إدارة األربا  وخاصة تل  التي تت  من خاالا التالعاب فاي األطشالة الة
و يااره  مااان األ ااراف المعنيااة ألاااأداغ  واارار ألمصااالح المساااتثمرةن والم روااينبهااا الشاار،ا ، وماان ثااا  اإل

 Kao etتدهور أداغ الشر،ة في المست ب . في  ا  السيا ، أةار عدد من الباحثين )، فضال عن الشر،ة
al., 2009; Katmon and Farooque, 2017)،  إدارة األرباا    اوئ لهاا  ثاارا سالبية  إلاى أئ ممارساا

د مان الشار،ا  الكبارى مثا  إطاروئ على أداغ الشر،ا  على المدى اللوة ، والدلي  على  ل  س وط العديا
سابب الرئيساي ، والتاي ،اائ الأسوا  المااا العالمياة عددا من واالطهيارا  التي  ال  ،وورلد ،ول و يرها و

والتاااأخر فاااي  ،علاااى مااادار سااانوا  ممارساااا  التالعاااب فاااي األرباااا الشااار،ا   ا إدار  اطتهااااج ، هاااووراغهاااا
بناااغ علياا ، تزايااد االهتمااال ألضاارورة تةعياا  دور  ليااا  الحو،مااة  .  أثرهااالااى تااراا، ممااا أدى إااتشاااف  لاا 
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، ودعا  ط ا  المراجعاة علاى الماديرةنإح اال الرقاألاة  بهادف ،والتاي تعاد لجناة المراجعاة مان أهمهاا ،الداخلية
 لتضاالي  التالعااب فااي األربااا  فاارص اإلدارة فااي المراجاا  الاااارجي، وبالتااالي ت لاايص  الليةالداخليااة واساات

وعلااى رأسااها  ،التااي تعتمااد علااى ت ااارةر الشاار،ا  فااي اتاااا  ال اارارا  ،مسااتادمي الت ااارةر الماليااة للشاار،ا 
 ،الحو،مااة ماا  منلل ااا  ط رةااة الو،الااة التااي تن اار إلااى  ليااا  يتةااق ، األماار الااذ المسااتثمرةن والم روااين
للرقاألااة علااى ساالوء المااديرةن، والتااي  م اان االعتماااد عليهااا فااي الحااد ماان مشاا لة  اأحااد األدوا  األساسااية

تضااارب المصااالح، وعاادل تماثاا  المعلومااا  بااين المااديرةن و يااره  ماان األ ااراف المعنيااين ألااأداغ الشاار،ة، 
 . (Oyerogba et al., 2017; Katmon and Farooque, 2017) ومن ث  تافيض تكاليا الو،الة

المراجعاة فااي  مادى فعاليااة الادور الرقاابي للجنااةمان جاطاب  خاار، إئ  البياة الدراساا  التااي تناولا  
 e.g., Klein, 2002; Bedard)الحد من ممارسا  التالعب في األربا ، قد تناول  أسوا  الماا المت دماة 

et al., 2004; Carcello et al., 2006; Ghosh et al., 2010; Ramachandran et al., 2012 فاي ،)
 ;e.g., Ongore, 2011)ماان الدراسااا  تلاا  العالقااة فااي األسااوا  الناةاااة  طساابيا حااين تناااوا عاادد محاادود

Ebrahim et al., 2014; Albert, 2015; Salloum et al., 2015;  Oyerogba et al., 2017; Katmon and 
Farooque, 2017) وجااود قصاور فااي  الدراسااا  إلاى الةااادة احتمااا تلا  د ماان، تشااير عاد. عاالوة علااى  لا

فااي األسااوا   وظيةااة الرقاألااة علااى ساالوء المااديرةن ماان قباا  مجااال  إدارا  الشاار،ا  واللجااائ التاألعااة لهااا
 Adams and) دارة، ممااا  ضااع  ماان فعاليااة تلاا  اللجااائ فااي الحااد ماان الساالوء االطتهاااال  لاااالناةاااة

Mehran, 2003; Ongore, 2011; Salloum et al., 2015; Oyerogba et al., 2017 .) 

الدراسا  التلبيقياة التاي اختبار  مادى فعالياة  عدل ،ةا ةظ   ووغ تل  النتائ ، وفي ومن ث  في 
لجااائ المراجعااة فااي الحااد ماان ساالوء إدارة األربااا  علااى مسااتوى األسااوا  الناةاااة، وتباااين طتائجهااا، تنباا  

 ،للجنة المراجعة في الحد من تالعب المديرةن فاي أرباا  الشار،ا أهمية دراسة مدى فعالية الدور الرقابي 
سو  الماا المصارى، و لا  لعادة اعتباارا  أهمهاا اعتباار ساو  المااا  فيمن خالا إدارة األطشلة الةعلية 

المصاارى ماان أهاا  األسااوا  الناةاااة، والتااي حرصاا  علااى مواابااة أفضاا  الممارسااا  فااي مجاااا حو،مااة 
حيث ت  إعداد أوا ت رةر عن ممارسا  حو،مة الشار،ا  فاي مصار، بواسالة ، 2001عال الشر،ا  منذ 

والااذى خلااص  ، والبورصااة المصاارةة ماا  والارة التجااارة الاارجيااة وهياااة سااو  المااااالبناا  الاادولي ألالتعاااوئ 
وقاااطوئ  1992لساانة  95رقاا قاااطوئ سااو  الماااا )المصاارةة ولوائحهااا التنةيذ ااة ال ااواطين  توافااق أ لااب إلااى

وقاااااطوئ قلااااا  األعماااااا العااااال  1997لساااانة 8رقاااا   وقاااااطوئ االسااااتثمار 1981لساااانة159 قاااا ر  الشاااار،ا 
سااواغ ألصاااورة مباةاارة أو  يااار جياادة حو،ماااة الال مااا  متللبااا  ،(و يرهاااا ماان ال ااواطين1991لساانة203رقاا 

المتعلااق أل واعااد قيااد  ،و  الماااا المصاارى قاارار مجلاا  إدارة الهياااة العامااة لسااصاادر  2002وفااي  مباةاارة.
(، على وجوب تعياين ةار،ا  المسااهمة 7قيد وةلب األورا  المالية الذ  طص في مادت  رق  ) واستمرار

المشاهود لها   ،يت  اختيارها من بين أعضاغ مجل  اإلدارة  ير التنةيذيين للجنة مراجعة ،الم يدة ألالبورصة
دارة الرةاايدة ألمااا  ااادل الشااةاةية واإل دعاا ط اارا لاادور الحو،مااة فااي و  .ألالكةاااغة والاباارة فااي مجاااا عماا  الشاار،ة

 فااي مصاار، حو،مااة الشاار،ا لتاا  إصاادار أوا دلياا   2005فااي ، لشاار،ةا المعنيااة ألااأداغمصااالح ،افااة األ ااراف 
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، حتاااى يوااااب أفضاا  ممارسااا  الحو،مااة التااي توليهااا المن ماااا  2016والااذ  ،ااائ  خاار تحااديث لاا  فااي يوليااو 
يتعاين قياال مجلا  اإلدارة بتشا ي  لجناة  ذ  ألموجبا الاو ، ألاال  االهتماالالدولية ومدسسا  التموة  والمستثمرةن 

علااى أئ و مراجعااة ماان أعضاااغ مجلاا  اإلدارة  ياار التنةيااذيين، علااى أال   اا  عاادد األعضاااغ عاان ثالثااة، 
؛ 2005، المصار  مر،از الماديرةن ) ألالشاوئ المالية والمحاسابية لد   معرفةعلى األق   عضو منه   وئ 
مان جاطااب  خار، فااائ المعلوماا  التةصاايلية عان خصااائص . (2016لياة، الهيااة العاماة للرقاألااة الما؛ 2011

حيااث  2014، أصاابح  متاحااة منااذ عااال وتشاا ي  لجااائ المراجعااة ألالشاار،ا  الم ياادة ألالبورصااة المصاارةة
الشاار،ا  الم ياادة  ،ألالبورصااة المصاارةة الشاار،ا  ةاالبواسااتمرار قيااد و  قياادماان قواعااد  40ألزماا  المااادة 

ألالبورصاة  الم يادةمعلوما ، مماا يبارر قياال الباحثاة ألاالتلبيق علاى الشار،ا  تل  ال ألضرورة اإلفصا  عن
التي تناولا  تلا  العالقاة فاي  الساأل ة ، خاصة وأئ الدراسا 2016إلى  2014المصرةة خالا الةترة من 

، قاااااد اقتصااااار  ف ااااات علااااى ألعاااااض المت يااااارا  مثااااا  (2012؛ هااااالا، 2010البياااااة المصااااارةة )صاااااالح، 
ةر،ة ف ت من الشر،ا  المسجلة ألالبورصاة المصارةة خاالا الةتارة  45ألالتلبيق على  االست اللية والنشاط

ألااالتلبيق  و االساات اللية والاباارة وعاادد االجتماعااا  ؛(2010)صااالح  فااي دراسااة 2009إلااى  2007ماان 
فاي  قلاعاا  التشاييد وماواد البنااغ، والع اارا ، واأل ذ اة والمشاروبا اقتصر  ف ت على  ،ةر،ة 50على 
لا  ياتم ن مان الحصاوا علاى البياطاا  المتعل اة ألاصاائص  حتاى أئ  لا  الباحاث، (2012هاالا ) دراساة

لجنة المراجعة، ط را لعدل قيال الشر،ا  بتوفيرها مان خاالا الت اارةر التاي تصادرها فاي وقا  دراسات ، مماا 
 قيااا د علاىلا  تعتمامن الدراستين  اأ . ،ذل  فائ اولره إلى االعتماد على أسلوب الم ابال  الشاصية

األطشااالة الةعلياااة ،ماااا فاااي الدراساااة الحالياااة، بااا  اعتمااادتا علاااى أسااالوب التالعاااب فاااي األرباااا  مااان خاااالا 
 .االستح اقا ، ول  تتة ا في النتائ 

لياة اعالتاي تاتبار مادى ف ،ل بهاذه الدراساةالقياايبارر  ماا تارى الباحثاة أئ هنااءت دل،  بناغ على ما  
ماان خااالا تح اا  اإلدارة فااي ال اارارا   ،يقيااةلتالعااب فااي األربااا  الحقالمراجعااة فااي الحااد ماان ساالوء ا ةناالج

 ،و لاا  ألاسااتادال بياطااا  حديثااة ودقي ااة ،الم ياادة ألالبورصااة المصاارةة المتعل ااة ألاألطشاالة الةعليااة للشاار،ا 
اتةااق جمهااور الباااحثين واإلصاادارا  الماتلةااة ل واعااد حو،مااة الشاار،ا  علااى  تشاام  ،افااة المت ياارا  التااي

 فاااي حجاااا  تااااي تتمثااا وال ،المراجعاااة ةنااالج تاااتح   فااااي فعالياااة ، علااااى ،وطهاااادولي  والمحلااايالاااالمساااتوةين 
، فااي أسااه  الشااار،ةالاباارة الماليااة والمحاساابية ألعضااائها، وملكيااته  ، و لجنااة المراجعااة واساات اللية وطشاااط

،مااا إواافة إلاى قيااا التالعاب فااي األرباا  مان خاالا األطشالة الةعليااة، ولاي  مان خاالا االساتح اقا ، 
  .    في الدراسا  الساأل ة  األخرى 

 طبيعة المشكلة  .2
والجهااا  التن يميااة  ،ل ااد أد  االطت ااادا  الحااادة التااي تعاارر لهااا ال ااائموئ علااى مهنااة المحاساابة

فااي أسااوا  الماااا خااالا  الم ياادةالمساااولة عاان وواا  الضااواألت التااي  جااب أئ تعماا  ماان خاللهااا الشاار،ا  
واالطهياارا  التاي  ،ائح المالياة التاي تعروا  لهاا العدياد مان الشار،ا ألعد الةضا خاصة السنوا  الماوية،

 الاا  العديااد ماان أسااوا  الماااا، والتااي ،ااائ المساابب الرئيسااي لهااا الساالوء االطتهاااال  للمااديرةن وتعمااده  



 - 64 - 

 الااوعي وتعالاا الاد أئ  تضاالي  مسااتادمى الت ااارةر الماليااة ماان مساااهمين و يااره  ماان أصااحاب المصااالح،
حتااى تعااود الث ااة فااي  ،ود رقاألااة صااارمة علااى ساالوء اإلدارةوجاا أهميااةالةااادة الشااةاةية و  األصااوا  ألضاارورة

مان  (.Katmon and Farooque, 2017المحتاوى المعلومااتي للت اارةر المالياة التاي تصادرها الشار،ا  )
تهاالةاة للحد من الممارسا  االط ،اإلدارة سلوء لجنة المراجعة في الرقاألة على هنا الاد االهتمال بتةعي  دور

 (.Zalata and Roberts, 2016) لها

ووف ااا لن رةاااة الو،الااة، فاااائ تعااادد األ ااراف المهتماااة ألااأداغ الشااار،ة والتاااي ليساا  لاااديها صاااالحيا  
اتاا  ال ارارا  وتحدياد سياساا  الشار،ة، قاد أدى إلاى تشاعب العالقاا  والةاادة التع ياد الناات  عان تضاارب 

ألشا    دارةةاراف والرقاألاة علاى سالوء اإلبادورها فاي اإليامهاا ئ لجناة المراجعاة عناد قفاالمصالح، ومن ث  
المصااالح مان سااوغ سالي  وفعااا، سااوف تحاد مان مشاااا  الو،الاة، ماان خاالا حما اة ح ااو  ،افاة أصاحاب 

 حما ااة اساات اللية أعضاااغ مجلاا  اإلدارة  ياار التنةيااذيين والمااراجعين، و،ااذل  عاان  رةااق اساات الا اإلدارة،
يماااا يتعلاااق ألاااالنواحي ال اطوطياااة والتشااا يلية، وت ياااي  ط اااال الرقاألاااة الداخلياااة دورهاااا االستشاااار  ة عااان  رةاااق

ألالشار،ة واألداغ المحاسابي بهاا والتاصايص الكا غ لمواردهاا، األمار الاذ   ساه  فاي الةاادة جاودة الت ااارةر 
 ,.Klein, 2002; Bradbury et al., 2006; Hardwick et al) المالية، ومن ث   حد من مشاا  الو،الة

2011; Naseem et al., 2017 .) 

فااااي وااااوغ العاااارر السااااابق، يتضااااح أئ الةااااادة االهتمااااال بتةعياااا  دور ا ليااااا  الداخليااااة لحو،مااااة 
 هاااو ت لااايص فااارص االاااداف  األساساااي مااان ورائهاااالشااار،ا ، والتاااي تعاااد لجناااة المراجعاااة مااان أهمهاااا، ،اااائ 

األ ااراف المعنيااة علااى حساااب  ف   اتيااةماان أجاا  تح يااق منااا ،لصااالحيا  المو،لااة اليهااااإلدارة لاساات الا 
ولي  أدا على  ل  مان اسات الا اإلدارة صاالحيا  اتااا  ال ارارا  التشا يلية واالساتثمارةة  .ألأداغ الشر،ة

اإلطتاااج والبياا ، وتوقياا  ال اارارا  المتعل ااة ، مثاا  االسااتثمار و والتموةليااة التااي تتعلااق ألأطشاالة الشاار،ة الةعليااة
وفا  الصياطة والبحول والتلوةر والدعا ة واإلعالئ و يرها، فاي ألأطوا  محددة من المصروفا  مث  مصر 

أربا  الشر،ة للوصوا إلى رق  الربح المستهدف، ومان ثا  تضالي  أصاحاب المصاالح، الاذين في  التالعب
إدارة األربااا  ماان خااالا األطشاالة  لماليااة للشاار،ة فااي اتاااا  قااراراته ، خاصااة وأئ عتماادوئ علااى الت ااارةر ا

حالاااة وجاااود معاااايير أل م ارطاااة مااااتوفر  لااااغا للتالعاااب فاااي األرباااا  مااان الصاااعب ااتشااااف الةعلياااة  الباااا 
دوئ ااتشااف  لا  مان قبا  الماراجعين والجهاا  الرقابياة  ،محاسبية مح مة، ال م ن التالعب فاي تلبي هاا

(Gunny, 2010; Chan et al., 2015; Anagnostopoulou and Tsekrekos, 2017 .) 

فاااي الحاااد مااان  ةاااب  اتةاااا  عاااال باااين البااااحثين حاااوا دور لجناااة المراجعاااة وعلاااى الااار   مااان وجاااود 
التاااي ، إال أئ عاااددا مااان الدراساااا  علاااى مساااتوى أساااوا  المااااا المت دماااة ممارساااا  التالعاااب فاااي األرباااا 

وجااود قصااور فااي وظيةااة الرقاألااة علااى  إلااى الةااادة احتمااااتشااير ، تناولاا  تلاا  العالقااة فااي األسااوا  الناةاااة
ن قب  مجاال  إدارا  الشار،ا  واللجاائ التاألعاة لهاا ألاألساوا  الناةااة، مماا  ضاع  مان سلوء المديرةن م

 Adams and Mehran, 2003; Salloumفعالية تل  اللجائ في الحد من السلوء االطتهاال  للماديرةن )
et al., 2015; Ongore, 2011; Oyerogba et al., 2017 .) فعالياة خصاائصمعناى  لا  أئ تاوافر 
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راجعة ليس  وماطة ،اةية لةعالية دورها الرقابي في األسوا  الناةاة، والتي تعاد الساو  المصارةة لجنة الم
والتاااي  ،للشااار،ا  الةعلياااةمااان خاااالا األطشااالة واحااادة منهاااا، خاصاااة ةيماااا يتعلاااق ألممارساااا  إدارة األرباااا  

،ااذل  تتللااب  .الاتشااافها حاااا حاادوثها ماان قباا  لجااائ المراجعااة تحتاااج إلااى رقاألااة صااارمة علااى المااديرةن
تصاابح فرةسااة سااهلة  م اان قيادتهااا بواساالة  فهاا  ،اماا  لمهااال لجنااة المراجعااة ماان قباا  أعضااائها حتااى ال

بيقيااة التااي لدراسااا  التلالنساابية فااي ا ناادرةالوماان ثاا  فااي وااوغ تلاا  النتااائ ، وفااي ظاا  . ماادير  الشاار،ا 
إدارة األطشاالة  ماان خااالا األربااا  التالعااب فاايالمراجعااة فااي الحااد ماان ساالوء  ةناااختباار  ماادى فعاليااة لج

خاصااة وأئ  ،الحاليااة دراسااةالخاصااة علااى مسااتوى األسااوا  الناةاااة، وتباااين طتائجهااا، تنباا  أهميااة  الةعليااة،
الشااار،ا  الم يااادة ألالبورصاااة المصااارةة أصااابح  ملزماااة ألاإلفصاااا  عااان المعلوماااا  المتعل اااة ألاصاااائص 

  .د ال يد والشلب ألالبورصة المصرةةمن قواع 40وف ا للمادة  2014وتش ي  لجائ المراجعة منذ عال 

 :التاليالدراسة على النحو  تساؤلييمكن صياغة  ،العرض السابق بناء على

ال ااارارا  الشااار،ا  الم يااادة ألالبورصاااة المصااارةة ألالتالعاااب فاااي األرباااا  مااان خاااالا  إدارة اااول ت : هااا 1ا
  ؟ األطشلة الةعليةالمتعل ة أل

فاي األرباا  مان  الحاد مان تالعاب اإلدارةالياة دورهاا فاي ه  تدثر خصائص لجنة المراجعة على فع: 2ا
  ألالبورصة المصرةة؟ الم يدةخالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  

 :التاليةالتساؤال  الةر ية  وةندرج تح  هذا التساؤا، مجموعة

فااي األربااا  ماان  الحااد ماان تالعااب اإلدارةهاا  ياادثر حجاا  لجنااة المراجعااة علااى فعاليااة دورهااا فااي  أ:-2ا
 ألالبورصة المصرةة؟ خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

فاي األرباا   اإلدارةالحاد مان تالعاب ه  تادثر اسات اللية لجناة المراجعاة علاى فعالياة دورهاا فاي ب: -2ا
  ؟ألالبورصة المصرةة من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

فاي األرباا  مان  اإلدارةالحاد مان تالعاب ه  يدثر طشاط لجناة المراجعاة علاى فعالياة دورهاا فاي ج: -2ا
 ألالبورصة المصرةة؟ خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

الحااد ماان ألعضاااغ لجنااة المراجعااة علااى فعاليااة دورهااا فااي  والمحاساابية هاا  تاادثر الاباارة الماليااةد: -2ا
ألالبورصاة  في األربا  من خالا ال رارا  المتعل اة ألاألطشالة الةعلياة للشار،ا  الم يادة اإلدارةعب تال

   المصرةة؟

الحااد هاا  تاادثر ملكيااة أعضاااغ لجنااة المراجعااة فااي أسااه  الشاار،ة علااى فعاليااة دورهااا فااي  :ه-2ا
 ر،ا  الم يااادةفاااي األرباااا  مااان خاااالا ال ااارارا  المتعل اااة ألاألطشااالة الةعلياااة للشااا اإلدارةمااان تالعاااب 

 ألالبورصة المصرةة؟

 أهداف الدراسة .3
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ألالشااار،ا  الم يااادة  مااادى فعالياااة لجاااائ المراجعاااةاختباااار  لهاااذه الدراساااة فاااي الهااادف الرئيساااي يتمثااا 
الصااااالحيا  اساااات الا  المتمثاااا  فاااايو  ،فااااي الحااااد ماااان الساااالوء االطتهاااااال  للمااااديرةن ألالبورصااااة المصاااارةة،

الهادف الرئيساي  ةتضامنو  .للشار،ا عب في األربا  الحقيقية في اتاا  قرارا  بهدف التال ،الممنوحة له 
 :مجموعة األهداف الةر ية التاليةللدراسة 

 ةعلياااةمااان خاااالا ال ااارارا  المتعل اااة ألاألطشااالة ال ،بواسااالة اإلدارة تالعاااب فاااي األرباااا ال رصاااد ظااااهرة .1
 ألالبورصة المصرةة. الم يدة و ل  ألالتلبيق على الشر،ا  ،للشر،ا 

ربااا  ماان خااالا األطشاالة ليااة لجااائ المراجعااة فااي الحااد ماان ساالوء التالعااب فااي األفعااختبااار ماادى  .2
 فعاليااة خصااائصبااين عالقااة ال  بيعااة و لاا  ماان خااالا دراسااة ،فااي البياااة المصاارةة الةعليااة للشاار،ا 
الابااارة المالياااة والمحاسااابية حجااا  واسااات اللية وطشااااط لجناااة المراجعاااة، و  المتمثلاااة فاااي لجناااة المراجعاااة

ال اارارا  اإلدارةااة  فااي أسااه  الشاار،ة، ألممارسااا  التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا يااته وملك ئهاألعضااا
العمومياااة المصاااروفا  النة اااا  الت ديرةاااة )البحاااول والتلاااوةر والدعا اااة واإلعاااالئ و  ااا  مااان المتعل اااة أل

  واإلطتاج.  ،والبيعية واإلدارةة(
ألسالوء التالعاب  ،جناة المراجعاةطجا  ط رةة الو،الة في تةسير عالقة خصائص فعالية ل مدىاختبار  .3

 سوا  الناةاة.في السو  المصرةة التي تعد أحد أه  األ ،في األربا  من خالا إدارة األطشلة الةعلية
 أهمية الدراسة .4

خاادا   ماان ،الشاار،ا  إدارا علااى ساالوء إدارة األربااا  ماان قباا   المترتبااةلتاادا يا  ط اارا لالااورة ا
تنبااا  أهمياااة عليااا  هاااذه األفعااااا مااان تزةياااا للح اااائق،  تنلاااو  ا لمااا ،الياااةالت اااارةر الم لمساااتادميوتضااالي  
ظاااهرة  تتناااواالتااي  ،علااى مسااتوى األسااوا  الناةاااة ،األألحااال الحاجااة لمزةااد ماانالحاليااة فااي ظاا  الدراسااة 

 لااا   المراجعاااة فاااي الحاااد مااان ائلجااامااان خاااالا األطشااالة الةعلياااة، ودور  خاصاااة -األرباااا  التالعاااب فاااي
. أها  هاذه األساوا  إحادى عتبارهااالساو  المصارةة لدراساة تلا  ال ااهرة، ألا هناا جااغ اختياار، ومن السلوء

الهياااا  التن يميااة فااي أل ال اارار متاااذ ماان المتوقاا  أئ تسااه  طتااائ  الدراساة فااي مساااعدة  مان جاطااب  خاار،
تشااديد تااددى إلااى  لتاايفااي اتاااا  ال اارارا  ا والبورصااة المصاارةة مثاا  الهياااة العامااة للرقاألااة الماليااة ،مصاار

 ةناتاأتي لجوالتاي  ،الدور الرقابي لآللياا  الداخلياة لحو،ماة الشار،ا  تةعي لضمائ  ،األة على الشر،ا الرق
ت الا اسااا والحاااد مااان ،بهااادف الةاااادة جاااودة الت اااارةر المالياااة التاااي تعااادها الشااار،ا ، فاااي م ااادمتهاالمراجعاااة 

تح ياق منااف   بهادف  فاي تزةياا الح اائق الااصاة بنتاائ  طشااط الشار،ا ،لسللا  الممنوحاة لهاال إداراتها
تجنااب أحااد األسااباب الرئيسااية وراغ  ماان ثاا ،و ،  اتيااة و/أو م ابلااة توقعااا  األ ااراف  ا  الصاالة ألالشاار،ة

 .في األربا  إدارا  الشر،ا  تالعبعن عدل ااتشاف  الناجمة ،اإلفالااالطهيارا  المالية وحاال  

 منهجية الدراسة .4
نبا ي واالسااات رائي فاااي اجاااراغ الدراساااة الن رةاااة  عتماااد البحاااث علاااى الجمااا  باااين المنهجاااين االسااات 

والدراسااا   ،والتلبيقيااة. حيااث تاا  االعتماااد علااى الماانه  االسااتنبا ي فااي عماا  مسااح للمصااادر الم تبيااة
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وال ااواطين واللااوائح المن مااة لممارسااا   ،والمهنياا  العلمياا  المن مااا اصاادارا  و  ،واألجنبياا  العربياا  الساااأل ة
بهااادف و لااا   ،ماااالي واألطشااالة االقتصااااد ة فاااي الشااار،ا  الم يااادة ألالبورصاااةحو،ماااة الشااار،ا  والت رةااار ال

يتعلاق ألممارسااا  التالعاب فاي األربااا  مان خااالا إدارة  ةيماا ،دراساة وتحليا  مااا ورد فاي الةكار المحاساابي
ساالوء التالعااب فااي  ودورهااا فااي الحااد ماان ،خصااائص فعاليااة لجنااة المراجعااة طشاالة الةعليااة للشاار،ا  واأل

اختباار  االعتمااد علاى المانه  االسات رائي فاي  لا  يلايثا  راسة. الد ت  اةت ا  فرويا يث   نوم ،األربا 
البياطاااا  المساااتارجة مااان الت اااارةر التاااي  ألاساااتادال ،ة تلبيقياااةدراسااا إجاااراغ فروااايا  الدراساااة مااان خاااالا

 .تصدرها الشر،ا  المدرجة ألالبورصة المصرةة

 خطة الدراسة .5
 سوف يت  تن ي  األجزاغ المتبقية منها، الهدف منها وتح يقاسة، من أج  اإلجاألة على تساؤال  الدر 

 :التاليعلى النحو 
 والدراسا  الساأل ة. الن ر  : اإل ار أوالا 
 .دراسة: فرويا  الثاطياا 
 .: الدراسة التلبيقيةثالثاا 
 : النتائ  والتوصيا .راألعاا 

 
 
 
 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار .6

 النظري طار اإل6-1
يت  بناغ عليا  ت ياي  ،ةااغة الماديرةن فاي إدارة ةااوئ الشار،ة  ،مدةرا هاما المحاسبي  الربح  مث  رق

فاااي الشااار،ا   الملكياااة واإلدارة فاااي ظااا  الةصااا  باااين ،وبالتاااالي دة قااادرتها الكسااابية وتع اااي  قيمتهاااا.والةاااا
ئ هناااء دافعااا المااديرةن صااالحيا  اتاااا  ال اارارا  التشاا يلية الااصااة ألالشاار،ة، قااد   ااو  وإعلاااغ المساااهمة

 اراف المعنياة بنتاائ  للمديرةن للتالعب في األربا  لم ابلة توقعا  المساهمين والم روين و يره  مان األ
. ماان هنااا باارال االهتمااال خااالا الساانوا  األخياارة ، بهاادف تح يااق مناااف   اتيااة ماان وراغ  لاا طشاااط الشاار،ة

خاصاااة ألعاااد  جاااودة الت اااارةر المالياااة، واطع ااااا  لااا  علاااى ،أل ضااية التالعاااب فاااي األرباااا  ودوافعااا  وأدواتااا 
طتيجاة  ،مثا  الوال اا  المتحادة األمرة ياة واألساوا  ا سايوةة االطهيارا  التي ةهدتها أساوا  المااا العالمياة

تلاا  ل ، ،ااائماان هناااو . الشاار،ا  فااي ااتشاااف مثاا   لاا  الساالوء ليااا  الرقاألااة الداخليااة ألفشاا  المااراجعين و 
ول صاحوة علاى المساتوةين المهنااي والتن يماي إلعاادة الث اة فاي مهنااة الكاوارل المالياة أابار األثار فااي حاد

المحاساابة والمراجعااة، حيااث دفاا   لاا  الجهااا  المساااولة عاان إصاادار معااايير المحاساابة والمراجعااة، إلااى 
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تااوافر المصااداقية القياال ألمراجعااة تلاا  المعااايير وإصادار معااايير جدياادة وتنقاايح المعاايير الموجااودة لضاامائ 
التالعاب فااي الحساااألا . علاى الجاطااب ا خاار،  ااتشااافلمالياة، والةااادة قاادرة الماراجعين علااى فاي الت ااارةر ا

بهااادف وااامائ  ،اهتمااا  الجهاااا  التن يمياااة علاااى مساااتوى أساااوا  المااااا العالمياااة بتلاااوةر أط ماااة الرقاألاااة
مااة الحو،بتةعياا  دور  ليااا   خاصااة فااي الساانوا  األخياارة الاد االهتمااالو  ،التلبيااق الجيااد لحو،مااة الشاار،ا 

من أج  الحد من ممارساا  إدارة األرباا  وتحساين جاودة ، في م دمتهالجنة المراجعة  الداخلية والتي تأتي
  الت ارةر المالية للشر،ا .

 لجنة المراجعة 6-1-1

ةرافي والرقابي الشر،ا   عزال من فعالية الدور اإلمما الة  ةي  أئ التلبيق الجيد لحو،مة 
عة ل ، ألما يددى إلى الةادة جودة المعلوما  المحاسبية، ومن ث  تافيض لمجل  اإلدارة واللجائ التاأل

 االطتهاال  لحد من السلوء وا ،من خالا التوفيق بين مصالح اإلدارة وأصحاب المصالح ،مشاا  الو،الة
أئ فش   ليا   فمن الثاب ، ، بهدف تح يق مناف   اتية له  على حساب أصحاب المصالح؛للمديرةن

الكةاغة التش يلية والقيمة االقتصاد ة للمنشأة ينع   ألالسلب على  ،شاف التالعب في األربا الحو،مة في اات
   .ما يهدد مست بلها واستمرارةتهام ،األج  اللوة  فى

والتي من ، التاألعة لمجل  إدارة الشر،ةتعد لجنة المراجعة واحدة من أه  اللجائ الةر ية و 
ينب ى أئ   وئ واحدا على وف ا لدلي  الحو،مة المصرى و  لها،المةترر ائ تتمت  ألاالست اللية في عم

. (2016)الهياة العامة للرقاألة المالية،  والمحاسبي المالياألق  من بين أعضائها يتمت  ألالابرة في المجاا 
أبرالها ت يي  ط ال الرقاألة الداخلية والسياسا   ،عدد من المهال مساولة عنتكوئ لجنة المراجعة و 

وت د    ،و،ذل  اال ال  على ال وائ  المالية قب  عروها على مجل  اإلدارة ،الملب ة ألالشر،ة المحاسبية
توصية لمجل  اإلدارة ألشأئ مراقب الحساألا  الذ  سيتولى أعماا المراجعة الاارجية ألالشر،ة واألتعاب 

واال ال  على التي سيت اواها ط ير مراجعة حساألا  الشر،ة أو أ ة مهال أخرى ت  االتةا  عليها، 
 خلة المراجعة الااصة ألمراقب الحساألا  ودراسة المالح ا  والتوصيا  التي جاغ  في ت رةره ومتاألعة

ودراسة المالح ا   ،. ،ذل  تتولى لجنة المراجعة مهمة التأاد من اتبا  ال واطين واللوائحمات  ألاصوصها
  .صهاألاصو والماالةا  الواردة من األجهزة الرقابية ومتاألعة مات  

ةراةية ورقابية على جودة الت ارةر المالية الذى تلعب  لجنة المراجعة ،أداة إوط را ألهمية الدور 
خالا  الجها  التن يمية والمهنية والعديد من الباحثين،ا ، ف د أصبح  مح  اهتمال التي تعدها الشر 

ى أصدره الكوطجرا الذ Sarbanes Oxley ساربينز أو،سلي أورد قاطوئ حيث  الع دين األخيرةن،
ع ب الةضائح المالية التي مني  بها العديد من الشر،ا  الكبرى األمرة ية،  2002األمرة ي في عال 

 ، تعرةا للجنة المراجعة على أطها لجنة يت  تكوةنها منEnron والتي ،ائ أبرالها إفالا ةر،ة إطروئ 
الت ارةر المالية  ماا المحاسبة وإعدادأع بهدف الرقاألة على ،قب  مجل  اإلدارة وتض  عددا من أعضائ 

وقد حدد  ل  ال اطوئ  .(Sarbanes Oxley Act, 2002على أعماا المراجعة المتعل ة بها )و  ،للشر،ة
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 ح المراج  الاارجي وتحديد أتعاأل المهال التي يتوجب على لجنة المراجعة القيال بها والتي تتمث  في ترةي
تدخ  في حالة حدول تعارر بينهما، وأاد على ورورة تمت  أعضاغ ومتاألعة عالقت  ألادارة الشر،ة وال

حتى يتسنى له  فه  متللبا  تلبيق معايير  ،وورورة تمتعه  ألالابرة الماليةاللجنة ألاالست اللية 
الابرة في مجاا اعداد ومراجعة ال وائ  المالية وةاوئ الرقاألة الداخلية والةه  الواوح تمتعه  ألو  ،المحاسبة
 Blue الذى أصدرت  لجنة بلو رةبوئ  ت رةرالأةار  في سيا   خر، ل د المراجعة الداخلية.لوظيةة 
Ribbon  إلى أئ لجنة المراجعة تعد ألمثاألة حجر الزاوةة لضمائ التلبيق السلي  لمباد غ حو،مة
 Blue Ribbonفي الحد من ممارسا  ال ش والتالعب ألالت ارةر المالية ) اهام اوأئ لها دور  ،الشر،ا 

Committee Report, 1999 .) 

 ,.e.g., DeZoort et alف د اتةق عدد من الباحثين ) ،وةيما يتعلق ألةعالية لجنة المراجعة
2002; Sierra Garcia et al., 2012)،  وأئ  ،في أعضائها التأهي  المناسب توافر تتللبعلى أطها
عن  رةق ممارسة اللجنة صالح، لحما ة ح و  أصحاب المتتا  له  الصالحيا  والموارد الالالمة 

و،ةاغة  ،التأاد من موثوقية الت ارةر المالية تللبلدورها اإلةرافي والرقابي على طحو سلي ، األمر الذ  ي
حوا يوجد ةب  اتةا  بين الباحثين أه  الاصائص التي ط ال الرقاألة الداخلية وإدارة الماا ر. وتتمث  

حج  لجنة المراجعة واست اللية  ،في الرقابي للجنة المراجعةةرافي و تأثيرها على فعالية الدور اإل
  .في أسه  الشر،ة ملكيته و  ألعضائها المالية والمحاسبية الابرةأعضائها، وطشاط اللجنة و 

ةيما يتعلق ألحج  لجنة المراجعة، فهناء ةب  اتةا  بين اإلصدارا  الماتلةة الااصة أل واعد و 
 Cadbury    عدد أعضاغ لجنة المراجعة عن ثالثة أعضاغ) الأوارةادا  حو،مة الشر،ا ، على 

Report, 1992; Blue Ribbon Committee Report, 1999; Sarbanes Oxley Act, 2002 ) ،
 اص وةيما  . وإئ ،ائ دلي  الحو،مة المصر  ل   ض  أ  قيود تتعلق ألعدد أعضاغ لجنة المراجعة

من الباحثين إلى أئ حج   العديدوفعالية أدائها، ف د أةار ،ةاغة تأثير عدد أعضاغ لجنة المراجعة على 
 ,Jensen, 1993; Lin et al., 2006; Rahman and Aliلجنة المراجعة ل  تأثير على قراراتها )

تكوئ أاثر قدرة على التواص  والتنسيق بين  حج أئ اللجائ ص يرة ال يرى البعض، حيث (2006
 Sierra Garcia et) م ارطة ألاللجائ ،بيرة الحج  ي أدائها لعملهاأاثر ،ةاغة ف تكوئ  ومن ث  ،أعضائها

al., 2012)يرى وفي الم اب   .أئ اللجائ ،بيرة الحج  تكوئ أاثر عروة لسيلرة اإلدارة ، من منللق
ددى إلى إتاحة الةرصة لوجود تنو  في خبرا  ومهارا  ئ الةادة أعضاغ لجنة المراجعة قد تأ ، خروئ 

 ;Krishnan et al., 2011; Sharma and Iselin, 2012ى إلى الةادة ،ةاغتها )ددمما ي ،أعضائها
Wilbanks et al., 2017  .) 

هناء اتةا  على مستوى البورصا  واالصدارا  ، لجنة المراجعة يتعلق ألاست الليةوةيما 
تنةيذ المهال  الااصة أل واعد الحو،مة ألأهمية تمت  أعضاغ لجنة المراجعة ألاالست اللية لضمائ طجاحها في

عالقة مالية أو  ير مالية  ةالمو،لة اليها. وتشير است اللية عضو لجنة المراجعة إلى عدل ارتبا   ألأ 
 Sarbanes-Oxley) بلجنة المراجعة امن ةأطها أئ تدثر على أح ام  وقرارات  ألصةت  عضو  ،ألالشر،ة
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Act, 2002 ما أةار ت رةر لجنة، ،)Blue Ribbon (1999 إلى أئ ،)   عضو لجنة المراجعة المست
حتى أئ ألعض  . م ن أئ تدثر علي  في أدائ  لمهام التربل  ألاإلدارة أ ة عالقة   الذ هو الشاص 

صدارا  المهنية مث  ت رةر ألالوال ا  المتحدة األمرة ية واإل Sarbanes-Oxleyال واطين مث  قاطوئ 
. وفي مصر أةار  اإلصدارا  راجعةتشترط است اللية جمي  أعضاغ لجنة الم Blue Ribbonلجنة 

حيث  جب أئ يت  تش ي   ،الماتلةة لدلي  حو،مة الشر،ا  إلى أهمية تمت  لجنة المراجعة ألاالست اللية
لجنة المراجعة من أعضاغ مجل  اإلدارة  ير التنةيذيين والمست لين أو من خارج الشر،ة، ب  واةتر   

مصر  اال     عدد األعضاغ المست لين بلجنة المراجعة اإلصدارا  الساأل ة لدلي  حو،مة الشر،ا  ال
من جاطب  خر، ل د أاد العديد من (. 2011؛ 2005عن ثالثة أعضاغ )مر،ز المديرةن المصرى، 

الباحثين على أهمية است اللية أعضاغ لجنة المراجعة في دع  قوة اللجنة وفعاليتها في أداغ وظائةها 
 ,e.g.,Bedard et al.,2004 ; Yang and Krishnan) سيلرة اإلدارةن وحمايتها ماإلةراةية والرقابية، 

2005;  Sierra Garcia et al., 2012;   ،2012؛ هالا .) 

العديد من اإلصدارا  الااصة أل واعد الحو،مة  وص وةيما يتعلق بنشاط لجنة المراجعة ف د أ
عا  دورةة ألما ال    عن أربعة همية ع د لجنة المراجعة اجتماألأألما فيها دلي  الحو،مة المصر  

. وفي ال الب يت  (;e.g., Blue Ribbon Committee, 1999; NACD, 2000اجتماعا  خالا العال )
ئ عدد االجتماعا  حيث أ استادال عدد مرا  اجتما  لجنة المراجعة خالا العال ،مقياا لنشا ها،

داللة على الوفاغ ألمساولياتها، و  م ن اعتباره مقياا لكةاغة وحرص وقدرة لجنة المراجعة على 
واتاا  مايلزل من أج  تصحيح أ  قصور من ةأط  أئ  ،الوق  الكافي لدراسة ةاوئ الشر،ة هاتاصيص

وفي  ل  السيا ،  .(2012هالا،  ؛ Ghosh et al., 2010) يهدد جودة الت ارةر المالية للشر،ة
المراجعة ع د اجتماعا  م  ،  من  ( إلى أط  ينب ي على لجنة1999)  Blue Ribbonأةار  لجنة 

الشةاةية  توافر اإلدارة التنةيذ ة والمراج  الداخلي والمراج  الاارجي ألصورة منةصلة، و ل  لضمائ
 قيود على عم  المراج  الاارجي. أ ة أو ،والصراحة في مناقشة والت رةر عن أ ة تجاوالا  محاسبية

من الباحثين إلى أهمية طشاط لجنة المراجعة في الةادة وعلى مستوى البحول األااد مية، ل د أةار عدد 
، ألاإلوافة إلى دع  جودة ت رةر المراج  قدرتها على دع  جودة الت ارةر المالية التي تنتجها الشر،ة

(. على Xie et al., 2003; ; Ghosh et al., 2010; Hossain et al., 2011الاارجي )
لجنة المراجعة،  اجتماعا أئ الةادة عدد  إلىGhosh et al. (2010 )  دراسة الجاطب ا خر، أةار 

 ا  تتعلق ألجودة الت ارةر المالية.قد   وئ مدةرا لوجود مشا

لدى أعضاغ لجنة المراجعة، فهناء توافق بين  والمحاسبية وةيما يتعلق بتوافر الابرة المالية
ر الابرة المالية لدى أعضاغ اإلصدارا  الماتلةة الااصة ألممارسا  الحو،مة الجيدة حوا أهمية تواف

(. وقد أاد Blue Ribbon Committee, 1999; Sarbane-Oxley Act, 2002لجنة المراجعة )
حيث أةار إلى ورورة وجود عضو واحد على األق  ممن  ،دلي  حو،مة الشر،ا  المصرى على  ل 

عامة للرقاألة المالية، الهياة ال؛ 2011؛ 2005مر،ز المديرةن المصرى، ) مالية ومحاسبيةخبرة لد   
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 مما يدع  ،تمتع  ألالتأهي  العلمي والعملي اسبية لعضو لجنة المراجعةالمحالمالية و وتةيد الابرة  .(2016
، وت يي  مووو ية ومراجعة ال وائ  المالية وتحليلها ،قدرت  على فه  وتلبيق ال واعد والمعايير المحاسبية

و ي  ألمساوليا   ، إوافة إلىجراغا  الرقاألة الداخليةإفه  ، و ت ديرا  اإلدارة وأح ال مراقب الحساألا 
حصوا عضو لجنة المراجعة على ةهادة في  والمحاسبية، ، وبالتالي تتللب الابرة الماليةلجنة المراجعة

ةراف على عملية إعداد   اإلحتى  ستلي ،وعمل  في مجاا المحاسبة لعدد من السنوا  ،المحاسبة
 دراسة مالح ا  المراج  الاارجي ومتاألعة مات  ألشأطهاو  ،ماا المراجعة الداخليةوأعالت ارةر المالية 

(Blue Ribbon Committee, 1999; Sarbane-Oxley Act, 2002).  وعلى مستوى البحول
األااد مية، ف د أاد العديد من الباحثين على أهمية تمت  أعضاغ لجنة المراجعة ألالابرة المالية 

ووعيه  ألأهمية  العلمية والابرة العملية تمتعه  ألالمعرفةطتيجة  ،،ةاغته  الرقابيةة في الةادوالمحاسبية 
 ;Xie, 2003; Yang and Krishnan, 2005) وحرصه  على بناغ سمعته  دوره  الرقابي

Dhaliwal et al., 2010;Hardwick et al., 2011; Hossain et al., 2011; Sharma and 
Iselin, 2012; Wilbanks et al., 2017)  

فاط  على الر   من وجود  وأخيرا ةيما يتعلق ألملكية أعضاغ لجنة المراجعة في أسه  الشر،ة،
ةارا  في اإلصدارا  الماتلةة التي ترى أئ است اللية أعضاغ لجنة المراجعة تتللب عدل اإلألعض 
د إةارة صرةحة في إال أط  التوج، (Sarbanes-Oxley Act, 2002)وبين الشر،ة   بينه ارتباطوجود 

ئ امتالء أاإلصدارا  الااصة ألمتللبا  الحو،مة الجيدة، ألما فيها دلي  حو،مة الشر،ا  المصرى، أل
ةراةية على أعماا المحاسبة ابية واإلأعضاغ لجنة المراجعة أسهما ألالشر،ة يتعارر م  وظيةته  الرق

 ;e.g., Lee et al., 2004باحثين )عدد من ال وعلى مستوى البحول األااد مية، أفاد. هاوالمراجعة ب
Yang and Krishnan, 2005; Lin and Hwang, 2010; Ghosh et al., 2010)،   ألأئ

على أام  وج   الرقابي قيامه  بدوره  احتمااملكية أعضاغ لجنة المراجعة في أسه  الشر،ة تزةد من 
، األمر الذ   م ن إرجاع  إلى الماليألما  ضمن حما ة مصالح المساهمين، وبما  حد من فرص الةساد 

بياة التلبيق، حيث ت   احتماال  تأثر سلوء أعضاغ لجنة المراجعة ألملكيته  ألسه  في الشر،ة في 
 .المت دمةاألسوا  

يتضح أئ لجنة المراجعة في حاا قيامها ألاألدوار المنو ة بها ألش   سلي ،  ما ت دلفي ووغ 
الممنوحة  سللة اتاا  ال رارا إلدارة ا است الا    حوا دوئ فمن ةأطها أئ تكوئ خت الدفا  األوا الذ

الت ارةر المالية. وبالتالي فائ لجنة المراجعة إ ا  مستادمي، على حساب لها في خدمة مصالحها الذاتية
مارجا   لى توفيرسوف يددى  ل  إ ،وقام  بتنةيذها أل ةاغة وفعالية توافر لديها الةه  الواوح لمهامها

 أه  واحدة من لجنة المراجعة ألاعتبار ،ألما يدع  الدور الرقابي لمجل  اإلدارة ،  ألالمصداقيةمحاسبية تتس
وعدل  ،تحسين االتصاا بين مجل  اإلدارة والمراج  الاارجي دورها في اللجائ التاألعة ل ، إوافة إلى

دع   ، فضال عنإعلاغ اإلدارة فرصة ممارسة أ ة و وط تدثر على طلا  عم  المراج  الاارجي
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ورار ألسمعة طها اإلوتجنب حدول ماالةا  من ةأ الشةاةيةالةادة و  ،وتةعي  وظيةة المراجعة الداخلية
  .وخلالة الث ة في المعلوما  الموجودة ألالت ارةر التي تصدرها ،الشر،ة

 األنشطة الفعلية للشركات إدارة األرباح من خالل  التالعب في 6-1-2

 رةاااااااااااااااااااااااا إدارة األرباااااااااااااااااااااااا  أمثااااااااااااااااااااااااا ل اااااااااااااااااااااااد قاااااااااااااااااااااااال العدياااااااااااااااااااااااد مااااااااااااااااااااااان البااااااااااااااااااااااااحثين بتع
Ghosh et al. (2010) و Zang (2012 و ) Ramachandran et al. (2015)،  وقاد اتة ا  ،افاة

الاربح التاأثير علاى رقا   هادف إلاىت ،متعمدة من قب  اإلدارة التعرةةا  على أئ إدارة األربا  تعد ممارسا 
 مساااتادميحتاااى لاااو أدى  لااا  إلاااى تضااالي  ومصاااالحها الذاتياااة،  دارةاإل أهااادافوالت رةااار عنااا  ألماااا  اااادل 

  الت ارةر المالية للشر،ة.

وراغ اطتهاااج  مااا تكااوئ وبوجاا  عااال اتةااق جمهااور الباااحثين علااى وجااود ثالثااة دوافاا  رئيسااية،  البااا 
 Iatridis) ف  التن يمية ودواف  سو  الماااالدواف  التعاقد ة والدو  وهي ،اإلدارة سلوء التالعب في األربا 

and Kadorinis, 2009; Franz et al., 2014; Katom and Farooque, 2017)  .  وةتولاد الناو
النتاااائ  ألاألوا مااان الااادواف  فاااي حالاااة تاااأثر االتةاقاااا  التعاقد اااة باااين الشااار،ة و،ااا  مااان اإلدارة والم رواااين 

 Huang et، مثا  حااال  تجناب ماالةاا  ع اود المديوطياة وتع اي  الحاوافز اإلدارةاة )للشار،ة المحاسابية
al., 2013; Franz et al., 2014  .) وةتولاد الناو  الثااطي مان الادواف  طتيجاة ساعي اإلدارة إلاى تجناب

التي تحدل طتيجة تدخ  الدولة من خالا قرارا  سياد ة أو تن يمية مثا  الرقاألاة علاى  ،التكاليا السياسية
ل  يادخ  وامن طلاا  مما يدثر ألالسلب علاى قيمتهاا. ،اذ ،األسعار أو فرر ورائب جديدة على الشر،ة

، ماان خااالا إظهااار أربااا  الشاار،ة ألأقاا  ماان تافاايض الماادفوعا  الضاارةبيةالاادواف  التن يميااة الرفبااة فااي 
. وأخيارا يتولاد الناو  الثالاث مان الادواف  طتيجاة (2016؛ حساين، Rahman et al., 2013) قيمتها الةعلياة

في سو  الماا، و لا  عان  رةاق م ابلاة حرص إدارة الشر،ة على الحةاظ على سمعتها وقدرتها التنافسية 
توقعااا  المحللااين الماااليين ألشااأئ أربااا  الشاار،ة، ماان خااالا الت رةاار عاان أربااا  تتةااق ماا  أو تزةااد عاان تلاا  

 Ge) تاداوا أساهمهاالةاادة أساعار  إلاى وبالتاالي ياددى ،قيمتهاا الساوقيةاسا  الشار،ة و مماا يادع  التوقعاا  
and Kim, 2014) . افا  ساو  المااا رفباة اإلدارة فاي تافايض تكلةاة رأا ،اذل  يادخ  وامن طلاا  دو

مساتوةا  إلعلاغ صورة  يار حقيقياة عان اطاةاار الماا من خالا التالعب في األربا ، لتبدو مست رة، 
تجناااب  لاااب المساااتثمرةن لعائاااد أعلاااى علاااى ، وبالتاااالي عااادل التأااااد والمااااا ر المرتبلاااة بنشااااط الشااار،ة

 ا التالعااب فااي األربااا  عنااد  اار  أسااه  الشاار،ة لالاتتاااب العااالتشاام  دوافاا  سااو  المااا ، ،مااااالسااتثمار
التالعاب فاي إلاى  Henry et al.  (2013) على قرارا  المستثمرةن، حياث أةاار  دراساة التأثيربهدف 

  األربا  بزةادتها قب   ر  أسه  الشر،ة لالاتتاب العال بهدف الةادة أسعار تل  األسه .

أو  االسااتح اقا  األربااا  ماان خااالا إدارة ؛أحااد ةاا ليناألربااا  إدارة  تأخااذ ممارسااا فااي ال الااب و 
، ومن ث  تاتار اإلدارة االعتماد علاى أحادهما (Gunny, 2010; Zang, 2012) إدارة األربا  الحقيقية

التااي  مروطااةأو ،الهمااا وف ااا ألهاادافها. وتاات  إدارة األربااا  ماان خااالا االسااتح اقا  عاان  رةااق اساات الا ال
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ألشأئ االختياار باين بادائ  السياساا  واإلجاراغا   الم بولة قبوال عاما المحاسبية والمبادىغ المعايير تتيحها
، وعناد إجاراغ الت اديرا  المحاسابية، وتبوةاب البناود المحاسابية مثا  تبوةاب ألعاض البناود واللار  المحاسابية

 Lan) بح المنشاور، بهدف التأثير على رقا  الار عند تسجي  المعامال   ير العاد ة على أطها بنود عاد ة
and Sun et al., 2014; Zalata and Roberts, 2016; Baatour et al., 2017)   أماا الشا .

ألطهاا والتاي يتعاذر ااتشاافها ط ارا  -مح  اهتمال الدراساة الحالياة -الحقيقية إدارة األربا الثاطى فيتمث  في 
اتااا  قارارا  إدارةاة متعل اة ألالتعاقادا  للشار،ة، ،ماا فاي حالاة المعتاادة الةعلياة ت   ومن طلاا  األطشالة 
اساات الا سااللة اتاااا  ال اارارا  التشاا يلية ألت ااول إدارة الشاار،ة حيااث  ،وتوقيتاتهااا وهي لااة الصااة ا  التجارةااة

أو ت ول بت يير توقي  ألعض المصروفا  من خالا تأجيلهاا أو تعجيلهاا. وبالتاالي  ،واالستثمارةة والتموةلية
عاااان الممارسااااا  التشاااا يلية العاد ااااة للشاااار،ة  االطحرافااااا لحقيقيااااة علااااى أطهااااا إدارة األربااااا  اين اااار إلااااى 

(Roychowdhury, 2006 .) 

وتت  إدارة األربا  الحقيقية للشر،ة من خالا المبيعا  بزةادتها قب  طها ة الةترة المالياة، مماا ياددى 
ط االئتماائ، مماا إلى الةاادة األرباا  و لا  عان  رةاق مانح خصاوما  علاى األساعار أو التسااه  فاي ةارو 

 ;Gunny, 2010يتسابب فاي الةاادة التادف ا  الن د اة فاي الةتارة الحالياة علاى حسااب الةتارا  المسات بلية )
Manowan and Lyn, 2013; Achleitner et al., 2014; Doukakis, 2014; Ge and Kim, 

خالا الةادتا ، مماا ياددى  (. ،ما تت  إدارة األربا  الحقيقية للشر،ة عن  رةق التالعب ألاإلطتاج من2014
إلاااى تافااايض طصااايب الوحااادة مااان التكلةاااة الثابتاااة، وبالتاااالي تافااايض التكلةاااة اإلجمالياااة للوحااادة ومااان ثااا  

 ;Gunny, 2010; Zang, 2012تافاايض تكلةااة البضاااعة المباعااة ممااا يااددى إلااى الةااادة األربااا  )

Achleitner et al., 2014; Doukakis et al., 2014; Järvinen and Myllymäki, 2015  وتات .)
إدارة األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألالنة اا  الت ديرةاة مان خاالا خةضاها، مثا  قارار تافايض طة اا  
البحول والتلوةر والدعا ة واإلعالئ والمصروفا  البيعية واإلدارةة والعمومياة مماا ياددى إلاى الةاادة أرباا  

(. ،ااذل  ياات  اتاااا  قاارارا  تتعلااق بتوقياا  بياا  Gunny, 2010; Sun et al., 2014الةتاارة الماليااة )
األصااوا ،وساايلة للتالعااب فااي األربااا ، حيااث تاتااار اإلدارة بياا  األصاا  عنااد حاادول ارتةااا  فااي قيمتاا  

(. وتاات  إدارة Gunny, 2010السااوقية بهاادف تح يااق أربااا  إواااةية، وبالتااالي الةااادة أربااا  الةتاارة الحاليااة )
ا إعااادة ةااراغ أسااه  الشاار،ة ،وساايلة لم ابلااة توقعااا  المحللااين الماااليين األربااا  الحقيقيااة للشاار،ة ماان خااال

ألشاااأئ طصااايب الساااه  مااان األرباااا ، حياااث أئ م ابلاااة توقعاااا  المحللاااين المااااليين تااادع  سااامعة ومصاااداقية 
الشاار،ة ألاعتبااار  لاا  مدةاارا ل اادرة الشاار،ة علااى النمااو فااي المساات ب ، ممااا  ساااعد علااى الةااادة الللااب علااى 

تاااالي فاااائ الزةاااادة فاااي أساااه  الازةناااة تاااددى إلاااى ارتةاااا  طصااايب الساااه  مااان األرباااا  طتيجاااة أساااهمها.  وبال
 (.  Burnett et al, 2012تافيض عدد األسه  المتداولة )

األطشااالة التالعاااب فاااي األرباااا  مااان خاااالا إدارة عدياااد مااان البااااحثين أئ تةضاااي  الماااديرةن الوةااارى 
قبا  الماراجعين والجهاا  التن يمياة م ارطاة ألأسالوب إدارة  مان اطتيجة لصعوبة ااتشاافه  عدالةعلية للشر،ة، 

 تزةاد فارص ااتشااف  وبالتاالي ،الاذ  يات  مان خاالا المعالجاا  المحاسابية األربا  مان خاالا االساتح اقا 
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تعاارر الشاار،ا   ماان ثاا و  ،يير محاساابية مح مااة وقااواطين صااارمةفااي ظاا  وجااود معااا ماان قباا  المااراجعين
 ;Cohen et al., 2008) وفرر ع وبا  عليها من قب  الجها  التن يمية للمساغلة ير الملتزمة طةسها 

Gunny, 2010; Cheng et al., 2015; Anagnostopoulou and Tsekrekos, 2017) وعلي  فاائ ،
، سايا  مشاااأل فااي (. Chen et al., 2015إدارة األرباا  مان خااالا األطشالة الةعلياة تكااوئ أقا  تكلةااة )

( إلاى تحاوا الماديرةن ألأمرة اا إلاى إدارة األرباا  مان خاالا األطشالة الةعلياة 2008) .Cohen et alأةار 
 .2002في  Sarbanes-Oxleyاالستح اقا  ألعد صدور قاطوئ  استادالبدال من 

إلى أئ أساليب التالعب في األربا  الحقيقياة  الباا ماا  الباحثة بناغ على العرر السابق، تالص 
خةاغ مشاا  التش ي  و/أو إعلاغ صاورة  يار حقيقياة عان أداغ الشار،ة تهدف إلى الةادة األربا ، بهدف إ

ماان خااالا تح يااق رقاا  الااربح المسااتهدف. ،ااذل  علااى ع اا  إدارة األربااا  ماان خااالا االسااتح اقا ، فااائ 
التالعب في األربا  الحقيقية من خالا الاتح   فاي ال ارارا  المتعل اة ألاألطشالة الةعلياة للشار،ة،   اوئ لا  

 ;Roychawdhury, 2006أةاار عادد مان البااحثين السااأل ين )وقاد تادف ا  الن د اة للشار،ة. تاأثير علاى ال
Zang, 2012; Baatour et al., 2017 إلاى أئ إدارة األرباا  الحقيقياة مان خاالا ال ارارا  التشا يلية )

لوةا . بهدف التأثير على رق  الربح في المدى ال صير، يترتاب عليهاا اطاةاار أداغ المنشاأة فاي المادى ال
فعلى سبي  المثاا، تكرار تأجي  صياطة ا ال  من أجا  تاوفير طة اا  الصاياطة، ساوف يترتاب عليا  الةاادة 

طةااا   .األعلاااا فيهاااا وتوقةهاااا، وبالتااالي ط اااص اإلطتاجياااة، مماااا  الاا   ثاااارا مااادمرة علااى مسااات ب  الشااار،ة
ةاادة المبيعاا  فاي طها ااة التاأثير  م ان أئ  الةا  مانح خصاوما  وتيسايرا  فاي الساداد للعماالغ مان أجا  ال 

المالياة الالح اة ألشاروط أفضا . ،اذل   من إم اطياة البيا  فاي بدا اة السانةالسنة المالية الحالية، على الر   
، تااددى إلااى خااالا تافاايض النة ااا  الت ديرةااة ( إلااى أئ إدارة األربااا  الحقيقيااة ماان2005) Gunnyأفاااد 

اغ المساات بلي للشاار،ة. وفااي دراسااة لتااأثير ممارسااا  اطاةااار العائااد علااى األصااوا، وبالتااالي تاادهور األد
 ع ساية( إلاى وجاود عالقاة 2015) Vorstإدارة األربا  الحقيقياة علاى األداغ المسات بلي للشار،ة، توصا  

( إلاى 2013) Kim and Sohnبين تل  الممارساا  وأداغ الشار،ة فاي المسات ب . ،اذل  توصال  دراساة 
ترتاااب عليهاااا الةاااادة تكلةاااة رأا المااااا، و لااا  ألاااالتلبيق علاااى الوال اااا  أئ إدارة األرباااا  الحقيقياااة للشااار،ة ي

، ،مااااا توصاااال  الدراسااااة إلااااى أئ إدارة األربااااا  2011إلااااى  1987المتحاااادة األمرة يااااة خااااالا الةتاااارة ماااان 
الحقيقيااة للشاار،ة تااددى إلااى الةااادة تكلةااة رأا الماااا ألصااورة أاباار م ارطااة بتااأثير إدارة األربااا  ماان خااالا 

،ااااال ماااان إدارة األربااااا  الحقيقيااااة ( ألم ارطااااة أثاااار 2012فااااي مصاااار قاماااا  الةاااان الاااادين )االسااااتح اقا . و 
االسااتح اقا  علااى أداغ الشاار،ة م اسااا ألالتاادف ا  الن د ااة، وقااد توصاال  الدراسااة إلااى وجااود عالقااة موجبااة و 

ا  فااي حااين لاا  تثباا  وجااود عالقااة معنوةااة بااين االسااتح اقبااين إدارة األربااا  الحقيقيااة والتاادف ا  الن د ااة، 
و لا   عااد أمارا باديهيا، ألئ ممارساا  إدارة األرباا  الحقيقياة تعماا  والتادف ا  الن د اة فاي البيااة المصارةة، 

 .سين أداغ الشر،ة في المدى ال صيرعلى تح

 إلااىألصااةة أساسااية يرجاا   ،ااتشاااف التالعاب فااي األربااا  الحقيقيااة للشار،ة تعااذرأئ  وتارى الباحثااة
 ، مماااألطشالة الروتينياة للشار،ةالحقيقياة مان وراغ ال ارارا   ا  الصالة ألالح ا  علاى طوا اا اإلدارة صعوبة 



 - 75 - 

أفااد  ، حياثالت اارةر المالياة للشار،ة مساتادميتضلي    شج  اإلدارة على اطتهاج تل  الممارسا  من أج 
Wilson (2015  ألأئ إدارة الشر،ة تست )  المتعل اة ألأطشالة الشار،ة فاي التاأثير علاى ال رارا   اتاا حرةة

، تاارى الباحثااة أئ ااتشاااف التالعااب فااي األربااا  ماان ماان جاطااب  خاار ألرقااال المحاساابية المةصااح عنهااا.ا
فاي تاوفير تأاياد  األساساي دوره يتمثا خالا األطشلة الةعلية يتللب جهدا إواةيا من قب  المراجا ، الاذ  

طشااا ها خااالا الةتاارة مع ااوا ألااأئ ال ااوائ  الماليااة للشاار،ة تعباار ألعدالااة عاان حقي ااة مر،زهااا المااالي وطتيجااة 
علياا  وماان ثاا  لااي  المحاساابية محاا  المراجعااة، وأطاا  قااد تاا  إعاادادها وف ااا لمتللبااا  المعااايير المحاساابية، 

ت يي  دواف  اإلدارة المتعل ة بتوقي  وهي لة األطشلة المعتاادة للشار،ة، وبالتاالي مساولية مباةرة تتللب من  
ورهاااا فااي اإلةاااراف والرقاألااة للتأااااد ماان ساااالمة ال ااارارا  ي دفااائ وجاااود لجنااة مراجعاااة تتمتاا  ألالكةااااغة وتعاا

 م ااان أئ   اااوئ أاثااار فعالياااة فاااي ااتشااااف ممارساااا  إدارة األرباااا   ،اإلدارةاااة علاااى مااادار السااانة المالياااة
الحقيقية للشار،ة، خاصاة وأئ إدارة األرباا  مان خاالا األطشالة الةعلياة  م ان أئ تات  فاي أ  توقيا  علاى 

  . إدارة األربا  من خالا االستح اقا  إال في طها ة الةترة المالية مدار العال، في حين التت 

 نظرية الوكالة  6-1-3

وجااااود تعااااارر فااااي بااااين الملكيااااة واإلدارة، و  تنشااااأ مشاااااا  الو،الااااة ألصااااةة أساسااااية طتيجااااة الةصاااا 
 -الااااذين ياااات  تةااااوةض سااااللة اتاااااا  ال اااارارا  الااصااااة ألأطشاااالة الشاااار،ة لهاااا  - المصااااالح بااااين المااااديرةن

حيااث أطاا  وف ااا لهااذه الن رةااة ياات  الن اار إلااى الشاار،ة علااى أطهااا  ، ااراف األخاارى  ا  الصاالة ألالشاار،ةواأل
سلساااالة ت ااااول علااااى مجموعااااة ماااان العالقااااا  التعاقد ااااة بااااين مجموعااااة ماااان األ ااااراف المرتبلااااة ألالشاااار،ة 

 ا ،ااائ حتااى إ ،)المااديرةن، المااالء، الاادائنين...إلل(، والتااي  سااعى ،اا  منهااا إلااى تح يااق مصااالح  الذاتيااة
عناا   تاانج  تعااارر فااي المصااالحممااا يترتااب علاا  وجااود   لاا  علااى حساااب مصااالح األ ااراف األخاارى،

(، أئ ط رةااة 1989) Eisenhardt وةاارى  (.Jensen and Meckling, 1976) مشاااا  الو،الااة
على الح   ألش   قا   إ ا ماا )األصي (  أصحاب المصالح عدل قدرةفي التعام  م  مش لة  تةيد الو،الة

وجاود تعاارر فاي  و لا  عناد ،لحها الذاتيةشوبها االطتهاالةة وت ليب مصاالت( الو،ي اإلدارة )اط  قرارا  ا
وبالتالي مان أجا   .دارةقرارا  وتصرفا  اإل طزاهةتكلةة التأاد من  ترتة أو عندما  ،المصالح بين اللرفين

يات  مان خاللهاا اإلةاراف  التاي، مان الضارور  تاوفير مجموعاة مان ا لياا ،ائ الحد من مشاا  الو،الة، 
وحما اة مصاالح ألااقي األ اراف المرتبلاة  ،للحاد مان السالوء االطتهااال  لها  ،سالوء الماديرةن والرقاألة على

 Jensen and Meckling, 1976; Fama and Jensen, 1983; Shleifer and)ألالشار،ة 
Vishney, 1997;). السالوء في الحد من  الشر،ا حو،مة  الدور الذ  تلعب   ليا  من هنا تبرال أهمية

فااي سااايا   .(Brennan, 2006) ماان ثااا  تافاايض فرصااة التالعاااب فااي األربااا و  للمااديرةناالطتهاااال  
 e.g. Baxter and Cotter, 2009; Kent et al., 2010; Arcot)البااحثين مشاأل ، أااد عادد مان 

and Bruno, 2011; Katmon and Farooque, 2017) ي لمجلا  علاى أهمياة الادور الرقااب
تتةااق الباحثااة ماا   لاا  التوجاا ، حيااث تاارى تزايااد و  اإلدارة ولجنااة المراجعااة فااي الحااد ماان تكاااليا الو،الااة.

، خاصاة فاي أساوا  المااا الناةااة، حياث   ا  لجناة المراجعاةأهمية  ليا  الحو،مة الداخلياة وفاي م ادمتها 
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، الاربح ،أسااا التااا  ال ارارا  فاي أ لاب األحاواا علاى رقا الاذين  عتمادوئ  ،وعى المتعاملين ما  الساو  
اليااااة م ابلااااة توقعااااا  مسااااتادمي الت ااااارةر المبهاااادف ربااااا  األممااااا قااااد   ااااوئ دافعااااا لااااادارة للتالعااااب فااااي 

 .من وراغ  ل   اتية للشر،ا ، ومن ث  تح يق مناف 

ساالوء التالعاب فاي األربااا  الحقيقياة للشار،ة ماان خاالا اسات الا اإلدارة سااللة  وإ ا ماا ط رطاا إلاى
ئ تعيااين لجنااة مراجعااة تتميااز ط رةااة الو،الااة، طجااد أافتراوااا   وااوغفااي ا  ال اارارا  الماولااة إليهااا، اتااا

في الحد من مشاا  الو،الة الناتجاة عان السالوء االطتهااال   أساسياألالكةاغة والةعالية،  م ن أئ يلعب دورا 
، لجناة المراجعاة حجا حياث أئ  ؛الذاتية دارة، وسوغ است اللها للسللا  الممنوحة لها لتح يق مصالحهالا

قاااد تحسااانائ مااان ال ااادرة علاااى التواصااا  والتنسااايق باااين األعضااااغ،  ،األعضااااغ المسااات لين بهااااوالةاااادة طسااابة 
، وقااد  ساامح الةااادة عاادد األعضاااغ بوجااود ماان فرصااة اطقياااد جمياا  أعضاااغ لجنااة المراجعااة لااادارة ئت لااالو 

ممااا  حااد ماان ، ةااراف والرقاألاة علااى ساالوء الماديرةنتزةااد فعاليااة اللجناة فااي اإلبالتاالي و  ،تناو  فااي الاباارا 
وةيمااا يتعلااق بنشاااط لجنااة المراجعااة، فااائ الةااادة طشاااط اللجنااة ماان  ألربااا .فاارص تالعااب المااديرةن فااي ا

، ممااا  حااد ماان ساالوء بي علااى الساالوء االطتهاااال  لااادارةالمةتاارر أئ يااددى إلااى الةااادة فعاليااة دورهااا الرقااا
دة طشاط اللجناة قاد   اوئ مدةارا يادل  علاى تالعاب اإلدارة ألاألرباا ، مماا التالعب ألاألربا . ،ذل  فائ الةا

 حةااز اللجنااة علااى الةااادة اجتماعاتهااا لمناقشااة أسااباب و،يفيااة حاادول  لاا  والنتااائ  المترتبااة علياا ، وماان ثاا  
إعداد ت رةر ورفع  لمجل  اإلدارة بهذا الاصوص، و،ذل  وو  حلاوا لضابت أداغ اإلدارة، لتةاادى تكارار 

السااالوء فاااي المسااات ب . مااان جاطاااب  خااار، فاااائ تاااوافر الابااارة المالياااة والمحاسااابية لااادى أعضااااغ لجناااة  لااا  
يزةااد  داف  الحقي اي مان ورائهاا، ممااالمراجعاة تزةاد مان قادرته  علاى ت يااي  طزاهاة قارارا  الماديرةن وتحدياد الاا

رارا  المتعل اة ألاألطشالة في اسات الا ال ا دارةةحد من فرص اإلو  ،ية الدور الرقابي للجنة المراجعةمن فعال
ااتشااافها بواساالة أعضاااغ اللجنااة ماان  لزةااادة احتماااا األربااا ، ط اارالتالعااب فااي الةعليااة للشاار،ة ،وساايلة ل

مان  ،،اذل  فاائ ملكياة أعضااغ لجناة المراجعاة ألساه  ألالشار،ة و  الابرة في المجاا المالي والمحاسابي. 
 ساالوء المااديرةنوتاادثر علااى ت ياايمه  ل ،ارة الشاار،ةةااأطها أئ تاادثر علااى عالقااة أعضاااغ لجنااة المراجعااة ألاااد

  .طزاهة قراراته و 

 الدراسات السابقة 6-2
 األرباحقة بين حجم لجنة المراجعة وممارسات التالعب في العالدراسات تناولت  6-2-1

 e.g., Xie et al., 2003; Bedard et al., 2004; Lin etالعديد من الباحثين ) يرى  
al., 2006; Kent et al., 2010; Sierra Garcia et al., 2012; Katmon and 

Farooque, 2017   )فعالية الدور اإلةرافي والرقابي  يزةد منالةادة عدد أعضاغ لجنة المراجعة  أئ
 الذ  ت ول أل ، األمر الذ  يتةق م  متللبا  قواعد حو،مة الشر،ا ، و،ذل  منلل ا  ط رةة الو،الة.

( إلى أئ الةادة عدد األعضاغ بلجنة المراجعة يزةد 2004) .Bedard et alفي  ا  السيا  أةار 
على ااتشاف وعالج أ ة  المراجعة لجنةالةادة قدرة  على ساعد  تنو  الابرا  واألفكار ممافرصة 
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التي   ال  على الدراسا  الساأل ةومن خالا االمش ال  من ةأطها أئ تدثر على جودة الت ارةر المالية. 
و  Lin et al. (2006) د توص  الحد من سلوء إدارة األربا ، فألحج  لجنة المراجعة تناول  عالقة 
Kent et al. (2010)  وSierra Garcia et al.  (2012 ) بين حج  لجنة  سالبةإلى وجود عالقة

 Lin and  Hwang و Ghosh et al. (2010) ،ذل  توص  األربا ، التالعب فيالمراجعة وممارسا  
في أئ الةادة عدد أعضاغ لجنة المراجعة تحد من إدارة األربا  من خالا االستح اقا . إلى ( 2010)

 .Xie et al،  من  بينهما، وتوص  موجبة ( إلى وجود عالقة2006) Rahman and Ali حين توص 
 وBaxter and Cotter (2009 ) و Bedard et al. (2004) ( و2004) .Abbott et al و  (2003)

Katmon and Elfarooque (2017 ) في ووغ  ل ، ترى الباحثة . عدل وجود عالقة معنوةة بينهماإلى
 التالعب فيوممارسا   حج  لجنة المراجعةأئ عدل وجود اتةا  بين الباحثين حوا وجود عالقة بين 

 .إعادة اختبارها للوقوف على حقي تها تللبطو  هذه العالقة في حالة وجودها، ي ،ذل األربا ، و 
 األرباحاستقاللية لجنة المراجعة وممارسات التالعب في  العالقة بيندراسات تناولت  6-2-2

وماطة ود اطتهاالةة ين ر أصحاب المصالح إلى است اللية أعضاغ لجنة المراجعة على أطها 
 Bedard etوأئ تمت  أعضاغ لجنة المراجعة ألاالست اللية يزةد من فعاليتها في حما ة ح وقه  ) ،اإلدارة

al., 2004; Katmon and Farooque, 2017 وقد أاد  عدة دراسا  على أهمية دور است اللية .)
 Klein (2002)  دراسا  توصل، حيث أعضاغ لجنة المراجعة في الحد من سلوء التالعب في األربا 

 بين االست اللية والتالعب في سالبةإلى وجود عالقة  Kent et al. (2010)و  Xie et al. (2003) و
إلى أئ الةادة است اللية لجنة المراجعة تحد من التالعب  Bedard et al. (2004)األربا . ،ذل  توص  

 Bradbury (2006)، وقد أيد  طتائ  دراسة في أربا  الشر،ة بهدف إظهارها ألأابر من قيمتها الةعلية
et al.   ربا  عب في األإلى أئ است اللية لجنة المراجعة تحد من ممارسا  التال ل  حيث توصل

بهدف الةادتها، ،ذل  أفاد  ألأئ فعالية لجنة المراجعة تتح ق ف ت عندما يتمت  ،افة أعضائها 
إلى الةادة Benkel et al. (2006 )( و2005) .Davidson et al،ذل  توصل  دراستي  .ألاالست اللية

ن سلوء التالعب في األربا  فعالية تأثير است اللية لجنة المراجعة واست اللية مجل  اإلدارة في الحد م
 Ghafran and (2013)  عالوة على  ل  توص م ارطة بتأثير جودة المراجعة وأط مة الرقاألة الداخلية. 

O'Sullivan (2015)و Kallamu  وNaseem et al.  (2017 ) إلى أئ است اللية لجنة المراجعة تددى
أئ  ، إلى(2012وهالا ) (2010الح )ص ستي،ذل  توصل  دراإلى سالمة األداغ المالي للشر،ة. 

ألالتلبيق على الشر،ا   األربا  من خالا االستح اقا  إدارةاست اللية لجنة المراجعة ت ل  من ممارسا  
بين است اللية لجنة  معنوةة من جاطب  خر، أفاد  طتائ  دراسا  أخرى عدل وجود عالقةالمصرةة. 
 Piot and Janin, 2007; Osama and Noguer, 2007; Baxterالتالعب في األربا  )المراجعة و 

and Cotter, 2009; Sierra Garcia et al., 2012; Katmon and Farooque, 2017).  في ووغ
 است اللية لجنة المراجعة ل ، ترى الباحثة أئ عدل وجود اتةا  بين الباحثين حوا وجود عالقة بين 
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إعادة اختبارها  تللبالعالقة في حالة وجودها، يطو  هذه  ،ذل األربا ، و  التالعب فيوممارسا  
 .للوقوف على حقي تها

 ممارسات التالعب في األرباحلجنة المراجعة و  نشاطالعالقة بين دراسات تناولت  6-2-3

 عد طشاط لجنة المراجعة من أه  الاصائص التي  م ن من خاللها ت يي  فعالية لجنة المراجعة، 
اللجنة على االطع اد لمناقشة األمور المتعل ة ألجودة الت ارةر المالية  لحرص احيث أئ  ل   عد مقياس

إلى أئ عدد مرا  اطع اد  Katmon and Farooque (2017)   دراسةللشر،ة. في سيا  مشاأل ، أةار 
على إعلاغ الوق  الكافي ة عد مقياسا أساسيا لةعاليتها ألاعتبارها دلي  على حرص اللجن لجنة المراجعة 

األمور المتعل ة ألأعماا المحاسبة والمراجعة، وتحديد األمور التي تحتاج لتدخ  سرة  من اللجنة لمناقشة 
 Laux and ،ذل  أفاد  دراسة  .من أج  ومائ القيال بدورها اإلةرافي والرقابي على أام  وج 

Laux(2009ألأئ فعالية ) اللجنة في ع   الوق  والجهد الذ  تبذل  ت ،الدور اإلةرافي للجنة المراجعة
وقد أاد  عدد من الدراسا  على أهمية حرص لجنة المراجعة على ع د . سبي  القيال ألمهامها

اجتماعا  ألصورة دورةة في ت وةة دورها الرقابي، ومن ث  الةادة فعاليتها في الحد من ممارسا  التالعب 
 .Hossain et al و Kent et al. (2010)و Xie et al. (2003) في األربا ، حيث توصل  دراسا 

بين طشاط اللجنة والتالعب في  ع سيةإلى وجود عالقة Sierra Garcia et al. (2012 ) ( و2011)
وبالتالي فائ  ،إلى وجود عالقة  رد ةGhosh et al. (2010 ) دراسةتوصل   من جاطب  خر، األربا .

دراسا  ي حين توصل  ف ،الةادة طشاط اللجنة   وئ رد فع  الاتشاف وجود تالعب في أربا  الشر،ة
 ,Baxter and Cotter, 2009; Katmon and Farooqueأخرى إلى عدل وجود عالقة معنوةة بينهما )

، حيث ( إلى  ا  النتيجة ألالتلبيق على الشر،ا  المصرةة2010، ،ما توصل  دراسة صالح )( 2017
، على الر   من اثبا  دراسة با ل  تثب  طتائ  الدراسة وجود عالقة بين طشاط لجنة المراجعة وجودة األر 

بين عدد اجتماعا  لجنة المراجعة وإدارة األربا  من خالا  ع سية( وجود عالقة 2012هالا )
طشاط في ووغ  ل ، ترى الباحثة أئ عدل وجود اتةا  بين الباحثين حوا وجود عالقة بين . االستح اقا 

إعادة  تللب  هذه العالقة في حالة وجودها، يطو  ،ذل األربا ، و  التالعب فيوممارسا   لجنة المراجعة
 .اختبارها للوقوف على حقي تها

 األرباحممارسات التالعب في لجنة المراجعة و  أعضاء العالقة بين خبرةدراسات تناولت  6-2-4

الةادة قدرتها على  ى ساعد توافر الابرة المالية والمحاسبية لدى أعضاغ لجنة المراجعة عل
إلى أط     Katmon and Farooque  (2017) ارة األربا . في  ا  السيا  أةارا ااتشاف ممارسا  إد

يت  االعتماد على أعضاغ لجنة المراجعة ممن لديه  خبرة مالية في الح   على الموووعا  المتعل ة 
لجنة المراجعة ممن  ( ألأئ أعضاغ2003) .Xie et al، ،ذل  أفاد ألاألداغ المهني للمحاسبين والمراجعين

مالية   وطوئ أاثر درا ة أللر  التالعب في األربا . وقد أاد  عدد من الدراسا  على أئ ديه  خبرة ل
 Xie etتوافر الابرة المالية والمحاسبية لدى أعضاغ لجنة المراجعة تسه  في الةادة فعاليتها، حيث توص  
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al. (2003 إلى وجود عالقة )ذل   في األربا . بين خبرة أعضاغ لجنة المراجعة والتالعب ع سية،
إلى أئ وجود عضو واحد على األق  بلجنة المراجعة يتمت  ألالابرة   Abbott et al. (2004) توص 

Bedard et al. (2004 ) في مجاا المحاسبة  حد من الممارسا  المالية ال ير سليمة. ،ذل  توص 
عضاغ لجنة أل لماليةا ابرةاللى أئ ( إ2011) .Hossain et alو  Carcello et al.   (2006)و

( إلى وجود عالقة 2012، ،ذل  توصل  دراسة هالا )المراجعة تحد من التالعب في أربا  الشر،ة
من جاطب  خر، ل  تثب    .وإدارة األربا  من خالا االستح اقا بين خبرة أعضاغ لجنة المراجعة  سالبة

 Katmon and Farooque و Ghosh et al. (2010) ( و2005) Yang and Krishnan دراسا 
في ووغ  ل ،  خبرة لجنة المراجعة وممارسا  التالعب في األربا .( وجود عالقة معنوةة بين 2017)

لدى  توافر الابرة المالية والمحاسبيةترى الباحثة أئ عدل وجود اتةا  بين الباحثين حوا وجود عالقة بين 
 .إعادة اختبارها للوقوف على حقي تها لبتل، ياألربا  التالعب فيوممارسا   لجنة المراجعة أعضاغ

 

 

عة في أسهم الشركة وممارسات العالقة بين ملكية أعضاء لجنة المراجدراسات تناولت  6-2-5
 التالعب في األرباح

من العوام  التي تسه  في الةادة  على أطها ،ملكية أعضاغ لجنة المراجعة في أسه  الشر،ة ين ر إلى
ووماطة لقيامها ألمهامها ألالش   الذ   حمى  ،والرقاألة على سلوء المديرةنفعالية اللجنة في اإلةراف 

 أسهمهاسعر تداوا ، ط را لحرصها على سالمة أداغ الشر،ة لتجنب أ  اطاةار في ح و  المساهمين
(Lee et al., 2004; Ghosh et al., 2010) . افي  ا  السيا  أةار Zalata and Roberts (2016 )

ضاغ لجنة المراجعة ألسه  ألالشر،ة سيزةد من تضامنها م  المساهمين، وبالتالي يزةد إلى أئ امتالء أع
 Kleinوقد أاد  دراسة  ألما يتةق م  منلل ا  ط رةة الو،الة. ،من مستوى الرقاألة على سلوء المديرةن

بار مساهمين ومن لجنة وجود ، بين سالبةوجود عالقة ( على  ل ، حيث توصل  إلى 2002)
 Yang( و 2004) .Bedard et alإدارة االستح اقا . من جاطب  خر، توصل  دراسا  و المراجعة 

and Krishnan (2005 و )Lin and Hwang (2010 إلى وجود عالقة )ملكية أعضاغ  بين موجبة
Ghosh et al. (2010 )، في حين ل  تثب  دراسة لجنة المراجعة ألسه  ألالشر،ة والتالعب في األربا 

ملكية في ووغ  ل ، ترى الباحثة أئ عدل وجود اتةا  بين الباحثين حوا وجود عالقة بين  .وجود عالقة
طو  هذه العالقة في  ،ذل األربا ، و  التالعب فيوممارسا   أعضاغ لجنة المراجعة في أسه  الشر،ة

 .إعادة اختبارها للوقوف على حقي تها تللبحالة وجودها، ي

  والدراسااا  الساااأل ة المتعل ااة باادور لجنااة المراجعااة فااي العاارر السااابق لا ااار الن اار ماان خااالا 
المتمثلاة فاي الحد من ممارسا  التالعب فاي األرباا ، توصال  الباحثاة إلاى أئ خصاائص لجناة المراجعاة 

حجمها، واست اللية أعضائها، وطشا ها والابرة المالية والمحاسبية ألعضاائها وملكياته  فاي أساه  الشار،ة، 
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 للتأاااد ماان عاادل اساات الله  سااللة ،الرقاألااة علااى ساالوء المااديرةناإلةااراف و فااي ا فعاليااة دورهااتاادثر علااى 
الااتح   فاي إياارادا  ومصاروفا  الةتاارة المالياة وماان ثا  رقاا  الاربح، عاان  فاي الممنوحاة لهاا ،اتااا  ال اارارا  

العمليااا  الماليااة المرتبلااة ألأطشاالة الشاار،ة. ماان جاطااب  خاار، ل ااد خلصاا  ومبااال   رةااق ت يياار توقياا  
حثااة ماان خااالا اال ااال  علااى طتااائ  الدراسااا  الساااأل ة  ا  الصاالة ألمووااو  الدراسااة الحاليااة، إلااى أئ البا

مجلاا  اإلدارة واللجااائ التاألعااة لاا   التااي ماان المةتاارر أئ تزةااد ماان فعاليااة دور ،تااوافر ألعااض الاصااائص
الةاااادة ى يااادد  ألالضااارورة إلااا، السااالوء التالعاااب فاااي األرباااا لجناااة المراجعاااة فاااي الحاااد مااان  وعلاااى رأساااها

 e.g., Adams and)  م ارطة ألأسوا  الماا المت دمة الناةاةالماا  أسوا  فعاليتها، خاصة على مستوى 
Mehran, 2003; Ongore, 2011; Salloum et al., 2015; (Oyerogba et al., 2017  وبالتاالي ،

أحاد أبارال أساوا  المااا  رهألاعتباا المااا المصار   ألاالتلبيق علاى ساو   هناء مدعاة للقياال ألالدراساة الحالياة
فاي البيااة  العالقاة تلا تالحظ للباحثة وجود طدرة طسبية في الدراسا  التاي تناولا   خاصة وأط  قد الناةاة،

طااو  العالقااة، وعاادل  حااوا(، إوااافة إلااى عاادل اتةااا  الباااحثين 2012؛ هااالا، 2010)صااالح،  المصاارةة
، وبالتاالي ة الةعلية للشر،ة ،مدةر إلدارة األرباا استادال أ  منها التالعب في األربا  من خالا األطشل

ألالبورصااة  الم ياادةحديثااة عاان الشاار،ا   م اان أئ تسااه  الدراسااة الحاليااة التااي تعتمااد علااى اسااتادال بياطااا  
خاصة وأئ الشار،ا  الم يادة ألالبورصاة المصارةة أصابح  ، ة هذه العالقةوقوف على حقي في ال المصرةة

وف اا  2014المراجعاة مناذ عاال  ةناوتشا ي  لجعلوماا  المتعل اة ألاصاائص الم ،افاة ملزمة ألاإلفصاا  عان
 .من قواعد ال يد والشلب ألالبورصة المصرةة 40للمادة 

 دراسةال فرضيات .7
دور لجناااة  ، والدراساااا  السااااأل ة التاااي تناولااا الن ااار   اااار مااان خاااالا اإل تناولااا  ماااا تااا فاااي واااوغ 

حاوا طاو  عدل اتةاا  البااحثين السااأل ين  ووغفي و  ،المراجعة في الحد من ممارسا  التالعب في األربا 
جعاااة ةااارافي والرقاااابي للجناااة المراي تساااه  فاااي الةاااادة فعالياااة الااادور اإلالاصاااائص التاااواتجااااه العالقاااة باااين 

علااى النحااو العاادمي فااي الشاا      م اان صاايا ة فرواايا  الدراسااة فاطاا ،وممارسااا  التالعااب فااي األربااا 
 :التالي

الشار،ا  الم يادة ألالبورصاة المصارةة التالعاب فاي األرباا  مان خاالا  إدارةمارا ت : ال1 يةالةرو
  .ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية

فاي األرباا  مان  ئص لجنة المراجعاة وتالعاب اإلدارةخصا بين معنوةة: ال توجد عالقة 2 يةالةرو
 .ألالبورصة المصرةة خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

  مجموعة الةرويا  الةر ية التالية: هذه الةروية األساسيةندرج تح  وة

في األربا  من  اإلدارةوتالعب  المراجعة لجنة حج  بينمعنوةة  : ال توجد عالقةأ-2 يةالةرو
  . ألالبورصة المصرةة خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة
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في  اإلدارةوتالعب است اللية لجنة المراجعة بين عنوةة م: ال توجد عالقة ب-2 يةالةرو
 .ألالبورصة المصرةة األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

في األربا  اإلدارة وتالعب طشاط لجنة المراجعة بين معنوةة : ال توجد عالقة ج-2 يةالةرو
  .ألالبورصة المصرةة لةعلية للشر،ا  الم يدةمن خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة ا

لجنة المراجعة عضاغ الابرة المالية والمحاسبية أل بينمعنوةة : ال توجد عالقة د-2 يةالةرو
 في األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة اإلدارةوتالعب 

 .ألالبورصة المصرةة

ملكية أعضاغ لجنة المراجعة ألسه  في الشر،ة  بينمعنوةة  : ال توجد عالقةه-2الةروية 
 في األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة اإلدارةوتالعب 

     .ألالبورصة المصرةة

 الدراسة التطبيقية  .8
و لا   ،  الدراساة، تساتهدف الدراساة التلبيقياة اختباار فرواياالسابقالجزغ استعراو  في  ما ت في ووغ 

قياااا مت ياارا  الدراسااة، واألساااليب  وطمااو ج و اار   ،البياطااا  جماا  لدراسااة، ومصااادرن خااالا تحديااد مجتماا  اماا
التالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة ماان خااالا بااين المت ياار التاااأل  ) اإلحصااائية المسااتادمة فااي دراسااة وتحلياا  العالقااة

 ( و ل  على النحو التالي:نة المراجعةخصائص لج) والمت يرا  المست لة( األطشلة الةعلية

 الدراسة وعينة مجتمع 8-1

ألالبورصاة المصارةة خاالا الةتارة مان  تداولاة أساهمهاةار،ا  المسااهمة المجميا  يتمث  مجتم  الدراسة فاي 
العدد النهائي للشر،ا  وقد ت  تحديد  .ةر،ة 657وبناغ علي  فائ مجتم  الدراسة يتكوئ من ، 2016 إلى 2014
 متبا . ووف اا لماا هاو 2016إلاى  2013خالا الةترة مان البياطا  الالالمة  فرتو  التأاد من ألعد ة في الدراسةالداخل

، ط اااارا البنااااوء والااااادما  الماليااااة األخاااارى  يقلاااااعالعاملااااة فااااي  سااااا  الساااااأل ة، تاااا  اسااااتبعاد الشاااار،ا فااااي الدرا
ماا  فااي ال لاعااا  األخاارى، عاان خصااائص الشاار،ا  التااي تع جااوهر  تاتلاا  ألشاا   التااي تشاا يلية ال هااصائصاال

. ،ااذل  قاماا  الباحثااة ألاسااتبعاد ةاار،ا  قلااا  األعماااا قواعااد تن يميااة خاصااة بهاااخضااوعها ل ااواطين و  إوااافة إلااى
تا  اسااتبعاد ال لاعاا  التااي ت ا  عاادد مشااهداتها عاان  و،اذل ، د ساامبر 31سانتها الماليااة فاي  تنتهاايالعاال التاي ال 

 ة لتش ي  النماا ج الااصاة ألحسااب النة اا  الت ديرةاة  يار العاد اةحتى  م ن الحصوا على معلما  مناسب عشرة
(ABNDISCEXP) وتكاااااليا اإلطتاااااج  ياااار العاد ااااة (ABNPRODCOSTS)علااااى طتااااائ   . ولضاااامائ الحصااااوا

،افاة البياطاا  الالالماة لحسااب مت يارا  النماو ج اإلحصاائي وافر الت ارةر المالية السانوةة و وبعد التأاد من ت سليمة
( الداخلاة فاي مشااهدا شار،ا  )الالعادد النهاائي لللتمثا   مشاهدة(، 323) ةر،ة 148 إلى طته  الباحثةا للدراسة

علاااى  الداخلاااة فاااي الدراساااة (مشااااهدا ال)الشااار،ا   توالةااا ( 1الجااادوا رقااا  ) يلااااص يلاااي. وةيماااا لدراساااة الحالياااةا
 .ال لاعا  الماتلةة

 

 الدراسة الداخلة في  لشركات )المشاهدات(( التوزيع القطاعي ل1رقم ) ولجد
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 عدد المشاهدات عدد الشركات  اسم القطاع  م
 15 8 األساسي موارد ال 1
 59 23 التشييد ومواد البناغ 2
 44 29 أ ذ ة ومشروبا   3
 69 29 الع ارا   4
 20 8 تكنولوجيا واتصاال   5
 صنا ية ومنتجا  خدما  6

 وسيارا  
17 40 

 42 15 وترةي   سياحة 7
 12 4 وةاصية  منزلية منتجا  8
 22 15  وأدوةة صحية رعا ة 9

 323 148 اإلجمالي
 البيانات جمع مصادر 8-2

التالعاب مان خاالا األطشالة ) التااأل  المت يار الااصاة ألحسااباعتماد  الباحثاة فاي جما  البياطاا  
 والمت يااارا  الحااماااة ،(لجناااة المراجعاااة فعالياااة خصاااائص) محااا  الدراساااة والمت يااارا  المسااات لة ،(الةعلياااة

تا  الحصاوا علاى الت اارةر المالياة السانوةة  ف اد ؛على العدياد مان المصاادر الالالمة لتش ي  طمو ج الدراسة
 )www.mubasher.info(موق  معلوماا  مباةار  من خالا 6201إلى  3201ن للشر،ا  للسنوا  م

،ااذل  تاا  الحصااوا علااى البياطااا   .للشاار،ا  اإللكتروطيااةالمواقاا  الموقاا  االلكتروطااي للبورصااة المصاارةة و و 
إلااااى  2014)ة محاااا  الدراسااااة عاااان الةتاااارة الزمنيااااالمراجعااااة  وخصااااائص لجااااائااااا  الملكيااااة االااصااااة بهي

ماان قواعااد ال يااد والشاالب ألالبورصااة المصاارةة، والتااي  40النمااو ج المعااد وف ااا للمااادة ماان خااالا  (،2016
متضااامنا المعلوماااا   ،ألزمااا  ةااار،ا  المسااااهمة الم يااادة ألالبورصاااة ألاإلفصاااا  عااان هي ااا  الحو،ماااة بهاااا

 المتعل ة بتش ي  وخصائص لجنة المراجعة.  

 وأسلوب تحليل البيانات وقياس المتغيرات الفروضاختبار نموذج  8-3

مراجعااااة ماااادى فعاليااااة لجااااائ اللهااااذه الدراسااااة يتمثاااا  فااااي اختبااااار  األساساااايأئ الهاااادف إلااااى  ط اااارا
ال ااارارا   مااان خاااالا رباااا فاااي الحاااد مااان سااالوء التالعاااب فاااي األ ،ألالشااار،ا  الم يااادة ألالبورصاااة المصااارةة

التاي  استنتاجا  ألشأئ مادى صاحة االفتراواا إلى  ، ومن ث  التوص للشر،ا  األطشلة الةعليةأل المتعل ة
  :التالي الدراسة على النحو طمو جتوصيا ت  ف د  ،الباحثة الختبارها تسعى

RAM= β0+ β1 SIZEAC + β2 INDPAC + β3 ACTIVITYAC + β4 FEXPERTAC 
+ β5 OWNAC + β6 CONTROLS+ ε 

 حيث أن:

http://www.mubasher.info/
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RAM    :  وهو األربا  من خالا األطشلة الةعليةعن التالعب في الذى  عبر  سيالرئي لتاأل االمت ير ،
مقياسي التالعب في األربا  من خالا األطشلة  عن  رةق تجمي  مت ير ،مي يت  حساأل 

واللذين يت  حسابهما من  الةعلية )النة ا  الت ديرةة  ير العاد ة و تكاليا اإلطتاج  ير العاد ة(
وتكاليا اإلطتاج  ير  (،ABNDISCEXP  الت ديرةة  ير العاد ة )النة اخالا تش ي  طمو جي 

حقي ة العالقة بين التح ق من الةادة في و . على التوالي (ABNPRODCOSTالعاد ة )
خصائص لجنة المراجعة وممارسا  التالعب في األربا  من خالا األطشلة الةعلية ألش   

 ب ، ف ت (RAM) المقياا الكليدال تةصيلي، لن ت تصر الدراسة على تش ي  النمو ج ألاستا
الةرعي األوا  ألاستادال المقياامرة يت  تش ي  النمو ج وف س عالوة على  ل ،
(ABNDISCEXP)الةرعي الثاطي ، ومرة أخرى ألاستادال المقياا (ABNPRODCOST)  

 امت يرا  تاألعة.
 0β    :تمث  ثاب  النمو ج . 

β1 SIZEAC   د األعضاغ بهالجنة المراجعة م اسا ألعد: حج. 
β2 INDPAC  لجنة المراجعة م اسة ألعدد أعضاغ لجنة المراجعة المست لين إلى إجمالي : است اللية

 . عدد أعضائها
β3 ACTIVITYAC:  طشاط لجنة المراجعة م اسا ألعدد مرا  اطع ادها )عدد اجتماعاتها( خالا السنة

 .المالية
β4 FEXPERTAC أعضاغ لجنة عضاغ لجنة المراجعة م اسة ألعدد ابرة المالية والمحاسبية أل: ال

 .من أه  الابرة إلى إجمالي عدد أعضائهاالمراجعة 
β5 OWNAC  :( في حالة امتالء أعضاغ لجنة المراجعة أسه  ألالشر،ة 1مت ير وهمي  أخذ القيمة )
 .( خالف  ل 0والقيمة )
CONTROLS 6β:  المت يرا  الحاامة (ariablesControl V)-  المت يارا  الحااماة التاي في واوغ

ممارساااا  إدارة األرباااا  مااان خاااالا  ورد  ألالدراساااا  السااااأل ة التاااي اهتمااا  ألقيااااا العالقاااة باااين
واللجاائ التاألعاة لا ، والتاي تاأتي لجناة المراجعاة علاى وخصاائص مجلا  اإلدارة  ،األطشلة الةعلياة

تشام  ،اال  لدراساة الحالياةاالمت يرا  الحاامة المستادمة في اختبار تل  العالقة فاي  فائ، رأسها
والتااي تعبار عان طساابة األساه  المملو،ااة لكباار المساااهمين ( BLOCKOWNتركززا الملكيزة ) مان،

وهااو مت ياار ( BIG 4حجززم مكتززب المراجعززة ) أو أاثاار ماان أسااه  الشاار،ة. %5الااذين  متلكااوئ 
والقيمااة ( فااي حالااة مراجعااة الشاار،ة بواساالة أحااد م اتااب المراجعااة الكباارى 1وهمااي  أخااذ القيمااة )

فاي  م اسا ألاللو ارةت  اللبيعي إلجماالي األصاوا ((COMSIZE حجم الشركة ،( ألاالف  ل 0)
م اسااة بنساابة إجمااالي االلتزامااا  إلااى إجمااالي  (COMLEV) الرافعززة الماليززة نسززبة ؛طها ااة الةتاارة

إلاااى إجماااالي  )الاساااارة( صاااافي الااادخ نسااابة م اساااا ب (COMPROF)األصاااوا، مدةااار الربحياااة 
 .((Year السنة المالية؛ ((Industry نوع الصناعة األصوا.

ε      .الالأ العشوائى : 
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 حيااث ،امااة،أحااد المت ياارا  الحا (BLOCKOWN) تر،ااز الملكيااةوعااادة مااا   ااول الباااحثوئ ألااادراج 
تر،ااز الملكيااة يااددى فااي ال الااب إلااى وجااود رقاألااة قوةااة ماان قباا  المسااتثمرةن ممااا  حااد ماان ممارسااا  أئ 

 ,Bradbury et al., 2006; Roychowdhuryباا  مان خاالا األطشالة الةعلياة )التالعاب فاي األر 
جاودة أعمااا المراجعاة، حياث أئ الشار،ا  التاي تات  للتعبير عن  Big4(. ،ذل  يت  إدراج المت ير 2006

مراجعتهااا بواساالة أحااد م اتااب المراجعااة األربعااة الكباارى، ماان المتوقاا  أئ ت اا  فيهااا فاارص التالعااب فااي 
(. مان جاطاب  خار، تا  إدراج عادد مان Ghosh et al., 2010; Doukakis, 2014حقيقياة )األربا  ال

المت ياارا  التااي تعباار عاان خصااائص الشاار،ة ،مت ياارا  حاامااة. حيااث تاا  إدراج المت ياار الااااص ألحجاا  
باين ،ا  مان حجا   ساالبةوجاود عالقاة إلاى  واتوصال(، حيث أئ  البياة البااحثين قاد COMSIZEالشر،ة )

المحللااين محاا  اهتمااال أئ الشاار،ا  الكباارى تكااوئ علااى اعتبااار ، األربااا  التالعااب فاايسااا  الشاار،ة وممار 
التالعااب فااي األربااا   ممااا   لاا  ماان احتماااال  ممارسااة اإلدارة ساالوء ،والمااراجعين والمسااتثمرةن الماااليين

(Ghosh et al., 2010; Ge and Kim, 2014; Achleitner et al., 2014; Katmon and 
Farooque, 2017.) تا   التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة للشار،ة،الديوئ علاى ممارساا   وللتح   في أثر

، حياااث أئ قيااااا ل ااادرة الشااار،ة علاااى الوفااااغ ألالتزاماتهاااام( ،(Leverageاساااتادال مدةااار الرافعاااة المالياااة 
 اتةاقياا  الاديوئ  األرباا  لم ابلاةإدارتها إلى التالعب فاي الشر،ا  التي ترتة  فيها طسبة المديوطية قد تلجأ 

 Ghosh et al., 2010; Sierra Garcia et al., 2012; Katmon and) إفاالا الشار،ة وتجناب
Farooque, 2017).   أداغ الشر،ة علاى ممارساا  إدارة األرباا  الحقيقياة بهاا، ف اد  أثر،ذل  للتح   في

وجاود عالقاة باين ربحياة الدراسا  الساأل ة من  أفاد  عدد، حيث (COMPROFمدةر الربحية )إدراج ت  
 ,Sun and Rath, 2009; Zang, 2012; Katmon and Farooque)الشار،ة والتالعاب فاي األرباا  

بين ربحية الشار،ة والتالعاب فاي  سالبة( إلى وجود عالقة 2009) Sun and Rath ، وقد توصال(2017
ال لاااا  ادراج ،اااال مااان  ساااائد فاااي ،افاااة الدراساااا   ا  العالقاااة، ساااوف يااات وأخيااارا، و،ماااا هاااو  األرباااا .
لضامائ  (Fixed Effects ا  تاأثير ثابا  ) ،عواما  حااماة (YEAR) والسانة( INDUSTRY) الصناعي

الناجماااة عااان ، مااان خاااالا الاااتح   فاااي ال اااروف  يااار المتجاطساااة إحصاااائية دقي اااة الحصاااوا علاااى طتاااائ 
  خلة ومن عينة الدراسة.الدا مشاهدا التي تنتمي لها ال والسنوا  ال لاعا  الصنا يةاختالف ،ال من 

 ,e.g., Roychowdhury, 2006; Cohen et al., 2008; Gunnyأساوة ألالبااحثين السااأل ين )و 
2010; Cohen and Zarowin, 2010; Zang, 2012  )،   يفياة قيااا يلاى تووايح ةيماا ساوف يات،

 (RAM)طشالة الةعلياة للمقيااا الرئيساي للتالعاب فاي األرباا  مان خاالا األ قياسين الةرعيين الم وطينالم
 .1ا في رصد سلوء التالعب في األربا  الحقيقية للشر،ا مطجاحه أجم  الباحثوئ الساأل وئ على والذين

                                                           
( إلى عدم كفاءة مقياس التدفقات  ,.Zang, 201210Roychowdhury, 2006; Gunny, 20e.g ;احثين )لقد أشار العديد من الب 1

( في رصد ممارسات إدارة األرباح من خالل األنشطة الفعلية، ألن محصلة تأثير تلك Abnormal Cash Flowsالنقدية غير العادية )

بيل المثال إذا مارس المديرون التالعب في األرباح الحقيقية من خالل الممارسات على التدفقات النقدية تكون غير واضحة. فعلى س
ي تخفيض النفقات التقديرية، سيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية، وإذا تم التالعب في األرباح الحقيقية من خالل زيادة اإلنتاج سيؤد

في األرباح باستخدام الوسيلتين معا، قد ينتج عن ذلك تضاربا في ذلك إلى تخفيض التدفقات النقدية، وبالتالي في حالة تالعب المديرين 
بناء اتجاه التأثير على التدفقات النقدية، مما يحد من كفاءة نموذج التدفقات النقدية غير العادية في قياس التالعب في األرباح الحقيقية. 

 .(RAM)تغير التابع الرئيسي للدراسة عليه لم يتم استخدام مقياس التدفقات النقدية غير العادية في حساب الم
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 ((Abnormal Discretionary Expenses أوال: قياس النفقات التقديرية غير العادية

ةادة األربا  قد  ست   المديروئ السللا  الممنوحة له  في خةض النة ا  الت ديرةة بهدف ال 
 ،ترتبت النة ا  الت ديرةة  ير العاد ة ألعالقة خلية م  المبيعا للوصوا إلى رق  الربح المستهدف. و 

 البيعية والعمومية واإلدارةة. والمصروفا واإلعالئ  وتشتم  على طة ا  البحول والتلوةر والدعا ة
حيث تتمث  في بواقي  لةعلية عن المتوق ،وتشير النة ا  الت ديرةة  ير العاد ة لم دار اطحراف النة ا  ا

(، ألحيث ،لما الاد  قيمة بواقي النمو ج، ،لما عبر  ل  عن الةادة 1-، والتي يت  وربها في )النمو ج
، ط را ألئ مقياا النة ا  الت ديرةة  ير (Zang, 2012) تافيض النة ا  الت ديرةة لزةادة رق  الربح

من  ةت  حساب النة ا  الت ديرةة  ير العاد ةو  .األربا  الحقيقية العاد ة  عد مقياسا ع سيا للتالعب في
  خالا تش ي  طمو ج االطحدار التالي:

 
 حيث أن:

 .tإجمالي النة ا  الت ديرةة خالا الةترة تمث    

 .t)-1(األصوا في طها ة الةترة  تمث  إجمالي   

 .t)-(1  خالا الةترة المبيعا تمث  صافي 

 (Abnormal Production Costsتكاليف اإلنتاج غير العادية )ثانيا: قياس 

ض تافي الةادة األربا  عن  رةق ئ سللة اتاا  ال رارا  المتعل ة ألاإلطتاج في ست   المديرو قد  
ج  ير العاد ة ترتبت تكاليا اإلطتاو   .زةادة إطتاج الشر،ة )الةادة المازوئ(تكلةة البضاعة المباعة ب

وافة تكلةة البضاعة المباعة إلى م دار الت ير في من خالا إوةت  حسابها  ألعالقة خلية م  المبيعا ،
خالا الةترة المحاسبية.  وتشير تكاليا اإلطتاج  ير العاد ة إلى م دار اطحراف تكاليا اإلطتاج  المازوئ 

،لما الاد  قيمة بواقي النمو ج، ،لما عبر  ألحيث ،حيث تتمث  في بواقي النمو ج ،الةعلية عن المتوق 
 ,Zang) ، من خالا تافيض تكلةة البضاعة المباعةرق  الربحالةادة بهدف اإلطتاج   ل  عن الةادة

 من خالا تش ي  طمو ج االطحدار التالي:  ةت  حساب تكاليا اإلطتاج  ير العاد ةو . (2012

 
 حيث أن:

tRODP خالا الةترة ) عنها ألمجمو  تكاليا البضاعة المباعة: تمث  تكاليا اإلطتاج والتي  عبر(t  و
 .(tوالةترة )(t-1) الةترة  بينم دار الت ير في المازوئ 

 .t)-1(األصوا في طها ة الةترة  تمث  إجمالي  
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tS    افي المبيعا  خالا الةترةتمث  ص ((t. 

 .t)-(1صافي المبيعا  خالا الةترة تمث  

 .(t( والةترة )t-1) الةترة بين ير في المبيعا  تمث  م دار الت :

 .التي تسب هاالةترة و  (t-1) لت ير في المبيعا  بين الةترةتمث  م دار ا :

 Crossوسوف يت  تش ي  النمو جين الساأل ين على مستوى ،  صناعة لك  سنة على حدة )
Sectional Analysis) ، وأخيرا 10ألعد استبعاد ال لاعا  الصنا ية التي ت   عدد مشاهداتها عن .

 التالعب في األربا  من خالا األطشلة الةعلية  قي ( الذ  RAMالمت ير التاأل  الرئيسي ) يت  حساب
 وتكاليا اإلطتاج  ير العاد ة (ABNDISCEXP) النة ا  الت ديرةة  ير العاد ة،  من انات  جم  

(ABNPRODCOST). 

حصااائي وةيمااا يتعلااق ألأساالوب تحلياا  البياطااا ، فااائ هااذه الدراسااة تعتمااد علااى اسااتادال البرطااام  اإل
Stata . ا  الدراساااااة علاااااى المت يااااار التااااااأل ولحسااااااب تاااااأثير مت يااااار (RAM, ABNDISCEXP, 

ABNPRODCOST  )، البرطاام  االحصاائي  العتمااد علاىتا  اAMOS (V.23)   SPSS  فاي تشا ي
الااذ   م اان ماان خاللاا  الحصااوا و (، Path Analysisأساالوب تحلياا  المسااار ) اسااتادالطمااو ج الدراسااة أل

وتااارى الباحثاااة أئ اساااتادال أسااالوب تحليااا   .العااااد  تحليااا  االطحااادارم ارطاااة بعلاااى طتاااائ  أاثااار تةصااايال، 
المسااار فااي مجاااا المحاساابة  م اان أئ  ساااعد فااي الةااادة ،ةاااغة تحلياا  البياطااا ، ط اارا ل درتاا  علااى تحديااد 

وبياااائ تأثيرهاااا المباةااار و يااار المباةااار والكلاااى علاااى  ،قاااا  الساااببية المحتملاااة باااين مت يااارا  الدراساااةالعال
الاذ   ،ألصورة أاثار منلقياة مان االعتمااد علاى أسالوب تحليا  االطحادار ،السلوء أو ال اهرة مح  الدراسة

 ;Bryne, 2016) لتااأل   تصر على تحدياد العالقاا  الساببية المباةارة باين المت يارا  المسات لة والمت يار ا
Wuensch, 2016).  

 التحليل اإلحصائي ومناقشة النتائج .9

 Descriptive Statisticsاإلحصاءات الوصفية  9-1

 اختبار، و،ذل  االرتباطسوف يت  تناوا اإلحصاغا  الوصفية لمت يرا  الدراسة، وعرر مصةوفة  يليةيما 
 فرويا  الدراسة.

التابع )التالعب في األرباح من خالل األنشطة الفعلية اإلحصاءات الوصفية للمتغير 9-1-1
 للشركة(

 المعياار   واالطحاراف والوسايت الحساابي القيماة الع ماى والصا رى والوسات (2 عارر الجادوا رقا  )
طشالة والذ   عبر عن است الا اإلدارة سللة اتااا  ال ارارا  المتعل اة ألاأل ،(RAMالتاأل  الرئيسي ) للمت ير

للم ااايي  الةر يااة طةاا  القاي   األربااا  الحقيقياة لهااا. ،اذل   عاارر الجادوافاي التالعااب فاي الةعلياة للشاار،ة 
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 دراسااااة الحاليااااة والمتمثلااااة فااااي النة ااااا  الت ديرةااااة  ياااار العاد ااااةللفااااي حساااااب المت ياااار التاااااأل  الرئيسااااي المسااااتادمة 
(ABNDISCEXP( وتكااااليا اإلطتااااج  يااار العاد اااة )ABNPRODCOST)،  بهااادف التعااارف علاااى و لااا 

 خصائص تل  المت يرا  و،يفية توالة  قيمها بين المشاهدا  الماتلةة التي تشملها عينة الدراسة. 

 

 (2جدول رقم )
 ومكونيه الفروض اختبار نموذجالتابع ب متغيرلل الوصفية اإلحصاءات

 
 

 

 

 

 

ووغ اإلحصاغا  الوصفية المووحة ألالجدوا السابق،  م ن اإلجاألة على التساؤا األوا للدراسة، حيث  في
ة للتالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة ألالبورصاااة المصااارة الم يااادةممارساااة مااادير  الشااار،ا   تشاااير النتاااائ  إلاااى

( والوساات 0.006-الوساايت )بل اا  قيمااة حيااث  ،األطشاالة الةعليااةللشاار،ا  ماان خااالا ال اارارا  المتعل ااة أل
 الم يااادةمااادير  الشااار،ا   أئ (2. ،اااذل  توواااح النتاااائ  المعروواااة ألالجااادوا رقااا  )(0.020-الحساااابي )

لمتعل اااة ألاألطشااالة الةعلياااة ال ااارارا  اخاااالا  ألالبورصاااة المصااارةة  عتمااادوئ علاااى أسااالوب إدارة األرباااا  مااان
، (6.491بل ا  أعلاى مشااهدة ) فاي حاين، (5.228-حيث بل   أق  مشاهدة )بدرجا  متةاوتة،  للشر،ة

جأوئ إلى التالعاب فاي األرباا  ألالبورصة المصرةة قد يل الم يدةمما يدل  على أئ مدير  ألعض الشر،ا  
بهاااادف الوصاااوا إلااااى رقااا  الااااربح  ،الممنوحاااة لهااا  لتشاااا يليةا مااان خاااالا اساااات الا ساااللة اتاااااا  ال ااارارا 

 يره  من األ اراف المهتماة ألاأداغ الشار،ة، و/أو المستهدف من أج  م ابلة توقعا  المحللين الماليين أو 
،اطاا  طتيجااة حتااى إ ا ،ااائ  لاا  علااى حساااب مصااالح األ ااراف األخاارى، وحتااى إ ا  ،لتح يااق مناااف   اتيااة

وتتةااق تلاا  النتااائ  ماا  مااا تاا  التوصاا  إلياا  ماان خااالا الدراسااا  الساااأل ة . ةتهديااد مساات ب  الشاار،هااي  لاا  
التاااي أثبتااا  اطتشاااار سااالوء التالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة للشااار،ا  باااين الماااديرةن فاااي بيااااا  األعمااااا 

 Roychowdhury, 2006; Cohen et al., 2008; Gunny, 2010; Cohen andالماتلةاة )
Zarowin, 2010; Zang, 2012; Enomoto, 2013). 

أمااا ةيمااا يتعلااق ألممارسااا  التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا اساات الا سااللة اتاااا  ال اارارا  المتعل ااة ألالنة ااا  
الت ديرةة )البحول والتلوةر والدعا ة واإلعالئ والمصروفا  البيعية والعمومياة واإلدارةاة(، فاائ النتاائ  المعروواة 

-الوسايت )قد بل ا  قيماة ( ABNDISCEXPة ا  الت ديرةة  ير العاد ة )تووح أط  ألالنسبة للن (2ألالجدوا رق  )

Std. 
Deviation 

Median 
 

Mean 
 

Maximum 
 

Minimum 
 

Variable 

N=323 
.736 -.006 -.020 6.491 -5.228 RAM 

.322 -.004 -.040 1.943 -2.375 ABNDISC 
EXP 

.953 -.015 -.061 8.434 -7.509 ABNPROD 
COST 
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بل ا  أقا  مشااهدة  أئ( 2. ،ذل  تووح النتائ  المعرووة ألالجدوا رق  )(0.040-( والوست الحسابي )0.004
. على الجاطب ا خر، تشير النتائ  إلى أط  ألالنسبة لتكاليا (1.943بل   أعلى مشاهدة ) ، في حين(2.375-)

. (0.061-( والوساات الحسااابي )0.015-الوساايت )قااد بل اا  قيمااة ( ABNPRODCOSTطتاااج  ياار العاد ااة )اإل
وجااود وبالتااالي تووااح النتااائ   .(8.434بل اا  أعلااى مشاااهدة ) ، فااي حااين(7.509-) أقاا  مشاااهدة بل اا اااذل  

إلطتااج ،أسااليب للتالعاب فاي وا الت ديرةاة النة اا أل ال ارارا  المتعل اةالشر،ا  علاى إدارة اختالف في درجة اعتماد 
 األربا  الحقيقية للشر،ا  للوصوا إلى رق  الربح المستهدف. 

على التالعب في األربا  من خالا ال رارا  المتعل اة  ،والةادة في التعرف على درجة اعتماد مدير  الشر،ا 
 ةسااي  الشاار،ا  إلااى أربعااألاألطشاالة الةعليااة، وماادى اطتشااار  لاا  الساالوء بااين الشاار،ا  ماان ساانة ألخاارى، ف ااد تاا  ت 

، 2014( عادد المشااهدا  فاي ،ا  مجموعاة وف اا لسانوا  الدراساة )3مجموعا ، وةيما يلي يووح الجادوا رقا  )
وم وطيا   الاذ   مثا  المقيااا الكلاى للتالعاب فاي األرباا  (RAM( و ل  للمت ير التاأل  الرئيسي )2016، 2015

(ABNDISCEXP وABNPRODCOST.) 

 (3جدول رقم )
المديرين على القرارات المتعلقة باألنشطة الفعلية للتالعب  ف المشاهدات وفقا لدرجة اعتمادتصني

 في األرباح الحقيقية للشركات
Number of 
Companies  

value Year variable 
N=323 

 .068< -.006< 
to 

.068 

095-< 
to 

-.006 

 <= -
.095 

 RAM 

107 27 21 30 29 
2014 

109 28 32 25 24 
2015 

107 25 28 27 27 
2016 

 .014< -.004< 
to 

.014 

023-< 
to 

-.004 

<= -
.023 

 ABNDISCEXP 

107 25 28 25 29 
2014 

109 25 31 29 24 
2015 

107 29 22 27 29 
2016 

 .050< -.014< 
to 

.050 

086.-< 
 to 

-.014 

<= -
.086 

 ABNPRODCOST 

107 26 23 28 30 
2014 

109 29 35 19 26 
2015 

107 25 23 34 25 
2016 

ها التالعااب فاااي ةااار عاادد الشاار،ا  التااي  مااارا مااديرو اطا ،يتضااح ماان البياطااا  الااواردة ألالجاادوا السااابق
إلاى  2014 فايةار،ة  27مان األربا  الحقيقية مان خاالا ال ارارا  المتعل اة ألاألطشالة الةعلياة ألصاورة مباال  فيهاا 

الساااو  المصااارةة خاااالا الةتااارة مااان  ظاااروف  بتحسااان  م ااان تبرةااار  لاا . وتااارى الباحثاااة أطااا 2016ةاار،ة فاااي  25
مان دوافا  الماديرةن تجااه  إلاى حاد ماا وبالتاالي قلا  ،مما اطع   ألاإل جاب على أداغ الشار،ا  2016إلى  2014

 ،وخاصاة الداخلياة منهاا ،. من جاطب  خر،  م ن إرجا   ل  إلاى تحسان ،ةااغة  لياا  الرقاألاةالتالعب في األربا 
بادوره  و،يفياة القياال ألا  علاى  ألالشار،ا  وأعضاغ لجائ المراجعة دة الوعي بين أعضاغ مجال  اإلدارا ة الةاطتيج
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، ممااا أدى إلااى الحااد ماان فرصااة اساات الا المااديرةن سااللاته  فااي التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا النحااو المللااوب
(، فاطاا  ألالنساابة RAMالمقياااا الرئيسااي )م ااوطي  علااى مسااتوى  أمااا .عل ااة ألاألطشاالة الةعليااة للشاار،ا ال اارارا  المت

، يتضااح الةااادة عاادد الشاار،ا  الت ديرةااة تافاايض النة ااا لتالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة للشاار،ة ماان خااالا لساالوء ا
ةار،ة فاي  25ها في االعتماد على خةاض النة اا  الت ديرةاة للوصاوا لارق  الاربح المساتهدف مان ديرو التي يبال  م

صاااعوبة االعتمااااد علاااى أسااالوب إلاااى   م ااان إرجاعااا وتااارى الباحثاااة أئ  لااا   .2016ةااار،ة فاااي  29إلاااى  2014
وماان ثاا   ،بواساالة المااراجعينخاصااة ط اارا لزةااادة فاارص ااتشااافها  ،التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا االسااتح اقا 

ن   وئ البدي  أماال الماديرة وعلي ، يترتب علي  توقي  ع وبا  على الشر،ة وةلبها من السو  واإلورار ألسمعتها
علااى أماا  أئ  ،هااو اساات الا سااللة اتاااا  ال اارارا  المتعل ااة ألالنة ااا  الت ديرةااة للوصااوا إلااى رقاا  الااربح المسااتهدف

 ،وأمال في تحسن أداغ الشار،ة فاي المسات ب  وبالتالي دع  الث ة في إدارتها، ،يددى  ل  إلى م ابلة توقعا  السو  
األمار الاذ  يادع  وجهاة الن ار التاي سااقتها  .ى مسات ب  الشار،ةلتلا  ال ارارا  علا ةالسلبي ثارمداواة ا وعندها تت  

التااااي قارطاااا  بااااين درجااااة اعتماااااد المااااديرةن علااااى أساااالوبي التالعااااب فااااي األربااااا  ماااان خااااالا  ،الدراسااااا  الساااااأل ة
والتاي أااد  علاى أئ الةاادة الرقاألاة علاى الماديرةن تادفعه   ،ربا  الحقيقيةاالستح اقا  ومن خالا التالعب في األ

 مان خاالا ال ارارا  المتعل اة في األرباا  وتةضي  التالعب ،تالي عن فكرة التالعب من خالا االستح اقا إلى ال
وأخيارا ةيماا يتعلاق ألممارساا  التالعاب فاي  (.Zang, 2012; Zhao, 2012; Enomoto, 2013ألأطشلة الشر،ة )

ساللة اتااا  اسات الا ها علاى رةلشار،ا  التاي  عتماد ماديالةاادة اإلطتااج، يتضاح اطاةاار عادد ااألرباا  مان خاالا 
إلاى  2014ةار،ة فاي  26ال رارا  الااصة ألأطشلة اإلطتاج ألصورة مبال  فيها بهادف التاأثير علاى رقا  الاربح مان 

، وإئ ،ااائ عاادد الشاار،ا  التااي سااجل  أعلااى معاادال  للتالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة ماان 2016ةاار،ة فااي  25
الااااص  التةسااير السااابقيتماةااى ماا  ، األماار الااذ  ةاار،ة 29،ااائ  2015خااالا ال اارارا  المتعل ااة ألاإلطتاااج فااي 

أحاااد أفضااا  البااادائ  المتاحاااة للوصاااوا إلاااى رقااا  الاااربح علاااى أسااااا أئ  لااا  قاااد  مثااا   ،أل ااارارا  تافااايض النة اااا 
،ماا  حادل فاي حالاة التالعاب فاي األرباا  مان خاالا أسالوب  ،دوئ التعرر الحتماال  ااتشااف  لا  المستهدف

  االستح اقا .

 اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات المستقلة والحاكمة 9-1-2
 

 اختبارطمو ج  ىالمستادمة فللمت يرا  المست لة والحاامة ( اإلحصاغا  الوصفية 4 عرر الجدوا رق  )
الةرور، بهدف التعرف على خصائص تل  المت يرا  و،يفية توالة  قيمها بين المشاهدا  الماتلةة الااوعة 

 للدراسة.
 اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات المستقلة والحاكمة (4جدول رقم )

(N=323) Independent 
Variables Std.Dev. Median  Mean  Maximu

m  
Minimum   

0.854 3 3.360 7 2 SIZEAC   
0.315 100 74.910

777 
100 0 INDPAC(%) 

4.146 4 4.89 40 0 ACTIVITYAC 
0.058 33.333 31.119 50 14.290 FEXPERTAC(%

) (%) 0.404 1 0.80 1 0 OWNAC* 
Control Variables 

25.129 63.516 60.623 100 0 BLOCK(%) 
0.498 0 0.45 1 0 BIG4* 
.281 20.410 20.499 25.357 17.251 COMSIZE 
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   مت يرا 
 سمية.إ 

الاذ   (SIZEAC) (، يتضاح أطا  ةيماا يتعلاق ألاالمت ير4غ اإلحصاغا  الوصفية المعرووة ألالجدوا رق  )وو  ىف
فااائ عاادد األعضاااغ بلجااائ المراجعااة الااصااة ألالشاار،ا  الداخلااة واامن  ، عباار عاان حجاا  لجنااة المراجعااة

بالنسااابة . و (3( أعضااااغ وةبلااا  متوسااات عااادد األعضااااغ )7( إلاااى )2عيناااة الدراساااة النهائياااة يتاااراو  باااين )
اسات اللية أعضااغ  طسابة ( الذ   عبر عن اسات اللية أعضااغ لجناة المراجعاة، يتضاح أئINDPACللمت ير )

( وأئ متوسات اسات اللية %100( إلاى )%0تتاراو  باين )لجنة المراجعة فاي الشار،ا  الداخلاة فاي الدراساة 
تعياين أعضااغ للجاائ   البياة الشار،ا  علاى مماا يادل  علاى حارص(، %75أعضاغ لجنة المراجعة يبلا  )

وبالنساااابة للمت ياااار يتمتعااااوئ ألاالساااات اللية إلظهااااار التزامهاااا ألممارسااااا  الحو،مااااة الجياااادة. مماااان  المراجعاااة
(ACTIVITYAC ،الااذ   عباار عاان طشاااط لجنااة المراجعااة م اسااا ألعاادد ماارا  اطع ادهااا خااالا الساانة الماليااة )

( مارا . 5د مارا  اطع ااد لجناة المراجعاة )وقد بلا  متوسات عاد ،( مرة40( إلى )0يتضح أطها تتراو  بين )
، ولاا  تعاات الشاار،ة أ  تةسااير لساابب 2014وقااد لااوحظ عاادل اطع اااد لجنااة المراجعااة فااي ةاار،ة وحياادة فااي 

، وباالر   مان أئ  عد ماالةا لل واعد التي طص عليها دلي  الحو،مة المصر    ل على الر   من أئ  ل ، 
. أمااا عاان ماارا  4تووااح اطع اااد اللجنااة  2016و 2015المشاااهدا  الااصااة بااذا  الشاار،ة فااي عااامي 

فاااائ اإلحصااااغا  الوصااافية  ،تعياااين أعضااااغ بلجناااة المراجعاااة ممااان يتمتعاااوئ ألاااالابرة المالياااة والمحاسااابية
( الاذ   عبار عان طسابة أعضااغ لجناة المراجعاة مان  و  الابارة الماليااة FEXPERTACالااصاة ألاالمت ير )

ئ متوساات عاادد األعضاااغ ماان ( وأ%50( إلااى )%14) تااراو  بااينتلاا  النساابة تأئ  تشااير إلااىوالمحاساابية، 
( الاااذ  OWNAC(. وأخيااارا، ةيماااا يتعلاااق ألاااالمت ير اإلسااامي )%31)يبلااا   و  الابااارة المالياااة والمحاسااابية 

( 4 عبر عن ملكية أعضاغ لجنة المراجعة في أسه  الشر،ة، يتضح من النتائ  المعرووة ألالجادوا رقا  )
 ( من المشاهدا .%80عة ألسه  في )أعضاغ لجنة المراج امتالء

تشااير النتااائ  المعرووااة ألالجاادوا لمت يرا  الحاامااة، ،مااا علااى الجاطااب ا خاار، ةيمااا يتعلااق ألااا 
( الاذ   عبار عان طسابة األساه  المملو،اة BLOCK)اإلحصااغا  الوصافية الااصاة ألاالمت ير  فاائالسابق، 

(. وبالنسابة 61)%وةبل  الوسات الحساابي  (،%100و ) (%0طها تتراو  بين )تووح ألكبار المساهمين، 
ألحاااد م اتاااب المراجعاااة األربعاااة  هااااأعمااااا المراجعاااة بالشااار،ة ( الاااذ   شاااير إلاااى إساااناد BIG4للمت يااار )

( من الشر،ا  الداخلاة فاي الدراساة ت اول ألاساناد أعمااا المراجعاة %45، فائ النتائ  تشير إلى أئ )الكبرى 
ألاللو اارةت   حج  الشر،ة م اسااا الذ   عبر عن  (COMSIZEلمت ير )ألا وةيما يتعلق ألحد الم اتب الكبرى.

 ى(، وةبلااا  الوسااات الحسااااب25.357و)( 17.251يتاااراو  باااين )فاطااا  أصاااوا الشااار،ة  ىإلجماااال ىاللبيعااا
الااذ   عباار عاان الرافعااة الماليااة، تووااح النتااائ  أطهااا تتااراو   (COMLEVللمت ياار ) (. وبالنساابة20.499)

 (COMPROF(. وأخياارا ألالنساابة للمت ياار )0.473( وةبلاا  الوساات الحسااابي )2.998( إلااى )0.014بااين )

0.280 0.453 0.473 2.998 0.014 COMLEV 

0.102 0.040 0.049 0.512 -0.502 COMPROF 
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(، وةبلاا  الوسااات 0.512)( و0.502-ربحيااة الشاار،ة، تووااح النتااائ  أطهااا تتااراو  بااين )الااذ   عباار عاان 
 .(0.049الحسابي )

 

 مصفوفة االرتباط 9-2

، حيااث تووااح هااذه راسااة( معااامال  مصااةوفة ارتباااط بيرسااوئ لجمياا  مت ياارا  الد5 عاارر الجاادوا رقاا  )
و،ااااذل  بااااين  ،المصااااةوفة العالقااااة الاليااااة البساااايلة بااااين المت ياااارا  المساااات لة والحاامااااة والمت ياااار التاااااأل 

تصور مبدئي عن  بيعاة العالقاة باين ،افاة  يوفرما م لة و/أو الحاامة وبعضها البعض، المت يرا  المست
أاااد ماان خلااو طمااو ج الدراسااة الااذ  تاا  المت ياارا  وبعضااها الاابعض. ،ااذل  تساااعد تلاا  المصااةوفة فااي الت

 . Multicollinearityتوصية  من مش لة االالدواج الالى 

حتاى ( يتضح ماا يلاي، و لا  ألصاةة مبدئياة، 5في ووغ معامال  االرتباط الواردة ألالجدوا رق  )
مااا وتشاا ي  طمااو ج اختبااار الةاارور الااذ  تاا  توصااية  فااي هااذه الدراسااة. أوال، ةي المسااارجااراغ تحلياا  إ ياات 

الاذ   (RAM)ألالنسبة للمت ير التاأل  الرئيساي  يتعلق ألالعالقة بين المت يرا  المست لة والمت ير التاأل ، فاط 
 عبر عن التالعب في األربا  الحقيقية للشار،ة مان خاالا اسات الا اإلدارة ساللة اتااا  ال ارارا  المتعل اة 

وأ  مان المت يارا  المسات لة المت يار  لا   عالقاة ارتبااط معنوةاة باين وجاود ألاألطشلة الةعلية، يتضح عادل
التااي تعباار عاان خصااائص فعاليااة لجنااة المراجعااة، األماار الااذ   حتاااج إلااى التثباا  مناا  ماان خااالا تشاا ي  

الةااارور ألاساااتادال أسااالوب تحليااا  المساااار، خاصاااة  وأطااا  علاااى الجاطاااب ا خااار، ألالنسااابة  طماااو ج اختباااار
(، 5(، فااائ النتااائ  المعرووااة ألالجاادوا رقاا  )ABNDISCEXPللمقياااا األوا للتالعااب فااي األربااا  )

 ( بين التالعب في األربا  الحقيقية%5تةيد وجود عالقة معنوةة سالبة عند مستوى معنوةة )
 

 (5جدول رقم )
 الفروض اختبار نموذج في المستخدمة المتغيرات بين بيرسون  ارتباط مصفوفة

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Variable 
            1 RAM 1 
           1 **.379- ABNDISCEXP 2 
          1 -.027 **.767 ABNPRODCOST 3 
         1 .016 *.130- .015 SIZEAC 4 
        1 -.064 -.087 -.028 -.050 INDPAC 5 
       1 .094 .044 .042 .008 -.034 ACTIVITYAC 6 
      1 -.041 .032 **.944- .037 -.090 -.006 FEXPERTAC  7 
     1 -.088 .075 **.305 .107 .060 .027 .082 OWNAC 8 
    1 .022 -.047 .039 .014 .091 *.128- .024 *.134- BLOCK 9 
   1 **.150 -.080 -.045 -.036 *.129 -.014 *.119- *.134 -.066 BIG4 10 
  1 **.501 **.261 *.114- .030 *.111 .034 -.005 .014 . -.009 .018 COMSIZE 11 
 1 **.404 **.392 **.189 *.111- *.128 -.034 .033 **.144- .013 *.114 -.027 COMLEV 12 
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1 **.207- -.007 .086 .067 .020 -.032 -.014 .073 .034 **.225- -.070  -.091 COMPROF 13 

     %5* معنوي عند      %1** معنوي عند 

ساااللة اتااااا  ال ااارارا  المتعل اااة ألالنة اااا  الت ديرةاااة و حجااا  لجناااة المراجعاااة للشااار،ة مااان خاااالا اسااات الا 
(SIZEAC) األمار الاذ   م ان إرجاعا  إلااى أئ الةاادة عادد أعضااغ لجناة المراجعااة تزةاد مان فرصاة وجااود ،

 وبالتاالي يزةاد مان ،تنو  في خبراته ، مما ينع   ألش   إ جابي على ،ةاغة األعضااغ فاي أدائها  لمهاامه 
فرصااة تالعااب المااديرةن فااي األربااا     لاا  ماانوبالتااالي  ،المااديرةنساالوء اللجنااة فااي الرقاألااة علااى فعاليااة 

، األمر الذ  يتةق م  منلل اا  ط رةاة ، من خالا ال رارا   ا  الصلة ألالنة ا  الت ديرةةالحقيقية للشر،ة
عادل وجاود عالقاة أ( الاذ    ضاي أل-2وبناغ على  ل  يثب  مبدئيا عادل صاحة الةارر الةرعاي )  الو،الة.

حجا  لجناة المراجعاة وتالعاب الماديرةن فاي األرباا  مان خاالا ال ارارا  المتعل اة  باين ا  داللة إحصائية 
وأخيارا، فاطا  ألالنسابة للمقيااا الثااطي للتالعاب فاي  .ألالبورصاة المصارةة ألاألطشلة الةعلية للشر،ا  الم يدة

( تشير إلى عدل وجاود عالقاة معنوةاة 5رق  ) معرووة ألالجدوا(، فائ النتائ  الABNPRODCOS) األربا 
بين التالعب في األربا  مان خاالا ال ارارا  المتعل اة ألاإلطتااج وأ  مان خصاائص فعالياة لجناة المراجعاة، 

أسالوب تحليا  المساار. ساتادال وبالتالي هناء حاجة للتثب  من  ل ، عن  رةق تش ي  طماو ج الدراساة ألا
باين المت يار  ساالبة( إلاى وجاود عالقاة معنوةاة 5واة ألالجادوا رقا  )من جاطب  خر، تشاير النتاائ  المعرو 

فااي حااين توجااد  (ABNDISCEXP) للتالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة( والمقياااا األوا RAMالتاااأل  الرئيسااي )
والمقياااااا الثاااااطي للتالعااااب فااااي األربااااا   ،(RAMبااااين المت ياااار التاااااأل  الرئيسااااي ) موجبااااةعالقااااة معنوةااااة 

ط ارا إلاى أئ المقيااا الكلاي للتالعاب فاي األرباا   ،(، مما  عد طتيجة منلقيةABNPRODCOSTالحقيقية )
اللااذين  عباارائ  هااو طااات  جماا  المقياسااين الةاارعيين ،ماان خااالا ال اارارا  المتعل ااة ألاألطشاالة الةعليااة للشاار،ة

 .عن خةض النة ا  الت ديرةة والةادة اإلطتاج على التوالي

أئ خصاائص فعالياة لجناة  (، يتضح ألصاورة مبدئياة5رق  )معرووة ألالجدوا بناغ على النتائ  ال  
المراجعة تسه  في الحاد مان التالعاب فاي األرباا  مان خاالا ال ارارا  المتعل اة ألاألطشالة الةعلياة للشار،ة، 

وممارساااا   لجناااة المراجعاااة حجااا باااين  ساااالبة معنوةاااةوجاااود عالقاااة  حياااث أثبتااا  طتاااائ  تحليااا  االرتبااااط
عاادل ممااا ياادل  ألصااةة مبدئيااة علااى  ،الت ديرةااة النة ااا أل ال اارارا  المتعل ااةالتالعااب فااي األربااا  ماان خااالا 

 . (2رق  )صحة فروية الدراسة 

، تشاااير النتاااائ  (RAM)المت يااار التااااأل  الرئيساااي ن المت يااارا  الحااماااة و وةيماااا يتعلاااق ألالعالقاااة باااي
التالعااب فااي بااين  (%5عنااد مسااتوى معنوةااة ) سااالبةوجااود عالقااة معنوةااة إلااى  (5الااواردة ألالجاادوا رقاا  )

 تر،اااز الملكياااةتعل اااة ألاألطشااالة الةعلياااة للشااار،ة و األرباااا  مااان خاااالا اسااات الا ساااللة اتااااا  ال ااارارا  الم
(BLOCK).  الحقيقيااااااة وعلااااااى الجاطااااااب ا خاااااار، فاطاااااا  ألالنساااااابة للمقياااااااا األوا للتالعااااااب فااااااي األربااااااا 
(ABNDISCEXPتشاااير النتاااائ  الاااواردة ألالجااادوا الساااابق إلاااى وجاااود عالقاااة مع ،) باااين هاااذا  موجباااةنوةاااة

وبالنساابة للمقياااا  .(COMLEVومعاادا الرافعااة الماليااة ) (BIG4)المراجعااة  طااو  م تااب و،اا  ماان المت ياار
 معنوةاااة (، تشاااير النتاااائ  إلاااى وجاااود عالقاااةABNPRODCOSTالثااااطي للتالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة )
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وجاود عالقاة ( و BIG4راجعاة )( وطاو  م تاب المBLOCKبين  ل  المت ير و،ا  مان تر،از الملكياة ) سالبة
 (.COMPROFربحية الشر،ة )م   سالبةمعنوةة 

بعض فاط  يتضح مان خاالا النتاائ  ةيما يتعلق ألالعالقة بين المت يرا  المست لة وبعضها ال وأخيرا،
التااي تعباار عاان خصااائص فعاليااة  وجااود ارتباااط بااين ألعااض المت ياارا  المساات لة (5الااواردة ألالجاادوا رقاا  )

وبينهاا وباين ألعاض المت يارا  الحااماة، وباين ألعاض المت يارا  الحااماة  ،وبعضها الابعض ةلجنة المراجع
(، حيااث 0.9)ين تلاا  المت ياارا  يتضااح أئ أابرهاااأطاا  ألةحااص معااامال  االرتباااط بااإال  وبعضااها الاابعض،

(، 0.9الابرة المالية والمحاسابية ألعضااغ لجناة المراجعاة وحجا  لجناة المراجعاة ) بل  معام  االرتباط بين
قاااي  معاااامال    م ااان ال اااوا ألاااأئيااا  وبنااااغ عل(، 0.4فاااي حاااين أئ ألااااقي معاااامال  االرتبااااط لااا  تتجااااوال )

إلاااى حاااد  خلاااورة علاااى النتاااائ التمثااا   Multicollinearityالالاااى االرتباااط توواااح أئ مشااا لة االالدواج 
  .ابير

 الدراسة ياتضنتائج اختبار فر  9-2

  ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال أساالوب تحلياا  المسااار( طتااائ  تشاا6ةيمااا يلااي يووااح الجاادوا رقاا  )
(Path Analysis) وء التالعااب فااي التعاارف علااى ماادى فعاليااة لجااائ المراجعااة فااي الحااد ماان ساال، بهاادف

طمااو ج اختبااار جااودة  وللتأاااد ماانالمصاارةة.  لشاار،ا األربااا  الحقيقيااة ماان خااالا إدارة األطشاالة الةعليااة ألا
المعنوةاة  مان ، ت  االساتعاطة ألأربعاة مدةارا  للتح اق(The Overall Fit of the Modelفرور الدراسة )

 القاي  المحساوبة ألاالقي  المعيارةاة لتلا  المدةارا  التاي تتمثا  فاي،الكلية للنمو ج، و ل  مان خاالا م ارطاة 
و الجااذر Goodness of Fit Index (GFI )( و مدةاار جااودة الملاأل اة p. value 2 χ) 2معنوةاة ،ااا

ومدةااار الملاأل اااة الم اااارئ  Root Mean Square Residual (RMR)الباااواقي التربيعاااي لمتوسااات 
Comparative of Fit Index (CFI ،).وقد أاد  طتائ  الم ارطة على معنوةة النمو ج 
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 (6جدول رقم )
 الفروض اختبار نموذج نتائج تشغيل

Variable RAM ABNDISCEXP ABNPRODCOST 
Coefficient 
(Estimate) 

Probability Coefficient 
(Estimate) 

Probability Coefficient 
(Estimate) 

Probability 

SIZEAC   .212 .003 -.422 .000 .166 .017 
INDPAC -.201 .293 -.268 .158 -.315 .093 

ACTIVITYAC -.013 .378 .010 .474 .010 .490 
FEXPERTAC  -2.984 .005 -3.907 .000 2.867 .006 

OWNAC .304 .043 .047 .755 .257 .082 
BLOCK -.007 .005 .002 .474 -.006 .016 

BIG4 -.148 .221 .409 .000 -.213 .073 
COMSIZE .067 .038 -.075 .018 .037 .240 
COMLEV -.068 .753 .221 .303 .088 .676 

COMPROF -.819 .166 -.783 .183 -2.157 .000 
YEAR   Included (Dummy) 

INDUSTRY   Included (Dummy) 
R2  .506 .383 .220 

χ2  (p. value) 

<.05 

.000 .003 .002 

GFI >.90 .998 .972 .986 
RMR <.06 .03 .03 .02 
CFI >.95 .988 .966 .977 

 ،اختباااار الةااارور(، فاااائ قيماااة معامااا  تحدياااد طماااو ج 6ألالجااادوا رقااا  ) معروواااة ب اااا للنتاااائ  ال
 الااصاااة ألالشااار،ةلتالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة مااان خاااالا ال ااارارا  الةعلياااة الكلاااي لالمقيااااا  ألاساااتادال

(RAM) ، التااي تعباار عاان خصااائص  أئ المت ياارا  المساات لة (، ممااا  عنااي0,506قااد بل اا  ) امت ياار تاااأل
( ماان الت ياار الكلااي فااي المت ياار التاااأل  الرئيسااي للدراسااة %51 م نهااا أئ تةساار ) فعاليااة لجنااة المراجعااة،

(RAM) استادال ،  مان م اوطي المقيااا الكلاي أل اختبار الةرور. ،ما ت هر طتائ  إعادة تش ي  طمو ج
النة اااا  الت ديرةاااة  يااار العاد اااة ومقيااااا تكااااليا اإلطتااااج  يااار )مقيااااا  رباااا  الحقيقياااةللتالعاااب فاااي األ

مااا  عنااي أئ ، م( علااى التااوالي0.220( و )0.383)   التحديااد مساااوةة،مت ياارا  تاألعااة معااامال (العاد ااة
 (ABNDISCEXP( مااان الت يااار الكلاااي فاااي المت يااار التااااأل  )%38المت يااارا  المسااات لة  م نهاااا أئ تةسااار )

( ماان الت ياار %22، و)الت ديرةااة النة ااا  إدارةالااذ   عباار عاان التالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة ماان خااالا 
باا  الحقيقياة مان خاالا التالعب فاي األر الذ   عبر عن  (ABNPRODCOSTSالكلي في المت ير التاأل  )

 . في الشر،ة اإلطتاج است الا ال رارا  الااصة ألأطشلة

معنوةاة تأثيرهاا  التاي ثبا  التي تعبر عن خصائص لجنة المراجعاة هذا وقد تمثل  المت يرا  المست لة
أو  ٪5عنااد مسااتوى معنوةااة ، (RAM)التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا األطشاالة الةعليااة  علااى ممارسااا 
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 لألعضااااااااغ الابااااااارة المالياااااااة والمحاسااااااابيةو  (SIZEACحجااااااا  لجناااااااة المراجعاااااااة ) ٍ  مااااااان،أفضااااااا  فاااااااي ،ااااااا
(FEXPERTAC) اأساااه  جناااة المراجعاااة فاااي وملكياااة أعضااااغ ل( لشااار،ةOWNAC).  حياااث أطااا  مااان خاااالا

 المت ياار التاااأل  بااين موجبااة(، يتضااح وجااود عالقااة معنوةااة 6اال ااال  علااى النتااائ  الااواردة ألالجاادوا رقاا  )
(RAM )م اان تةسااير  لاا  علااى أساااا أئ الةااادة عاادد أعضاااغ لجنااة . وبناااغ علياا ، المراجعااة وحجاا  لجنااة 

المراجعاااة، تحاااد مااان قااادرته  علاااى التواصااا  والتنسااايق ةيماااا بيااانه ، مماااا  جعلهااا  فرةساااة لسااايلرة اإلدارة، 
وبالتااالي   لاا  ماان ،ةااااغة وفعاليااة اللجنااة فااي الحاااد ماان ساالوء التالعااب فاااي األربااا  ماان خااالا ال ااارارا  

ل ااة ألاألطشاالة الةعليااة ألصااةة عامااة. ألمعنااى  خاار،  حتاااج ااتشاااف التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا المتع
ال ااارارا  المتعل اااة ألاألطشااالة الةعلياااة، إلاااى تواصااا  وتنسااايق جياااد باااين األعضااااغ مااان أجااا  القياااال ألأعمااااا 

ألمااار الاااذ  المتاألعاااة وتباااادا ا راغ وووااا  الحلاااوا المناسااابة للتعامااا  مااا  الماالةاااا  ومتاألعاااة تنةياااذها، ا
وتتةااق تلاا  النتااائ  ماا  ماتوصاا  .  صاعب تحقي اا  بااذا  الكةاااغة فااي حالااة وجااود عاادد ،بياار ماان األعضاااغ

أ( التي ت ضاي ألأطا  التوجاد -2صحة الةروية ) علي  تثب  عدلوبناغ  .Rahman and Ali (2006) إلي 
 الةعلية للشر،ة.األربا  من خالا األطشلة بين حج  لجنة المراجعة والتالعب في عالقة معنوةة 

باين المت يار  ساالبةمعنوةاة  ( إلاى وجاود عالقاة6من جاطب  خر، تشاير النتاائ  الاواردة ألالجادوا رقا  )
إلاى الةاادة  مار الاذ   م ان ارجاعا األ، عضااغ لجناة المراجعاةوالابارة المالياة والمحاسابية أل (RAM)التاأل  

علااى ااتشاااف التالعااب فااي األربااا  ماان قاادرة أعضاااغ لجنااة المراجعااة مماان لااديه  خباارة ماليااة ومحاساابية 
يزةااد مااان  ممااا ،أاثاار درا ااة ألأساااليب إدارة األربااا  تااأهيله  الااذ   جعلهاا  خااالا األطشاالة الةعليااة، ألساابب

 ت ليا  فارصفاي  ،التي يزةد فيها طسابة األعضااغ مان  وى الابارة المالياة والمحاسابية فعالية لجنة المراجعة
الناجمااة عاان  اال  لااادارة، ممااا  حااد ماان مشاااا  الو،الااةطتهاالوء االالممارسااا  الماليااة  ياار السااليمة والساا

توص  إلي  عدد من البااحثين السااأل ين ألشاأئ عالقاة  وتتةق تل  النتائ  م  ما .السلوء االطتهاال  للمديرةن
 Hossain et al., 2011; Krishnan et) خبرة أعضااغ لجناة المراجعاة ألممارساا  التالعاب فاي األرباا 

al., 2011;   Sharma and Iselin, 2012;    ;2012، هاالا Wilbanks et al., 2017; وبنااغ .)
ين خبارة لجناة المراجعاة ( التاي ت ضاي ألأطا  التوجاد عالقاة معنوةاة باد-2صحة الةرواية ) علي  يثب  عدل
 األربا  من خالا األطشلة الةعلية للشر،ة. والتالعب في 

بااين المت ياار التاااأل   موجبااةمعنوةااة ( إلااى وجااود عالقااة 6)وأخياارا، تشااير النتااائ  الااواردة ألالجاادوا رقاا  
(RAMوملكياااة أعضااااغ لجناااة المراجعاااة فاااي أساااه  الشااار،ة ) مماااا يد،اااد علاااى أئ اماااتالء أعضااااغ لجناااة ،

ةاراةية علاى األداغ الماالي للشار،ة وسالوء يتعاارر ما  وظيةاته  الرقابياة واال المراجعة ألساه  فاي الشار،ة
مااان مساااتوى رقابتهاااا علاااى سااالوء  وةاةاااضالمسااااهمين،  ألااااقي امنها مااا تضااا  لااا  مااان  اإلدارة، وبالتاااالي

ألشاأئ عالقاة ملكياة  المديرةن.  وتتةق تل  النتائ  م  النتائ  التي توص  إليها عدد مان البااحثين السااأل ين
 Bedard et al., 2004; Yang and)أعضاااغ لجنااة المراجعااة ألممارسااا  التالعااب فااي األربااا  

Krishnan, 2005; Lin and Hwang, 2010 .)  ( التاي -2وبنااغ عليا  يثبا  عادل صاحة الةرواية )ه
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ت ضااي ألأطاا  التوجااد عالقااة معنوةااة بااين ملكيااة أعضاااغ لجنااة المراجعااة فااي أسااه  الشاار،ة والتالعااب فااي 
 األربا  من خالا األطشلة الةعلية للشر،ة.

ة بااااين ألعااااض وجااااود عالقاااا (، تالااااص الباحثااااة إلااااى6بناااااغ علااااى النتااااائ  المووااااحة ألالجاااادوا رقاااا  )
خصائص فعالية لجنة المراجعة وممارساا  التالعاب فاي األرباا  مان خاالا اسااغة اسات الا ساللة اتااا  

، وبالتااالي يد،ااد ، ألمااا يتةاق ماا  فاارور ط رةاة الو،الااة(RAM) ال ارارا  المتعل ااة ألاألطشاالة الةعلياة للشاار،ة
على الر   مان فشالها فاي  لا  فاي في تةسير هذه العالقة في البياة المصرةة،  إلى حد ،بير على طجاحها

 e.g., Adams and Mehran, 2003; Salloum et al., 2015; Oyergoba etأسوا  طاةاة أخرى )
al.; 2017 مماااا يد،ااد علاااى حقي اااة تلاااور ممارساااا  حو،مااة الشااار،ا  فاااي الساااو  المصااارةة م ارطاااة ،)

ج(، إال أئ النتاائ  بوجا  -2وب -2وعلى الر   مان ثباو  صاحة الةروايتين )ألاألسوا  الناةاة األخرى. 
خصائص فعالياة لجناة  بين معنوةة  ضي ألعدل وجود عالقة، التي ت(2رق  ) يةعدل قبوا الةرو عال تدع 

المراجعااة، والتالعااب فااي األربااا  ماان خااالا األطشاالة الةعليااة للشاار،ة. وةيمااا يتعلااق ألعالقااة المت ياار التاااأل  
(RAMألالمت يرا  الحاامة )، مماا يادع  بينا  وباين تر،از الملكياة ساالبةعالقاة معنوةاة  تةيد النتائ  وجاود ،

وجهة ط ر الباحثة ألشأئ تحسن ممارسا  حو،مة الشر،ا  في السو  المصارةة م ارطاة ألاألساوا  الناةااة 
األخرى، وبالتالي توجد رقاألة من ،بار المساهمين على سلوء المديرةن مماا  حاد مان فرصاة التالعاب فاي 

باين  موجباة( وجاود عالقاة معنوةاة 6أووح  النتائ  المعرووة ألالجادوا رقا  )األربا . من جاطب  خر، 
ألأطاا  ط اارا لصااعوبة ااتشاااف التالعااب  ماار الااذ   م اان تةساايره(، وحجاا  الشاار،ة، األRAMالمت ياار التاااأل  )

دارة الشاار،ة فااي الوصااوا إلااى رقاا  الااربح شاالة الةعليااة، فاطاا  فااي حالااة رفبااة إفااي األربااا  ماان خااالا األط
، قاد تلجااأ إلاى  لاا  الباادي ، حياث أئ التالعااب فااي فااي الشار،ا  الكباارى التااي تزةاد فيهااا الرقاألااة تهدفالمسا

   ااتشاف  بواسلة المراجعين. تزةد فرصاألربا  من خالا االستح اقا  

مقيااااااا النة اااااا  الت ديرةاااااة  يااااار العاد اااااة وةيماااااا يتعلاااااق بنتاااااائ  تشااااا ي  طماااااو ج الدراساااااة ألاساااااتادال 
(ABNDISCEXPفااائ النتاا ،)بااين  لاا  المت ياار وبعااض المت ياارا  المساات لة  ائ  تةيااد وجااود عالقااة معنوةااة

لجنااة بااين  لاا  المت ياار وحجاا   سااالبةحيااث توجااد عالقااة معنوةااة   أو أفضاا ، %5عنااد مسااتوى معنوةااة 
،بياارة الحجاا   م نهااا أئ تحااد ماان التالعااب فااي  وبالتااالي  م اان اسااتنتاج أئ اللجااائ ،(SIZEAC) المراجعااة

، علاى أسااا أئ الةاادة عادد أعضااغ لجناة المراجعاة ال رارا  المتعل اة ألالنة اا  الت ديرةاةا األربا  من خال
يزةااد ماان فاارص التنااو  فااي خباارا  ومهااارا  األعضاااغ، ألمااا ياانع   ألاإل جاااب علااى ،ةاااغته  فااي ااتشاااف 

حقيقياااة فاااي التالعاااب فاااي األرباااا  ال اسااات الا اإلدارة ساااللة اتااااا  ال ااارارا  المتعل اااة ألالنة اااا  الت ديرةاااة
وتتةق تلا  النتيجاة ما  النتاائ  التاي توصا  اليهاا عادد مان البااحثين السااأل ين التاي ت ضاي بوجاود  .للشر،ة
 Krishnan et al., 2011; Sharmaباين حجا  لجناة المراجعاة والتالعاب فاي األرباا  ) ساالبةعالقاة 

(and Iselin, 2012; Wilbanks et al., 2017. ى عادل صاحة الةرواية وبالتاالي تادل  هاذه النتيجاة علا
  أ(.-2)
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عنااد تشاا ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال  اتاا  الحصااوا عليهاافااي ظاا  النتيجااة التااي  وتاارى الباحثااة أطاا 
( الذ   مث  مقياساا ،لياا للتالعاب فاي األرباا  مان خاالا ال ارارا  المتعل اة RAMالمت ير التاأل  الرئيسي )

باااو  وجاااود عالقاااة باااين حجااا  لجناااة المراجعاااة   علاااى الااار   مااان ثاساااتنتاج أطااا الةعلياااة،  م ااان ألاألطشااالة
 ، إال أئالمتعل ااة ألالنة ااا  الت ديرةااة تلاا ألصااةة عامااة و  ربااا  ماان خااالا األطشاالة الةعليااةوالتالعااب فااي األ

 م ان و لا   ،التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة بوجا  عاالمان سالوء  يزةد ،الةادة عدد أعضاغ لجنة المراجعة
تحاد ماان قاادرة أعضااائها علاى التواصاا  والتنساايق ةيمااا  نااة المراجعااة،إرجاعا  إلااى أئ الةااادة عادد أعضاااغ لج

بياانه ، ممااا  جعلهاا  فرةسااة لساايلرة اإلدارة، وبالتااالي   لاا  ماان ،ةاااغة وفعاليااة اللجنااة فااي الحااد ماان ساالوء 
ألمعنااى  خاار،  حتاااج  .التالعااب فااي األربااا  ماان خااالا ال اارارا  المتعل ااة ألاألطشاالة الةعليااة ألصااةة عامااة

ب في األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية، إلى تواصا  وتنسايق جياد باين ااتشاف التالع
األعضااغ ماان أجاا  القيااال ألأعماااا المتاألعااة وتبااادا ا راغ ووواا  الحلااوا المناساابة للتعاماا  ماا  الماالةااا  

فاي عضااغ. ومتاألعة تنةيذها، األمر الذ   صاعب تحقي ا  باذا  الكةااغة فاي حالاة وجاود عادد ،بيار مان األ
التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة مان خاالا الةادة عدد أعضاغ لجناة المراجعاة  سااعد فاي الحاد مان  حين أئ

ممااا ياادل  علااى أئ ااتشاااف التالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة ماان خااالا اساات الا اإلدارة  تافاايض النة ااا ،
ا  ومهااارا  األعضاااغ حتااى تزةااد سااللة اتاااا  ال اارارا  المتعل ااة ألالنة ااا  الت ديرةااة، يتللااب تنااو  فااي خباار 

قدرته  علاى ااتشااف  لا  الناو  مان التالعاب الاذ   صاعب ااتشااف ، األمار الاذ  تزةاد فارص تح  ا  مان 
 خالا الةادة حج  لجنة المراجعة.

( ،مت ياار تاااأل  إلااى ABNDISCEXPماان جاطااب  خاار، تشااير طتااائ  تشاا ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال )
األمار الاذ  يتةاق وبين الابرة المالية والمحاسبية ألعضاغ لجنة المراجعاة. بين   سالبةوجود عالقة معنوةة 

،مت ياار تاااأل . وبالتااالي تاادل  هااذه النتيجااة علااى عاادل  (RAMماا  طتااائ  تشاا ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال )
وةيماا يتعلاق ألعالقاة تد،اد علاى عادل جاواال قباوا الةرواية الثاطياة للدراساة.  عليا د(، و -2صاحة الةرواية )

بينا  وباين  موجباة( ألالمت يرا  الحاامة، تةيد النتاائ  وجاود عالقاة معنوةاة ABNDISCEXP ير التاأل  )المت
(، وبالتااالي تاادل  هااذه النتيجااة علااى صااعوبة ااتشاااف التالعااب فااي األربااا  BIG4طااو  م تااب المراجعااة )

حالااة التالعااب  ، ،مااا هااو الحاااا فاايبواسالة المااراجعين الت ديرةااة الحقيقياة ماان خااالا قاارار خةااض النة ااا 
بااين حجاا  الشاار،ة والتالعااب فااي  سااالبةفااي األربااا  ماان خااالا االسااتح اقا . ،ااذل  توجااد عالقااة معنوةااة 

األربااا  ماان خااالا ال اارارا  المتعل ااة ألالنة ااا  الت ديرةااة، ممااا ياادل  علااى أئ الشاار،ا  ،بياارة الحجاا  تكااوئ 
ره  مان األ اراف  ا  الصالة ألالشار،ة، مح  اهتمال ومتاألعاة مان قبا  المحللاين المااليين والمساتثمرةن و يا

   مما  حد من سلوء التالعب في األربا  لتجنب ا ثار السلبية لذل  على سمعة الشر،ة. 

( ،مت يار تااأل ، فاائ النتاائ  ABNPRODCOSTS)وأخيرا، فاطا  عناد تشا ي  طماو ج الدراساة ألاساتادال المت يار 
أو أفض ، حياث  %10ت يرا  المست لة عند مستوى معنوةة تةيد وجود عالقة معنوةة بين  ل  المت ير وبعض الم

حجا  لجناة و باين التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة مان خاالا الةاادة اإلطتااج  موجبةأثبت  النتائ  وجود عالقة معنوةة 
، األماار الااذ  ياادع  النتيجااة التااي تاا  التوصاا  إليهااا عنااد تشاا ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال (SIZEAC) المراجعااة

(RAM) ، مت ير تاأل ، وبالتالي يد،د على تةضي  اللجائ ص يرة الحج ، ط را لزةاادة فعاليتهاا فاي الحاد مان سالوء
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التالعب في األرباا  الحقيقياة مان خاالا ال ارارا  المتعل اة ألاألطشالة الةعلياة ألصاةة عاماة والمتعل اة بزةاادة اإلطتااج 
ج  تزةد قدرة أعضائها على التواص  والتنسيق ألصةة خاصة، األمر الذ   م ن إرجاع  إلى أئ اللجائ ص يرة الح

ربااا  مان خااالا اسات الا ال اارارا  المتعل اة ألاإلطتاااج. فاي التالعااب فاي األمماا   لااص مان فاارص اإلدارة والمتاألعاة، 
  أ(.-2وبالتالي تدل  هذه النتيجة على عدل صحة الةروية )

بااين اساات اللية أعضاااغ لجنااة  سااالبةة ( وجااود عالقااة معنوةاا6اااذل  تووااح النتااائ  المعرووااة ألالجاادوا رقاا  )
علاى أئ الةاادة طسابة أعضااغ لجناة (، األمر الذ  يادل  ABNPRODCOSTS( والمت ير التاأل  )INDPACالمراجعة )

وبالتالي تزةد من  ،المراجعة ممن يتمتعوئ ألاالست اللية، تساعد على حما ة اللجنة من الوقو  فرةسة لسيلرة اإلدارة
فاااي األرباااا  مااان خاااالا ال ااارارا  المتعل اااة  وت لااا  فرصاااة تالعاااب اإلدارة لاااى سااالوء اإلدارة،هاااا فاااي الرقاألاااة عفعاليت

 ;Bedard et al., 2004)  توصا  عليا  عادد مان البااحثين السااأل ين ما  مااألاإلطتاج. وبالتاالي تتةاق تلا  النتيجاة 
Xie et al., 2003; Kent et al., 2010;  ،هاذه النتيجاة علاى تادل   وعليا ،(. ؛2012؛ هاالا، 2010؛ صاالح

ب( التي ت ضي ألعادل وجاود عالقاة باين اسات اللية أعضااغ لجناة المراجعاة والتالعاب فاي -2عدل صحة الةروية )
 األربا  من خالا ال رارا  المتعل ة ألاألطشلة الةعلية للشر،ة.

رة المالياة باين الابا موجباةمعنوةاة إوافة إلى  ل  تشير النتائ  المعرووة ألالجدوا السابق إلى وجود عالقاة 
، األمااااار الاااااذ  (ABNPRODCOSTSالمت يااااار التااااااأل  )و  (FEXPERAC) والمحاسااااابية ألعضااااااغ لجناااااة المراجعاااااة

، ممااا ياادل  ( ،مت ياارا  تاألعااةABNDISCEXP( أو )RAMيتعااارر ماا  طتااائ  تشاا ي  طمااو ج الدراسااة ألاسااتادال )
ةاااادة قااادرة أعضاااائها علاااى ااتشااااف علاااى أئ الابااارة المالياااة والمحاسااابية ألعضااااغ لجناااة المراجعاااة ليسااا  ،اةياااة لز 

اإلطتاااج. وبناااغ علياا  تاادل  هاااذه ألماان خااالا ال اارارا  المتعل ااة  ،ممارسااا  التالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة للشاار،ة
 د(. -2النتيجة على عدل صحة الةروية )

جناة ملكياة أعضااغ لباين  موجباة( إلاى وجاود عالقاة معنوةاة 6وأخيرا، تشير النتائ  المعروواة ألالجادوا رقا  )
(، ممااا يتةااق ماا  النتااائ  التااي تاا  ABNPRODCOSTS( والمت ياار التاااأل  )OWNACالمراجعااة فااي أسااه  الشاار،ة )

( ،مت ير تاأل . وبالتالي تدل  هذه النتيجة على RAMالتوص  إليها عند تش ي  طمو ج الدراسة الرئيسي ألاستادال )
 ه(. -2عدل صحة الةروية )

(، 6ألااالمت يرا  الحاامااة، فااائ النتااائ  المعرووااة ألالجاادوا رقاا  ) (ABNPRODCOSTSوةيمااا يتعلااق ألعالقااة )
(، وطاااو  م تاااب المراجعاااة BLOCKو،ااا  مااان تر،اااز الملكياااة )باااين  لااا  المت يااار  ساااالبةتةياااد وجاااود عالقاااة معنوةاااة 

(BIG4( وربحياااة الشااار،ة )COMPROF مماااا يوواااح أئ الةاااادة طسااابة ،باااار المسااااهمين فاااي الشااار،ة، تزةاااد مااان ،)
سااللة اتاااا  ال اارارا  بهاادف التالعااب فااي  تااالي تحااد ماان فاارص اساات الا اإلدارة، وبالدارةء اإلالرقاألااة علااى ساالو 

 سااعد فاي الحاد مان اجعاة ألحاد م اتاب المراجعاة الكبارى، ،اذل  فاائ إساناد أعمااا المر  األربا  الحقيقية للشر،ة. 
اف  لااا  بواسااالة ا مااان ااتشااااإلطتااااج، خوفاااأل ال ااارارا  المتعل اااةسااالوء التالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة مااان خاااالا 

خااار، فاااائ الشااار،ا  التاااي يرتةااا  بهاااا معااادا العائاااد علاااى األصاااوا، ت ااا  فيهاااا دوافااا  اإلدارة المراجااا . مااان جاطاااب  
 اإلطتاج. أل ال رارا  المتعل ةللتالعب في األربا  الحقيقية من خالا 
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 ائج الدراسة على النحو التالي:أهم نت تلخيصيمكن 

بااادرجا  ألالبورصاااة المصااارةة للتالعاااب فاااي األرباااا  الحقيقياااة  الم يااادةالشااار،ا   إدارا ممارساااة  -1
 .األطشلة الةعليةإدارة من خالا  متةاوتة، و ل 

التالعااب فااي األربااا  الحقيقيااة ماان خااالا ال اارارا   إدارتهااامااارا اطاةااار عاادد الشاار،ا  التااي ت -2
ةااار،ة فاااي  25إلاااى  2014ةااار،ة فاااي  28ة الةعلياااة ألصاااورة مباااال  فيهاااا مااان المتعل اااة ألاألطشااال

2016 . 
المتعل اة  اتااا  ال ارارا إئ عدد الشر،ا  التي يباال  ماديروها فاي االعتمااد علاى اسات الا ساللة  -3

، األمار النة ا  الت ديرةة و/أو اإلطتاج للوصوا إلى رق  الربح المستهدف  اتلا  مان عاال  خارأل
 صابح البادي  األفضا   ،إلاى أئ قارار التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة للشار،ة عا  م ان إرجا الذ 

ااتشاااف  الطاةااار فرصااة ،سااتح اقا م ارطااة ألالتالعااب فااي األربااا  ماان خااالا اال أمااال اإلدارة
  ل  بواسلة المراجعين. 

ن الذ   عبر عن التالعب فاي األرباا  ما( RAM) المت ير التاأل  بين موجبةوجود عالقة معنوةة  -4
 ،(SIZEACحجاا  لجنااة المراجعااة )،اا  ماان و  ،خااالا ال اارارا  المتعل ااة ألاألطشاالة الةعليااة للشاار،ة
 باين ساالبةوجاود عالقاة معنوةاة (، و OWNACوملكية أعضاغ لجنة المراجعاة فاي أساه  الشار،ة )

  (.FEXPERTACوالابرة المالية والمحاسبية ألعضاغ لجنة المراجعة )  ل  المت ير
بااااين التالعااااب فااااي األربااااا  ماااان خااااالا خةااااض النة ااااا  الت ديرةااااة  سااااالبة وجااااود عالقااااة معنوةااااة -5

(ABNDISCEXP و ) اااا  ماااان،( حجاااا  لجنااااة المراجعااااةSIZEAC،)  والاباااارة الماليااااة والمحاساااابية
  (.FEXPERTACألعضاغ لجنة المراجعة )

بااااااااين التالعااااااااب فااااااااي األربااااااااا  ماااااااان خااااااااالا الةااااااااادة اإلطتاااااااااج  سااااااااالبةوجااااااااود عالقااااااااة معنوةااااااااة  -6
((ABNPRODCOSTS وا( سااات اللية أعضااااغ لجناااة المراجعااااةINDPAC) ، وجاااود عالقاااة معنوةااااة و

الاباارة الماليااة والمحاساابية ( و SIZEACحجاا  لجنااة المراجعااة ) ،اا  ماانو  ، لاا  المت ياار بااين موجبااة
ملكيااااة أعضاااااغ لجنااااة المراجعااااة فااااي أسااااه  الشاااار،ة ( و FEXPERACألعضاااااغ لجنااااة المراجعااااة )

(OWNAC.)  
خصاائص فعاليااة لجناة المراجعاة وممارسااا  عالقاة بااين ألعاض طجاا  ط رةاة الو،الاة فااي تةساير ال -7

، علااى الاار   ماان فااي الشاار،ا  المصاارةة ماان خااالا إدارة األطشاالة الةعليااة التالعااب فااي األربااا 
يد،د على حقي اة تلاور ممارساا  حو،ماة الشار،ا   ممافشلها في  ل  في أسوا  طاةاة أخرى، 

 خرى. في السو  المصرةة م ارطة ألاألسوا  الناةاة األ
 

 التوصيات 10-2

 التوص  إلي  من خالا الدراسة التلبيقية توصي الباحثة ألما يلي:   بناغ على ما ت
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تالء أعضااغ لجناة ورورة قيال الهياة العامة للرقاألة المالية ألاصدار وواألت تتعلق ألعدل جواال اما -1
ن فعالياة الادور لشار،ة، حياث أثبتا  طتاائ  الدراساة الحالياة وجاود تعاارر بايالمراجعة أسهما في ا

 الرقابي للجنة المراجعة وامتالء أعضائها أسهما ألالشر،ة. 
العموميااة للمساااهمين ولااي  ماان خااالا واارورة اختيااار أعضاااغ لجنااة المراجعااة بواساالة الجمعيااة  -2

مجاااااا إدارة الشاااار،ة، لضاااامائ اساااات اللية األعضاااااغ وماااان ثاااا  تحسااااين فعاليااااة دورهاااا  الرقااااابي 
 .لشر،ة وسلوء اإلدارةداغ المالي لواإلةرافي على األ

 ،ألالبورصاااة المصااارةة الم يااادةوااارورة ع اااد دورا  تدرةبياااة ألعضااااغ لجاااائ المراجعاااة ألالشااار،ا   -3
للشار،ا  مان خاالا إدارة لتحسين قدرته  على ااتشاف ممارسا  التالعب فاي األرباا  الحقيقياة 

 .األطشلة الةعلية
لاا  ت يااي  قاارارا  إدارة الشاار،ة ياات  ماان خال ت رةاار ساانو ، ألاصاادار واارورة قيااال لجنااة المراجعااة  -4

، وم ارطاااة تلااا  ال ااارارا  مااان حياااث المنصااارمة المتعل اااة ألأطشااالتها التشااا يلية خاااالا السااانة المالياااة
أثاار تلاا  ال اارارا  علااى توواايح التوقيتااا  والمبااال  ألالساانوا  الساااأل ة ألحااد أدطااى ثااالل ساانوا ، و 

 رق  الربحية.
للتأااد  ،التالعاب فاي األرباا  الحقيقياة للشار،ا ورورة قيال المراجعين ألاالستعاطة بنما ج قيااا  -5

 من عدل است الا اإلدارة لتل  األساليب ،بدي  للتالعب في األربا  من خالا االستح اقا .

 مجاالت البحث المقترحة 10-3

المصارةة أئ ت اول ألاعاادة اختباار طماو ج الدراساة ألاالتلبيق  ساو   م ن للدراسا  المسات بلية فاي ال -1
 .وال لا  المالي والمصرفي ،قلا  األعماا العال ةر،ا  ،  من على

 م ااان إجاااراغ دراساااة م ارطاااة لبياااائ أثااار خصاااائص فعالياااة لجناااة المراجعاااة فاااي ااتشااااف ،ااا  مااان  -2
 األطشالة الةعلياةوالتالعاب فاي األرباا  مان خاالا  ،التالعب في األربا  من خاالا االساتح اقا 

 .ألالتلبيق على طة  العينة
ة يات  مان خاللهاا ت ياي  مادى فعالياة ا لياا  الداخلياة األخارى لحو،ماة  م ن إجراغ دراسة مسات بلي -3

ألاالف لجناة المراجعاة فاي الحاد مان سالوء التالعاب فاي األرباا  مان خاالا األطشالة  ،الشر،ا 
 الةعلية للشر،ة، وم ارطة طتائجها بنتائ  الدراسة الحالية.

في ااتشاف التالعاب فاي األرباا   ،دراسة مدى فعالية استادال ت نيا  التن يب في البياطا  م ن  -4
 الحقيقية للشر،ا .

 إعادة اختبار طمو ج الدراسة في عدد من األسوا  العربية، وم ارطة النتائ . م ن  -5

 المراجع

  أوال: المراجع العربية
 ، جمهورةة مصر العربية.“الدلي  المصر  لحو،مة الشر،ا ” (،2016) الهياة العامة للرقاألة المالية-
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(، "قياااا أثار ممارساا  إدارة األربااا  لألطشالة الحقيقياة واالسااتح اقا  2012ين، ساامية ألاسا  صابحي )الةان الاد-
 ، ،لية التجارة ألاإلسماعيلية، جامعة قناة السوة .رسالة ماجستير غير منشورةعلى أداغ المنشأة"، 

علاى جاودة الت اارةر المالياة (، " العالقة بين حو،مة الشر،ا  وجودة األربا  وأثرهاا 2010صالح، روا إبراهي  )-
لتجارة، جامعة  نلا، ، ،لية االمجلة العلمية للتجارة والتمويلدراسة ط رةة تلبيقية"،  -في بياة األعماا المصرةة

 .434-379، ص ص.2العدد 
، طساااة “دلياا  قواعااد ومعااايير حو،مااة الشاار،ا  ألجمهورةااة مصاار العربيااة” (،2005مر،ااز المااديرةن المصاار  )-

 ، جمهورةة مصر العربية.رة االستثماروزامعدلة، 
، طساااة “دلياا  قواعااد ومعااايير حو،مااة الشاار،ا  ألجمهورةااة مصاار العربيااة” (،2011مر،ااز المااديرةن المصاار  )-

 ، جمهورةة مصر العربية.وزارة االستثمارمعدلة، 
-رة األرباا (،"أثر هي   الملكية وخصائص لجنة المراجعة على ممارسا  إدا2012هالا، أحمد ،ماا بيومي )-

 ، ،لية التجارة، جامعة ال اهرة.رسالة ماجستير غير منشورةدراسة ميداطية"، 
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