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 أثر حجم الشركة على ممارسات إدارة الأرباح

 دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

 (*)د. عصام عبد المنعم إسماعيل

 

 :البحثملخص 

هددت الدرتسد ددىلارددرلدرلىددثرلحجددرلشرددثللىددملدراددثدىلحجددرلحيةس ددةللائدس لدرث   ددىل ددرلدر   ددىل
لائدس لدرث   دددىردددثلحىدددتفلدرثد ىدددىلدريةر دددىلحجدددرلدريصدددث ىعلحدددةلئسد دددىلشردددثللىدددملح لددد لدري ة ددد ىل ش

.ل قتلشيجالح نىلدر  ثلدرلقةس ثلدريةر ىلرىتئلدرىالقىلهذهليي نلشنلتؤرثلحجرلقو للكيلغ ثدللسقةب ى
عل تدملي دةملحيةس دةلل2010للدرلل2008شثدىلحق ت ل رلدر وسصىلدريصث ىلخالفلدرفلث لحدنلل30

ل.(Jones,1995)  قةلرنيوذجلجونزلدريىتفللدالخل ةس ىائدس لدألس ةحلبلقتيثلدريسل قةلل

 إنلدددةنلسيسددلو للئدس لدألس ددةحاشنلحىظددملدراددثدةللدريصددث ىلتيددةسمل توصددجالدرتسد ددىلارددرل
طثئيدددةلحددةلحيةس ددةللائدس لدألس ددةحل دددرللرل ج ددألشنلد دددثللىددملدراددثدىليلنة دد شظهددثلدل حددنضف عل

ديلغ ثلدرثد ىىلدريةر ىللريىتفلصةئ ىلئالرىلالذ لتأر ث جوئللكيةلب نالنلةئجلدرتسد ىشثدةللدرى نىل.
لتدأر ثلايىدةب لديدةلب ندالنلدةئجلدرتسد دىل جدوئلعبد نللىدملدرادثدىل إئدس لدألس دةحللحجدرلدرىالقدىسقدةب ل

ل دددثلشنلح لددد للعىدددملح لددد لدري ة ددد ىل إئدس لدألس دددةحر ىدددملح لددد لدري ة ددد ىلحجدددرلدرىالقدددىلبددد نلل
ل.لصةئ ىدري ة  ىلي سنلحنلقو لدرىالقىلركنهلر سلذ لئالرىلا

حجددرلح ةتدد لح ة دد ىلد  ددث للتىليددتل   نددالدرتسد ددىلدروصدد  ىلشنلحىظددملدراددثدةللدريصددث ىلال
 هددرلل٪64.1صددألارددرلتلى(لحددنلح نددىلدرتسد ددىعلديددةلب نددالشنلئسجددىلدرثد ىددىلدريةر ددىلحثتفىدد96.7٪)

ل.نس ىلد  ث لنس  ة ل

ل.دري ة  ىسلو لح ل ل:لائدس لدألس ةحعللىملدراثدىعلدرثد ىىلدريةر ىعللىملش لحالكلمات الدالة

                                                           

 .لجةحىىلدرينصوس ل–دج ىلدرلىةس لل–ش لةذلحسةحتلسقسملدري ة  ىل (*)
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 :والدراسات السابقة النظرىاإلطار  -1
يلنددة فلدر ةلددثل ددرلهددذدلد طددةسلحددت لحنةصددثلتادديألط  ىددىلدريادد جىل هددترلدر  ددثل شهي لددهل

ل درتسد ةللدرسةسقىل.
 :طبيعة المشكلة -1/1

 ددلالدر ددةالشحددةرلد ئدس لرجلالحدد للارددرلرجيىةرىددةللدري ة دد  ى ددتدئألحضلجفددىلطددثول ل جددوئللشئ 
عل للىيدتلالدتدتلتدأر ثدللتثا هدةلحجدرل دجو لتث تهةاحتدئلدرلقةس ثلدريةر ىلرلظهثهةلسةرصوس لدرلرلحنتل

ثدسدلعل   ددددتتلذردددددملحددددنلخدددددالفلحددددةلشصددددد اليسدددديرلدرييةس دددددةللد بتد  ددددىلرجي ة ددددد ىلدحلضددددذقلدرقددددد
(Creative Accounting Practices).ل

درق دددةمل درىدددث لاردددرلت ق ددد ل دددالحىل حو دددو  ىلسصدددفىلحةحدددىل تهدددترلحىدددةي ثلدري ة ددد ىل
دري ة ددد  لرجيفدددثئدللدريضلجفدددىلعلااللشنلدريىددددةي ثلتلددد الحىدددةالل د دددىةلردددد ئدس لددددرلتضلدددةسلحدددنلبدددد نل

  ةرلدددةر ليي دددنلد دددلضتدرلش دددةر  لحضلجفدددىل ظهدددةسلنلدددةئجلدرولدددت لع  ة دددةلل طدددثولح ة ددد  ىلبتيجدددىل
تىدتيجهةلسيدةليالئدملعل  دلملاخفدةبلسىد لدألنادوىلش لدزهةلدريدةر لسصدوس لحضةرفدىلرجودقدةدالقلصةئيىل حثل

حنلاظهةسلنلةئجلشحيدةفلح دةرفل  هدةلد ئدس للرالخل ةسهذدلدريت لدرود ةل ي نل للسغ ةلل شهودبلد ئدس .
ش لس ددةلدرق يددىلدرسددوي ىلأل ددهملدراددثدىعل هددذدلحددنلشددأنهللةتدرلحضلجفددىلحنهددةلة ددةئ لح ة  تهدددرل ق دد لشهدد

 ;Healy & Wahlen,1999لSchipper, 1989)لدآلخددث نار ددةولدررددثسلسأصدد ةالدريصددةرال

Mulford & Comsikey,2005;ل(.ل

سأنهدةلتيلدألجهدوئدلح ذ ردىلرلقج دأللدألس دةحائدس لل (Fudenberg & Tirole, 1995) لحدثر
ذددثللدردذقل(Belkaoui,2000)درلقج ةلل رلدألس دةحلدريىجندىلحدنلدرادثدىلعل  لفد لذردملحدةلتىث د ل

بهدترلدروصدوفلاردرلحسدلو لش إتىدةهلحثادوالتسدو ىلحقصدوئ لرجدتخألدرينادوسلله سةنلائدس لدألس ةحل
تلحدنلدرل دةينل درلدتقدورلبهدةلد ئدس لرج دلدخل ةس دىسأنهدةلشحيدةفلل(Ashari et al., 1994).كيدةلحث هدةل

لشئ دللح ة   ىلحى نى.لد لضتدردرتخألحنلخالفل

يدتلل دحل د لدرسدنودللدألخ دث .للدري ة د   نلحنلدر ةلل نلد  ثد للدهليةحة ل قتلنةرالائدس لدألس ةحل
لقتيث ددىل)ش لسادد ألشكلددثلئقددىلدريسددل قةللا ددثلدرو    ددىلش لا ددثلدردريسددل قةلللحجددرسىدد لدر  ددوتل

دالحل ةئيدددى(لرتسد دددىلائدس لدألس دددةحعلل دددثلشنلدريسدددل قةللا دددثلدالحل ةئيدددىلتىدددثرلسأنهدددةلدريسدددل قةلل
لدريسل قةللدريلوقىى.للةدرفىج ىلنةقص

ريىددتفعلديددةللددة فلسىدد لدر ددةلل نلسىدد لدر ددةلل نلنيددوذجلجددونزلش لنيددوذجلجددونزلدل د ددلضتر
تىتيألنيوذجلجونزلسأنليلملائخدةفلب ةندةللس دةل دنو ىلبدتاللحدنلدر  ةندةللدرسدنو ىلرل ق د لدرتقدىلحندتل
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  ;Dechow et al., 1998)لرددددتيهةلحيةس ددددةلل ئدس لدألس ددددةحلدرلدددد دراددددثدةلللد لكاددددةر

Barth et al., 2001; Kothari et al., 2005)ل.ل

حجرلنيدوذجلجدونزلدريىدتفلبهدترلت تيدتلدريسدل قةلللدحليتللدرل جفىل   قةلرجتسد ةللدريضل
در  دثلحدنلط  ىدىللدرردث سقلديؤشدثلرق دةرلائدس لدرادثدىلسييةس دىلائدس لدألس دةحلددةنلحدنللدالخل ةس ى

لدر   ىلدريصث ى.ل  لدألس ةح حيةس ةللائدس لخصةئصلدراثدةللدرىالقىلب نل

در وسصدىلل د ائدس لدألس دةحلرجادثدةللدريق دت لل رلئسد دىلظدةهث لدر  ثتليلألحا جىلل  ةرلةر 
لىملح ل لدري ة  ىل حىدتفلل د لضتدردريصث ىلحةلئسد ىلدرىالقىلب نلهذهلدرظةهث ل لىملدراثدىعل

حىث دىلشرثهيدةلحجدرلرهدذهلدرىالقدىل  ةرلدةر للModerating ش لحىتردىلدرثد ىىلدريةر دىلديلغ دثدللسقةب دىل
لرهذدليي نلص ةاىلحا جىلدرتسد ىل رلدأل  جىلدرلةر ى:للةحل.درىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس 

 حةهرلائدس لدألس ةحلحنلحنظوسلح ة   ل؟ -

دراددثدةللدريق ددت لل دد لهددألهنددة لتددأر ثلرضةصدد ىللىددملدراددثدىلحجددرلحيةس ددةللائدس لدألس ددةح -
 ؟لسةر وسصىلدريصث ىل

 هألتيةسملدراثدةللدريق ت لسةر وسصىلدريصث ىلائدس لدألس ةح؟ -
ىددتفلدرثد ىددىلدريةر دددىل للىددملح لدد لدري ة دد ىلحجدددرلدرىالقددىلبدد نللىددملدرادددثدىلهددأليددؤرثلح -

 ل؟ إئدس لدألس ةح

 الدراسة: ودوافع هدف وأهمية أـ  2 /1

لجوئ لللللللل لحسلو  لحجر لدألس ةح لائدس  لحيةس ةل ل خووس  لشهي ى لحن لدرتسد ى لشهي ى تلرا
ل لرلل ث لثدرحجرلحصةرالدة ىلدألطل  ةرلةر دريىجوحةللدري ة   ىلدريناوس  عل لث لدر ث ىلر ئدس 

ت  تلحنلل ه ل.لfraudس ث لهةلب نلدر تدئألدري ة   ىلقتليت ىهةلرييةس ةللتصألاررللتلدرغشل
لتاو هةل لتيلأ لشنهة لدية لدريةر ىع لرجقودئم ل درسج م لدرىةئف لسةرىث  ل درلزدحهة لر ئدس  لدرينر ط درسجو 

.ل أ لتتخألحنلجةن لد ئدس لحىظملدألطثدررألسقةرلدري ة   ىل ترثل رلدريت لدر ى تلسيصةرال
لدرىةئف لدرىث  لحجر ل  ؤرث لحصةر هة لي ق  لسية لدري ة   ى لدريىةرىى لطثو لت تيأ لش  لعلالخل ةس

لدألس ةحلتىل ثلا ثللأق ر ق قىلنل ىىلدرناةطل دريثدزلدريةر عللعل درليل ألدرصةئو حيةس ىل ئدس 
لحجرلش ىةسلدأل هم.ل هذدلحنلشأنهلدرلأر ثلعحق ورىلحنلدة ىلدألطثدرل

ل

قددتلتددت ةلسددة ئدس لرهددذدلدرسددجو للدرلدد دري فددزدلل دد للحددنلدر  ددث تن ددةلشهي ددىل ئ د ددةلدرتسد ددىلللللللل
 تىث الس وتلدل ث لديةلششةسلدر ةلثلرجىالقدىلبد نلخصدةئصلدرادثدةلل إئدس لدألس دةحلل.نلهةةقلدال



-4- 

ملائدس لد س ددددةحعلدحليدددتللحجددددرلنيددددةذجلدي ددددىلش ل صدددد  ىلسغدددث لد لكاددددةرلدراددددثدةللدرلددددرلتيددددةسل
ل حىث ددددددددددددددددىلدرضصددددددددددددددددةئصل درددددددددددددددددت د ةلدرلدددددددددددددددد لتددددددددددددددددت ةلسددددددددددددددددة ئدس لرسددددددددددددددددجو لهددددددددددددددددذهلدرلصددددددددددددددددث ةلل

االلشنلهنة لنتس ل  لدر  وتلدرىث  ىلدرلد لنهىدالهدذدلدريدتخألل.النلهةة ىلدرل لترجألليجىلدأل همد
لشسىدةئل ط  ىدىلهدذهلدرىالقدىل درلد لكادةر رهذدليهترلدر ةلدثلحدنلهدذهلدرتسد دىلل رلئسد ىلدريا جى.

لدر   ىلدريصث ى.
ل

حدددت لتدددأرثلد ئدس لحندددتلي ةحهدددةلسييةس دددةللائدس لدرث   دددىللب  دددثل دخل دددةس تهدددلملهدددذهلدرتسد دددىل
لسضصةئصلحلأللىملدراثدىل دألحنلحىتفلدرثد ىىلدريةر ىل لىملح ل لدريثدجىى.ل لل

ل:ليج لف يةلهذهلدرتسد ىلليي نلت تيتلشهتدررهذدل
رث   دددىل دددرلدرادددثدةللدريق دددت ل دددرلدر وسصدددىلدرلىدددثرلحجدددرلحدددت لدنلادددةسلحيةس دددةللائدس لد -

 دريصث ىل.
شردثللىددملدرادثدىلحجدرلحيةس ددةللائدس لدرث   دىلسدةرلو   لحجددرلدرادثدةللدريق دت ل ددرللي دةم -

 در وسصىلدريصث ى.
شرددثلدددألحددنللىددملح لدد لدري ة دد ىل حىددتفلدرثد ىددىلدريةر ددىلحجددرلدرىالقددىلبدد نللىددمللي ددةم -

 دراثدىل إئدس لدألس ةح.
 

 ة:ــالسابقالدراسات  - 1/3

دردت د ةلدري دتئدلل لل د تنة رالحو وعلائدس لدألس ةحعل ت ةينالف يةلب نهةللدرل تىتئللدألس ةتل
لهذدلدرضصوص.ل  درلرلرهةلتأر ثلحجرلحيةس ةللد ئدس لل طثولدرق ةمل  رلدرضصةئص

قددتلدهليددالدل ددثلحددنلدرتسد ددةللدريلىجقددىلسددائدس لدألس ددةحلسةر  ددثلحددنلئ د ددةلهددذهلدرييةس ددةلعلر
دأل دهمللش دىةسشةسللهذهلدرتسد ةللاررلانلهذهلدرييةس ةللتثجةلاررلئ د ةلتلىج لسةرلوقىةللحدنلش ل ل

درلدأر ثلحجدرلدأل دىةسل درلدريدت لدرقصدد ثعلديدةلقدتلتثجدةلاردرلئ د دةلتىةقتيدىلدىقددوئلل د ش لدرثغ دىلعل
درصدنةحىعللش لتثجةلأل  ةالتدثت طلسو  ىدىعلد قثد لش لدرتيونل حقوئلدري ة  للش لدر ود زلر ئدس ل

سىد لل د ش لتلوجد لدألنظيدىللعلىد قتلتلوج لدألنظيىلدريصثف ىلحلاللتود ثلحلوج دةللرجيدالب لدريةر د
ةطل.ل هدددذهلدجهدددةلتيلدددألئ د دددةلرددد ئدس لرجق دددةرلدحى ندددىلرييةس دددىلدرنادددلدشدددلثدطةلثلددريثد ددد لدرضتح دددىلتود ددد

 & Wayman, 2007 Kieso et al., 2001, Watts)ل.ةحدسييةس ددةلل ئدس لدألس دد

Zimmerman, 1978 Sweeney, 1994 Guidry et al., 1999). 

سةر  دثلحدنللل(Ashari et al., 1994 ; Betty et. al.,2002)لئسد دةللشخدث للدهلياكيةل
 Materiality دألهي دىلدرنسد  ىللد لضتدر قتلتنة رالش ةر  لحتيت لحلأل وبلعلش ةر  لائدس لدألس ةح
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 دلملتسدى ألدرت ىدىلدركةحجدىلحدنلد يدثدئدللسادمل ىلرلىى دألد يدثدئدلعلب نلدر تدئألدري ة د  لدالنلقةفل 
 ت ي جهددةلحجددرلحددتئلحددنللايثدئيددهعلش لح ة رددىلتأج ددألدريصددث  ةللبث دديجىلحصددث  ةللدكليةرهددةحددترل

ش لدريصددةس  للدالرلزدحددةلدرسددنودللدرلةر ددى.لديددةلقددتليددلملدرلالحدد ل ددرلخوددطلدرلقةحددتلش لائسدجلسىدد ل
علديددةلقدددتلتجىددألسىدد لائدسدللدراددثدةللارددرلائسدجلايددثدئدللش لحصدددث  ةلل ددرلبنددوئلخددةسجلدري زدن ددىل

لل. هي ىلرلرض ملش لتتن ىلدألس ةحلش لدرضسةئث

(لنو  دىلدأل دةر  لدرلدرلYoon et al., 2006)لدر ى ئسد ىلحنلش ةر  لائدس لدألس ةحللتئلل   ل
ي دددةلدرادددثدةللدركوس دددىلتسدددلضتحهةلائدسدللدرادددثدةللدريضلجفدددىل ئدس لشس ةلهدددة.ل قدددتلشددديجالدرتسد دددىلج

تي ددألشس ةلهددةللدرلدد دريتسجددىل ددينلحؤشددثلدر وسصددىلدركوس ددىل.ل توصددجالدرتسد ددىلارددرلشنلدراددثدةلل
تي دددألشس ةلهدددةلرجلندددةقصللدرلددد رالستفدددةعلتسدددلضترلدألس دددةحلا دددثلدرنقتيدددىل ئدس لشس ةلهدددةعلشحدددةلدرادددثدةلل

لدألصوف.دريىت حىل خسةئثلتقةئرللونلد لسلضترلدريصةس  لا ثلدرنقتيىلحلألدرتي

ل ج دددددأل تقددددد ملحيةس دددددةللد ئدس ل ددددد لد دددددلغالفلدريث ندددددىلدريلةلدددددىلب(ل2006)دريدددددوحن علقدددددةرل ل
دة دددىلقوةحدددةللدالقلصدددةئعل د دددلضترلدر ةلدددثلنيدددوذجلجدددونزلل ددد سةريىدددةي ثلدري ة ددد  ىل ئدس لدألس دددةحل

د ددىلدريىددتفلرق ددةملحددت لد ددلغالفلد ئدس لرجيث نددىلدريلةلددىل دد لدريىددةي ثلدري ة دد  ىعل قددتلشدديجالدرتسل
عل2003ل-1997شددديجالدة دددىلدرقوةحدددةلل ددد لدرفلدددث لحدددنللعشدددثدىلحتسجدددىل ددد لبوسصدددىلحيدددةنلل70

 دددث  لدرتسد دددىلدحليدددتلدر ةلدددثلحجدددرلحدددت لش دددةر  لالصدددةئ ىلدأ دددجوالدالن دددتدسلدريلىدددتئلل الخل دددةس
رجيقةسنددةلللTukey & Scheffe دخل ددةسلت ج ددألدرل ددةينلدأللددةئقل درلالردد ل دخل ددةسللT دخل ددةسل

ل ة ىلاررلدأل ةر  لد لصةئ ىلدروص  ى.لللسة ل دريلىتئ

 قددتلت دد نلحددنلنلددةئجلدرتسد ددىلشنلاةر  ددىلدراددثدةللدريسددةهيىلدريتسجددىل دد لبوسصددىلحيددةنلتقددورل
سة ددلغالفلدريث ندددىلدريلةلدددىل ددد لدريىدددةي ثلدري ة دد  ىلرييةس دددىلائدس لدألس دددةحعل شنلقودددةعلدر ندددو لهدددول

ديددةلب نددالدرتسد ددىل جددوئلل.نلهددولدألقددألد ددلضتدحةقوددةعلدرلددأح شنلدألكلددثلد ددلضتدحةل ئدس لدألس ددةحعل ل
حالقدددىلطثئيدددىلبددد نلس   دددىلدرادددثدىل إئدس لد س دددةحل ددد لجي دددةلدرقوةحدددةللحدددتدلقودددةعلدر ندددو عل  جدددوئل
حالقدىلطثئيدىلبدد نللىدملدألصددوفل إئدس لدألس دةحل دد لقودةعلدرصددنةحىل درضدتحةللب نيددةلدةندالح سدد ىل

ل   لقوةعلدر نو 

دخل ةسلدرىالقدىلبد نلدر يةيدىلدرقةنون دىلرجيسدلليثلل(Leuz et al., 2003)لد لهت الئسد ىكيةل
در ددددةللونلشنلد ئدس لت ددددة فلتض دددد  لليةيددددىلدريسددددلليث نعلللد لددددث درضددددةسج ل إئدس لدألس ددددةحعل قددددتل

 وجوئلليةيىلقو ىلرجيسلليث نلت تلحنلقتس لد ئدس ل  لدر صوفلحجرلحنة ةلدرثقةسىل هدذدليدؤئ لاردرل
شددثدىلل31 دد  ىلحددنلب ةنددةللح ةحجددرللدحليددتللدرتسد ددىبلدراددثدى.ل قددتلتقج ددألقددتستهةلحجددرلتوج ددهلشئد
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يقدورلسق دةملحى دوملائدس لدألس دةحعللتوو ثلحؤشثلرق ةملائدس لدألس ةح تملل(.1999-1990رجفلث ل)
حجددرلايىددةئلحلو ددطلل  ىليددتل.ةئ لي يددىلدريؤشددثلتددتفلحجددرلدنضفددة لحسددلو لائدس لدألس ددةحدشقلشنلة دد

ةسقلرجلددت  لدرنقددتقلحددنلدألناددوىلدرلادددغ ج ى.لددالن ددثدرلدريى دد للاددغ ج لدالن ددثدرلدري  ددةسقلرجددتخألدر
ىل تغ ددثلدرلددت قةللدرنقتيددىلحددنلدألناددوىلد دددذرملحلو ددطلحىةحددألدالست ددةطلبدد نلتغ ددثلدريسددل قةللدركج دد

درلاددغ ج ىل.ل قددتلخجصددالدرتسد ددىلارددرلشنلائدس لدألس ددةحلتددؤرثلسادد أل ددج  لحجددرللقددوولدألقج ددىلحددنل
ل.دريسةهي ن

للشخدددث ليىلقدددتلدري ججدددونلدريدددةر ونلشنلدرلدددت  لدرنقدددتقلدرلادددغ ج لياددد ثلاردددرلقدددتس ل  دددرلئسد دددة
دراثدىلحجرلالتدتلتت قةللنقتيىلحوج ىعلديدةليدث نلشنلدرلدت  لدرنقدتقلدرلادغ ج لا دة ىلاردرل دثصل

ةللتوة دددةلددال ددلليةسل ددرلدألصدددوفلدرلةبلددىل إنلهددةةلدرفدددثصلدال ددلليةس ىليىدد لشنلتلود ددد لحددةلحسلو دد
ل(.لديدةلشنلدريدتيث نلسيىدث لهملدألك دثBhundia , 2012)ملدةئ لس ةهددريسدةهي نل ة ددألس ةحلحجدرلد

ةللح ددةرفل  هددةلحددنلس   ددىلدراددثدىلدملحىجوحدددبلقتيددل–ث لدحددنلنةل ددىلشخددل–حددنلدراددثدىليلوقددةلي ددةحهمل
أل ددد ةالشخدددث لقدددتلتدددثت طلسي ة ددد تهملش لسةر فدددة لحجدددرلد دددةنلدرادددثدىللعأد دددرلح ةندددهلش ردددلهدددة ظهةسل

ل(Demerjian, Lev & MeVay, 2006; Qiang&Terry,2005)ل د ليثدسهة

ي ددددتتلبهددددةللدرلدددد  حدددنلشهددددملدرتسد ددددةللدرلدددد لدهليددددالسصدددد ةاىلنيددددوذجلال لكاددددةرلدراددددثدةلل
درلددرلتوصددأل  هددةلارددرلبنددةبلنيددوذجلرق ددةملائدس ل1991حددةرللJonesحيةس ددةللائدس لدألس ددةحلئسد ددىل

لتدددددملتودددددو ثلهدددددذدلدرنيدددددوذجلحدددددنلق دددددألتنودددددوقلحج هدددددةلعل قدددددتللدرلددددد دألس دددددةحل درييةس دددددةللداللل ةر دددددىل
يي ددنلد ددلضتدحهةلرج ددتلحددنلحيةس ددةلللدرلدد رج  ددثلحددنلدري ددتئدلللل,.Dechow, et al)ل(1995

ل.(ل2010عليتدنل؛لJones,1991)رجاثدىللدريةر  حىث ىلآرثهةلحجرلدريثدزللائدس لدألس ةحل

علدرو    دىل دل قةقةلدالحجدرلدرلفثقدىلبد نلعل درلط  ىدىلصد ةالهعل  ىليتلنيوذجلجدونزلدريىدتفلللللل
 درلدرىدزبلدألك دثلحنهدةلل– دال ل قةقةللا ثلدرىةئيىل.لل ثلتلا ألدألس ةحلدري ة د  ىلعلش لدرىةئيىل

حنلشس ةحلتىليتلحجرلتسو ىلد دل قةقةللح ة د  ىلتاديألندوح نلحدنلدريسدل قةلل:لدأل ردرلتسدو ىلل-
زدح ددىلنةتىددىلحددنلدرناددةطلحسددل قةللارلشقعلحسددل قةللحةئيددىلش لط    ددىلاللتضرددةلرسدد وث لد ئدس ل

نةتىددىلحددنللدخل ةس ددىدرلاددغ ج لدريىلددةئلرجيناددأ عل درلةن ددىلتيلددألتسددو ةللريسددل قةللا ددثلط    ددىلش ل
تتخألد ئدس ل رلحيج ةللدرق ةملدري ة   لسقصتلدرلدأر ثلدرىيدت لحجدرلنلدةئجلدرق دةمعلرجلدأر ثلحجدرل

جفددىلحنهددةللتج  ددىلشددث طلحقددوئلدريىجوحددةللدري ة دد  ىعل   ددتتلذرددملألاددثد لحضللحسددلضتح قددثدسدللل
لعلش لشك دددثلحدددنلح ة ددد للد ئدس علش لتنف دددذدلريلوج دددةللتنظ يدددةللدرصدددنةحىلد دددلفةئ دردددتينلش لت ق ددد ل

 ;Beneish, Healy &Wahlen,1999; Michael, 2011)درردث   درلض  د لحدنلدرىد بل

Dechow et al., 1991; Kotheri et al., 2002) . 
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دريسددل قةللدفددثولبدد نلايدددثدئدلللدتسددةول ددد تغ ددثللشقنل ىددىللل تفسددثلحيةس ددةللائدس لدألس ددةح
قدددتحهةلنيدددوذجلجدددونزللدرلددد .ل حدددنلشهدددملد  دددة ةلللدرسدددنىلدر ةر دددىل درسدددةسقىل تدددودةنلدألصدددوفلدرلةبلدددى

)درىةئيدددى(ل قدددتلتدددملتودددو ثلنيدددوذجللدالخل ةس دددىدريىدددتفلخث جدددهلحجدددرل ث ددد ىلر دددةللدريسدددل قةللا دددثل
للسة دلضتدردريضلجفدىللدالقلصدةئيىىدتل د طلتدأر ثلدرىودحدأليسلضترل رلتقدتيثلهدذهلدريسدل قةللسلدن تدس
ل(Dechow et al., 1995)  ثدئدلل لىملدألصوفلدرلةبلىل ينلنيوذجلدرلقتيث.دد يل  درلغ ثل

تل ىهدةلد ئدس للدرلد لدألئد للسةحل ةسهدةلعلدالخل ةس دىكيةلظهدثللنيدةذجلشخدث لرق دةملدريسدل قةلل
تىليددتلحجددرلبنددوئلح ددتئ للدرلدد ل طث قددىلدريسددل قةللدري ددتئل ظهددثلل.رجق ددةرلسييةس ددةللائدس لدألس ددةح

د ئدس لتىدددةهللسدددةسةللتجدددملدرلددرليي دددنلشنلتظهددثل دددرلتصددث ةلللشقعلدالخل ةس ددىرق ددةملدريسدددل قةلل
لل.  نوئلح تئ 

علل ددثلشنهددةلتلسادد ألد  ددثلحجددرلتقددتيثدللد ئدس هددذهلدر سددةسةللارددرلشنهددةلتىليددلدخل ددةس  ثجددةل
لت لبدتدئألح ة د  ىلحلدألد هدال ل تكدو نلحضصصدةللدردتيونلدرياد و بد نلحدلدالخل ةستل الر ئدس ل

دافالسى لدرتسد ةللحنلحالقىلب نلحقتدسلدرل  مل رلشسصدت لهدذهلدر سدةسةلل حسدلو ةلل ل.ل  هة
 ,Beneishدرز ةئ ل رلدألس ةحل خةصىلقثالحوحتلاصتدسلش هملجتيت عل حنلهذهلدرتسد ةللئسد ىل)

لاجيددةر حنهددةلحؤشددثلنسدد ىللدالخل ةس ددىبنددوئلدريسددل قةلللطددوسللنيددوذجليقدد سلسىدد لدرلدد (ل1999
رجادثدىل حؤشدثللدالئليةن دىتقد سلحدت لر دةللدرس ة دىللدرلد هةحشلدريسةهيىل حلو طل لث لدرل ص أل

لجوئ لدألصوفل حؤشثلحىتفلد هال ل.

لدرلدد تودرددالدرتسد ددةللل قددتل.لحددنلجةندد لدر ددةلل نلد ددلضتدحةااللشنلنيددوذجلجددونزلدددةنلدألكلددثل
حجدرللشجث دال درلد (لBiao, et al., 2002عل حدنلهدذهلدرتسد دةللئسد دىلل)نيدوذجلجدونزد دلضتحال
بهدترلد لكادةرللدالخل ةس دى د لضترل  هةلنيوذجلجونزلرل تيتلدريسدل قةللل.لشثدىل110ح نىلحنل
نلدبدد نلتكو ددلد لد  ددثللدست ةطددة لتيددةسملائدس لدألس ددةحل.ل قددتلب نددالنلددةئجلدرتسد ددىلشنلهنددة للدرلدد دراددثدةلل

ل.حيةس ةللائدس لدألس ةح للدجليةحةتهةرىةنلدريثدجىىل حتئلحثدللل شحيةف

نيدددوذجلجدددونزلدريىدددتفلرق دددةمللسة دددلضتدرقدددةرل  هدددةللدرلددد (لSavov, 2006 ددددذرملئسد دددىل)
ل2003للحدنلدرسدنودللحدنحدنلدرادثدةللدألريةن دىلل844ح ندىلشديجالل دخلدةسلدالخل ةس ىدريسل قةلل

ح س ىلذدللئالرىلالصةئ ىلب نلتوة ىدةللدألس دةحللعل توصجالدرتسد ىلاررل جوئلحالقىل2008لارر
 إئدس للدال دلليةسدلدرنقتيىل إئدس لدألس دةحل توة ىدةللدألس دةحلدرنقتيدىعل  جدوئلحالقدىلطثئيدىلبد نللىدمل

ل.دألس ةح
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 قدتلل.لنيوذجلجونزلدريىدتفلسة لضتدرل(Oriole et. al., 2003)كيةلشجث الئسد ىلبود وىلل
 لحنلدراثدةللدريسةهيىلدريق ت ل رلدر وسصىلدأل  ةن ىلعل قتلدحليتلح نىلحضلةسلحجرلدرتسد ىللشجث ا

در  ددثلحجدددرلسىدد لدريؤشدددثدللرجتالردددىلحجددرلحيةس دددىلدددألشدددثدىل ئدس لدألس دددةحلحلددألتغ دددثلدرس ة دددىل
ل٪20دري ة د  ىلحدنل ددنىلألخدث لش ل جدوئلت فظددةلل درلتقدةس ثلدريثدجددة.ل خجصدالدرتسد دىلارددرلشنل

عل شنل د  لذردمليثجدةلاردرلتىيدتلائدسدللهدذهلل فظدىلحدنلدريدثدجى نتجقدالتقدةس ثلححنلح نىلدرتسد ىل
حددترلدالللفددة لسيضصصددةلل دلل ةط ددةلللش دراددثدةللدرلددأر ثلحجددرلشسقددةرلد يددثدئدللسددةرقودئملدريةر ددىل

لكةف ى.

بدد نلخصددةئصلدراددثدىل لتهددترلرتسد ددىلدرىالقددىللدرلدد حددتئلدرتسد ددةلل  اللددالدر ةلددثلتزديددتل
كاددةرلشهددملح ددتئدللائدس لدرث   ددىلد ىددملدراددثدىل دتىةهددةللدرث   ددىلال للعحيةس ددةللائدس لدرث   ددى

ل درس ورىل تقج ةللدرلت قةللدرنقتيىل حىتفلدرثد ىىلدريةر ىل ا ثهةلحنلدريلغ ثدل.ل

  هدةلشيردةلنيدوذجللد دلضترل درل ل(Al Fayoumi et al., 2010) حنلهذهلدرتسد ةللئسد ىل
شدثدىلحدنلدرادثدةللدريسدةهيىلدرصدنة  ىلدألسئن دىلل39جونزلدريىتفعل قتلشيجالح نىلدرتسد ىلحدتئل

عل دةنلحنلنلةئجلهذهلدرتسد ىل جوئلحالقىلايىةب ىلب نلسى لخصةئصلدراثدىلدةريجك ىلدريؤ س ىل
ل. نيولدراثدىل لىيهةل إئدس لدألس ةحل

شنلدريدتيث نليث دت نلاظهدةسلصدوس لج دت لحدنلدرادثدىلحدنلل(Ujah & Brusa, 2011)  دث ل
سىدد للديددةليادد ث.للدال ددلليةسئدس لدألس ددةحلسغدد لدرنظددثلحددنلحسددلو لحضددةطثلخددالفلحيةس ددةتهمل 

  ;Asif, Aasia, Rasool, Waqas & Kamal, Yasir, 2011)در ددددةلل نل

Dechow et al., 1996).ردتيهةلدتىدةهللدرلد درادثدةللل د شنلدريسلليث نليفرجونلدال دلليةسلاررلل
درنقتيدىلخددالفلدرفلدثدللدري ة دد  ىلدريضلجفدىلدجيددةلس   دىلرةبدال حسددلقثلعل كجيدةلةدئللتقج ددةللدرلدت قةلل

ركدد لت صددأللعلد ئدس لتجىددأشددىثلدريسددةهيونل جيةحددةللدريصددةرالدألخددث لسيضددةطثلشحجددرل.ل رهددذدل
بهددترلخفدد لدرلقج ددةلللعلارددرلحيةس ددةللائدس لدرث   ددىلعل دري ليجدد نلدر ددةر  نحجددرلرقددىلدريسددلليث نل

لحددددةلتوقىددددةللحسددددلضتح لدريىجوحددددةللدري ة دددد  ىدرت س ددددىلرجددددث السصددددفىلحةحددددىلركددددرلتلود دددد لدألس ددددةحل
((Barton & Simko, 2002.ل

 Nia et  رلئسد ىلحنلتأر ثلتقج ةللدرلت قةللدرنقتيىل درثد ىىلدريةر ىلحجرلائدس لدألس ةحلشكتلل

al., 2005; Ujah & Brusa, 2011)لحجددرللشنلتقجدد لدرلددت قةللدرنقتيددىلدرلاددغ ج ىلرددهلتددأر ثل)
ح نددىلحددنلدراددثدةللدريسددىجىل ددرلبوسصددىلطهددثدنعلديددةلشكددتللل دد ألس ددةحلايىددةب لد  ددثلحجددرلائدس لد

سضددالرللحجدرلشنلحالقدىلدرثد ىدىلدريةر ددىلحدةلائدس لدألس دةحلتىل دثل ددج  ىل رهدةلتدأر ثلح سد .للةندرتسد د
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خجصدالاردرلحدترل جدوئلحالقدىلذدللحغدز لبد نلحىدتفلدرثد ىدىللدرلد ل(Baik et al., 2007)ئسد ىلل
لس ةح.دريةر ىل إئدس لدأل

ل

ل ددد سةر  دددثلل(Ujah&Brusa,2011)مدةحلدهلدددتئدللائدس لدألس ددددنلح دددددددث لحدىلشخدددد  ددرلئسد ددد
 قددتلد ددلضترلدر ةللددةنلنيددوذجلجددونزللدرىالقددىلبدد نلدرلددت قةللدرنقتيددىل درثد ىددىلدريةر ددىل إئدس لدألس ددةحلع

جددتلدريىددتفلال لكاددةرلدراددثدةللدرلددرلرددتيهةلحيةس ددةلل ئدس لدألس ددةح.ل خجصددالدرتسد ددىلارددرلشنددهلتول
حالقدددىلايىةب دددىلبددد نلتقجددد لدرلدددت قةللدرنقتيدددىل إئدس لدألس دددةحلعلشحدددةلدرىالقدددىلبددد نلدرثد ىدددىلدريةر دددىل إئدس ل

لحالقىل ج  ى.لل ه دألس ةحل
ل

(لحجدرلدرىالقدىلبد نلل  دألدريجك دىل   ة دىل(Fatma and Chychty, 2011 سددزللئسد دىل
شدثدىلحتسجدىل درل دوولتدونسلردأل سدولل35شجث دالدرتسد دىلحجدرل لدرليو أل درلت قةللدرنقتيدىلدر دث لعل

 توصدجالدرتسد دىلنيدوذجلجدونزلدريىدتفلعلللد دلضتدرحدةللعل2008للدرل1999دريةر ىل رلدرفلث لحنل
شنلنس ىلدرثد ىىلدريةر ىل نسد ىلحجك دىلدريدتيث نلرهيدةلحالقدىلايىةب دىلحدةلدرلدت قةللدرنقتيدىلدر دث لعللارر

ل.لح س ىلحةلدرلت قةللدرنقتيىلدر ث حالقىللةيتثد زلدريجك ىل نس ىلدريسةهي نلدريؤ س لرهلشن ل

ل1970 درلدرفلدث لحددنللىدشحث   ددلثدىدشدل142(لبتسد ددىلحجدرل(Lang et al., 1996كيدةلقدةرل
ةللدرنقتيدىلدىل درلت قدىلدريةر دنلنس ىلدرثد ىدىلب دىلطثئيدوئلحالقدىلاررل جدعل خجصالدرتسد 1989للرل

 ةلدرىالقىلب نلتت  لدرنقتيىلدر ثل إئدس لدألس ةحل(ل قتلئسل(Bukit & Iskandar, 2009در ث ل.لشحةل
ىلدر دددث علدىلدرلدددتق  لهددد لحثدجىدددىلحسدددلقجىلتز دددتلحدددنلدرلدددت قةللدرنقتيددددشنلرىندددلتد لد رىندددىلدرلدددتق  لعل جددد

(لشكددتدلحجددرلدرىالقددىلبدد نلدرلددت  ل(Jones et al., 2001ىد تضفدد لحددنلائدس لدألس ددةحلعل  ددرلئسد دد
حجدرلشندهلتوجدتلحالقدىلايىةب دىلذدللئالردىلالصدةئ ىلبد نلبندوئللدكدتديةلشل.لدرنقتقلدر ثل إئدس لدألس ةح

لد يثدئدللدرلقتيث ىل درلت قةللدرنقتيىلدر ث .ل
ل

حنلنةل ىلشخث ل انلدريؤشثلدأل ة  لرس ة دىلتق د ملدألس دةحلدريوةحدىلهدولحق دةملحدةليسديرل ل
  دددجو لجدددىل درضةسجدددىلدرثد ىدددىلدريةر دددىعل هدددرلشيردددةلحدددنلدرىودحدددألدريدددؤرث لحجدددرلدرلدددت قةللدرنقتيدددىلدرتدخ

درلقث دثلحدنلدألس دةحل   ة دةللدرليو دأ.ل هندة لئسد دىلقدةرلبهدةلحدتئلحدنلدر دةلل نل ر دةللل  د ئدس ل
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),Asif حجددرلح نددىلحددنلدراددثدةللل(1)تقجدد لدرلددت قةللدرنقتيددىل حىددتفلدرثد ىددىلدريةر ددىلدرىالقددىلبدد نل

Rasool & Kamal, 2011)ل.ل

شرددثللىددملدراددثدىلالخل ددةسلدر ةلددثلخةصدد ىلدر ىددمللدخلددةس  نددةبلحجددرلدرتسد ددةللدرسددةسقىل قددتل
لىدددملح لددد للدخلدددةسحجدددرلحيةس دددةللائدس لدرث   دددىل دددرلدرادددثدةللدرىةحجدددىل دددرلدر   دددىلدريصدددث ىعلديدددةل

لحيةس ددددددةلللشيرددددددةلحجددددددريي ددددددنلشنلتددددددؤرثلللغ ددددددثدللسقةب ددددددىديلعلدري ة دددددد ىل حىددددددتفلدرثد ىددددددىلدريةر ددددددى
ل.ائدس لدرث   ى

  : النظري اإلطار -1/4

سضصدددددوصلحيةس دددددةتهةل ئدس لدألس دددددةحلحنهدددددةلرددددد ئدس للدالنلهدددددةةقلجسدددددجو لرليسدددددي ةلدرلتىدددددتئل
لائدس لدألس دددددددددددددددددددةحللش ل(لع(Aggressive Accountingلداللل ةر دددددددددددددددددددىدري ة ددددددددددددددددددد ىل

(Earning Managementلش لتيه ددددتلدرددددتخأ)ل(Income Smoothing)علش لدري ة دددد ىلل
  ;Naser, K & M. Pendlebury, 1992)ل.(Creative Accountingد بتد  ددىل)

Breton, G. & Taffler, 2005; Charles W. Mulford, 2002)ل
 لدثدللل د حنتحةل دجهالدرادثدةللحاد الللةلل  تديىلدرليةن نرحيةس ةللائدس لدرث   ىلل تثجة

درثدددوئعلل ددثلدةنددالائدسدللدراددثدةللحوةر ددىلبل ق دد لحسددلو ةللحةر ددىلحددنلدألس ددةحلتفددوولاح ةنددةلل
نفسلدروقالدةنالدرس ة ةللدري ة   ىل دريىدةي ثلدري ة د  ىلتسديالعل  رلراثدةللدرلرليىيجونلبهةد

علرذدلرىدأللائدسدللدرادثدةللرودثولدلل ةر دىلتسديالرهدةلسةرلنقدألوئلبتدئأليي نلدالخل ةسلحنلب نهةبوج
ساد ألح دتئل رجلدأر ثلحجدرل دجو للدريدةر ب نلدر تدئألدريضلجفىلرلىيتلاظهةسلنلدةئجلدألنادوىل دريثددزل

ل.ئن نل ا ثهملحنلحلضذ لدرقثدسدلتددريسلليث نل در

                                                           
سأنهةلحقتدسلدرتيونلدرل لتسدلضتحهةلدرينادأ للرادثدبلدريز دتلحدنلدألصدوفلش لهد لنسد ىلاجيدةر لدردتيونلل:تىثرلدرثد ىىلدريةر ى  (1)

كل ثلحنلدأل هملرليو دألدرىيج دةل.ل كي دىلةدئدت ل جيةر لدألصوفل لاجيةر لي يىلدراثدىل.لدرثد ىىلتىيألرلىن لد لضتدرلدر
حنلدرث ةلدريةر ليز تلحنلخوثلدرفاأعلألنهليىىألحنلدرصى لتستيتلدردتيون.ليدلملي دةملصد غىلدرثد ىدىلدريةر دىلدنسد ىلحدنل

نلاجيةر لدرتيونلاررلاجيةر لدألصوف.لش للنسد ىلدردتيونلاردرلة دةئدللدألصدوفل)حثجدة(.لنسد ىلدرث دةلدريدةر لهدرلنسد ىلدردتي
ارددرللقددوولدريجك ددىلش لنسدد ىلدرددتينلارددرلنسدد ىللقددوولدريسددةهي ن.ل ت سدد لسقسدديىلحىيددوعلدرددتيونلحجددرللقددوولدريسددةهي ن.ل

ليي نلدرثجوعلاررل:
لعلعلدرث دة لرجنادثلعلئدسلدريدث  لعلتثجيدىلئ.لح دتلدردثلينلئحةردىلب جدىلعلدرليو دألد ئدسقلل ثئل  دلونل  دوج نلبثجدةر -1

 .ل229صللعل1993
، 1997،  اإلسبكندريةالحبديث ،  العرببيالمكتب   معاصر ، تحليليمدخل  –،اإلدارة المالية هندي منير إبراهيم د.  -2

 . 586ص 
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دةنلرهةلتأر ثل د الحجرللدرل  تثت لحجرلهذهلدرييةس ةللدل ثلحنلدألةحةللدريةر ىلدرك ث ل
 قددتلعلدركل دثلحدنلدرادثدةللدنه دةستثتد لحج دهللدردذقحصدتدي ىل حتدردىلدرقدودئملدريةر دىلدرينادوس علدألحدثل

 ا ثهددةلحددنلل(Tyco, Mci, Enron&Worldcom)ةلشددثدحلددألحددت لشددثدةللحيالقددىللدنهددةسل
ل.دراثدةلل

 ;Amat & Goethorpe, 2005; Goncharov, 2005)لحلأ:دركل ثلحنلدر ةلل نل شسجةل

Giroux, 2004)ل د لت تلهذدلدرفاألأل  ةالشهيهةلدرييةس ةللدريفثطدىل ئدسدللهدذهلدرادثدةللل
نتس دددونعلا دددة ىللةردددىلشدددثدىلآسردددثلشل ددد ر دددتلدرلودطدددؤلديدددةلل صدددجالشل ةندددة لل درلددد لعلائدس لشس ةلهدددة

درق دةرلسةرىنةيدىلدريهن دىلدرودج دىلحندتلحثدجىدىللسدةسةللهدذهلل د ر هيةفلحدنلجةند لشدثدةللدريثدجىدىل
ل.دراثدةل

شنادددوىلتسدددلضترلحدددنلخالرهدددةلائدس لدرادددثدىلحىث لهدددةلسقودحدددتل حىدددةي ثللهددد ردددذدل دددائدس لدألس دددةحل ل
لج ىلتالح لسةألسقةرلدري ة   ىحيديةلشنهةللعللسةسةللدراثدىل  دري ة  ىلريىةرىىلدألسقةرلدريسىجىل

 حددتدئل توصدد ألحىجوحددةللح ة ددد  ىللدري ة دد  بددتدئألحضلجفددىلرجق ددةملش لد  صدددةحللدخل ددةس  ددلمللع
حددنلدرييةس ددةللدري ة دد  ىللدن ددثدرل هدد ل  ةرلددةر تقصددتلد ئدس لحددنل سدئهددةلت ق دد لشهددتدرلح ددتئ .ل

ل.ل حيلجكدةللدرادثدى در ق قد حلىيدت لسقصدتلت ث د لدردتخألدرق ة د ىلرج صدوفلحجدرلشسقدةرلح ة د  ىل
شس دةحلدرادثدةللقدتليثجدةلاردرلحيةس دةللدألس دةحل رد سلنل ىدىلل د لدرظدةهثقل رهذدلفد ى لحدنلدرنيدول

  ;Amat, mulford & Phillips, 2008).لق قددددددد نيدددددددولاقلصدددددددةئ ل

Healy & Wahlen, 1999; Indjejikian, 1999; Ratsula & Ollips, 2010) . 

 حةلتلرينهلحنلحىجوحةللحضلجفىلتلىج لعلدراثدةللدريسةهيىللدألس ةحلدريىجنىلحناللشملشنل
 قددددثدسدتهمللرهددددةلدنى ة ددددةللهةحددددىلحجددددرلتوجهددددةللدريسددددلليث نعلسةرث   ددددىل درسدددد ورىل دريثدددددزلدريددددةر ل

تقدورلبهدةلائدسدللهدذهلدرادثدةلل د  ونلردهللدرلد رذدل انلدرييةس دةللدرين ث دىل لعلدال لليةس ىلدريضلجفى
حجددرلدرق يدددىلدرسدددوي ىلأل دددهملدرادددثدىلل  ةرلدددةر رورددوول دددرلهدددذهلدريىجوحدددةللىلدد دددج  ىلحجدددرلئسجدددلآرددةسد ل

Mckee, 2005; Healy & Wahlen, 1999). )ل
 قتلترينالدرتسد ةللدرسةسقىلسى لهذهلدرو ةئأعللدرث   ىلع  ضصوصل  ةئأل شئ دللائدس ل

وئلد يدددثدئدللدرودددثولدري ة ددد  ىعلش لاحدددةئ لتصدددن  لبندددل ددد د ئدس لدريلىيدددتلرجلغ دددثللد دددلضتدر حنهدددةل
سةأللددددتدتعلش لرىددددوبلد ئدس للدالحلددددثدرحلىيددددتلرلوق دددداللسةخل ددددةس دريصددددث  ةلعل دددددذرملي ددددةرلد ئدس ل

ل(Bitner&dolan,1996; VanPraag,2001) داللل ةط ةلرلكو نلدريضصصةلل
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 يددنلدرصددى لشنلنفهددمللعةحدةرلسييةس ددةللائدس لدألس دددت ددث لد ئدس لرجق دلدرلدد  قدتلتل ددةينلدرددت د ةل
لةلد ئدس دةللحدنلئ د ددثلئسد ددلود دتةحلئ نلشنلدىل ئدس لدألس ددةللحى نددآر لةسدالخل يجىألدريتيث نللريةذد

Hagerman & Zmijewski ;1979)).ل

لةحلدرى دددددددددت لدهلسدددددددددائدس لدألس ددددددددددةليي دددددددددنل صفددددددددددن:لشلتهيددددددددددةدددددددددنوحلدرث   دددددددددىدرلدددددددددأر ثلحجدددددددددرل لل
(Good Earning Managementل تلثتدد لحجددرلقددثدسدلل)س لتهددترلرج فددة لحجددرلردد ئدلدخل ةس ددى

 Earning Managementف وجدد لحج هددةلائدس لدألس ددةحلدرسدد  ىل)للدرلددةن حسددلقثلعلشحددةللحددةر شئدبل

Bad) علردذدل دائدس لدألس دةحلتهدترلدر ق قد  تلرينلحيةس ةللا ثلحق ورىل خفةبلش لتردض ملدردث ال
دراضصددد ىلحيدددةلشئ لتسددديالبهدددةلدرس ة دددةللدري ة ددد  ىل حيةس دددىلدرلقدددتيثدلللدرلددد ال دددلغالفلدريث ندددىل

  (Parfet,2000 ; Breton,G & Taffler,2005)رظهوسلحةليسيرلسظةهث لائدس لدألس ةحلل

ت  تلل ه حيةس ىل ئدس لدألس ةحلتىل ثلا ثلحق ورىلحنلدة ىلدألطثدرلعللشق  ث لدر ةلثلشنللللللل
لةتيلدألتادو هلديةلشنهةعلسةرىث لدرىةئفل درسج ملرجقودئملدريةر ىل درلزدحهةحنلدرسجو لدرينر طلر ئدس ل

تى دددددثللرألسقدددددةرلدري ة ددددد  ىل تردددددثل دددددرلدريدددددت لدر ى دددددتلسيصدددددةرالحىظدددددملدألطدددددثدر.ل دريفدددددث  لشن
 نلدةئجلشنادوىللدريدةر دريىجوحةللدري ة   ىلدريناوس لسىتدرىل صتول ئ نلت  دزلحدنللق قدىلدريثددزل

حدةرللدأل د  دألحث   دىللسئ سله  ىلدأل سدولدريةر دى   Arthur Levittعل  رلهذدلدرس ةولشئدن لدراثدى
حيةس ددةللائدس لدألس ددةحل ئحددةلارددرلشنلتلغ ددثلرقة ددىلدراددثدةللحددةلئحددملش ددسلدر وديددىل ة ددةئ لل1998

حددنللهددذهلدرييةس ددةلل ىةر ددىلرىددةنلدرلددتق  لرلال ددرلدددألحيةس ددةللائدس لدألس ددةحلنظددثدلريددةليلثتدد لحجدد 
ل.(Levitt, 1998نلةئجل   ىل)

حج هدةللدحليدتحدنلشهدملدرنيدةذجلدرلدرللل-لد دةللدرسدةسقىدرتسللششدةسلديدةلل-  ىل ثلنيوذجلجونزل
حددنلخددالفلت تيددتلحةيسدديرللي ددتتلبهددةلحيةس ددةللائدس لدألس ددةحلدرلدد دراددثدةلللال لكاددةردر ددةللونل

 ديددةلحددث لعلسييةس ددةللائدس لدألس ددةحلتقددورلد ئدس حددنلخالرهددةللدرلدد  هددرللدالخل ةس ددىةريسددل قةللس
بددد نلخصدددةئصلدرادددثدىل شردددثلهدددذهلدرضصدددةئصلحجدددرلث طلتهدددلملسدددةرلدرلددد در ةلدددثلتىدددتئللدألس دددةتل

ل.حيةس ةللائدس لدألس ةح

نليي دنلحدنلخالرهيدةلي دةملدريسدل قةلل اررل جدوئلطدث قل (McNichols, 2000)لششةس قتل
تسدددديرلدروث قددددىلدأل رددددرلسوث قددددىل لعللنيددددةذجلحضلجفددددىسوث قددددىلدي ددددىلتىليددددتلشصدددداللحجددددرللدالخل ةس ددددى

لهية:لدريسل قةللنوح نلحنلدريسل قةللدركج ىل هرلتي زلب نل

ئ نلبندةبلحجددرلحيج دةلل ىج ددىللدقلصدةئيةتل ددتئللدرلد لشقعلش لدرو    ددىللدالحل ةئيدىدريسدل قةللل
لحلألحيج ةللدر  ةل دراثدبلدرنقتيى.لدرلاغ ج  تنلجلحنلدرناةطلعلتتخألد ئدس 
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حهةلحددنلخالرهددةليي ددنلردد ئدس لشنلتسددلضتلدرلد  هددرللعلش لا ددثلدرو    ددىلدالخل ةس ددىدريسدل قةللل
لدرلدد درس ة دةللدري ة د  ىلل دخل ددةسدرلقدتيثدللدري ة د  ىلل د  ئدس لدألس دةحلحدنلخدالفلدرددل  مل

ل.ت ق لشهتد هة

عل ديدةلششدةسللدرتسد دةللقةللدركج دىبتديدىلتقدتيثلدريسدل لدالخل ةس دىتقتيثلدريسل قةللل لوج  ل
دركج دىل  قدةليي دنلتقدتيثلدريسدل قةلللهشندل (Dechow, et al., 1995; Jones, 1991)درسدةسقى

ل.لدرلت قةللدرنقتيىيسيرلحتخأللدرلةن خألتريتخج نعلدريتخألدأل فليسيرلحتخألدري زدن ىل دري

 ,.Dechow, et al)حج دهلدل دثلحددنلدرتسد دةللخةصدىلدحليددتلدأل فل  اللدالشنلدريدتخأل

1995; Kotheri et al., 2005; DeAngelo, 1986) دريسدل قةللدركج دىعللالللسدةال ذردم
دريلتد ردىللدالرلزدحدةلل د هذهلدر ةردىلحجدرلحىيوحدىلحدنلدريلغ دثدللتاديألدرلغ دثلل  يوذجل  ىليتلدرن

ىل حادةبهةللدرنقتيدىل حصدةس  لاهدال لدألصدوفلددرتيونلقص ث لدألجدأل درلغ دثل درلدرنقتيدل   درلغ ثل
لا ثلدريجيو ى.

لدريسدديرلسيددتخأللدلدرلددةن شحددةلدريددتخأل فددىلتيةحددةلحلغ ددثدللحضلجف ىليددتلحجددرللددرلددت قةللدرنقتيددى
ل.حنلدرىيج ةللدرلاغ ج ىلدرنقتق درلت  للدرلاغ ج تايألصة رلدرث ال

حددت لنيددةذجلحددنللسة دلضتدرلدالخل ةس ددى  ىدتلت تيددتلدريسددل قةللدركج ددىليي دنلتقددتيثلدريسددل قةلل
 رلدرتسد ةلل درلحىدةفلحيةس دةلللد لضتدحةكلثل(ل  ىل ثلدرنيوذجلدألJones, 1991شهيهةلنيوذجل)

شنلدريسدددل قةلللدحل دددةسعلحجدددرلدالخل ةس دددى ا دددثللدالخل ةس دددىصدددألبددد نلدريسدددل قةللائدس لدألس دددةحلرجف
ل درلد لدرو  ىد لدرلاغ ج تيلألدرىزبلا ثلدريلوقةلحنلناةطلدريناأ ل درنةتىىلحنلدرناةطللدالخل ةس ى

لحنلجةن لد ئدس لرجق ةرلسييةس ةللائدس لدألس ةح.لد لغالرهةيي نل

ظهثللطث قىلشخث لتسيرلطث قىلدريسل قةللدري تئ علل إ ة ىلاررلطث قىلدريسل قةللدركج ى
عل ت تيدتلهدذهلدر ندوئلينصد لحجدرلدر ندوئلدالخل ةس دى هرلتىليتلحجرلبنوئلح تئ لرل تيدتلدريسدل قةلل

ةملدجق دددرألدتيلدددألحويىددةلرددد ئدس لرجق ددةرلسييةس دددةللائدس لدألس ددةحلحدددنلخددالفلحدددةلتل  ددهلحدددنلبتدئددلدرلدد 
لنلحضصصددددددددددددددددددةللدرددددددددددددددددددتيونلدتكو دددددددددددددددددددوددددددددددددددددددثوللسددددددددددددددددددةالد هددددددددددددددددددال ل طددددددددددددددددددثوللدري ة دددددددددددددددددد  

لدريا و ل  هة.

لدرلدد ل(Beneish, 1999)دريسددل قةللدري ددتئ لئسد ددىللطث قددىلد ددلضتحالدرلدد  حددنلدر  ددوتل
ل:سييةس ةتهةل ئدس لدألس ةحل هرلتؤرثلحجرلي ةرلد ئدس حلغ ثدلل ىلريةنترينال

ل.حلو طل لث لدرل ص ألدأئد لرق ةملحلو طل لث لت ص ألدرتيونلل
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لدألصددددددددوفلا ددددددددثلدريلتد رددددددددىلحجددددددددرللاجيددددددددةر   قددددددددةملسقسدددددددديىلل:لدألصددددددددوفحؤشددددددددثلجددددددددوئ لل
ل.لدألصوفلاجيةر 

 هةحشلدريسةهيىل.لاجيةر حؤشثلنس ىللل

 رجلأكددتلحددنلشنلدرنيددول ددرلدري  ىددةلليز ددتلحددنلدرنيددول ددرلل:حؤشددثلنسدد ىلدرنيددول ددرلدري  ىددةلل
 درذحملدريتينىل.

هدددذهلدريصدددث  ةللحجدددرللةر اجيدددحؤشدددثلدريصدددث  ةللد ئدس دددىل در    دددىلعل  سدددلضثجلسقسددديىلل
رجل قد لحدنلشنلدريصدث  ةللد ئدس دىل در    دىلتغ دثللسيىدتفلحقدةسالح  ىةللدرسنىلدر ةر دىل

 .لرنيولدري  ىةلل نو ة ل

لللللل.حؤشثلحىتفلد هال ل

لحؤشثلحىتفلدريتيون ى.ل

ل.دألصوفل جيةر دريسل قةلللاجيةر حؤشثلل

 ئدس لدألس ةحل هر:لدرقثدسدللدري ة   ىلل  ىىلق وئل ح تئدلشخث للةلئسد لل نللتئلل  ل
 درلكددةر  لدريلثت ددىلحجددرلائدس لدألس ددةحل نو  ددىلدرقوددةعل حددت للدريؤ سدد دريلضددذ لحسدد قةل دريسددلليثل

ل لىددددددددددددددددملدراددددددددددددددددثدىل حسددددددددددددددددلو لح لدددددددددددددددد لدرل ددددددددددددددددةلل ددددددددددددددددرلتو  دددددددددددددددد لدرس ة ددددددددددددددددةللدري ة دددددددددددددددد  ىل
لل ل(Koch, 1981; Chung et al. 2002; Sweeny, 1994).للدريثدجىى

ل د أخدذلشئدبلدرادثدىليثل دةللحجرل ث س لتوو ثلنيدوذجلجدونزلس دالسى لدرتسد  قتلشجيى
 . (Barth et al., 2001; Dechow et al., 1998)سد ةلتذهلدرد حنلهلدالحل ةسل  لدرية  

س  دثلل1995بتسد ىل ةهيال رلتودو ثلنيدوذجلجدونزلل(Kothari et al., 2005)كيةلقةرل
حىددتفلدرىةئددتلحجددرلدألصددوفلرق ددةملدألئدبل ش ددفثللنلددةئجللضتر د ددلعلدالحل ددةسشئدبلدراددثدىل ددرلليأخددذ

لسىتلهذدلدرلوو ث.للدالخل ةس ىتقتيثلدريسل قةللل  درنيوذجلرتيهلقتس لش رأللشنلدر  ثلحن

سضصددوصلدرىودحددألدريددؤرث ل ددرل ددجو لد ئدس لحنددتلي ةحهددةلسييةس ددةللائدس ل ددرلس ددوتلشخددث ل ل
:للىدددملدرادددثدىلهددد حىث دددىلتدددأر ثلشس ىدددىلحودحدددأللد دددلهت ا(لبتسد دددىل1998هو دددت علرل)دألس دددةحعلقدددة

   نددالدرتسد ددىلشنددهليوجددتلتددأر ثلرث   ددىلل س   ددىلدراددثدىل نو  ددىلدرقوددةعلد قلصددةئ ل ل  ددألدريجك ددى.
خيسدىللد دلضتر(ل2003درا ىل ره  ألدريجك دىلحجدرلحيةس دةللائدس لدرث   دىل.ل  درلئسد دىل)حق دألعل

وحةللدرردددث   ىل حسدددلو لدألئدبل ندددوعلدريجك دددىلدريدددت لىدددملدرادددثدىل دلة دددىلسشملدريدددةفل للهددد حودحدددأل
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يدددؤرث لحجدددرلدرلدرىودحدددأ   ندددالدرتسد دددىلشنلندددوعلدريجك دددىل حسدددلو لدألئدبل دريدددت وحةللدرردددث   ىلحدددنل
ل.حيةس ةللائدس لدألس ةح

عللدالخل ةس ددىجهددوئلدر ددةلل نلرل تيددتلدرىودحددألدريضلجفددىلدريددؤرث لحجددرلدريسددل قةلللد ددليثل قددتل
لتز ددددتلحددددنلحسددددلو لحيةس ددددةللائدس لدألس ددددةحل.ل قددددتلشدددديجالهددددذهلدرىودحددددألتيلددددألحلغ ددددثدللقددددتلل درلدددد 

 ,.Watts and Zimmerma, 1978; Fayoumi et al., 2010; Frankel et al)يجدر:للحدة

2003; Salteh et al., 2011; Biurrun and Rudolf, 2010) 

 .دريتيون ى نس ىل-
 درق يىلدرسوي ىلرجسهملاررلدرق يىلدرت لث ى.ل-
 اثدى.لىملدرل-
 .درىةئتلحجرللقوولدريسةهي نل-
 .حتئلدأل هملدريلتد رىل-
 ل.لىملح ل لدري ة  ىل-
 .درلت قةللدرنقتيىلدرلاغ ج ىل-
 .دريةر حىتفلدرث ةلل-
ل.نص  لدرسهملحنلدألس ةحلدريوةحىل-

سدزللحجرلدرىالقدىلبد نلائدس لدألس دةحلل(Luqman & Shahzad, 2012)  رلئسد ىلشخث ل
شدددثدىلحتسجدددىل دددرل دددوولل168درتسد دددىلحجدددرلحدددتئللشجث دددا لدرث   دددىلعل قدددتل  دددث  ىلدردددتخأل نسددد

جلحددنلهددذهلدرتسد ددىل جددوئلةئنلدددددةنلحددنل لل2007للددرل2001رددأل سدولدريةر ددىل ددرلدرفلددث لحددنللكثدتاد 
ل.حالقىلذدللئالرىلالصةئ ىلب نلائدس لدألس ةحل  ث  ىلدرتخأل نس لدرث   ىل

ليلغ دثدللدريدؤرث لحجدرلحيةس دةللائدس لدرث   دى  رلظألتىتئلدرعل  نةبلحجرلدرتسد ةللدرسةسقىل
رتسد دىللش ة د قتلاخلةسلدر ةلثللىملدراثدىلديلغ دثل لخةصىلحةليثت طلحنهةلسضصةئصلدراثدىعلع

بهدددذدلل دددرلدرتسد دددةللدرلددد لدهليدددارجندددتس لدرادددتيت لنظدددثدللعلدرىالقدددىلب ندددهل  ددد نلحيةس دددةللائدس لدرث   دددى
لىدملح لد لدري ة د ىل حىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىلديلغ دثدلللدخل دةسعلديدةلتدملدر   ىلدريصث ىل  دريلغ ثل

ل.لسقةب ىليي نلشنلتؤرثل رلدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةح

لىدملدرادثدىلدألدتلدريلغ دثدللدريدؤرث لحجدرلحيةس دةللائدس لدألس دةحلعل قدتلقدةرلل يرةحلشهي ى ل
(Watts & Zimmerman, 1978)ىدملتقدألبهدةلحيةس دةللبتسد دىلب ندالشنلدرادثدةللدرك  دث لدرل 

ائدس لدألس دددةحعل  ثجدددةلدرسددد  لاردددرلشنهدددةلحىث دددىلساددد ألشك دددثلرل يدددألتكدددةر  ل  ة ددد ىل هدددذدليدددت ىهةل
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 Meek) توصجالئسد ىلشخث لرنفسلدرنلةئجلل.هذهلدرلكةر  لللرليلملتض   دألس ةحللرلتن ىش ة ةل

et al., 2007)ةللد  دث لدر ىدملبهدةل شسجىدالذردملاردرلشنلدرادثدعلاللشنهدةل سدثتهةلساد ألحضلجد لال
ل.حنلدرثقةسىلحجرلدألئدبلحةفحسلو ل

ارددرلنلددةئجلح سدد ىلشكددتللحجددرل جددوئلحالقددىل (Moses,1987) كيددةلخجصددالئسد ددىلشخددث ل
لايىةب ددددددىلقو ددددددىلبدددددد نللىددددددملدراددددددثدىل إئدس لدألس ددددددةحل.ل شكددددددتللئسد ددددددىلشخددددددث لحجددددددرلنفددددددسلدرنل ىددددددىل

(Fern & Brown,1994)شكلثلحث ىلرل يألدرلكةر  للذرملاررلشنلدراثدةللدرك  ث لهرلة شسجىل
تسددىرلائدسدللهددذهلدراددثدةللارددرلحددترلاظهددةسللق قددىلدرلقج ددةلل ددرلدرددتخأل ددودبلل  ةرلددةر درس ة دد ىلعل

تكددةر  ل  ة دد ىليي ددنلشنلتلىددث لرهددةلا ددة ىلارددرللشقكةنددالايىةب ددىلش ل ددج  ىلر يةيددىلدراددثدىلحددنل
لطيأنىلدريسلليث نل.ح ة رىلائدسدللهذهلدراثدةلل

علحيةس دةللائدس لدألس ددةحلد  دثلحجددرلتدأر ثرهددةللدرهةحددىلدرلد ثدىلشلدتلدرىودحدأل  ىل دثللىدملدرادد
ا دةف ىلتلنة د لحدةللىدملشنادولهةللسأ  دةب  ثجةلذرملاررلشنلدرت رىلتضلصلدراثدةللد  ث لدر ىمل

 ,Kalra) .ش لشس ةلهةلعل ودبلف يةليلىج لسةأل  ةبلدررث   ىلش ل  ة ةللدرلوظ  ل لقوولدرىةحج نل

et al., 2014; Soral & Kamra, 2013)  .     در ةلدثللىدملدرادثدىلدىةحدأللدخلدةس رهدذدلل
 لط  ىىلحالقلهلسييةس ةللائدس لدألس ةحل رلدر   ىلدريصث ىل.للرتسد ى

تأخدذلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىلدرلد لتسد دةللدرلهندة لندتس لد  دث ل د لع  ضصوصلدرثد ىىلدريةر دىلل
االلشنل.ل خصدةئصلدرادثدىو لدرىالقدىلبد نلائدس لدألس دةحلردثلهدذدلدريىدتفلحجدرلقدشلت د نلسقةب كيلغ ثل
دةنددالتادد ثلروجدوئلحالقدىلايىةب ددىلش ل دج  ىلبدد نلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر ددىل إئدس لدألس دةحللدرلد لدرتسد دةل

درىالقددىلبدد نللىددمللي ددونلرهددةلتددأر ثلحجددريي ددنلشنللسقددةب عل هددذدليادد ثلارددرلشنهددةلديلغ ددثلهددرلدرغةر ددى
لدراثدىل إئدس لدألس ةحل.

وجدوئلحالقدىلذدللئالردىلالصدةئ ىلبد نلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىل إئدس لتا ثلرلدرل حنلدرتسد ةلل ل
درلدرلخجصددالروجدوئلحالقدىلحىنو ددىلبد نلحىددتفلل(Weber, 2003)دألس دةحلحدةلتوصددجالار دهلئسد دىل

يدةئلدرثد ىىلدريةر ىل إئدس لدألس ةحعل شسجىالدرس  لاررلشنلدستفدةعلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىلياد ثلاردرلدحل
 دددرلهدددذهلل-د ئدس للتجىدددأدرادددثدىلدريلزديدددتلحجدددرلدرقدددث  لدو ددد جىلرليو دددألشنادددولهةلدريضلجفدددىعل رهدددذدل

اردددرلتغ  دددثل  ة دددةتهةلدري ة ددد  ىلدي ة ردددىل ظهةسهدددةل دددرلحوقددد لش ردددألرج صدددوفلحجدددرلل-لدر ةردددى
 ,Christie)ئحيلددهلئسد ددىل ددةسقىللدرددثشق هددذدللتىةقددتدلل ددةسقى.لشقدرليو ددألدرددالةرلش لرلىندد ل سدد ل

لىلالخل ةسلدرس ة ىلدري ة   ى.لدحنتحةلشكتللحجرلشنلدرثد ىىلدريةر ىلتيلألشلتلدرت د ةلدرقو ل(1990
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ل د دخل دثللشردثلدرز دةئ للدرلد (للIrina, 2011; Kate, 2005 هذهلدرنل ىىلتلف لحةلئسد ىل)
ةلسد ىدددىلردددتيهلدرلدد حىددتفلدرثد ىدددىلدريةر ددىلحجدددرلائدس لدألس دددةحعل شحوددالشهي دددىلرجلي  ددزلبددد نلدرادددثدةللل

دددةنلحددنلنلددةئجلدرتسد ددىلشنلدرثد ىددىلدريةر ددىلدريلزديددت لتز ددتلحددنللحةر ددىل تجددملدرلددرلرددتيهةلسد ىددىلحلزديددت ع
ل.لتؤرثلحجرلدرلت قةللدرنقتيىلحنلدألناوىلدرلاغ ألد دألس ةحلل  تالح لد ئدس ل

خجصدالاردرلشنلهندة لحالقدىلح سد ىلبد نللدرلد ل(Jelinek, 2007)ل هدذدليضلجد لحدنلئسد دى
حسددلو ةللائدس للدنضفددة  ىددىلدريةر ددىل إئدس لدألس ددةحعل شكددتللدرتسد ددىلشنلة ددةئ لدرثد ىددىليددؤئ لارددرلدرثد

اردرل جدوئلحالقدىل دج  ىلبد نلائدس لل(Alsharairi & Salama, 2012)ئسد دىللدشةسلدألس ةح.لديةل
ئدس لسييةس دلهةلدرثد ىىلدريةر ىلدجيةلدنضفرالئسجىلي ةرلد لةدئلدجيةلشنهللشقدألس ةحل درثد ىىلدريةر ىل

ل ئدس لدألس ةح.

ل(Asif, Ujah & Brusa,2011; Rasool & Kamal, 2011)شكدتللئسد دىلددألحدنلكية
لح سد  شنلدرثد ىىلدريةر دىلرهدةلتدأر ثللعإئدس لدألس ةحلتىل ثل ج  ى لدرثد ىىلدريةر ىللب نلشنلدرىالقىحجرل

ل.حجرلائدس لدألس ةحل رلح نىلحنلدراثدةللدريسىجىل رلبوسصىلطهثدن

 ساملشنلهنة لحالقىلب نلحىتفلدرثد ىدىلدريةر دىل إئدس لدألس دةحل هدذدلحدةلششدةسللار دهلدل دثلحدنل
ششةسلدر ةلثلار هةلعلااللشنلهنة لنتس ل رلتنة فلحىتفلدرثد ىىلدريةر ىلديلغ ثللدرل لدرسةسقىلدرتسد ةل

تلدخلدةسلدر ةلدثلحىدتفل قدل.قتلي ونلرهلتأر ثلحجرلقو لدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحلسقةب 
لدرثد ىىلدريةر ىللديلغ ثلسقةبرلرق ةملشرثهةلحجرلقو لدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحل.

ل د دةلنودةولحجدرلحسدلضتحلةنلطث قلدةنلتوجتل  ضصوصلد   ىلي ةملحىتفلدرثد ىىلدريةر ىلع
ل لقددووللرجددتيونللت لث ددىدرلدرق يددىلد ددلضتدرلش ددةملق ددةملحجددر هيددةل:لدرلدريةر ددىلدرثد ىددىلحسددلو للرق ددةم
ل.لدريجك ىلرجتيونل لقووللدرسوي ىلدرق يىلد لضتدرق ةملحجرلش ةملش لدرلدريجك ى

لحسدلو لليقدةملشنلين غد لدرلد لدرك   دىلت دتئلالئ دىلش لقدةنونلليوجدتلحجدرلشندهلال  ى لدرلأك دتل
لرارد (Nwaeze, 2005; Jelinek et al., 2007)لىتا ثلئسد دلعلل ثل وبهةل رلدرثد ىىلدريةر ى

لر قدددووللدرت لث ددىلدرق يدددىلاجيددةر لاردددرلدألجددألطو جددىلدردددتيونللبنسدد ىللدريةر دددىلدرثد ىددىلي دددةمشنددهليي ددنل
ل.لدألجألطو جىل درتيونللدريجك ى

ل  هدةتاديأللدرل لدر ةاللل  لل  فرألد لضتدحهةل د لضتدحةلش وحةلدألكلث هذهلدروث قىله ل
لحدنل لسدفثلدريجك دىلر قدووللدرسدج  ىلةرق يدى لعلدريجك دىلر قدوولل ج  ىلئ لث ىلي يىلشثدةللرتيهةلدرى نى
ل.دألجدألطو جدىلرجدتيونللدريوجقدىلدرق يدىللسادم(ل دج  ى)لحنضفردىلحةر دىلسد ىدىلحسدلو للحنلشخث للنةل ى
ل:درلةر لدرن ولحجرلدريةر ىلدرثد ىىلر سةالدأل ررلدرص غىلتظهثلشنليي نلرذرم
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 األجل طويلة الديون +الملكية لحقوق  الدفترية القيمة/األجل طويلة الديون  قيمة=  المالية الرافعة

درلق د مللنيدةذجلحلدألعلدرسدوولليد مل لىليتلحجدرلدريةر ىلدرثد ىىلحسلو للق ةمدروث قىلدرلةن ىلرلشحة
لدرق يدىلحجدرلحةحدىلسصدفىلتىليدتلديدتخالللدريدةر لدرث دةلنسد لتسدلضترلدرل  للعدرليو ألدريوجوئ ل ر

ل(White et al. 2003)ل.لدريجك ىل لقووللرجتيونللدرسوي ى

ل.لسسددهورىلتقددتيثهةليي ددنلش لحلةلددىلدريجك ددىل لقددووللدرددتيونللحددنلركددألدرسددوي ىلدرق يددىل تىل ددثل
لااللل ةئدددت لشكلدددثلت ج ج دددىلشئد للدريىدددتفلحدددنلىىدددأيلشنليي دددنلهدددذهلدر ةردددىل ددد درقددد ملدرسدددوي ىلل د دددلضتدر

للدريددنضف لدالئليددةن لدرلصددن  لذدللشددثدىل دتيونلل.حلنةقرددىلنلددةئجلارددرليدؤئقلقددتل-لذرددملحددةل-شندهل
لحجدرلدردتيونللنسد ىليسدفثلد دلضتدرلقدتركدنل.للدرظدةهث لدرق يدىلحدنلس ل دثلشقأل وي ىلي يىلرهةلي ونللقت

ل.لدريةر ىلىىد درثللحن"لحق وف"لحسلو لاظهةسللدرسوي ىلدرق يىلش ةم

لحجدرلدردتيونللحىدتالللحدةلجند لاردرلجن دةحجرلش ةملدرق يىلدرسوي ىللدريىتف ي نلد لضتدرل ل
 رهدذدللب نهيدةلددأئ دللت ج دألا دةف ىل.ليقةسندىدرق دةرلسةرلاح ةن دىل د يف دتللةسيدعللدرت لث دىلدرق يىلش ةم
ل:هذهلدر ةرىلديةليجرلل  لدريةر ىلدرثد ىىلحىتفلر سةالدرص غىتكونل

 لحقوق الملكية السوقية القيمة/  األجل طويلة للديون  الدفترية القيمة=  المالية الرافعة

  ىىددألش رددألحددنلحسددلو ةللدرثد ىددىلدريةر ددىللد  ددثلتىلي قدد د ددلضتدرلدرقدد ملدرسددوي ىللألن نظددثدل
تف تل رلدرلىثرلحجدرلدل دثلحدنلدريؤشدثدللعل   قد لس ودةلب نهدةل  د نلش دىةسلهةحىللشئد لت ج ج ىحنهةل

دخلةسلدر ةلثلطث قىلدرق ملدرسوي ىلر قدوولدريجك دىلسيدةللرذدل(.White et al. 2003)لدر ةر ىلدأل هم
لليلس لحةلدألس ةتل  لحىةفلدرليو أل.

للحنهدددددددددددددة لاددددددددددددد ثلدل دددددددددددددثلحدددددددددددددنلدرتسد دددددددددددددةلللعل  ضصدددددددددددددوصللىدددددددددددددملح لددددددددددددد لدري ة ددددددددددددد ى
(Nasuhiyah et al., 1994; Ahmed & Mansor, 2009; DeAngelo, L. 1981)اردرلل

حجدرلحيةس دةللائدس لدألس دةحعل جدتيهةلقدتسدللشحجدرلل(BIG 4)ادثدةللدري ة د ىلدرك دث لرتأر ثلل جوئ
 قدتلتاد ثلقدو لدرلدأر ثلاردرلدندهلديلغ دثلسقدةبرليي دنلل.لدالخل ةس دىدريسل قةلللدكلاةر رلحنلا ثهةل

لشنليؤرثلشيرةلحجرلدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحل.

حجدرلل(Nasuhiyah et al., 1994; Ahmed & Mansor, 2009)لكيدةلشكدتللئسد دى
 ددددددذرملئسد دددددىلل. جدددددوئلحالقدددددىلبددددد نلحدددددت لحلغ دددددثدللحنهدددددةللىدددددملح لددددد لدري ة ددددد ىل إئدس لدألس دددددةح

(DeAngelo, 1981ل) لدرلد(شكدتللحجدرلشنلح ةتد لدري ة د ىلدرك دث لش لBig 4لتقدورلسيسدلو ل)
 .Chung, R., Firth, M. & Kim J)لدر  ةندةلعل شكدتللئسد دىل دتسدةوش ردألرجل قد لحدنلئقدىل
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B.,2005)ل ىلدرك دددث لسيدددةل  هدددةدنفدددسلدرنل ىدددىل ذددددثللشنلح ةتددد لدري ة دددل(Big 4)ىلدشكلدددثليقظدددل
ل لحنلحيةس ةللائدس لدألس ةح.دةر لدركادىل  ةرلدةس الكلاةرلدريسل قةللدالخل 

ةئ ىلجدتلحالقدىلذدللئالردىلالصدوليلالاررلشندهللتا ث(Piot, & Janin, 2007) لااللشنلئسد ى
ل"ل دريددددددتقق نلدآلخددددددث نل ددددددرلحالقددددددلهملسةكلاددددددةرلدريسددددددل قةللبدددددد نل جددددددوئلحددددددتق للسددددددةسةلل"ك  ددددددث

ل.ا ثلدرو    ى

  :التطبيقية ة ـالدراس -2

 حىليدددةل ح ندددىل ةلدددثل دددث  لدرتسد دددىل حلغ دددثدللدرتسد دددىل نيدددوذجلدرتسد دددىل  لندددة فل  هدددةلدر
للل:لدرلةر حجرلدرن وللدرتسد ى

 ة: ــفروض الدراس -2/1

لديةليجرل: وبلدرتسد ىلدرنظث ىلدرسةسقىليي نلتثت  ل ث  لدر  ثلل  

:لتوجددتلحالقددىلحىنو ددىلبدد نللىددملدراددثدةللدريق ددت ل ددرلدر وسصددىلدريصددث ىلالفببرض الرسيسببي
لدس لدألس ةح. إئ

لتضلجدددددد لدرىالقددددددىلبدددددد نللىددددددملدراددددددثدىل إئدس لدألس ددددددةحلسددددددةخلالرلئسجددددددىلل:الثببببببانيالفببببببرض 
لدرث ةلدريةرر.

ل:لتضلجدددددد لدرىالقددددددىلبدددددد نللىددددددملدراددددددثدىل إئدس لدألس ددددددةحلسددددددةخلالرللىددددددملالثالببببببثالفببببببرض 
لح ل لدري ة  ى.
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 ة: ــمتغيرات الدراس -2/2

ل:درلةر تلرالحلغ ثدللدرتسد ىلحنلدرا أل
لل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 متغيرات الدراسة المفترض للعالقة بيننموذج ال( 1شكل رقم )
ل

المتغير المستقلل(للىملدراثدىل:SIZE)ل.  قةملبجواةس لملاجيةر لدألصوفل
(Moses, 1987; Fern & Brown, 1994; KocH, 1981; Chung, 2002)  

المتغير التابعل(لائدس لدألس ةحل:EMلتقةمل  قةلرنيوذجلجونزلدريىتف)تقةملسق يىلدريسل قةلللع 
لل.درسنىل  درلقتيث ىل

(Jones, 1991; Dechow, et al., 1995; Kotheri et al., 2005; Beneish, 1999 ) 

لنلهية:ل دريلغ ثدللدرثقةب ى:ل تايألحلغ ثلل

 :يج لديةليقةملسيلغ ثل هي لعل لىملحناأ لحثدجىىلدر سةسةلل -
لل1=ل(BIG 4)لشث ملرجي ةت لدرك ث لللللللللل
لل.شخث ل=لصفثللللللللل

(Nasuhiyah et al., 1994 ; Ahmed & Mansor, 2009)              
 . قةملبنس ىلاجيةر لدرتيونلاررلاجيةر لدألصوفعل للحىتفلدرث ةلدريةر ل -

(Nwaeze, et al., 2005; Jelinek, 2007) 

 الدراســةمتغيرات 

 الرقابيةمتغيرات لا
 المستقل المتغير

 المستقل

ستقل الم

 االلمستقل

المتغير التابع 

 المستقل

حجم مكتب 

 المراجعة

الرفع معدل 

 المالي

 دارة األرباحإ حجم الشركة
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 ة:ــنموذج الدراس -2/3

 :األرباح إدارة قياس -2/3/1

 دريصدث ىشدثدىلحسدىجىل درلدر وسصدىلل30رىدتئل  نودل رالت  لث  خالف حدألس ة ائدس  رق ةم
 حجدر يقدور  هدول(Dechow, 1995; Jones, J., 1991)دريىدتفل جدونز نيدوذج د دلضتدر  د لم

 دللسدةبهة   دلم دألس دةح ائدس  سييةس دى دراثدى ي ةر حجر دالخل ةس ىلدتر أ دريسل قةل لسةا ش ةم
ل:درلةر ى رجضوودل   قة
 : األساسيوذج مالن

EM = B0 + B1 Size+ B2 Big 4+ B3 Lev + E 

 ن:إحيث 

EM ل(1درنيوذجلسقمل)لبودق ل  =لتا ثلاررلائدس لدألس ةحل تليلأل

Sizeل(دألصوفلاجيةر =لتا ثلاررللىملدراثدىل)تقةملبجواةس لملل

Big4لرجادددثدةللدألس دددة(ل1يأخدددذلدرق يدددىل)ل=لتاددد ثلاردددرللىدددملش لحسدددلو لح لددد لدري ة ددد ى.ل
ل.(لرجي ةت لسضالرلدألس ىىلدرك ةس0)درق يىلسل لدرك ة

Levلاجيددةر حجددرللدالرلزدحددةللاجيددةر  ت سدد لسقسدديىللعل=لتادد ثلارددرلحىددتفلدرثد ىددىلدريةر ددىل
ل(Nwaeze et al. 2005; Jelinek, 2007)دألصوفل

ل  لملد لضتدرلدرنيةذجلدرلةر ىلالخل ةسلدرفث  ل:

لدرىالقدددددددىلبددددددد نللىدددددددملدرادددددددثدىللشقنيدددددددوذجلدخل دددددددةسلدرفدددددددث لدأل فل)درفدددددددث لدرثئ سددددددد ل(ل -ش
  إئدس لدألس ةحل.ل

EM = B0 + B1 Size 
دخل ةسلدرفث لدرلةن ل)لدرفث لدرثقةب ل(لشقلي دةملدردثلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىلحجدرللنيوذج -ا

لدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحل.
EM = B0 + B1 Size+ B3 Lev + E 

شقلي ةملدرثللىملح ل لدريثدجىىلحجدرلنيوذجلدخل ةسلدرفث لدرلةرثل)لدرفث لدرثقةب ل(ل -ج
لدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحل.

EM = B0 + B1 Size+ B2 Big 4 + E 



-22- 

 ,.Beneish, 1999; Savov, 2006; Biao, et al) : الكلية المستحقات قياس - 2/3/2

2002) 

ل2008ودللدرتسد ىلحجرلحنهجلدرلت قةللدرنقتيىلخالفل نلدحليةئد ليلملتقتيثلدريسل قةللدركج ىل
ل:درلةر  درنيوذج خالف حن 2010علل2009لع

TACi,t = NI i,t - CFo i,t       ....... (1) 

لان:للل ث

.t درفلث  خالف I دريسل قةل دركج ىلرجاثدى =TACit 

.(t) درفلث  خالف i رجاثدىلدرلاغ ج صة رلدرث ال  = ONI it 

.(t) درفلث  خالف i دىلنلدرىيج ةللدرلاغ ج ىلرجاثلح  CFO it = درلت   درنقتق 
  :االختيارية غير المستحقات قياس -2/3/3

 ريىيوحى تلم  درل  درلةر ى دالن تدس حىةئرىلخالره حن   لم درذق درنيوذج حىجيةللتقتيث يلم
 ;Dechow, et al., 1995)ل:درلةررلرجنيوذج   قة  ذرم لت ع حجر  نى كأ    درى نى شثدةل

Jones, 1991; McNichols, 2000; Benesh, 1999) 

TACCi,t/ Ai , t-1=α1(1/Ai , t-1)+α2( REVi,t–RECi,t) /Ai , t-

1+α3PPEi,t / Ai ,t-1+ Ei,t     ……(2) 

 :حيث

 .(t)     درفلث (i) دريسل قةللدركج ىلل رجاثدى  = TACCi,t 

 .(t)     درفلث (i) درلغ ثل رلايثدئدللدراثدىلدراثدى =  REVi,t 

 RECi,tلرلغ ثل  للسةسةللدراثدىلت الدرل ص أ=لدل(i(لدرفلث ل  ل)t.)ل

. (t)     درفلث (i) درىقةسدلل درييلجكةلل دآلالللرجاثدىل = PPEi,t 

.(t-1)   حنتلنهةيىلدرفلث  (i) اجيةررلشصوفلدراثدى = Ai , t-1 

وذجيبودق لدرن  = Ei,t 

س لدألس ةحل  لدرنيوذجلدأل ة  لوذجلرجلى  ثلحنلحيةس ىلدراثدىل ئديبودق لدرنلد لضتدر  لمل
للللللللل.رج  ث
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ل :مجتمع وعينة الدراسة  - 2/4
(Dechow, et al., 1995; Jones, 1995; Yoon et al., 2006; 2006 المومنى ،  ) 

تايأليلكونلحىليةلدرتسد ىلحنلجي ةلدراثدةللدريسةهيىلدريتسجىل رلدر وسصىلدريصث ىعل ل
عل تملشخذلدر  ةنةللحنلدرلقةس ثللحسةهيىلحصث ىشثدىلل30حتئللدرى نىلد لصةئ ىل رلهذهلدرتسد ى

لهرل لحللةر ى ل نودل لرالت لحتدس لحجر لدراثدةل لرهذه لل2008/2009/2010دريةر ى علدرلودر حجر
هذهللدخل ةس رللس ح  قتلل.درفث  لل دخل ةسدر ةلثلحجرلهذهلدر  ةنةلل رلتقتيثلدرنيةذجلل دحليت

ليجرل:لدراثدةللحة

 .لثلركة ىلقوةحةللدالقلصةئشيوفلح نىلدر   -ش
لحدددددددددنلخدددددددددالفلب ةندددددددددةللعلد دددددددددل ىةئلدرادددددددددثدةللدرلددددددددد لالليلدددددددددود ثلب ةنةتهدددددددددةلساددددددددد ألدةحدددددددددأل -ا

 در وسصىلدريصث ىل.
ينةيث(لل25شلتدتل)ل2011لترالحةرللدرل حنل لثدللدركودستل دأللتدتلدرك  ث للدالبلىةئل-ج

 ريؤرث لحجرلنلةئجلشحيةفلدراثدةل.حنلدأللتدتلدرضةسج ىلدلرالبلىةئ
لنظثدلل-ئ لع لدرسهم لتىزئى لدةالنتحةجلش  حترللت تلاجثدبدللاثلحةئيىلحجرلناةطلدراثدى

 رلأر ثلهذهلدرىيج ةللحجرلدللسةالحلغ ثدللدرتسد ىل.
 .ناثلدرقودئملدريةر ىلخالفل لث لدرتسد ىلل  دالنلظةرلل-هد

لش يةبلدراثدةللدرلرلتيلألح نىلدرتسد ىل.لدرلةر     نلدرىت فل

لدةللح نىلدرتسد ى(لشثل1جت فلسقمل)

 قطاع النشاط ركةـم الشـسا م
لشاذيىل حاث  ةللدراثدىلدرىث  ىلرينلىةللدألر ةنلل1
لشاذيىل حاث  ةللدرترلةلرجس ثلل2
لشاذيىل حاث  ةللدراثدىلدرت ر ىلرجي ةص ألدرزسد  ىلل3
لشاذيىل حاث  ةللشيةفلدرقةهث ل حضةبزلشثدىلحوةلنلل4
لك ية  ةلل)ايى فثلل(شثدىل يةئلحصثلل5
لك ية  ةللكفثلدرز ةللرجي  تدلل درك ية  ةللل6
لك ية  ةللشثدىلحصثلرصنةحىلدرك ية  ةللل7
لحنلىةللحنزر ىل شضص ىلدرنسةجونلدراثق ونلشثدىلل8
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 قطاع النشاط ركةـم الشـسا م
لحنلىةللحنزر ىل شضص ىلشثدىلجورتنلتكسلرألصودرلل9

لاحالرللد حالح دراثدىلدريصث ىلريتينىلد نلةجلل10
لتكنوروج ةلقةسرىلرجلكنوروج ةل دالتصةالللشثدىلسديىلدرل11
لسحةيىلص  ىل شئ  ىلدراثدىلدريصث ىلدرت ر ىلرجصنةحةللدرت دئ ىل)اي   و(ل12
لسحةيىلص  ىل شئ  ىلحسلافرلدرنزهىلدرت ر لل13
لسحةيىلص  ىل شئ  ىلشثدىلح نةل ةسرلرألئ  ىل درصنةحةللدرك ية  ىلل14
لختحةلل حنلىةللصنة  ىل   ةسدلل ىلشثدىلدركةبالللدركهث ةئ ىلدريصثلل15
لسحةيىلص  ىل شئ  ىلشثدىلجالكسول  ينك الينللل16
لختحةلل حنلىةللصنة  ىل   ةسدللشثدىلدرنصثلرصنةحىلدري واللل درينلىةللدركهث ةئ ىلل17
لحوةحونل تىةس لجيجىلشثدىلش  وطلد  الح ىلدروطن ىلرجلىةس ل درلني ىلل18
لك ية  ةللة  ىلدريصث ىلدراثدىلدريةر ىل درصنل19
لتا  تل حودئلدر نةبلشثدىلش ينال  نةبلل20
لدرلا  تل حودئلدر نةبلر س  ولحصثلل21
لشاذيىل حاث  ةللشثدىلجه نىلرجصنةحةللدرغذدئ ىلل22
لحودسئلش ة  ىلشثدىلآ  ملرجلىتينلل23
لحودسئلش ة  ىلشثدىلدروسولرجاثولدأل  طل)  يو(ل24
ل  ةلىل تثف هللليةسلدرس ةل لشثدىلس دئلحصثلرال ل25
ل  ةلىل تثف هلشثدىلشةسرلئس يزلرال لليةسلدرس ةل لل26
لشاذيىل حاث  ةللسس ولحصثلل-دريصث ىلرألاذيىلل27
لحثد  لاةةلحصثللل28
لتا  تل حودئلدر نةبلشثدىلجنوالدرودئ لرأل ينال29
لتا  تل حودئلدر نةبلدراثدىلدرىث  ىلرجي ةسسلل30

ةلددددثلحجدددرلدريىجوحدددةللدريسددددلضثجىلحدددنلدرلقدددةس ثلدريةر ددددىلرجادددثدةللدريسددددةهيىلدر لدحليدددت قدددتل
دريتسجدىلسةرىدت فلدرسدةب ل ددودبلحدنلدرقدودئملدريةر دىلدأل ة دد ىلش لدرياللظدةللد  دةف ىلش لدرياللدد عل

ل. تملدر صوفلحجرلهذهلدر  ةنةللسةرثجوعلاررلدريودقةلدرث ي ىلرج وسصىلدريصث ى
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 ة: ــنتاسج الدراس -2/5

 اختبار الفرضيات وعرض النتاسج:ـ 2/5/1

علدرل لهت الاررلدخل ةسلدرىالقىلب نللىمللحث ةلرنلةئجلدرتسد ىلدري تدن ىلدرىزبيلرينلهذدل
دراثدىل حيةس ةللائدس لدألس ةحل رلدراثدةللدريق ت لسةر وسصىلدريصث ىل قتلشيجال ث  لدرتسد دىل

لىدملح لد لدري ة د ى.لىتفلدرثد ىدىلدريةر دىل لهيةلحل ثح  نا ة ىلاررل ث  نللعلسئ س ة لل دلتد لل ث ة ل
ل:لدالخل ةسد لصةئ ىلدرينة  ىل نلةئجلهذدللدالخل ةس ف يةليج لب ةنلركأل ث  ىل طث قىل

ل(1جت فل)

لب ةنةللدرنيوذجلدأل ة  لرجتسد ى

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .242a .059 .026 .97030101 

a. Predictors: (Constant), LevAssets, Big4, logAssets 
b. Dependent Variable: Standardized Residual. 

لتقث  ةل%1-لل تيتدرحىةحألل  جفعلل٪5حنتلحسلو للدالن تدسنيوذجلليو الدرىت فلحىنو ى
لدريىتفلرو  ىىلهذهلدرنو  ىلحنلدألس ةتلل تىليتلحجرلحتئلقج ألحنللدرل عل  ثجةلدنضفة لهذد

ل لدةف ى لب ةنةل لتود ث لحتر لسس   ل هذد لدريلغ ثدل. لدألع لبناث لدراثدةل لدأ لي ةر لحتر لسس   احة
لسىتهةلعل قتل حةل2011حنل نىللدالبلىةئب ةنةتهةلدريةر ىلسةرلفص ألش لسس للثصلدر ةلثلحجرل

ل.لدر ةلثلحنلق أليي نلشنلتؤرثلحجرلئالرىلحلغ ثدللدر  ثللديةلششةسلجوهث ىلة لشهتللشلتدر
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ل(شل-2جت فل)

لدر  ةنةللدروص  ىلدريلىجقىلسيلغ ثدللدرتسد ىلدريسلقجى
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Unstandardized 

Residual 

90 -.18763 .46328 .0000000 .11354545 

Total Assets 90 31947 6057717 1111841.00 1238909.360 

Lev Assets 90 .03 8.95 .6413 1.14076 

Valid N (listwise) 90     

ل(دلا2جت فل)
لدر  ةنةللدروص  ىلدريلىجقىلسيلغ ثللىملح ل لدري ة  ى

Big4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 87 96.7 96.7 96.7 

1 3 3.3 3.3 100.0 

Total 90 100.0 100.0  

 (لحةيجرل:ل2يلرالحنلجت فل)
  إنلدةنلسقتسل   أل.لعليةسملائدس لدألس ةحتشنلحىظملدراثدةللدريصث ىل -
ل - لبنس ى لدريصث ى لدراثدةل لحىظم لحجرلل٪96.7شن لدريةر ى لتقةس ثهة لحثدجىى ل ر لتىليت ال

 .حنلشثدةللدرى نىليىليتلحجرلح ةت لد  ث لل%3.3ح ةت لح ة  ىلد  ث لعلب نيةلنس ىل
 هددولحىددتفلحثتفددةلل٪64.1لر ددودر حلو ددطلحىددتفلدرثد ىددىلدريةر ددىلراددثدةللدرى نددىليصددألشنل -

حجددرلدرقددث  لديصددةئسلرليو ددأللدالحليددةئل دد تو ددةلهددذهلدراددثدةللعل قددتليثجددةلارددرللنسدد  ة ل
لظددددث رلحضددددةطث لحةر ددددىلل دددد شنادددولهةل.ل هددددذدليادددد ثلارددددرلشنلاةر  ددددىلهددددذهلدراددددثدةللتىيددددأل

 (ل.1981ل ثئل  سلونل  وج نلبثجةرلع)
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عل شصغثلشثدىلي جفلل1111841شنلحلو طللىملدراثدىل ينلشثدةللدرى نىليصألاررل -
.ل هذدليا ثلاررلشنلحلو طلاةر  ىلل6057717علب نيةلشك ثلشثدىلت جفلل31.947لىيهةل

ل.لشثدةللدرى نىلصغ ث لنس  ة ل
  يصدث ىلدر وسصدىلدرل د توجتلحالقىلحىنو ىلب نللىملدراثدةللدريق دت لل: الفرض الرئيسياختبار

لدرىالقىل  قةلرجيىةئرىلدرلةر ىل:للدخل ةسيلملل.ل إئدس لدألس ةح
EM = B0 + B1 size 

تملت ج ألدر  ةنةلل لسةالط  ىىلدرىالقىلب نللىملدراثدىل حيةس ةللائدس لدألس ةحلعلديةل
ل(ل:3يظهثلحنلدرىت فلسقمل)

ل(ل3جت فل)
 دألس ةحيو الدرىالقىلب نللىملدراثدىل دئدس ل

asCoefficient 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) .022 .125  .175 .861 

logAssets -.004 .022 -.019 -.176 .860 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

ليجر:ل(لحة3يلرالحنلب ةنةللجت فل)
ساملشنللىملدراثدىلحالقىلذدللئالرىلالصةئ ىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحعل لاللتوجتل

علااللشنلاشةستهل ةر ىل هذدليىنرلشنلد ثللىملدراثدىليلنة  للا ثلحثت طلالصةئ ةلسائدس لدألس ةح
ح س ةلحةلائدس لدألس ةح.لسيىنرلشنلدراثدةللدرصغ ث لر سلرتيهةلنظملسقةب ىلقو ىلح سلدراثدةلل

 حيةس ىلائدس لدألس ةحلسا ألشك ثلحنلدراثدةللدرك  ث ل.لتي ألاررسيةليىىجهةلعلث لدرك  
ل200شجث دالحجدرلح ندىلحدنلل(Kamarudin et al., 2003) تلف لهدذهلدرنل ىدىلحدةلئسد دىل

(ل قدتلششدةسللدرتسد دلةنل1998 دىل)هو دت علدشثدىلدريق ت ل رلبوسصدىلددواللري دوسل درلحةر ز دةلعل ئسل
ب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحعلل ثلتلىهلدراثدةللدرصغ ث لرييةس ةللائدس لروجوئلحالقىلح س ىل

دراددثدةللدرك  ددث علل ددردألس ددةحلسادد ألشك ددثلحددنلدراددثدةللدرك  ددث .ل قددتليثجددةلذرددملروجددوئلسقةسددىلقو ددىل
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ىهدددةللر دددودبلحدددنلخدددالفلنظدددملدرثقةسدددىلدرتدخج دددىل  جدددوئلائدسدللرجيثدجىدددىلدرتدخج دددىعلش لحدددنلجةنددد لد
للىليةلسصفىلحةحى.در  وح ىل دري

شدثدىلحدنلل60شجث دالحجدرلحدتئللدرلد (ل2001 جهيدةن ع( تضلجد لهدذهلدرنل ىدىلحدنلئسد دىل
 تضلجدددددددددددددد لشيرددددددددددددددةلحددددددددددددددةلئسد ددددددددددددددىللدراددددددددددددددثدةللدريق ددددددددددددددت ل ددددددددددددددرلدر وسصددددددددددددددىلدألسئن ددددددددددددددىلعلديددددددددددددددة

Ripain and Hussin, 2003)شددثدىلحق ددت ل ددرلبوسصددىلدودالري ددوسلل92شجث ددالحجددرلل درلدد (ل
بدد نللدست ددةطترل جددوئلددرنلددةئجلششددةسللدرددرلحددلشنلاالهث لائدس لدألس ددةحل دةنددالدرنلددةئجلتادد ثلروجددوئلظددة

ل.لىملدراثدىل إئدس لدألس ةح
ل لئسد ى لحن لتضلج  لل(Hajiyusoff, 2001)كية لحجر لشجثدهة ل وولل298درلر ل ر شثدى

لب نل لدخلالر ل جوئ لحجر لالصةئ ى لئالرى لذدل ل ث و ليوجت لال لشنه لحجر لدريةر ى لرأل سدو حةر ز ة
 لدر ىملش لصغ ث لدر ىملحجرلحيةس ةللائدس لدألس ةحلعلش لشنلائدس لدألس ةحلاللتثت طلدراثدةللد  ثل

لس ىملدراثدى.ل
لتضلج  درلرلشكتللحجرلشنلدراثدةللل (Spyros, 2004)حنلئسد ىلحنلةد  ىلشخث للكية

لرج صوفلحجرل لت ة فلترض ملشس ةلهة لدألس ةحعل ةراثدةللدرك  ث  لدريضلجفىلتيةسملائدس  سألىةحهة
لليو ألدرالةرعل دراثدةللدرصغ ث لتقورلبلض   لشس ةلهةلرلض   لدررثدئ .در
ــــار ــــرض اختب ــــا ي الف لتضلجدددد لدرىالقددددىلبدددد نللىددددملدراددددثدىل إئدس لدألس ددددةحلسددددةخلالرلئسجددددىلل: الث

الخل دددةسلهدددذدلدرفدددث لتيدددالا دددة ىلحلغ دددثلدرثد ىدددىلدريةر دددىلحجدددرلدرنيدددوذجللدرث دددةلدريدددةر .
لدأل ة  لديةليج ل:ل

EM = B0 + B1 size + B3 Lev + e 

 (4جدول )

 اإلرباح وإدارةيوضح تأثير الرافعة المالية على قوة العالقة بين حجم الشركة 
a Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .098 .129  .756 .452 

log Assets -.015 .022 -.072 -.660 .511 

LevAssets -.022 .011 -.213 -1.964 .053 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 
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يلردددالحدددنلهدددذدلدرىدددت فلشنلحلغ دددثلدرثد ىدددىلدريةر دددىلردددهلتدددأر ثلجدددوهثقل حىندددوقل)حندددتلحسدددلوقل
سةرسددةر (ل  لردداللألندده)ل(لحجد لدرىالقددىلبدد نللىددملدراددثدىل إئدس لدألس ددةحل هدذدلدرلددأر ثلح سدد 10%

.ل هذدليىندرلشنلدستفدةعلحىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىلل%2.1ار لل%1-حنللدالن تدسذرملحنلة ةئ لحىةحأل
يرى لحنلقو لدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحلعل تز تلقو لهذهلدرىالقىلحةلدنضفدة لحىدتفل

للد  ث لدر ىملتي ألسا ألشك ثل ئدس ل ةنضفة لحىتفلدرثد ىىلدريةر ىليىىألدراثدةدرثد ىىلدريةر ىل.ل
ل.للللدألس ةحل

لتضلجدددد لدرىالقددددىلبدددد نللىددددملدراددددثدىل إئدس لدألس ددددةحلسددددةخلالرللىددددملل:لالفــــرض الثالــــث اختبــــار
 الخل ددددةسلهددددذدلدرفددددث لتددددملائسدجلحلغ ددددثللىددددملدري لدددد لحددددةلدرنيددددوذجللح لدددد لدري ة دددد ى.

لدأل ة  لديةليج ل:ل
EM = B0 + B1 size+ B2 Big 4. 

  (5) جدول

اإلرباح وإدارةحجم مكتب المراجعة على قوة العالقة بين حجم الشركة  تأثيريوضح   

aCoefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .015 .125  .121 .904 

logAssets -.002 .022 -.011 -.100 .921 

Big4 -.081 .069 -.125 -1.169 .246 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

لدستفدددةعحلغ ددثللىددملح لددد لدريثدجىددىلقددتلشئقلاردد للشنيلرددالحددنلنلددةئجلدرل ج دددألد لصددةئ ل
لدرادثدىر ىدملح لد لدري ة د ىلحجدرلدرىالقدىلبد نللىدمللايىدةب دالن تدسلعل هذدليا ثلرلأر ثللحىةحأ
لدري ة  ىلي سنلحنلقو لدرىالقىلركنهلر سلذ لئالرىلالصةئ ىل.لل ثلشنلح ل لعللدألس ةح إئدس ل

: للاختبار التأثير المزدوج للمتغيرين الرقابيين

  ىدددتلدرنلدددةئجلدرسدددةسقىليلدددةسلتسدددةأفلحنوقددد لعل قددددتلش دددفثللنلدددةئجلدرل ج دددألحدددنل جدددوئلتددددأر ثل
لىملدرادثدىل حيةس دةللائدس لدألس دةحللعلرهدذدلرجيلغ ث نلدرثقةب  نلبتسجةللحلفة تىلحجرلدرىالقىلب نل

لدرلد حىدتفلدرثد ىدىلدريةر دىللشقكةنلحنلدرينة  لئسد ىلدرلدأر ثلدريدزئ جلركدألحدنلدريلغ دث نلدرثقدةب  نل
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رهلتأر ثللدرذق لىملح ل لدري ة  ىلحجرلدرىالقىلب نللىملدراثدىل إئدس لدألس ةحلعلل ج  رهةلتأر ثل
لدرىالقى.لهذهلحجرللايىةب 

دأل فل هولحىدتفللدرثقةب ل ةسلهذدلدرلأر ثلدريزئ جلرجيلغ ث نلدرثقةب  نليلملا ة ىلدريلغ ثل الخ
حجدرلدرن ددوللدأل ة د  هدوللىدملح لد لدري ة دد ىلرجنيدوذجللدرلددةن لدرثقدةب درثد ىدىلدريةر دىلعل دريلغ دثل

ل:للدرلةر 
 

EM = B0 + B1 size+ B2 Big 4+B3 Lev+ e 

ل(6جت فل)

ل ىىلدريةر ىل للىملح ل لدريثدجىىلحجرلقو لدرىالقىليو التأر ثلحلغ ثقلدرثد
لد س ةحل إئدس ب نللىملدراثدىل

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .091 .129  .705 .482 

logAssets -.013 .022 -.063 -.587 .559 

LevAssets -.022 .011 -.213 -1.975 .051 

Big4 -.082 .068 -.126 -1.199 .234 

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

ليلرددددددالحددددددنلهددددددذدلدرىددددددت فلشنلحلغ ددددددثلدرثد ىددددددىلدريةر ددددددىل قددددددطلرددددددهلتددددددأر ثلجددددددوهثقل حىنددددددوقل
ل هددددددذدلدرلددددددأر ثلح سدددددد لل(لحجدددددد لدرىالقددددددىلبدددددد نللىددددددملدراددددددثدىل إئدس لدألس ددددددةح%10)حنددددددتلحسددددددلوقل

ياللددالشنلل ددثلتددأر ثلجددوهثقل.لرددهلسةرسددةر (لعلب نيددةلحلغ ددثللىددملح لدد لدريثدجىددىلالليوجددتللألندده)
ل.%ل2.6 شص الل%1-قتلت سنلحنللدالست ةطحىةحأل
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 النتاسج : 
دراددثدةللدريق ددت لسةر وسصددىلل دد ظددةهث لائدس لدألس ددةحللدنلاددةستادد ثلنلددةئجلت ج ددألدر  ةنددةللارددرل -1

عل هدذدليردثلسيصددةرالدر وسصدىلا دثلحى دث لحددنلدرودقدةلل دد لدأل دهملصد الش دىةسل علدريصدث ىل
 كة ىلدألطثدرلدريهليىلسةريىجوحةللدري ة   ىل.

عل هددذدليادد ثلارددرلشنللىلبدد نللىددملدراددثدىل إئدس لدألس ددةحكيددةلشظهددثللدرنلددةئجل جددوئلحالقددىل ددج   -2
ر ىدملةدئللحيةس دةللائدس لةلةدئلدحةلحيةس ةللائدس لدألس دةحعل كجيدطثئيةللىملدراثدىليلنة  ل

 س ةحل رلدراثدةللدريق ت لسةر وسصىلدريصث ىل.ألد

شنلحلغ دددثل قدددتلشظهدددثلدرل ج دددألحىدددتفلدرثد ىدددىلدريةر دددىعلدريلغ دددثلدرثقدددةب لدأل فلش لشحدددةلسضصدددوصل-3
درىالقىلبد نللقو لدرثد ىىلدريةر ىلقتلشئقلار لدستفةعلحىةحألدالن تدسلعلسيةليا ثلاررلشنهليز تلحن

علااللشنلتددأر ثهلح سد لعلسيىنددرلشنلدنضفدة لحىددتفلدرثد ىدىلدريةر ددىلىل إئدس لدألس دةحللىدملدراددثد
 يؤئ لاررلة ةئ لقو لهذهلدرىالقى.ل

حددنلدرنلددةئجلشنلحلغ ددثللىددملح لدد لدريثدجىددىلقددتلشئقلاردد لدنضفددة لحىةحددألدالن ددتدسلعلليلرددا -3
ي ة د ىل إئدس ل هذدليا ثلرلأر ثل دج  لر ىدملح لد لدري ة د ىلحجدرلدرىالقدىلبد نللىدملح لد لدر

 دألس ةحلعللااللشنهلر سلذ لئالرىلالصةئ ىل.
 :لالتوصيات

ل:لليج لسيةيوصرلدر ةلثل  ل وبلدرنلةئجلدرسةسقىللللل

ل قدد لحددندرت رددىلعلتكددونلحهيلهددةلدرلل دد تل ددةلشلددتلدألجهددز لدرثقةب ددىلجهددىلسقةب ددىلشحجددرلاناددةبل -1
عل درلأكددتلحددنلسىددتلآخددثللس ة ددةللح ة دد  ىل د دد ىل رةبلددىلحةحددة لدرلددزدرلدراددثدةللدريصددث ىلس

عل شنهددةلتيدةسملحهةحهددةلساد ألددد بلسانادةبلائدسدللرجيثدجىددىلدرتدخج دىلهدذهلدراددثدةلللدهليدةر
ىلرجلددأر ثل شنلد ئدس لاللتلددتخألسددأقلطث قددعللدر  ةنددةل حوروي ددىلرجل قدد لئ حددةلحددنلئقددىل  ىددةفل

 .حجرلدر  ةنةللدريناوس 

قوةحدةللدرادثدةللدريق دت لسةر وسصدىلاناةبلشجهز لسقةب ىل ث  ىلحجرلحسدلو لددألقودةعلحدنل -2
ل دد دريقلدثحللدريثدددزقللدرثقدةب  ألحيددألدرىهدةةلهتدلي نلحددنلاجدثدبلسقةسدىلنو  ددىلعلرلسدلركد عل

 درلوص ىلدأل ررل.

درلوصدد ىلل دد شنلتجددزرلدر وسصددىلدراددثدةللدريق ددت لبهددةلسددائسدجلتقث ددثلدرىهددىلدرثقةب ددىلدريقلثلددىل -3
حدددنلآردددةسللدريدددةر سيدددةليف دددتلخجدددولتقث ثهدددةلدرينادددوسلئ س دددةلعللدريدددةر (ل دددينلتقث ثهدددةل1سقدددمل)

 ائدس لدألس ةحل.حيةس ةلل
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لرجل قدددددد لحددددددنلخجددددددولحجددددددرلدراددددددثدةللدرك  ددددددث ل دريثدجىددددددىلدرلددددددتق  لل دددددد شنلي ددددددونلدرلثد ددددددزل -4
ألنهددةلدألكلدددثلحددد الل ئدس لدألس دددةحلشكلدددثلحدددنللعتقةس ثهددةلدريةر دددىلحدددنلحيةس دددةللائدس لدألس دددةحل

 دراثدةللدرصغ ث ل.

ي دونلحىدتفلدرثد ىدىلردتيهةللدرل درلتق  ل دريثدجىىلحجرلدراثدةللل  درلثد زلشيرةلشنلي ونل -5
 .ديةلب نالنلةئجلدرتسد ىلح الل ئدس لدألس ةحللشكلثحنضف لألنهةل

 :  مقترحات ألبحاث تالية

لصدثلل د ئسد ةللشخدث ل درلدر   دىلدريصدث ىلتهدترلرجلو دةلل جوئليوصرلدر ةلثلسرث س  -1
حيةس دددةللائدس لدألس دددةحل دددرلدرادددثدةللدريق دددت ل دددرللئسد دددىلدري دددتئدلل درىودحدددألدريدددؤرث ل دددر ل

شكلدددثلدري دددتئدللتدددأر ثدلحجدددرل دددجو لد ئدس لد نلهدددةة ل دددرللال لكادددةرلعدر وسصدددىلدريصدددث ىل
 حىةفلائدس لدألس ةح.

كيدةليوصدرلدر ةلدثلسداجثدبلئسد دةللحقةسنددىلرجىودحدأل دري دتئدللدريدؤرث لدريوجدوئ ل درلدر   ددىل -2
ئسد ددىلش دد ةالعلذدللخصددةئصلحلاددةبهىللعلحددةلشخددث لدريصددث ىل تجددملدريوجددوئ ل ددرلبجددتدنل

 .لدالخلالرل دقلثدحلطثولتفةئ لدرسجو لد نلهةة لر ئدس 
ل
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 عــــالمراج
 ة:ـــع العربيــالمراجأوال : 

ت ج دددددأل تق ددددد ملحيةس دددددةللد ئدس ل ددددد لد دددددلغالفلدريث ندددددىلدريلةلدددددىللع(2006دريدددددوحن علح يدددددتل) -
ـــــورا  عل ل حددددد لدريسدددددلليث نلرهدددددةسةريىدددددةي ثلدري ة ددددد  ىل ئدس لدألس دددددةحل حدددددت  أطروحـــــة دكت

 .علدألسئنلعلجةحىىلحيةنلدرىث  ىغير منشورة
 العربيـة المجلـة ع(1)4عل"لدألسئن  د  دردتخأ تيه دت  دجو  "(ع2001 (  سدر حيدث جهيدةن ع -

 .104– 142حيةنلعلع للمحاسبة
حقترل س ث عل"دريةر ى سةألةحةل درلن ؤ    درتدخج  درلتق   ئ س "ع(2011) حالر ليتدنعلحو ر -

علجةحىدىلدرزسقدةبلاألعمـا  علـ  منممـات العالمية المالية األزمة تداعيات : درسةسةلرجيؤتيث
لعلدألسئنل.

 دردتدس درلىدةساع دري دةئ،ع دريفدةل مع عالشـركات حوكمـة ،(2005)لدرىدةف ح دت طدةسولعلليدةئ -
 .    د   نتس ىلدرىةح  ىع

لئحةردىلب جدىعلش.لح تلدردثلينىلئ.لدعلتثجياري اإلدل ـالتموي(عل1993)ليوج نلعبثجةرلع ثئل  لونع -
 .علدرث ة ح تلدرفلةحلدرس تلدرنىيةنرعلئدسلدريث  لرجناث

در تيثللدرىث  دري ل للعمدخل تحليل  معاصر :اإلدارة المالية  ع(1997)حن ثلابثدل ملعلهنتق -
 .  نتس ىد عل

  د  دردتخأتيه دتل ح دتئدل رد ى  دخل ةس ده ئسد دى "عل(1998)لعلحجدرلح يدتللسدنهو دتق -
علدرلدةن  درىدتئ  درلالردونع درلدةحن علدريىجدتالعامـة اإلدارة ، "دركو ل دى دريسدةهيى درادثدةل

 .413-373درث ة عل
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