
 

 

 

 ممخص البحث

 طبيعة  رأثة واختبةرر دراسة  البحث استهدف          
 والتةةةةةة  لمشةةةةةةركر   التشةةةةةة يمي  والخصةةةةةةر ص الممكيةةةةةة 
 المةرل  الرفة  ودرجة  الشةرك  حجة  من كل ف  تمثم 

 األصةول  عمة  العر ةد ومعةدل االختيةرر  واالسةتحار 
 بةةةرلاوا   المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  عمةةة  جهةةة  مةةةن

 تةة  ذلةة  تحق ىى  سىىب   وفىى . أخةةر  جهةة  مةةن المرليةة 
 األثةةةر ذلةةة  ررنةةة ما خةةة ل مةةةن تطبيايةةة  دراسةةة  إجةةةرا 
 غيةةر والشةةركر  العر ميةة  الشةةركر  مةةن عينتةةين عمةة 

 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي 
 معنةةو  غيةةر اخةةت   وجةةود إلةة  خمصىى   وقىىد      
 بةةةين المرليةةة  بةةةرلاوا   المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  فةةة 

 وكىىى ل  العر ميةةة   غيةةةر والشةةةركر  العر ميةةة  الشةةةركر 
 عمةةةةةة  لعر ةةةةةدا معةةةةةدل وزيةةةةةردة الشةةةةةرك  حجةةةةة  صةةةةة ر

 برلشةةةركر  ماررنةةة  العر ميةةة  غيةةةر برلشةةةركر  األصةةةول
 بةةةةةةين معنةةةةةةو  اخةةةةةةت   وجةةةةةةود عةةةةةةد  مةةةةةة  العر ميةةةةةة  

 برلخصةةةةةةةةر ص يتعمةةةةةةةة  فيمةةةةةةةةر الشةةةةةةةةركر  مجمةةةةةةةةوعت 
 إلة  توصىم   وأخ ىاا. الدراسة  محةل األخةر  التش يمي 
 األصةول عم  العر د لمعدل اإليجرب  التأثير اخت  
 فةةة  المرليةة  وا  بةةرلا المحرسةةةب  الةةتح ظ مسةةتو  عمةة 

 ذلةة  العر ميةة   غيةةر برلشةةركر  عنةة  العر ميةة  الشةةركر 
 التشةة يمي  الخصةةر ص كرفةة  تةةأثير اخةةت   عةةد  مةة 

 الشةركر  فة  المحرسب  التح ظ مستو  عم  األخر 
 .العر مي  غير برلشركر  ماررن  العر مي  

 الشةركر  المحرسةب   الةتح ظ :االفتت ح ى  الكممى ت
 الخصةةةةةةةةر ص العر ميةةةةةةةة   رغيةةةةةةةة الشةةةةةةةةركر  العر ميةةةةةةةة  
 .التش يمي 
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 الخص ئص التشغ م   لمشاك ت    الممك   وأثا طب ع  
 م ل   ىىالقوائم ىىتوى التحفظ المح سب  ب لىى  مسىعم   
   ىىىاك ت الع ئم ىىى  الشىىىعم   ا ىى  مقىىىىدااس  تطب ق    
 غ ا الع ئم   المق دة ب لبواص  المصا    و      
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Abstract 
 

 

This research aims to study and 

test the effect of ownership nature and 

operational Characteristics of firms that 

includes Firm Size, Leverage, Nondi-

scretionary Accruals and the Rate of  R-

eturn on the Assets on the hand, on the 

level of the accounting conservatism on 

the other hand. In order to achieve this 

aim we depended on conducting Com-

parative empirical study on a sample of 

listesd family firms with Egyptian stock 

exchange and other sample of non fa-

mily firms listed of the Egyptian stock 

exchange.  

The study concluded to there is 

not significant difference in the level of 

conservatism between family firms and 

non family firms. The study also found 

that firm size of family firms was 

smaller than firm size of non family 

firms, the Rate of Return on Assets of 

family firms was larger than non family 

firms and other operational character-

ristics had no difference in both family 

firms and non family firms. As well as 

the Rate of Return on assets positively 

affect on the level of conservatism of f-

amily firms differ from non family 

firms, and the effect of other char-

acteristics did not differ in both family 

firms and non family firms 

Key words Accounting Conservatism, 

Family Firms, Non family firms, Ope-

rational Characteristics. 
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  :المقدم  -1
الشركر  فة  تدنية  ماةدار  من العد د تعتمد

الخطةةةر الُمحتمةةةل النةةةرج  عةةةن معمومرتهةةةر المحرسةةةبي  
 "  تطب ىىىى  معتقىىىىد الىىىىتحفظ المح سىىىىب عمةةةة  

Accounting Conservatism)    ( (Li et 
al., 2015)   طريةةة  اعتةةةرا  الشةةةرك   و لىىى  عىىى

قعةة  وتأجيةةل االعتةةرا  بةةأ  بمختمةة  خسةةر رلر المتو 
 ;Basu, 1997) أربةةرم متوقعةة  لحةةين تحااهةةر

watts, 2003) .  وبتحم ىىىىى  الشىىىىىاك ت فىىىىى  ب ئىىىىى
اتضةةةج وجةةةود عةةةدة دوافةةة  تزيةةةد مةةةن توجةةة  األعمىىى   

الشركر  نحو تبن  السيرسر  المحرسبي  المتح ظ   
دوافةة  تعرقديةة  مرتبطةة   والتىى   مكىى  تصىى  فه   لىى  

مةة   مةةن جهةة   أو الع قةة  برلع قةة  بةةين اإلدارة وال
بين الم   والدا نين من جه  أخةر   ودوافة  خطةر 

النرج  عن زيردة درجة   Litigation Riskالتارض  
عةةةةةد  تمرثةةةةةل المعمومةةةةةر   ودوافةةةةة  تحمةةةةةل الشةةةةةرك  
تكةةرلي  إضةةرفي  سةةوا  أكرنةة  نرتجةة  عةةن كبةةر حجةة  
الشةةرك  ووضةةعهر التنظيمةة   أو نرتجةة  عةةن العةةة   

؛ Watts, 2003a؛ Heijden, 2011الضةريب   
 (.  3112الجررح   

 بعةةةض الدراسةةةر  األجنبيةةة  كمىىى  أشىىى ات
(Pothof,  2011; Moeinaddin et al., 

2012; Behrghani and Pajoohi, 2013; 

Kaviani et al., 2013; Broekhof, 2013; 

Mohammadi et al., 2014; Geimechi 

and Khodabakhshi, 2015)   وأ ىده  فى   لى
؛ سةةةةةعد 3111ربةةةةةر  العربيةةةةة   كسةةةةةر   بعةةةةةض الكت
( إلةةةةةة  اخةةةةةةت   3112؛ مميجةةةةةة   3112الةةةةةةدين  

الخصةةةر ص التشةةة يمي  لمشةةةركر  والتةةة  منهةةةر؛ حجةةة  
الشةةةةرك   درجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل   معةةةةدل العر ةةةةد عمةةةة  
األصةةةةةول  واالسةةةةةتحار  االختيةةةةةةرر  عمةةةةة  مسةةةةةةتو  
الةةةتح ظ المحرسةةةب  بةةةرلاوا   المرليةةة . ذلةةة  برإلضةةةرف  

؛ , ,and Dadalt؛ 3113  ممحة  إلت ةر  كةل مةن 

Jiraporn Pothof, 2011  2009؛ al. et 

Ding 2011; Machek et al., 2013 Bo-

uzgarrou; and Navatte, 2013; Achl-

eitner et al.,2014; Li et al., 2015; Chi 

et  al., 2015)  عم  اخت   تأثير تم  الخصر ص
عمةةة  مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  بةةةرخت   طبيعةةة  

ك  سوا  أكرن  إحد  الشةركر  العر مية  ماررنة  الشر 
 بكونهر إحد  الشركر  غير العر مي . 

ونمةو عةدد الشةركر  العر مية   وا  ا سمم   بوجىود     
المايةةةةةدة برلبورصةةةةة  المصةةةةةري  مةةةةةن جهةةةةة   وأنةةةةة  مةةةةةن 
المؤكةةةد  أن كثيةةةر مةةةن خصر صةةةهر التشةةة يمي  تختمةةة  
برلضةةةرورة عةةةن نظيرتهةةةر فةةة  الشةةةركر  غيةةةر العر ميةةة  

اخةةةت    فإ  ىىى   توقىىى مايةةةدة برلبورصةةة  المصةةةري   ال
الع قةةةةةة  بةةةةةةين لةةةةةةذل الخصةةةةةةر ص ومسةةةةةةتو  الةةةةةةتح ظ 

لةةذا التوقةة   و صىىب المحرسةةب  فةة  نةةوع  الشةةركر   
وهىى ا مىى  سىى ح و  البحىىث لمبحةة .  السىىلا  الائ سىى 

 اإلج ب  عم ه  ظا ً  وعمم ً .
 :مشكم  البحث -2

المحرسةةب   الةةتح ظ مسةتو  الخىىت ف  ت جى 
 طبيعة  ممكية  الشةرك   سةوا  أكرنة  شةرك برخت   

 Pothof, 2011)ر مي ةةةةةةةةةةةةةةةةع غيةةةةةةةةةةةةةةر أو ر مي ةةةةةةةةةةةةةةةةع

Bouzgarrou; and Navatte, 2013)   وكةذل 
اخةةت   تَةةأثر مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  بةةرخت   
الخصر ص التش يمي  المميزة لمشرك   والتة  تختمة  

 .ل  األخر  تبعًر الخت   طبيع  ممكي  الشرك 
 ,Jiraporn and Dadalt؛ 3113ممح    

Machek et al2013 et., Ding et al.,2011 

 Pothof, 20112009 Achleitner et al.؛;, 

2014; Chi et al., 2015; Li et al., 2015)  
 :الت ل   األسئم  ف  البحث مشكم  ص  غ   مك 
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 بةةةرلاوا   المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  يختمةةة  لةةةل -
 الةةةةتح ظ تو مسةةة عةةةن العر ميةةةة  لمشةةةركر  المرليةةة 

 العر مي   غير لمشركر  المرلي  برلاوا   المحرسب 
 الممكي ؟ طبيع  اخت   من انط قرً 

المتمثمةة  فةة    التشةة يمي  الخصةةر ص تختمةة  لةةل -
حجةة  الشةةرك   درجةة  الرفةة  المةةرل   معةةدل العر ةةد 
 عم  األصول  واالستحار  االختيرر ( لمشركر 

 العر مي ؟ غير الشركر  عن العر مي 
 الشةركر  لنةوع  التشة يمي  الخصةر ص ؤثرت لل -

 يختمةةة  ولةةةل المحرسةةةب ؟ الةةةتح ظ مسةةةتو  عمةةة 
 فةةةةة  عنةةةةة  العر ميةةةةة  الشةةةةةركر  فةةةةة  التةةةةةأثير لةةةةةذا

 مةةةةن عينةةةة  فةةةة  وذلةةةة  العر ميةةةة   غيةةةةر الشةةةةركر 
 المصري ؟ برلبورص  المايدة بنوعيهر  الشركر  

 :فاوض البحث -3
  نظريةةرً  الترليةة  البحةة  فةةروض إشةةتار  تةة 
 :عمميرً  واختبررلر

 بةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةب  الةةةةةتح ظ مسةةةةةتو  يختمةةةةة  :1ف
 برلبورصةةةةة  المايةةةةةدة العر ميةةةةة  لمشةةةةةركر  المرليةةةةة 
 بةرلاوا   المحرسب  التح ظ مستو  عن المصري 
 برلبورصة  المايةدة العر مية  غير لمشركر  المرلي 

 . المصري 
 لمشةةةةةةةةركر  التشةةةةةةة يمي  الخصةةةةةةةر ص تختمةةةةةةة  :2ف

 عةةةةةةةن ي المصةةةةةةةر  برلبورصةةةةةةة  المايةةةةةةةدة العر ميةةةةةةة 
 العر ميةةةة  غيةةةر لمشةةةةركر  التشةةة يمي  الخصةةةر ص

 . المصري  برلبورص  المايدة
 
 
 
 
 

وسوف  تم تقس م هى ا الفىاض ألابعى  فىاوض     
 فاع   كم   م :

 المايةةةةدة العر ميةةةة  الشةةةةركر  حجةةةة  يختمةةةة : أ/ 3   
 غيةر الشةركر  حج  عن المصري  برلبورص 
 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي 

 لمشةةةةةركر  المةةةةةرل  الرفةةةةة  درجةةةةة  تختمةةةةة :  / 3  
 درجةة  عةةن المصةةري  برلبورصةة  المايةةدة العر ميةة 
 المايةةةةدة العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  المةةةرل  الرفةةة 

 .المصري  برلبورص 
 األصةةةةةول عمةةةةة  العر ةةةةةد معةةةةةدل يختمةةةةة : جةةةةةة/ 3  

 المصةةةري  برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  لمشةةةركر 
 غيةر لمشةركر  األصةول عم  العر د معدل عن
 .المصري  برلبورص  المايدة  مي العر

 لمشةةةةةركر  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار  يختمةةةة : د/ 3  
 عةةةةةن المصةةةةةري  برلبورصةةةةة  المايةةةةةدة العر ميةةةةة 

 العر مية  غيةر لمشةركر  االختيرر  االستحار 
 .المصري  برلبورص  المايدة

يختمةةةةة  تةةةةةأثير الخصةةةةةر ص التشةةةةة يمي  عمةةةةة  : 3ف
مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  بةةةرلاوا   المرليةةة  

شةةةةةةةةةركر  العر ميةةةةةةةةة  المايةةةةةةةةةدة برلبورصةةةةةةةةة  لم
المصةةةةةري  عنةةةةة  برلشةةةةةركر  غيةةةةةر العر ميةةةةة  

 المايدة برلبورص  المصري . 
وسوف  تم تقس م ه ا الفاض ألابع  فاوض فاع   

 كم   م :
 مسةةةةتو  عمةةةة  الشةةةةرك  حجةةةة  تةةةةأثير يختمةةةة : أ/2 

 الشةركر  فة  المرلية  برلاوا   المحرسب  التح ظ
 فةةة  عنةةة  مصةةةري ال برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة 

 برلبورصةةةةةة  المايةةةةةةدة العر ميةةةةةة  غيةةةةةةر الشةةةةةةركر 
 .المصري 
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 عمةةةةة  المةةةةةرل  الرفةةةةة  درجةةةةة  تةةةةةأثير يختمةةةةة :  /2 
 المرليةةةةةةة  بةةةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةةةب  الةةةةةةةتح ظ مسةةةةةةةتو 
 عن  المصري  برلبورص  المايدة العر مي  لمشركر 

 برلبورصةةةة  المايةةةةدة العر ميةةةة  غيةةةةر الشةةةةركر  فةةةة 
 .المصري 

 األصةةول عمةة  العر ةةد عةةدلم تةةأثير يختمةة : ج/2  
 بةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةب  الةةةةةتح ظ مسةةةةةتو  عمةةةةة 
 برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  لمشةةةركر  المرليةةة 

 العر ميةةة  غيةةةر الشةةةركر  فةةة  عنةةة  المصةةةري 
 .المصري  برلبورص  المايدة

 عمةةة  االختيةةةرر  االسةةةتحار  تةةةأثير يختمةةة : د /2 
 المرليةةةةةة  بةةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةةب  الةةةةةةتح ظ مسةةةةةةتو 
 المصةةةري  برلبورصةةة  المايةةةدة ميةةة العر  لمشةةةركر 

 المايةةةةةةدة العر ميةةةةةة  غيةةةةةةر الشةةةةةةركر  فةةةةةة  عنةةةةةة 
 .المصري  برلبورص 

 :هدف البحث -4
 أثةةةر واختبةةةرر دراسةةة  الةةة  البحةةة  لةةةذا يهةةةد 

 التشةةةةةةةةةةةةةةةةة يمي  والخصةةةةةةةةةةةةةةةةةر ص الممكيةةةةةةةةةةةةةةةةة  طبيعةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الرفةةة  درجةةة  الشةةةرك   حجةةة  فةةة ؛ المتمثمةةة  لمشةةةركر 
(  ر االختير واالستحار  األصول  عم  العر د المرل  
 العر ميةةة  برلشةةةركر  المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  عمةةة 

 .برلبورص  المايدة العر مي   غير برلشركر  وماررنت 
 :أهم   ودواف  البحث -5

 يتنةرول لكونة  أك د م   أهم   البح  يكتس 
 خرصة  ولرمة   وحديثة  قديمة  محرسةبي  بحثية  قضةي 
 مةن الاضةي  لةذل تنرولة  التة  الدراسر  ندرة ظل ف 

ولةة  قضةةي  بحثيةة  . مصةةر فةة  ماةةررن مةةدخل خةة ل
القةة  إلتمرمةةًر مةةن الدراسةةر  األكرديميةة  األجنبيةة  لةة  
يجرريهةر البحةة  المحرسةةب  فة  مصةةر برلاةةدر الكةةرف . 

مةةن خةة ل ل ةة   أهم تىىه العمم ىى كمةةر يسةةتمد البحةة  

إنتبرل أصحر  المصرلج  خرص  لي ة  الرقربة  المرلية  
بةةةةين  والمسةةةةتثمرين برألسةةةةه   نحةةةةو مةةةةد  االخةةةةت  

طبيعةة  الممكيةة  والخصةةر ص التشةة يمي   المتمثمةة  فةة ؛ 
حجةةةة  الشةةةةرك    درجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل   العر ةةةةد عمةةةة  
األصول  واالسةتحار  االختيةرر ( لكةل مةن الشةركر  
العر ميةةةة  والشةةةةركر  غيةةةةر العر ميةةةة . وتحديةةةةد إلةةةة  أ  
مةةد  تةةؤثر لةةذل الخصةةر ص عمةة  تطبيةة  السيرسةةر  

 المحرسبي  المتح ظ . 
 لةةةةةذا إعةةةةةداد ورا  الائ سىىىىى  داف الىىىىى ويتمثةةةةةل

تضةةةةيي  فجةةةةةوة البحةةةة  األكةةةةةرديم  فةةةةة   فةةةةة  البحةةةة 
مصةر  وفاةةر لهةةذا المةةدخل  وأيضةر إيجةةرد دليةةل عممةة  
فةةةة  بي ةةةة  األعمةةةةرل المصةةةةري   عمةةةة  مةةةةد  اخةةةةت   
مسةةةةتو  الةةةةتح ظ المحرسةةةةب  بةةةةين الشةةةةركر  العر ميةةةة  
والشركر  غيةر العر مية   ومةد  اخةت   الخصةر ص 

الشةةةةركر   ومةةةةد  تةةةةأثير تمةةةة   التشةةةة يمي  بةةةةين نةةةةوع 
الخصةةر ص عمةة  مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  فةة  كةةل 

 منهمر. 
 :حدود البحث  - 6

 وبعةةةض الممكيةةة  طبيعةةة  عمىىى  البحىىىث  اكىىى 
 الةةةةتح ظ مسةةةتو  عمةةة  المةةةؤثرة التشةةة يمي  الخصةةةر ص
 حجةةةةةة  فةةةةةة ؛ والمتمثمةةةةةة   المرليةةةةةة  بةةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةةب 
 العر ةةدو  االختيةةرر   االسةةتحار  المةةرل   الرفةة  الشةةرك  

 أ  البحة   ط   ع   خاج وب لت ل   (األصول عم 
 يركةةةز كمةةةر. ذلةةة  بخةةة   أخةةةر  تشةةة يمي  خصةةةر ص

 كمت يةر والمراجعة  المحرسةب  منشةأة حجة  عم  البح 
 األخةر  الرقربية  المت يةرا  عنة  يخرج وبرلترل  رقرب  

 ،(الممكيةةةة  وليكةةةةل الصةةةةنرع   الشةةةةرك   عمةةةةر مثةةةةل؛ 
 مشةةةروط  لمتعمةةةي  لبحةةة ا نتةةةر   ق بم ىىى  فىىىإ  وأخ ىىىااً 
 .المستخدم  البح  ومنهجي  العين  تحديد بضوابط
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 :خط  البحث -7
 ضةةةةو  وفةةةة  أللدافةةةة   وتحاياةةةةرً  البحةةةة  مشةةةةكم  مةةةةن انط قةةةةرً 
 :الترل  النحو عم  استكمرل  يت  سو  حدودل 
 .والمارييس الم هو  -المحرسب  التح ظ -7/1
 منظةةور مةةن لمشةةركر  التشةة يمي  الخصةةر ص -7/3

 .سب محر
 منظةةةور مةةةن العر ميةةة  وغيةةةر العر ميةةة  الشةةركر  -7/2

 .محرسب 
 الممكيةةةةةةةةةةة  طبيعةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةين الع قةةةةةةةةةةة  تحميةةةةةةةةةةةل -7/2

 جهةةةةةةة  مةةةةةةةن لمشةةةةةةةركر  التشةةةةةةة يمي  والخصةةةةةةةر ص
 أخةةةةر   جهةةةة  مةةةةن المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ ومسةةةةتو 
شتار   .البح  فروض وا 

 .البح  منهجي  -7/5
 البحةةةةةةةةة  ومجةةةةةةةةةرال  والتوصةةةةةةةةةير  النتةةةةةةةةةر   -7/6

 .الماترح 
 والمقى     المفهىوم -المح سب  التحفظ -7/1

 :والدواف 
 الةةتح ظ لم هةةو  تحمةةي ً  ال رعيةة  لةةذل تتنةةرول

 :الترل  النحو عم  ودوافع  مارييس  وأل  المحرسب 
 :المح سب  التحفظ مفهوم -1/1/ 7

 ,Basu, 1997; Watts)  ختمىف الىبعض

2003; Chen et al., 2009; Li et al., 2015) 
حةد لم هةو  الةتح ظ المحرسةب   تعري  مو  حو  وجود

 ,Basu, 1997; Watts) ح ىىث أشىى ا كىى  مىى 
إلة  أنةة  يعبةةر عةةن األخةذ فةة  االعتبةةرر كرفةة   (2003

الخسةةةةر ر المتوقعةةةة  مسةةةةتابً  ماربةةةةل عةةةةد  األخةةةةذ فةةةة  
 راشةد   ف  ح   أوضى االعتبرر أل  أربرم متوقع . 

مةةةةدخ   أو توجهةةةةر يجةةةة    مك   ىىىى  اعتبىىىى ا ( 3111
برعةةة   عنةةةد إعةةةداد الاةةةوا   المرليةةة  عمةةة  المحرسةةةبين إت

لةةةةيعكس أثةةةةةر حرلةةةةة  عةةةةةد  التأكةةةةةد الم زمةةةةة   لمزاولةةةةة  
الشةةةةةةةةرك  لنشةةةةةةةةرطهر اإلقتصةةةةةةةةرد   عمةةةةةةةة  المحتةةةةةةةةو  

تعظةي   وهىو مى   ى جم ع ىهاإلع م  لماةوا   المرلية   
قةةةةي  االلتزامةةةةر  والمصةةةةروفر  وتدنيةةةة  قةةةةي  األصةةةةول 

وب لتىىى ل   مكىىى  التعب ىىىىا عىىى  الىىىىتحفظ واإليةةةرادا . 
بماةةةةدار االنخ ةةةةرض فةةةة  الايمةةةة  الدفتريةةةة   ب المح سىىىى

 (Chen  لصرف  أصول الشرك  عن قيمتهر السوقي 

et al.,2009  ،؛ 1020؛  عبذ انًهكHamdan et 

al., 2011).  
 Beaver)أشرر البعض وف   ف  الس   ، 

and Ryan, 2005; El Allali, 2010; Ismail 

and Elbolok, 2011; Salehi et al., 2012)  ؛
كثىىىىاة مةةةةن   لىىىى  أ ىىىىه عمىىىى  الىىىىاغم( 3113   سةةةة م

أكثاهىىىى  مةةةةن   ال أ ىىىىهالةةةةتح ظ المحرسةةةةب   تصىىىى  ف ت
الىتحفظ المح سىب   وهمى  تاسيم  إل  نوعين  ش وع ً 

الةةذ   Conditional Conservatism المشىىاوط
يت  ممررست  من خ ل اإلعتةرا  برلخسةر ر المحتممة  

والىىىىىىتحفظ وتأجيةةةةةةل اإلعتةةةةةةرا  برألربةةةةةةرم المحتممةةةةةة   
 Unconditional سىىىىىىىب  غ ىىىىىىىىا المشىىىىىىىاوطالمح 

conservatism  الةةةةةةذ  يعتمةةةةةةد عمةةةةةة  رغبةةةةةة  وقةةةةةةدرة
اإلدارة فةةةةةة  االختيةةةةةةرر بةةةةةةين السيرسةةةةةةر  المحرسةةةةةةبي   
نتاةةةةةر  الطةةةةةر  والسيرسةةةةةر  المحرسةةةةةبي  المتح ظةةةةة    وا 
لتجنةة  تضةةخي  قةةي  األصةةول والةةدخل  أو تدنيةة  قةةي  
اإللتزامر  والمصروفر   ولو مةر يعةزز ويةدع  جةودة 

 المرلي .التاررير 
الة  اخةت   الدراسةر   و خمص ممى  سىب ،

السةةةةةربا  فةةةةة  االت ةةةةةر  عمةةةةة  تعريةةةةة  محةةةةةدد لمةةةةةتح ظ 
المحرسب   إال انهر تت   ف  مجممهر عم  أن التح ظ 

يشةةير لعةةد  المبرل ةة   Convenionالمحرسةةب  معتاةةد 
فةة  األرقةةر  الةةواردة بةةرلاوا   المرليةة   خرصةة  فةة  ظةةل 

وم الىىىتحفظ و حىىى   تب ىىى  مفهىىىظةةةرو  عةةةد  التأكةةةد. 
ماةةدار االنخ ةةرض فةة  الايمةة  المح سىىب  عمىى  أ ىىه، 

 الدفتري  لصرف  أصول الشرك  عن قيمتهر السوقي . 
 :المح سب  التحفظ مق     -1/2/ 7
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المسةةةةةتخدم  مةةةةةن قبةةةةةل  تعىىىىىددت المقىىىىى    
الدراسةةةةةةةر  السةةةةةةةربا  فةةةةةةة  قيةةةةةةةرس مسةةةةةةةتو  الةةةةةةةةتح ظ 

الدراسةةةةةةةةةر  التطبيايةةةةةةةةة   كمىىىىىىىىى  اكىىىىىىىىى تالمحرسةةةةةةةةةب   
Empirical    أجريةةةة  عمةةةة  الاةةةةوا   المرليةةةة  التةةةة

 عىاض لكى  م هى  عمى  المنشورة عم  سةت  ماةرييس  
  ال حو الت ل :

مق ىىىىى   الق مىىىىى  السىىىىىوق   الىىىىى  الق مىىىىى   - أ
 (:M T Bالدفتا   لحقو  الممك   )

 -The Market- to مق ى   تعىود جى وا

Book Value   إلةةةة  نمةةةةوذج التاةةةةوي  اعتمةةةةردًا عمةةةة
 Feltham and)الذ  قدم   RIVMالدخل المتبا  

Ohlson, 1995)  الةبعض  وقىد اعتمىدCallen 

and Segal, 2005)  ؛ سةعد الةدين  3111 ؛ ساشذ
 ,Geimechi and Khodabakhshi ؛3112

 مىىىو ج فةةة  قيرسةةة  لمةةةتح ظ المحرسةةةب  عمةةة   (2015
(MTB)  :  م  خ   المع دل  الت ل 

MTB  1)     =               الايم  السوقي  لحاو  الممكي
كي المم الايم  الدفتري  لحاو  

 

تكةةةون نسةةةب  الايمةةة   ووفقىىى  لىىى ل  المق ىىى  
السةةةوقي  لحاةةةو  الممكيةةة  إلةةة  الايمةةة  الدفتريةةة  لحاةةةو  
الممكي  مسروي  لمواحد الصحيج ف  ظل عةد  الةتح ظ 
المحرسب   بينمر تزيد تم  النسب  عن الواحد فة  ظةل 

 Hamdan et؛ 3111الةتح ظ المحرسةب  محمد  
al., 20113112يج   ؛ مم  .) 

اتضج من تتب  الدراسةر   وف   ف  الس   
 ,Beaver and Ryan)السةربا  ذا  الصةم  قيةر  

عمةة  ذلةة  النمةةوذج   بإدخى   أحىىد التعىىد  ت (2000
االعتمرد عم  نسب  الايمة  الدفترية  لحاةو   م  خ  

                                                             
 انًككككال سأس أسكككٓى عكككذد=  انًهكٛكككت نغقكككٕ  انسكككٕ ٛت انقًٛكككت اسحقككك ((2

انسكعش انسكٕ ٗ نهسكٓى   X نهشكشكت انقائًكت ٔانًكذوٕ  انًصذس

عٛذ ٚعبش انسعش انسكٕ ٗ نهسكٓى عكٍ سكعش اال فكال وكٗ حكاسٚ  

 َشش انقٕائى انًانٛت نهششكت يشوقا بٓا حقشٚش يشا ب انغساباث. 

الممكيةةةة  إلةةةة  الايمةةةة  السةةةةوقي  لحاةةةةو  الممكيةةةة  أو مةةةةر 
لمحرسةةب  بةةدال مةةن كمايةةرس لمةةتح ظ ا (BTM)يعةةر  
إلةةةةةةةة   (BTM)وتقسىىىىىىىى م  سىىىىىىىىب    (MTB)نسةةةةةةةةب  

وع صىىىىا   Bias ع صىىىىا التح ىىىى عنصةةةةرين ولمةةةةر؛ 
 BTM)العتبرر نسةب    ل  ب إلض ف    Lag التأخ ا

مت يرًا تربعًر ف  نموذج االنحدار كدال  ف  سمسم  من 
    :ك لت ل العوا د المؤجم  لمسه  لمدة س  سنوا   

BTMit=αt+αi+∑                  
    

 ح ث:
BTMit  نسةةةب  الايمةةة  الدفتريةةةة  لحاةةةو  الممكيةةة  إلةةةة :

فةةة  نهريةةة   iالايمةةة  السةةةوقي  لحاةةةو  الممكيةةة  لمشةةةرك  
 .tالسن  

tα  يعبةةةر عةةةن أثةةةر الةةةزمن عمةةة  التحركةةةر  السةةةوقي :
ويكون ثربتًر لكل الشركر  ف  أ  سن     BTMلنسب  

 ويت ير من سن  ألخر .
iαب  : عنصةةةةةةر التحيةةةةةةز فةةةةةة  نسةةةةةةBTM   لمشةةةةةةركj  

 ويكون ثربتر لكل شرك .
ROEt-j  العر ةةةد عمةةة  حاةةةو  الممكيةةة  لكةةةل سةةةن  مةةةن السةةةنوا :

 .tالست  السربا  عم  السن  
 (:Basu Modelمق    ب س و )   - ب

ف  قيرس  لمتح ظ المحرسب   (Basu, 1997) اعتمد
مد  استجرب  األربرم   عبا ع عم  نموذج انحدار  
 :كم   م    المحرسبي  لعوا د األسه

Xi = β1 + β2DRi + β3Ri + β4Ri*DRi + ei 
 ح ث: 

Xi  نصةةي  أسةةه  الشةةرك :i  مةةن الةةربج قبةةل البنةةود
غيةةةر العرديةةة  عةةةن السةةةن  المرليةةة   ماسةةةومر عمةةة  

 سعر السه  ف  بداي  ال ترة.
Ri : 9العر ةةةةد عمةةةة  أسةةةةه  الشةةةةرك  عةةةةن ال تةةةةرة مةةةةن 

شةةةهور قبةةةل نهريةةة  السةةةن  المرليةةة  حتةةة  ثةةة   
 نهريتهر.  شهور بعد
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DRi :  مت يةةةةةةر ولمةةةةةة  يسةةةةةةرو  واحةةةةةةد إذا كرنةةةةةةR 
سرلب   ويسرو  ص ر بخ   ذل . حي  تعبر 

R    السةرلب  عةن األخبةرر السةيBad news  
الموجبةةةة  عةةةةن األخبةةةةرر الجيةةةةدة  Rبينمةةةةر تعبةةةةر 

Good news. 
 :(Khan and Watts, 2009) مق     -جى

 ,Basu)إمتةةةدادا لنمةةةوذج   عتبىىىا  لىىى  المق ىىى  

مةةة  إدخةةةرل عةةةدة خصةةةر ص لمشةةةرك  مثةةةل؛   (1997
حجةةة  الشةةةرك   الايمةةة  السةةةوقي  إلةةة  الايمةةة  الدفتريةةة   

 م  خ   ال مو ج الت ل :ودرج  الرف  المرل   
Xi = β1 + β2DRi +Ri (µ1 + µ2Sizei + 
µ3M/Bi + µ4Levi) + DRi (λ1 + λ2Sizei + 
λ3 M/Bi + λ4 Levi)+ (δ1 Sizei +δ2 M/Bi 
+δ3 Levi +δ4 DiSizei+δ5Di M/Bi + δ6 
DiLevi)+ ei       

(  Basuفةةة  نمةةةةوذج   β4 ،β3؛ ح ىىىث  عبىىىا عىىىى  
G_score   الةةذ  يعبةةر عةةن توقيةة  األخبةةرر الجيةةدة
C_score  الذ  يايس الةتح ظ السةنو  لمشةرك   كمةر

يةةت  قيةةرس توقيةة  األخبةةرر السةةي   اإلجمةةرل  بمجمةةوع 
 المؤشرين. 

 : (AACF)مق     -د
 ,Ball and Shicakumar, 2005; Guay)قدم  

 -Asymmetric- Accruals- toيقٛكاس  (2005

Cash- Flow (AACF)   مشةةكم   لمتغمىىب عمىى
عد  وجود المعمومر  المتعماة  بسةعر السةه  فة  ظةل 

الةةذ  يعيةة   وهىىو األمىىاعةةد  قيةةد الشةةرك  برلبورصةة   
 و عتمىىىىىد  لىىىىى . (Basu, 1997)اسةةةةةتخدا  نمةةةةةوذج 

  :مع دل  اال حداا الت ل  المايرس عم 
ACCit=β0+β1DCFOit+β2CFOit+β3DCFOi

t CFOit+ εit 

 ح ث أ :

ACCit:   االسةةةتحارقر  التشةةة يمي  مارسةةة  عةةةن طريةةة
"Δ   المخةةةةةةةةزونΔ   المةةةةةةةةدينينΔ  بةةةةةةةةرق  األصةةةةةةةةول

االلتزامةةةةةةر  الجرريةةةةةة   Δ –الةةةةةةدا نين  Δ –المتداولةةةةةة  
 االل  ". –األخر  

DCFOit:   مت يةةةةةر ولمةةةةة  يأخةةةةةذ الايمةةةةة  صةةةةة ر إذا
   ويأخةةذ الايمةة  واحةةد إذا كرنةة  CFOit≥0كرنةة  

CFOit<0. 
CFOit التدفار  النادي  لم ترة :t. 

لةةةةو مايةةةةرس  β3فةةةمن معرمةةةةل  ووفقىىىى  لهىىىى ا ال مىىىىو ج
(AACF)   لمةةتح ظ المحرسةةةب   وكممةةر زاد  قيمةةةβ3 

 كممر زاد  درج  التح ظ المحرسب .
 :(NA)مق    االستحق ق ت الس لب   -ه

 سىى  مق  (Givoly and Hayn, 2000) اقتىىاح
يركةةةةز عمةةةة  االسةةةةتحارقر  غيةةةةر التشةةةة يمي   لمىىىىتحفظ

Non- Operating Accruals   كجةز  مةن الايمة
الدفتري  لمشرك   كمر تعبر زيردة االستحارقر  السرلب  

NA    عةةن زيةةردة مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  برلشةةرك
 سوا  أكرن  مايدة برلبورص  أ  ال.

 ك لت ل :
NA= TACC- OPACC 

 أن: ح ث
TACC :صةرف    جمى ل  االسىتحق ق ت عةن يعبر =

 التدفار  النادي  التش يمي . -الدخل بعد االل  
OPACC:  االسىىتحق ق ت التشىىغ م  يعبةةر عةةن =Δ 
بةةرق  األصةةول المتداولةة   Δالمةةدينين   Δالمخةةزون  

– Δ  الةةةةدا نين– Δ   االلتزامةةةةةر  الجرريةةةةة  األخةةةةةر– 
 االل  .

 :(HR)مق    االحت  ط  الساى  -و
 (Penman and Zhang, 2002)  ىاى

أن الةةةةةةةتح ظ المحرسةةةةةةةب  يخمةةةةةةة  احتيرطيةةةةةةةر  سةةةةةةةري  
Hidden Reseatves  قيمةةةةةةة  لةةةةةةةذل  وكممىىىىىىى   ادت
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االحتيرطيةةر  يعنةة  ذلةة  ممررسةةة  الشةةرك  لمزيةةد مةةةن 
و مكىىىىى  تقىىىىىد ا االحت  ط ىىىىى ت الةةةةةتح ظ المحرسةةةةةب . 

 السا   بإحدى طا قت  :
   تعتمةد عمةة  نسةبتين ولمةةر؛ ن اةةر   الطا قى  األولىى

والتجرر /المبيعةةةةةةر   ن اةةةةةةر  االعةةةةةة ن/  االبحةةةةةةر 
 المبيعر .

  تسةم  طرياة   الطا قى  الث   ى C score والتة    
 يت  حسربهر كمر يم :
    

    

     
 

 ح ث:
 ERit:  االحتيرطير  السري  النرتج  عن الةتح ظ

  tفةةةةةةة  تةةةةةةرري  الميزانيةةةةةةة  jالمحرسةةةةةةب  لمشةةةةةةرك  
 ت ل  : ستخدم المع دل  ال ERit لتقد او
 

ERit= INV
res

it + RD
res

it+ ADV
res

it 

 حي :
INVres

it:  ولةةةو قيمةةة  المخةةةزون  احت ىىى ط  المخىىى و
  كمةةةر يظهةةةر فةةة  الم حظةةةر  عمةةة  LIFOبطرياةةة  

 الاوا   المرلي .
RDres

it: مارسًر بن ار  احت  ط  األبح ث والتج اب  
االبحةةةةةر  والتجةةةةةرر  المسةةةةةتن ذة  والتةةةةة  كةةةةةرن يمكةةةةةن 

المعةةةةةةريير المحرسةةةةةةبي  بةةةةةةذل   رسةةةةةةممتهر إذا سةةةةةةمح  
 وتحت ج عمم   الحس ب ه    ل  خطوت   وهم   

رسمم  مصةرو  األبحةر  والتجةرر   الخطوة األول :
مةةن قر مةة  الةةدخل كمةةر لةةو كرنةة  الشةةرك  قةةد اعتبةةر  

 األبحر  والتجرر  كأصل.
استن رذ االبحر  والتجةرر  المرسةمم   الخطوة الث    :

السةةةةةةةر د فةةةةةةة   كرصةةةةةةةل برسةةةةةةةتخدا  معةةةةةةةدل االسةةةةةةةتن رذ
الصةةةنرع . عند ةةةذ فةةةمن قيمةةة  األصةةةل التةةة  سنحصةةةل 

RDresعميهر لألبحر  والتجرر  بعد االستن رذ ل  
it. 

 ADV
res

it:  ويةت  حسةرب  أص  الع مى ت التج ا ى  
RD بةن س طرياة  حسةر 

res
it   وبرلتةرل  فةمن احتيةةرط

ADVاالعةةةةةة ن 
res

it  عبةةةةةةررة عةةةةةةن األصةةةةةةل الماةةةةةةدر
صةول إلية  أوال برسةمم  كةل لمع م  التجرري   ويت  الو 

ن اةةةر  االعةةة ن  ثةةة  اسةةةتن رذلر  ثةةة  يةةةت  اتبةةةرع بةةةرق  
RDresالخطوا  كمر ف  حرل  

it. 

 NORit:   الايمةةةة   صىىىى ف  األصىىىىو  التشىىىىغ م =
االلتزامةةةر  التشةةة يمي    -الدفتريةةة  لألصةةةول التشةةة يمي 

أخةةةذين فةةة  الحسةةةبرن اسةةةتبعرد األصةةةول وااللتزامةةةةر  
 المرلي .

التةةة   إلةةة  تعةةةدد الماةةةرييس و خمىىىص ممىىى  سىىىب       
يمكةةن مةةن خ لهةةر قيةةرس مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب . 

يعتبةةةةةةر أكثةةةةةةر  ( (Basuورغةةةةةة  أن مايةةةةةةرس نمةةةةةةوذج 
النمرذج انتشررًا واستخدامًر من قبل الدراسر  السةربا   
اال أن لةةةةةة  بعةةةةةةض االنتاةةةةةةردا  والمتطمبةةةةةةر  التةةةةةة  ال 

لىىىى ا تةةةةت    والبي ةةةة  المصةةةةري   مثةةةةل ك ةةةةر ة السةةةةو   
مايةةةةرس الايمةةةة  السةةةةوقي  الةةةة  الايمةةةة    فسىىىىوف  تب ىىىى

لايرس التح ظ المحرسةب   لمةر لة  مةن  MTBالدفتري  
 .عدة مزاير  خرص  سهول  االستخدا 

 :المح سب  التحفظ دواف  -1/3/ 7
تت ةةةةةة  بعةةةةةةض الدراسةةةةةةر  األجنبيةةةةةة  السةةةةةةربا  

(Watts, 2003a; Heijden, 2011)   وأيةدلر فة
بعىىى  عمىىى  وجىىىود أا ( 3112ذلةة  دراسةةة   الجةةةررح   

 لمتح ظ  ول : دواف  ائ س 
 Motivationالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداف  التع قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدى  -أ

Contracting ولو الداف  النرج  عةن وجةود  
تعةةررض فةة  المصةةرلج فيمةةر بةةين المةة   واإلدارة 
مةةن جهةة   وفيمةةر بةةين المةة   والةةدا نين مةةن جهةة  

و  بىىى  دوا الىىىتحفظ المح سىىىب  كىىىداف  أخةةةر . 
د تايةةي  مةةن خةة ل تاييةةد حريةة  اإلدارة عنةة تع قىىدى

األصةةول بةةأكبر مةةن قيمتهةةر الحايايةة   والحةةد مةةن 
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تحايةةةةةةة  مصةةةةةةةرلحهر الشخصةةةةةةةي  عمةةةةةةة  حسةةةةةةةر  
مصةةةةةمح  المةةةةة    فضةةةةة  عةةةةةن اعتبةةةةةررل وسةةةةةيم  
لحمرية  مصةةرلج الةةدا نين  مةن خةة ل تن يةةذ بعةةض 
اإلجةةةةةةةةرا ا  والايةةةةةةةةود لتاميةةةةةةةةل المخةةةةةةةةرطر التةةةةةةةة  
يتعرضةةون لهةةر  حيةة  يسةةرل  الةةتح ظ فةة  خ ةةض 

لتايةي  األصةول بأقةل مخرطر ناةص الايمة  نتيجة  
 من قيمتهر الحاياي . 

-Litigation Mot دافىىىىىىىىىىى  التق ضىىىىىىىىىىى  -ب

ivation   ولو الداف  النرت  عةن وجةود خطةر
تعةةةةةةرض مجةةةةةةةرلس اإلدارة ومراقبةةةةةةة  الحسةةةةةةةربر  
لمتارض  لت طية  الخسةر ر النرجمة  عةن ارتكةر  

فةةة  الاةةةوا   المرليةةة .  Fraudالت عةةة   ال ةةةش( 
يةةةؤد  لتدنيةةة  وبةةةرلنظر لمةةةتح ظ المحرسةةةب  فمنةةة  

الاي  الدفتري  لألصول عن قيمتهر الحاياية   بمةر 
  يخ ض من مخرطر التارض .

Motivation -Taxالدددددددذايب ال دددددددزٗ ٔ  -ج

ation،   حيةة  يسةةرعد الةةتح ظ المحرسةةب  عمةة
تخ ةةةةيض الايمةةةة  الحرليةةةة  لمضةةةةرا   الم روضةةةة  
عم  الشرك   مةن خة ل إظهةرر اإليةرادا  بأقةل 

ظهرر المصروفر  بةأكثر  من قيمتهر الحاياي   وا 
 من قيمتهر الحاياي .

  Motivationالىىىىىىىىىىىىىىىىىداف  الت ظ مىىىىىىىىىىىىىىىىى  -د
Regulation  نتيجة  لكةةون الةتح ظ المحرسةةب  

يهةةةةةةةةد  الةةةةةةةة  تدنيةةةةةةةة  الاةةةةةةةةي  الدفتريةةةةةةةة  لألصةةةةةةةةول 
واإليةةرادا   فةةمن ذلةة  يةةؤد  إلةة  توجةة  الشةةركر  
التبةةةةةةرع سيرسةةةةةةر  محرسةةةةةةةبي  متح ظةةةةةة   لتجنةةةةةةة  

 Political Costsالتعةةرض لمتكةةرلي  السيرسةةي  
مثةةةةةل؛ فةةةةةرض ضةةةةةرا   جديةةةةةدة  تخ ةةةةةيض الةةةةةدع  
الحكةةةةوم   وت ييةةةةر تنظةةةةي  األسةةةةعرر النةةةةرج  عةةةةن 
تحايةةة  الشةةةرك  أربرحةةةر مرت عةةة   ماررنةةة  بنظيرتهةةةر 

 من الشركر .

إل  وجود عةدة دوافة  تمعة  دورًا و خمص مم  سب ، 
ر يسةةةةةيًر فةةةةة  إتجةةةةةرل الشةةةةةركر  نحةةةةةو تبنةةةةة  سيرسةةةةةر  

وافةة  تعرقديةة  محرسةةبي  متح ظةة   والتةة  تناسةة  إلةة ؛ د
متعماةةةةة  بع قةةةةة  اإلدارة بةةةةةرلم   أو ع قةةةةة  المةةةةة   
برلةةدا نين  دوافةة  متعماةة  بمخةةرطر التارضةة  التةة  قةةد 
تتعةةةةرض لهةةةةر الشةةةةرك  نتيجةةةة  المبرل ةةةة  فةةةة  الخسةةةةر ر 
وزيةةةةةةةردة عةةةةةةةد  تمرثةةةةةةةل المعمومةةةةةةةر   دوافةةةةةةة  متعماةةةةةةة  
برلمصةةروفر  التةة  قةةد تتحممهةةر الشةةرك  النرتجةة  عةةةن 

  متعماةةةةة  بحجةةةةة  الشةةةةةرك  العةةةةة ض  الضةةةةةريب   ودوافةةةةة
ووضةةةةعهر التنظيمةةةة  بمةةةةر قةةةةد يحمةةةةل الشةةةةرك  ن سةةةةهر 

 تكرلي  إضرفي . 
 مىىىى  لمشىىىىاك ت التشىىىىغ م   الخصىىىى ئص -7/2

 :مح سب  م ظوا
الخصىىىىى ئص التشىىىىىغ م    توجةةةةةد العديةةةةةد مةةةةةن

المختم ةة   األطىىااف قىىااااتعمةة   تىىلثا لمشةةركر  التةة 
كةةةمدارة الشةةةرك  والعةةةرممين  أو  أطىىىااف داخم ىىى سةةةوا  
كرلمسةةةتثمرين الحةةةرليين والمحتممةةةين  خ اج ىىى  أطىىىااف

فةة   وتىى عك  تمىى  الخصىى ئصوالةةدا نون والحكومةة . 
المحتو  المعمومةرت  لماةوا   المرلية   وعمة  الةرغ  مةن 
تعدد الخصر ص التش يمي  لمشركر  إال أن الدراسر  
السربا  تكرد تجم  عم  أن ألمهر لو؛ حج  الشرك   

الختيةرر   والربحية   درج  الرف  المرل   االسةتحار  ا
خرصةةةةة  العر ةةةةةد عمةةةةة  األصةةةةةول. ولةةةةة  الخصةةةةةر ص 

والتىى  األكثةر جولريةة  مةةن منظةور المحرسةةب  المرليةة   
 س تم ت  وله  عم  ال حو الت ل : 

 :الشاك  حجم -7/2/1
 المميةزة الخصةر ص أحةد الشىاك  حجم  عتبا

 االختيةةةةةرر ت سةةةةةير فةةةةة  عميهةةةةةر يعتمةةةةةد التةةةةة  لمشةةةةةرك 
 الايةةةةرس  بوظي ةةةة  مرتبطةةةة ال البةةةةدا ل بةةةةين المحرسةةةةب 

(. 2012 نصةةةر  المحرسةةةب  االفصةةةرم درجةةة  وكةةةذل 
 (Pandey and Chotigeat, 2004  عىاف كمى 
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 تممكهةةةةر التةةةة  األصةةةةول إجمةةةةرل  بأنةةةة  الشةةةةرك  حجةةةة 
 الشةةةركر  أن إلةةة ( 2013 محمةةةد   وأشىىى ا. الشةةةرك 
 ICS داخميةة  رقربةة  ليكةةل بوجةةود تتسةة  الحجةة  كبيةةرة

 المهةةةررا  مةةةن يةةةدالعد امت كهةةةر عةةةن فضةةة  متطةةةور 
 منشةةةةةة   عمةةةةةة  واعتمردلةةةةةةر والخبةةةةةةرا   التكنولوجيةةةةةة 
 بعمميةة  الايةةر  عنةةد الحجةة  كبيةةرة والمراجعةة  المحرسةةب 
 الشةةةةركر  مةةةةن بنظيرتهةةةةر ماررنةةةة  الخررجيةةةة  المراجعةةةة 
 غرية    أوضةج ؛ال حىو  فى  وعم . الحجة  ص يرة
 ضةةة وطر تواجةةة  الحجةةة  كبيةةةرة الشةةةركر  أن( 2012
 عمةة  الاةةدرة ولةةديهر المةةرليين  المحممةةين توقعةةر  لتمبيةة 

 بمةةةةةر الخةةةةةررج   المراجةةةةة  مةةةةة  والمسةةةةةروم  الت ةةةةةروض
 مةةةةةةةن أكبةةةةةةةر بدرجةةةةةةة   (3 األربةةةةةةةرم إدارة مةةةةةةةن يمكنهةةةةةةةر
 . الحج  ص يرة الشركر 

 األج ب ىىىىى  الدااسىىىىى ت بعىىىىىض  تفقىىىىىت كمىىىىى 
(Watta and Zimmerman, 1986; Bh-

ushan, 1989; Rajan and Zingales, 1995) 
 ؛3111 مةةوالعين   العربيةة  الدراسةةر  بعةةض وكةةذل  

 ؛3115 غريةةة   ؛3112 جةةةرادا   ؛3115 محمةةةد 
 عمىىى  الشىىىاك  حجىىىم تىىىأث ا بشةةةأن( 3115 يوسةةة  
 الحرلين سوا  كرلمستثمرين  المص ل  أصح ب قاااات

 ترشةةةةيد عمةةةة  المسةةةةتثمر لاةةةةدرة  ت جىىىى  المحتممةةةةين  أو
 إمكرنيةةةةةة  ظةةةةةةل فةةةةةة  االسةةةةةةتثمرر قةةةةةةرار إتخةةةةةةرذ عمميةةةةةة 

 يمكةن والتة  لمعمومةر  ا من لر ل ك  عم  الحصول
 ماررنةةة  الحجةةة  كبيةةةرة الشةةةركر  مةةةن عميهةةةر الحصةةةول
 الحج .  ص يرة برلشركر 

( 2013 جةةرادا   أشةةرر ال حىىو  فىى  وعمىى 
 عوا ةد تحديةد ثة  ومةن األربةرم توزية  قةرارا  َتأثر ال 

  Rajan and جةةةةةةةةأوض مرةةةك. رك ةةةةالش بحج  األسه 

                                                             
 عًهٛككت ْٗكك Earning Management األربدد ذ إدارة (1)

 س ككى عهككٗ نهخككيرٛش انًغاسككبٛت ٔانخقككذٚشاث األسككانٛب نخطٕٚككع

 حؤدٖ يغاسبٛت  يبادا حطبٛق خالل يٍ عُّ  انًفصظ انشبظ

 حكذخال حعخبش وئَٓا ٔعهّٛ. األسباط يٍ يشغٕبت يسخٕٚاث إنٗ

 انًكككذٚشٌٔ ٚغقكككق عخكككٗ انًانٛكككت انقكككٕائى إعكككذاد وكككٗ يخعًكككذا  

 (.1022 خضش ) انشخصٛت يصانغٓى

Zingales, 1995)   إلةةةةةةةةةةةةةة  (3111؛ ممةةةةةةةةةةةةةوالعين 
 الاةروض عمة  الحج  كبيرة الشركر  حصول إمكرني 
 صةةةةةة يرة برلشةةةةةةركر  ماررنةةةةةة  وأسةةةةةةهل  أسةةةةةةرع بشةةةةةةكل

 تمرثةةةةةةةل عةةةةةةةد  مسةةةةةةةتو  النخ ةةةةةةةرض نتيجةةةةةةة  الحجةةةةةةة  
 . الشركر  تم  ف  المعمومر 

اختم ة  الدراسةر   الشىاك ، حجىم ق    وبشأ      
السةةةربا  فيمةةةر بينهةةةر فةةة  كي يةةة  قيةةةرس حجةةة  الشةةةرك   

 Francis (؛Liu et al., 2012حية  قةر  الةبعض 

et al., 2013 بايةةرس حجةة  3112سةةعد الةةدين  ؛ )
الشةةةةةرك  اعتمةةةةةردًا عمةةةةة  الموغةةةةةرريت  الطبيعةةةةة  لمايمةةةةة  

 Pandey and))السةوقي  لألسةه   فة  حةين اعتمةد 

Chotigeat, 2004   عمةةةةةةةةةة  الموغةةةةةةةةةةرريت  الطبيعةةةةةةةةةة
لممبيعةر  فة  قيةةرس حجة  الشةةرك   بينمةر قةةر  كةل مةةن 

 Geimechi؛ 3115د   ؛ الصمر3112 جرادا   

and Khodabakhshi, 2015; Li et al., 
بايةةةةرس حجةةةة  الشةةةةرك  برلموغةةةةرريت  الطبيعةةةة   (2015

 إلجمرل  األصول.
 الشةةرك  حجةة  أن إلةة  سىىب ، ممىى  و خمىىص

 لت سةةةةير عميهةةةةر االعتمةةةةرد يةةةةت  التةةةة  الخصةةةةر ص مةةةةن
 بوظي ةةةة  المرتبطةةةة  البةةةةدا ل بةةةةين المحرسةةةةب  االختيةةةةرر
 ذلة  وأن. المحرسةب  فصةرماال درجة  وكذل  الايرس 

 أو الحرلين سوا  المستثمرين  عم  يؤثر أن شأن  من
 الةةةةةةةةةداخميين  المةةةةةةةةةراجعين المارضةةةةةةةةةين  المحتممةةةةةةةةةين 
. والحكومةة  المةةرليين المحممةةين الخةةررجيين  المةةراجعين

 كي يةةة  فةةة  السةةةربا  الدراسةةر  بةةةين اخت فةةةر لنةةر  وأن
مايةةرس  و حىى   م ىى   لىى  تب ىى . الشةةرك  حجةة  قيةةرس
رريت  الطبيعةةة  إلجمةةةرل  األصةةةول لايةةةرس حجةةة  الموغةةة

 الشرك .
 الحجةةةة   أن إلةةةة  سىىىىب  ممىىىى   خمىىىىص كمىىىى 
 محرسةةةبي  أبعةةةرد عةةةدة لةةة  لمشةةةرك   تشةةة يمي  كخرصةةةي 
 نظةةةةر  اعتمةةةةرد المحرسةةةةبي   البةةةةدا ل اختيةةةةرر خرصةةةة ؛
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 الرقربةةةةة  ليكةةةةةل وكةةةةةذا المةةةةةرل  المحرسةةةةةب  المعمومةةةةر 
 المعمومةةةةةةر   تكنولوجيةةةةةةر عمةةةةةة  الداخميةةةةةة  والمراجعةةةةةة 

 اعتمةرداً  ن س  الحج  وقيرس االنترن   عبر فصرماال
 عبةةر توصةةيمهر يةةت  التةة  المحرسةةبي   المعمومةةر  عمةة 
 . لمشركر  المرلي  الاوا  
 :الم ل  الاف  داج  -7/2/2

المةةد  الةةذ   تعبىىا داجىى  الافىى  المىى ل  عىى 
اعتمةةد  عميةة  الشةةرك  فةة  تمويةةل أصةةولهر برالعتمةةرد 

؛ 3115عمةةةةةةةةةةةةة  األمةةةةةةةةةةةةةوال الماترضةةةةةةةةةةةةة   نصةةةةةةةةةةةةةر  
جةرادا     لقد اختمف الىبعض(. 3115المستريح   

؛ 3115 محمةةةةةةةةةةةود  ؛3115المسةةةةةةةةةةةتريح    ؛3112
 المىىى ل  الافىىى  داجىىى  تىىىأث ا بشىىىأ ( 3115 يوسةةة  
 أوضىىىى  ح ىىىىث. المصىىىى ل  أصىىىىح ب قىىىىاااات عمىىىى 

( أن الرفةة  المةةرل  يعبةةر عةةن كميةة  3112 جةةرادا   
أو ماةةةةةةدار الةةةةةةديون المسةةةةةةتخدم  فةةةةةة  دعةةةةةة  مصةةةةةةردر 

مي  لمشةةةرك   ولةةةو مةةةر يعتبةةةر مؤشةةةرًا العمميةةةر  التشةةة ي
عمةة  مةةد  قةةدرة الةةدا نين عمةة  حمريةة  مصةةرلحه  فةة  

 وعمى حرل  عد  قدرة الشرك  عم  الوفةر  بملتزامرتهةر. 
 كممةةةر أنةةة  إلةةة ( 3115 يوسةةة   أشىىى ا ال حىىىو  فىىى 
 الشةةةةرك  قةةةةدرة انخ ضةةةة  المةةةةرل   الرفةةةة  درجةةةة  زاد 
. المديونيةةة  بشةةةروط والوفةةةر  برلتزامرتهةةةر االلتةةةزا  عمةةة 
 بةةةمدارة الايةةةر  نحةةةو الشةةةرك  دوافةةة  مةةةن يزيةةةد مىىى  وهىىىو

 (.  3115 محمود   أربرحهر
 فقىىىىد المىىىى ل  الافىىىى  داجىىىى  ق ىىىى   وبشىىىىأ 

اختم ةةةةة  الدراسةةةةةر  السةةةةةربا  فيمةةةةةر بينهةةةةةر فةةةةة  كي يةةةةة  
 ,Pandey and Chotigeat) ح ث اعتمدالايرس. 

 المةةةرل  الرفةةة  لدرجةةة  مقىىى     ث ثىىى  عمةةة   2004 
 إجمةةةةرل  الةةةة  األجةةةةل طويمةةةة  الةةةةديون  سىىىىب  ؛وهىىىى 

 إجمةةرل  الةة  األجةةل قصةةيرة الةةديون  سىىب  األصةةول 
 إجمةةةةةةرل  الةةةةةة  الةةةةةةديون إجمةةةةةةرل  و سىىىىىىب  األصةةةةةةول 
 (Francis et al., 2013) أشى ا كمى . األصةول

إلةةةة  أن درجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل  تاةةةةرس بنسةةةةب  إجمةةةةرل  
 ب  مىى  اعتمىىداإللتزامةر  إلةة  الايمة  السةةوقي  لألسةه . 

 (Liu et al., 2012 ايةةرس عمةة  نسةةب  فةة  ال
إجمةةةرل  اإللتزامةةةر   مطروحةةةًر منهةةةر الةةةديون البنكيةةة ( 

 إلجمرل  األصول. 
 الرفةةة  درجةةة  أن إلةةة  سىىىب ، ممىىى  و خمىىىص

 عمةةةة  الشةةةةرك  اعتمةةةةرد لمةةةةد  مؤشةةةةراً  تعتبةةةةر المةةةةرل 
 األطةةرا  عمةة  وتةةؤثر. أصةةولهر تمويةةل فةة  الاةةروض
 أو األسةةةةةةةه   حممةةةةةةة  المارضةةةةةةةين  سةةةةةةةوا   المختم ةةةةةةة 
 بةةةةةةين اخت فةةةةةةر لنةةةةةةر  أن كمةةةةةةر. الضةةةةةةرا   مصةةةةةةمح 
. المرل  الرف  درج  قيرس كي ي  ف  السربا  الدراسر 

مايةةرس نسةةب  إجمةةرل  الةةديون  و حىى   م ىى  الىى  تب ىى 
 إل  إجمرل  األصول ف  قيرس درج  الرف  المرل . 

 :األصو  عم  الع ئد -7/2/3
ٌيحةةدد لةةذا العر ةةد قةةدرة الشةةرك  عمةة  إسةةتثمرر 

  ومبةةةرِن وأراٍض األصةةةول التةةة  تمتمكهةةةر  مةةةن معةةةدا
 الدااسىى ت اختمفىىت وقىىد(. 3115 نصةةر   ومخةةزون 
 ؛3112 محمةةةةةةةةةةةد  ؛3112جةةةةةةةةةةةرادا     السىىىىىىىىىىى بق 

 محمةةةةود  ؛3115 سةةةةمي   بنةةةة  ؛3115المسةةةةتريح   
 عمىىى  األصىىىو  عمىىى  الع ئىىىد تىىىأث ا بشىىىأ ( 3115
       ح ىىىىث أشىىىى ا. المصىىىى ل  أصىىىىح ب مختمىىىىف قىىىىاااات

رة ( الةة  اعتبررلةةر أحةةد مؤشةةرا  قةةد3112  جةةرادا   
الشةةرك  عمةة  توليةةد األربةةةرم  ولةةو مةةر يعتبةةر موضةةة  

 تعبىىا أ هىى  كمىى ل لتمةةر  مةةن قبةةل كرفةة  المسةةرلمين. 
          ك ةةةةةةةر ة أدا  الشةةةةةةةرك  فةةةةةةة  اسةةةةةةةتخدا  أصةةةةةةةولهر عةةةةةةةن

 (.3112  محمد  
 فقىىد األصىىو ، عمىى  الع ئىىد ق ىى   أمىى  بشىىأ 

اختم   الدراسر  السربا  فيمر بينهر حول كي ي  قيرس 
( Liu et al., 2012ية  أوضةةج  لةذل النسةب   ح

امكرنيةةة  قيةةةرس العر ةةةد عمةةة  األصةةةول باسةةةم  األربةةةرم 
قبةةل ال وا ةةد والضةةرا   عمةة  إجمةةرل  األصةةول  بينمةةر 
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 ؛3112 الةةةةةةةةةةةةةةدين  سةةةةةةةةةةةةةةعد اعتمةةةةةةةةةةةةةةد كةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةن 
 نسةةةةةةب  عمةةةةةة ( 3115 محمةةةةةةود  ؛3115الصةةةةةةمرد  

 .األصول إلجمرل  الضرا   قبل الربج
 العر ةةةد معةةةدل أن إلةةة  سىىىب ، ممىىى  و خمىىىص

لك ةةر ة إسةةتخدا  أصةةول  مؤشةةراً  يعتبةةر األصةةول عمةة 
 األصةول عمة  العر ةد معةدل يةؤثر جهة  ومةن. الشرك 
 التوزيعةةر  عمةة  تةةأثير مةةن لةة  لمةةر المسةةتثمرين  عمةة 
 لك ةةةر ة مؤشةةةرا يعتبةةةر وأيضةةةرً  عميهةةةر  يتحصةةةمون التةة 

 معدل يؤثر أخر  جه  ومن. الشرك  أصول استخدا 
 لمسيرسةر  رةاإلدا اختيررا  عم  األصول عم  العر د

 بوضةةةةةة  تضةةةةةةر ال أن شةةةةةةأنهر مةةةةةةن التةةةةةة  المحرسةةةةةةبي 
 السةةربا  الدراسةةر  بةةين اخةةت   لنةةر  أيضةةرً . الشةةرك 

و حىى  . األصةةول عمةة  العر ةةد معةةدل قيةةرس كي يةة  فةة 
إلة   الضةرا   قبل مايرس نسب  الربج  م   ال  تب  

 عمةةةةة  العر ةةةةةد إجمةةةةةرل  األصةةةةةول  فةةةةة  قيةةةةةرس معةةةةةدل
 األصول. 

 :خت  اىاال االستحق   -7/2/4
 اإلدارة اعتمةةرد االخت ىى اى ب السىىتحق    قصىىد

 اسةةةةةتخدا  خةةةةة ل مةةةةةن  (2 االسةةةةةتحار  أسةةةةةرس عمةةةةة 
 المحرسةةةبي  الطةةةر  اختيةةةرر فةةة  لهةةةر المترحةةة  المرونةةة 
 أعمةةةرر كتاةةةدير المحرسةةةبي   التاةةةديرا  بعةةةض وعمةةةل

 الثربتةة   لألصةةول اإلنتةةرج  والعمةةر العمةة   حسةةربر 
 رإليرادا بةةةةةةةة االعتةةةةةةةةرا  لتوقيةةةةةةةة  اختيررلةةةةةةةةر وكةةةةةةةةذل 

 تعجيةةل  أو تأجيةةل  طريةة  عةةن سةةوا  والمصةةروفر  
 والمصةةةةةةروفر  اإليةةةةةةرادا  بنةةةةةةود بةةةةةةبعض االعتةةةةةةرا 

                                                             
ٚكككخى إربكككاث  Accrual basis االطدددجسق   ألطددد ص ّيقددد    (3)

انعًهٛاث انًانٛت ٔاألعذاد األخشٖ ٔ ج عذٔرٓا ٔحسكضٛهٓا وكٗ 
انسضالث انًغاسبٛت  ٔحضًُٛٓا وكٗ انقكٕائى انًانٛكت  عكٍ انفخكشة 

كًككا حًككذ انقككٕائى انًانٛككت  انًعككذة عهككٗ أسككاس انخككٗ حًككج وٛٓككا. 
نعًهٛكاث انًانٛكت االسخغقا   انًسخخذيٍٛ بانًعهٕياث انًخعهقت با

انسابقت انًُطٕٚت عهٗ دوع ٔإسكخالو انُقذٚكت  ٔككزن، انًعهٕيكاث 
انًشحبطت بانًٕاسد انخٗ حًزم َقذٚت سٛخى اسخاليٓا وكٗ انًسكخقبم 
) إطككاس إعككذاد ٔعككشا انقككٕائى انًانٛككت ٔوقككا  نًعككاٚٛش انًغاسككبت 

 (11انًصشٚت  انفقشة 

 فةة  تسةةرل  األربةةرم  مةةن مسةةتهدف  مسةةتوير  لتحايةة 
 (.3111 محمود  الشخصي  مصرلحهر تمبي 

أشةةةةةةةرر كةةةةةةةل مةةةةةةةن وعمىىىىىىى   فىىىىىىى  ال حىىىىىىىو 
العتبةةةةةةةةةةةةةةةةرر ( 3115؛ حسةةةةةةةةةةةةةةةةن  3111 محمةةةةةةةةةةةةةةةةود 

  أو مايرسةةةةةةًر  لمايةةةةةةر  االسةةةةةةتحار  االختيةةةةةةرر  مؤشةةةةةةراً 
الايمةةةةةةةة   ح ىىىىىىىىث تعبىىىىىىىىابممررسةةةةةةةةر  إدارة األربةةةةةةةةرم  

الموجبةةةةةة  ل سةةةةةةتحار  االختيةةةةةةرر  عةةةةةةن وجةةةةةةود إدارة 
الايمةةةةة   ب  مىىىىى  تشىىىىى اأربةةةةةرم فةةةةة  اتجةةةةةرل صةةةةةعود   

السةةةةةةةرلب  ل سةةةةةةةتحار  االختيةةةةةةةرر  إلةةةةةةة  وجةةةةةةةود إدارة 
قيمةةةةة   أمىىىىى    ا ك  ىىىىىتأربةةةةةرم فةةةةة  اتجةةةةةرل لبةةةةةوط   

 ر  أو قريبةةةةة  االسةةةةةتحار  االختيةةةةةرر  مسةةةةةروي  لمصةةةةة
مةةةن الصةةة ر( فةةةمن ذلةةة  يشةةةير إلةةة  عةةةد  وجةةةود إدارة 

 أربرم. 
 فاد  االخت  اى االستحق   ق    بشأ  أم  

؛ حسةن  2010 محمةود   الدراسر  من العديد إت ا 
 (,Geimechi and Khodabakhshi ؛3115

 المعةةةةةةةةةدل جةةةةةةةةةونز نمةةةةةةةةةوذج اسةةةةةةةةةتخدا  عمةةةةةةةةة 2015)
 (Modified Jones, 1991   االسةتحار  لحسةر 

  اإلجمرل  االستحار  بين ال ر  يمثل ولو االختيرر  
 .  (2 االختيرر  غير واالستحار 

 ألن نظةةةةةراً  أنةةةةة  الةةةةة  سىىىىىب ، ممىىىىى  و خمىىىىىص
 االسةتحار  أسةرس عمة  تعتمةد الشةركر  ف  المحرسب 

 المحرسةةب  ل سةةتحار  مكةةونين لنةةر  وأنةة  المحرسةةب  
 واالسةةةةةةةتحار  االختيةةةةةةةرر   غيةةةةةةةر االسةةةةةةةتحار  ولمةةةةةةةر؛

 حكمهةةةةةر تسةةةةةتخد  أن يمكنهةةةةةر اإلدارة فةةةةةمن االختيةةةةةرر  
 االسةةةةةةتحار  مةةةةةةن االختيةةةةةةرر  الشةةةةةة  فةةةةةة  الشخصةةةةةة 

                                                             
 نًقابهكت ٙطبٛعك بشككم االطدجسق   أط ص اطجخذام عي ع  رة (2)

 عكًٓكا اسكخخذاو اإلداسة يغأنكت دٌٔ ٔانًصكشٔواث اإلٚكشاداث
 أ٘ خاصكت  يصكهغت نخغقٛكق األسكاس ْزا حطبٛق وٙ انشخصٙ

 ٔوقكا   ٔانًصكشٔواث اإلٚكشاداث عهٛكّ حكٌٕ أٌ ٚضب يا ًٚزم أَّ
 أسكاس حطبٛكق ظكم وكٗ عايكا    بكٕال   انًقبٕنت انًغاسبٛت نهًبادا

 انخككذوقاث عهكٗ انخعككذٚالث عكٍ عبككاسة وٓكٕ ٔبانخككانٙ. االسكخغقا 
 انًغاسككككبٛت انًعككككاٚٛش بٕاسككككطت ٔانًفشٔضككككت نهشككككشكت انُقذٚككككت

 (.1007 انغٕشٙ )
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 بمةةةر المحرسةةةبي   التاةةةديرا  بعةةةض إلعةةةداد المحرسةةةب  
 لتحايةةة  المرليةةة  الاةةةوا   فةةة  الةةةواردة الاةةةي  عمةةة  يةةةؤثر

 أصةةةةةةةحر  عمةةةةةةة  يةةةةةةؤثر ذلةةةةةةة  وأن خرصةةةةةةة   ألةةةةةةدا 
 أن الىىى  أ ضىىى ً  و خمىىىص. الةةةدا نين خرصةةة  المصةةةرلج 
 لةةةو االختيةةةرر  االسةةةتحار  لايةةةرس لمنرسةةة ا المايةةةرس
 فةةة  عميةةة  نعتمةةةد سةةةو  لةةةذل  المعةةةدل  جةةةونز نمةةةوذج
 .البح  لذا ف  االختيرر  االستحار  قيرس
 مىىى  الع ئم ىىى  وغ ىىىا الع ئم ىىى  الشىىىاك ت -7/3

 :مح سب  م ظوا
 التة  وسةمرت  م هومة  الشةركر  نةوع  من لكل

 السيرسةةةةةر  وتطبيةةةةة  اختيةةةةةرر عمةةةةة  برلضةةةةةرورة تةةةةةؤثر
 :  يم  كمر بي  المحرس

 والشىىىاك ت الع ئم ىىى  الشىىىاك ت مفهىىىوم -7/3/1
 :الع ئم   غ ا

 الدراسةةةر  مةةةن كثيةةةر بةةةين  تفىىى   شىىىبه  وجىىىد
 ;Poutziouris and Chittenden, 1996) السربا 

Chen et al., 2008; Li et al., 2015)  أن عمة 
 عر مة  فيهةر تمم  الت  الشركر  ل  الع ئم   الشاك ت
 عر مةةةة  فيهةةةةر تتةةةةول  أو/ و رك الشةةةة ممكيةةةة  مةةةةن نسةةةةب 

 Poutziouris and) أشرر كمر. عمير إداري  منرص 
Chittenden, 1996; Li et al., 2015  إلة  أن

 فيهةةر تكةةون التةة  الشةةركر  تمةة  لةة  العر ميةة  الشةةركر 
 ويوجةةةد واحةةةدة  عر مةةة  مةةة  اإلدارة  أو الممكيةةة  غرلبيةةة 
 . الشرك  إدارة ف  العر م  أفراد من أكثر  أو أثنرن

 مىدخم   وجود( 3115 سمطرن  أوضج كمر 
 العر ميةة  الشةةركر  تعريةة  فةة  عميهمةةر االعتمةةرد يمكةةن
 تعتبةةةةر حيةةةة   الشىىىىاك  ممك ىىىى  عمىىىى  أحىىىىدهم   اكىىىى 
 ممموك  رأسمرلهر أسه  غرلبي  كرن  إذا عر مي  الشرك 
 أفةةةةراد لممكيةةةة  معينةةة  نسةةةةب  تحديةةةةد خةةة ل مةةةةن لمعر مةةة 
 األخىىىا المىىىدخ   ىىىاتبط ب  مىىى  الشةةةرك   ألسةةةه  العر مةةة 
 تعتبةةةر حيةةة   الع ئمىى  أفىىىااد قبىىى  مىىى  الشىىىاك  بىىإدااة

 أكثةر أو واحةد  قبل من مدارة كرن  إذا عر مي  الشرك 
 ,.Chen et al) واعتمىىد. العر مةة  أعضةةر  مةةن

 أنهةةةةةر عمةةةةة  العر ميةةةةة   لمشةةةةةركر  تعري ةةةةة  فةةةةة  (2008
 المؤسسةةةة  العر مةةةة  أفةةةةراد فيهةةةةر يتةةةةول  التةةةة  الشةةةةركر 
 .يرالعم بمدراتهر منرص 

 ؛3113 ممحةةةةةةةة   الىىىىىىىىبعض اختمىىىىىىىىف كمىىىىىىىى 
Kubota and Takehara, 2013الصةةمرد   ؛ 

 الشةةةركر  تصةةةني  فةةة ( 3115 سةةةمي   بنةةة  ؛3115
والوضةةة  الةةةوظي    الممكيةةة   نسةةةب  حيةةة  مةةةن العر ميةةة 

 ممحة   أشى ا ح ث. الشرك  إدارة لمرلك  الشركر  ف 
 الممكيةة  حيةة  مةةن عر ميةة  الشةةرك  اعتبةةرر الةة 3113   
 مةرل رأس مةن أكثر أو% 11 العر م  تمتم  ك  ت    ا

 يكةةون أن أو اإلدارة  مجمةةس فةة  تمثيةةل ولهةةر الشةةرك  
 أفرادلةر وأحةد اإلدارة مجمةس فة  ماعد من أكثر لمعر م 
 . اإلدارة لمجمس ر يسرً  أو عرمرً  مديراً 

 ,Kubota and Takehara) أوضى  كمى 
 الع ئم ىىىى  الشىىىىاك ت مىىىى  أ ىىىىواع ثةةةة   وجةةةةود2013 

 مةةةن أكثةةةر فيهةةةر العر مةةة  تمتمةةة  التةةة  تالشىىىاك  ولةةة ؛
 مةةةةةةن تن يةةةةةذيون مةةةةةديرون ولةةةةةديهر األسةةةةةه  مةةةةةن% 11

 مةةن أكثةةر فيهةةر العر مةة  تمتمةة  التةة  الشىىاك ت العر مةة  
 مةةن تن يةةذيون مةةديرون لةةديهر ولةةيس األسةةه  مةةن% 11

 مةةةن أقةةةل فيهةةةر العر مةةة  تمتمةةة  التةةة  الشىىىاك ت العر مةةة  
 مةةةةةةن تن يةةةةةذيون مةةةةةديرون ولةةةةةديهر األسةةةةةه  مةةةةةن% 11
 اعتبةةةةةرر إلةةةةة ( 3115 سةةةةةمي   بنةةةةة   وأشىىىىى ا. لعر مةةةةة ا

 مةةؤثرة نسةةب  العر مةة  أفةةراد امةةت   عنةةد عر ميةة  الشةةرك 
 فة  مةؤثر تمثيةل العر م  ألفراد يكون أو/ و الشرك  ف 

 نسةةةةب  تكةةةةون أن منهةةةةر؛ والتةةةة  الشةةةةرك   إدارة مجمةةةةس
 ألفةةةةةراد ويكةةةةةون الشةةةةةرك  رأسةةةةةمرل مةةةةةن% 11 الممكيةةةةة 
 أكثةةةر  أو بماعةةةدين  ةاإلدار  مجمةةةس فةةة  تمثيةةةل العر مةةة 
 نر بةةةر أو الشةةةرك  عرمةةةر مةةةديرا أحةةةدلمر يكةةةون أن عمةةة 

 أن يةةةةةر ( 3115 الصةةةةةمرد    أ  اال. العةةةةةر  لممةةةةةدير
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 أو عر مةة   فيهةةر تسةةيطر عنةةدمر عر ميةة  تكةةون الشةةركر 
 حاةةةو  مجمةةةوع مةةةن فةةةأكثر% 20 نسةةةب  عمةةة  أكثةةةر 
 .الممكي 

 Barontini) عىىاف  أخىىاى   ح ىى  ومىى 

and Caprio, 2006) بأنهةةةر الع ئم ىىى  شىىىاك تال 
 مةةةن أكثةةةر فةةة  عر مةةة  أو فةةةرد يةةةتحك  التةةة  الشةةةركر 

 أكثةر فة  يتحك  أو التصوي  فيهر  حاو  من% 51
. مسةةةرل  أكبةةةر لثةةةرن  التصةةةوي  حاةةةو  ضةةةع  مةةةن

 الع ئم ىى  غ ىىا الشىىاك ت  لىى ( 3113 ممحةة   وأشىى ا
 ممكيتهةةةةر بتشةةةةت  تتصةةةة  التةةةة  الشةةةةركر  أنهةةةةر عمةةةة 
 ب ةض معينة   عر مة  دية ف  لمممكي  تركز وجود وعد 
 .معين  لمؤسس  ممكيتهر من نسب  كون عن النظر

 مةةدخمين لنةةر  أن إلةة  سىىب ، ممىى  و خمىىص
. اإلدارة أو/ و الممكي  ولمر؛ العر مي  الشركر  لتحديد
 نسةةةب  حةةةول السةةةربا  الدراسةةةر  بةةةين اخةةةت   ويوجةةةد
 المشةررك  العر مة  أفةراد ووضة  عةدد أو العر م   ممكي 
 فةة  الممكيةة   مةةدخل  تب ىى  و حىى .  الشةةرك إدارة فةة 

 أو عر مةة  فيهةةر تسةةيطر التةة  العر ميةة  الشةةركر  تحديةةد
 حاةةةةو  مجمةةةوع مةةةةن فةةةأكثر% 31 نسةةةةب  عمةةة  أكثةةةر
 .الممكي 

 الع ئم ى  وغ ىا الع ئم   الشاك ت تأث ا -7/3/2
 :المح سب   الس  س ت عم 
 المرليةةة  لممحرسةةةب  أن عم ىىىه، المتعىىى اف مىىى 
 المرليةةة  المعمومةةةر  لوتوصةةةي قيةةةرس ولمةةةر؛ وظ فتىىى  
 إتخةةةرذ عمميةةة  فةةة  لمسةةةرعدته  المصةةةرلج  ألصةةةحر 
 الشةةةةرك  نوعيةةةة  تةةةأثير اخةةةةت   فةةةمن لةةةةذل . الاةةةرارا 

 المحرسةةبي   السيرسةةر  عمةة ( عر ميةة  غيةةر أو عر ميةة  
 أصةةةحر  قةةةرارا  عمةةة  المطةةةر  نهريةةة  فةةة  يةةةنعكس
 ارت ةةةرع الةةة ( 3113 ممحةةة    أشىىى ا كمىىى . المصةةةرلج

 ماررنةةةة  العر ميةةةة   غيةةةةر ر الشةةةةرك فةةةة  الوكرلةةةة  تكم ةةةة 
 كةل فة  المةدرا  بين فرو  ووجود العر مي   برلشركر 

 والشةةةركر   (المرلةةة  المةةةدير  العر ميةةة  الشةةةركر  مةةةن
 فةةة ؛ تتمثةةةل والتةةة ( المحتةةةر  المةةةدير  العر ميةةة  غيةةةر
 عةن يختم  بمر المكرفأة عم  المحتر  المدير تركيز
 فة  المرلة  لممةدير أكبةر تركيز ووجود المرل   المدير
. المصةرلج وتوافة  السةيطرة عم  لمادرة الارارا  إتخرذ
 (؛Chau and Gary, 2010مةن كةل أوضةج كمةر

 الممكيةة  بةةين سةةمبي  ع قةة  وجةةود 3115الصةةمرد   (
 .االختيرر  االفصرم ومستو  العر مي 

 ممكيةة  طبيعةة  أن إلةة  سىىب ، ممىى  و خمىىص
 قةةرار عمةة  يةةنعكس( عر ميةة  غيةةر أو عر ميةة   الشةةرك 
 وسةةة م  المحرسةةةبي  السيرسةةةر  اختيةةةرر بشةةةأن اإلدارة

 الةةةةةتح ظ بةةةةةرلطب  منهةةةةةر والتةةةةة  جهةةةةة   مةةةةةن تطبيايهةةةةةر
 لماةةوا   المعمومةةر  المحتةةو  ألميةة  وعمةة  المحرسةةب  

 من الشرك  ف  المصرلج أصحر  منظور من المرلي 
 .أخر  جه 
طب عىىىى  الممك ىىىى   بىىىى   الع قىىىى  تحم ىىىى  -7/4

 مىىىى  لمشىىىىاك ت التشىىىىغ م   والخصىىىى ئص
 مىى  المح سىىب  الىىتحفظ توىومسىى  جهىى 
شتق   أخاى، جه   :البحث فاوض وا 

 تحمةةةةي  البحةةةة  مةةةةن ال رعيةةةة  لةةةةذل فةةةة  نتنةةةةرول
 الةةةتح ظ ومسةةةتو  الشةةةرك  ممكيةةة  طبيعةةة  بةةةين لمع قةةة 

 الخصةةةةةةر ص بةةةةةين والع قةةةةة  جهةةةةةة   مةةةةةن المحرسةةةةةب 
 مةةةن المحرسةةةب   الةةةتح ظ ومسةةةتو  لمشةةةرك  التشةةة يمي 

 ركمةةة البحةةة   فةةةروض اشةةةتار  ثةةة  ومةةةن أخةةةر   جهةةة 
 :   يم 
 الممك ىىى  طب عىىى  بىىى   الع قىىى  تحم ىىى  -7/4/1

شىىىىىىتق   المح سىىىىىىب  الىىىىىىتحفظ ومسىىىىىىتوى  وا 
 :لمبحث األو  الفاض

 Chen et)  تفقت بعض الدااس ت الس بق 

al., 2008; Pothof, 2011; Bouzgarrou 

and Navatte, 2013; Kubota and Takehara, 
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2013; Li et al., 2015)  عم  وجود اخت   بين
شةةةةةركر  العر ميةةةةة  والشةةةةةركر  غيةةةةةر العر ميةةةةة  بشةةةةةأن ال

الع قةةةةةةة  بةةةةةةةين طبيعةةةةةةة  الممكيةةةةةةة  ومسةةةةةةةتو  الةةةةةةةتح ظ 
المحرسةةةب   حيةةة  تتبةةةة  الشةةةركر  العر ميةةة  سيرسةةةةر  
محرسةةةةةةبي  أكثةةةةةةر تح ظةةةةةةًر  ماررنةةةةةة  برلشةةةةةةركر  غيةةةةةةر 

إل  اخت    Pothof, 2011)  كم  توص العر مي . 
 مستو  التح ظ المحرسةب  فة  الشةركر  العر مية  عنة 
برلشةةركر  غيةةةر العر ميةةة   حيةة  يكةةةون مةةةدير الشةةةرك  
العر مي  لو ن سة  صةرح  الشةرك   ولةو مةر يزيةد مةن 
مستو  التح ظ المحرسب  ح رظًر عم  الشرك   وذلة  
عمة  الناةةيض مةن الشةةركر  غيةر العر ميةة  التة  تكةةون 

 أقل تح ظًر.
 ,Bouzgarrou and Navatte)وأشى ا 

حرسةةةةب  فةةةة  الةةةة  زيةةةةردة مسةةةةتو  الةةةةتح ظ الم (2013
الشركر  العر مي  خوفًر من التعرض لخطر التارض   
فرلمسرلمين من العر م   عم  المد  الزمن  الطويةل  
يكونةةون أكثةةر قماةةًر عةةن غيةةرل  مةةن التعةةرض لمخةةرطر 
التارضةةة   األمةةةر الةةةذ  يةةةنعكس عمةةة  زيةةةردة مسةةةتو  

 التح ظ المحرسب   لتجن  تم  المخرطر.
 مةةةن ذلةةة  توصةةةل  يوسةةة   وعمىىى  ال قىىى ض

( الةةة  عةةةد  زيةةةردة مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  3113
ف  الشركر  العر مي  ماررن  برلشركر  غيةر العر مية   
بسةةةب  أن الشةةةرك  العر ميةةة   تكةةةون إدراتهةةةر مةةةن أفةةةراد 
العر مةةة  ن سةةةهر  ولةةةو مةةةر يزيةةةد مةةةن دافةةة  إظهةةةرر أدا  
الشةةةةةرك  بشةةةةةكل أفضةةةةةل مةةةةةن خةةةةة ل االفصةةةةةرم عةةةةةن 

  مميج   صوخممؤشرا  مرت ع  لألربرم واألصول. 
( إل  وجود تأثير غير معنو  لمممكية  العر مية  3112

 عم  مستو  التح ظ المحرسب  ف  الاوا   المرلي .
من تتب  التطور الترريخ  لمدراسر  و خمص 

 Pothof, 2011)؛ 3113  يوسةةةة   ةةةةةةةةالسربا

Kubota and Takehara,2013;Bouzgarrou 

and Navatte, 2013;Li et al., 2015;  

اخىىىىت ف ب ئىىىى  ذا  الصةةةةم   إلةةةة  1022)ضككككٗ  يهٛ
( عمةةة  Pothof, 2011  ح ىىىث اعتمىىىد  تطب قهىىى 

ب  مىىىىىىىى  اهىىىىىىىىتم عينةةةةةةةة  مةةةةةةةةن الشةةةةةةةةركر  الهولنديةةةةةةةة   
(Bouzgarrou and Navatte, 2013)  برلشةأن

 ,Kubota and Takehara وتطىىا ال رنسةة   

 ,.Li et al)واعتمىىد  لمشةةركر  اليربرنيةة   (2013

فةة  بورصةة  لةةون  عمةة  عينةة  مةةن الشةةركر   (2015
؛ 3113كةةةةةل مةةةةةن  يوسةةةةة    وأخ ىىىىىاا اهىىىىىتمكةةةةةون   
 .( برلشأن المصر 3112مميج   
  يتضةج أن حداث  تم  الدااسى ت أم  بشأ  
 Pothof, 2011)؛ 3113   ةةةةةةةر  يوسةةةةةةةةةغرلبيته

Kubota and Takehara,2013;Bouzgarrou 

and Navatte, 2013;Li et al., 2015;  
العقىىد الثىى    مىى  القىىا  تغطىى   3112 مميجةة    

  ممر يعبر عن توج  بحث  حةدي  الح دى والعشا  
 يؤيد مر يسير عمي  البح  الحرل .

تمة  الدراسةر  يتضةج أن   وبتحم   م هج ى ت
 Chen et al, 2008 ؛Pothof, 2011 ؛

Bouzgarrou and Navatte,2013؛Kubota 

and Takehara, 2013؛Li etal., 2015 ؛
( اعتمةةةةةد  عمةةةةة  3112  ؛ مميجةةةةة 3113يوسةةةةة   

تحميةةةةةل البيرنةةةةةر  ال عميةةةةة   الةةةةةواردة بةةةةةرلاوا   المرليةةةةة   
برستخدا  نمرذج اإلنحدار واإلرتبةرط  وبعةض النمةرذج 

  .اإلحصر ي  األخر 
 وبشىىىأ  مىىىدى اإلتفىىى   بىىى   تمىىى  الدااسىىى ت
عمةةةةةة  الع قةةةةةة  محةةةةةةل الدراسةةةةةة   يتضةةةةةةج أن أغمبهةةةةةةر 
(Chen et al., 2008; Pothof, 2011; 

Bouzgarrou and Navatte, 2013)   يشةير إلة
أن الشركر  العر مي  لديهر تبريرا  ألن تتب  سيرسر  
محرسةةةبي  أكثةةةر تح ظةةةًر مةةةن الشةةةركر  غيةةةر العر ميةةة . 

 ,Kubota and Takehara) ب  مى  أشى ا الىبعض

2013; Li et al., 2015)  إلة  أن لنةر  أكثةر مةن
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وجه  نظر بشةأن مسةتو  الةتح ظ المحرسةب  المطبة  
ر  العر مية  أو الشةركر  غيةر العر مية . فة  ف  الشةرك

؛ مميجةةةةة   3113حةةةةةين توصةةةةةل الةةةةةبعض  يوسةةةةة   
( الةة  عةةد  وجةةود تةةأثير لمممكيةة  العر ميةة  عمةة  3112

 مستو  التح ظ المحرسب  ف  مصر.
الةة  أنةة  يوجةةد دوافةة  و خمىىص ممىى  سىىب ،   

لكةةةل مةةةن مةةةدير  ومةةة   الشةةةركر  العر ميةةة   إلتبةةةرع 
عةةن الشةةركر  غيةةر  سيرسةةر  محرسةةبي  أكثةةر تح ظةةرً 

العر ميةة . أو بمعنةة  أخةةر أن طبيعةة  الممكيةة   عر ميةة / 
غيةةر عر ميةة ( تةةؤثر عمةة  مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب   
ولةةو األمةةر الةةذ  يسةةع  البرحثةةرن إلةة  التحاةة  منةة   
من خ ل اختبرر ال رض األول لمبح   والةذ  يمكةن 

 صيرغت  عم  النحو الترل : 
 بىىى لقوائم  المح سىىب الىىىتحفظ مسىىتوى :  ختمىىف1ف

 ب لبواصىىىى  المق ىىىىدة الع ئم ىىىى  لمشىىىىاك ت الم ل ىىىى 
 بى لقوائم المح سىب  الىتحفظ مستوى ع  المصا  
 ب لبواصى  المق ىدة الع ئم ى  غ ىا لمشىاك ت الم ل  

    .المصا  
 الخصىىىىى ئص اخىىىىىت ف مىىىىىدى تحم ىىىىى  -7/4/2

 وغ ىىىىا الع ئم ىىىى  الشىىىىاك ت بىىىى   التشىىىىغ م  
شتق   الع ئم    :لمبحث الث    الفاض وا 

نتيجةةةةة  الخةةةةةت   طبيعةةةةة  ممكيةةةةة  الشةةةةةركر  
العر ميةةةة  عةةةةن الشةةةةركر  غيةةةةر العر ميةةةة  انعكةةةةس ذلةةةة  
برلضةةةةةرورة عمةةةةة  اخةةةةةت   طبيعةةةةة  عمميةةةةةر  نةةةةةوع  
الشةةركر  وكةةذل  الخصةةر ص التشةة يمي  المميةةزة لكةةل 

 إلةةةةةةت  ال حىىىىىىو،  لىىىىىى  وعمىىىىىى منهمةةةةةةر عمةةةةةة  حةةةةةةدل. 
؛ Anderson et al., 2003 ؛3113 ممح   البعض

Harijono et al., 2004; Wang, 2006; Ali 

et al., 2007; Sraer and Thesmar, 2007; 

Tong, 2007; Chen et al., 2008; Prencipe 

et al., 2008; Jiraporn and Dadalt, 2009; 

Ding et al., 2011; Pothof, 2011; 

Machek et al., 2013; Achleitner et al., 

2014; Chen et al., 2015; Li et al., 2015) 
والتىى  مىى   التشةة يمي  الخصىى ئص بةةين ماررنةة  بةةمجرا 
 معةةةدل المةةةرل   الرفةةة  درجةةة  الشةةةرك   حجةةة  أهمهىىى  
 كةل فة  االختيةرر  واالسةتحار  األصول  عم  العر د
 جعم ىى  مى  وهىىو. العر مية  وغيةةر العر مية  الشةركر  مةن
 كة  فة  الخصةر ص تمة  اخةت   مةد  بدراسة   هتم

 .الشركر  من النوعين
 ممحةةةة   إت ةةةة  فاةةةةد  شىىىىاك ال حجىىىىم وبشىىىىأ 

 ;Chen et a.l, 2008; Pothof, 2011 ؛3113

Li et al., 2015)  الشةةةركر  حجةةة  صةةة ر عمةةة 
 حيةةةةة . العر ميةةةةة  غيةةةةةر برلشةةةةةركر  ماررنةةةةة  العر ميةةةةة  
 انخ ةةرض الةة  (Chen et al., 2008)توصةةل
 متوسط عن العر مي  األمريكي  الشركر  حج  متوسط
 وتوصةةةةل. العر ميةةةة  غيةةةةر األمريكيةةةة  الشةةةةركر  حجةةةة 
 حجة  متوسةط زيةردة الة  (Li et al., 2015) دراسة 

 الشةركر  حج  متوسط عن لمدول  الممموك  الشركر 
 .العر مي 

 أشى ا فقد  الم ل  الاف  بداج   تعم  وف م 
(Anderson et al., 2003)   الة  قيةر  الشةركر

العر ميةةةة  بمسةةةةةتثمرر نسةةةةةب  كبيةةةةرة مةةةةةن ثرواتهةةةةةر داخةةةةةل 
  انخ ةةرض االعتمةةرد عمةة  الشةةرك   ولةةو مةةر يةةؤد  إلةة

 ,.Chen et al)كمىى  توصىى األمةوال الماترضةة . 
 المةةةرل  الرفةةة  درجةةة  متوسةةةط انخ ةةةرض الةةة  (2008
 الرفةةةة  درجةةةة  متوسةةةةط عةةةةن نسةةةةبيرً  العر ميةةةة  لمشةةةةركر 
 مىى  ال قىى ض وعمىى . العر ميةة  غيةةر لمشةةركر  المةةرل 
ال  ارت رع  (Harijono et al., 2004) خمص  ل 

ركر  العر ميةةةة  عنهةةةةر فةةةة  درجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل  برلشةةةة
 ,.Prencipe et al)الشركر  غير العر مي . وتوصل

2008; Li et al., 2015)  اخةت   وجود عد  إل 
 الشةةركر  بةةين فيمةةر المةةرل   الرفةة  درجةة  فةة  معنةةو 
 .  العر مي  وغير العر مي 
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أمى  بشىأ  معىد  الع ئىىد عمى  األصىو ، فقىىد 
 ;Sraer and Thesmar, 2007)الةبعض  توصى 

Chen et al., 2008; Machek et al., 2013)  
رغةة  اخةةت   بي ةة  الدراسةة   إلةة  زيةةردة معةةدل العر ةةد 
عمةةةة  األصةةةةول بدرجةةةة  أكبةةةةر فةةةة  الشةةةةركر  العر ميةةةة  

 مىى  ال قىى ض وعمىى ماررنةة  برلشةةركر  غيةةر العر ميةة . 
 عةد  إلة  (Prencipe et al., 2008  خمةص  لى 
  لاألصو  عم  العر د معدل بين معنو  اخت   وجود
 . العر مي  غير والشركر  العر مي  الشركر  ف 

اختم ةة  وبشىىأ  االسىىتحق   االخت ىى اى، فقىىد 
الدراسةةةةةةر  السةةةةةةربا  حةةةةةةول مةةةةةةد  اخةةةةةةت   مسةةةةةةتو  
االسةةةةةةةتحار  االختيةةةةةةةرر  برلشةةةةةةةركر  العر ميةةةةةةة  عنةةةةةةة  

مةةةةةن  ح ىىىىىث توصىىىى  كىىىىى برلشةةةةركر  غيةةةةر العر ميةةةةة . 
(Ding et al., 2011; Chi et al., 2015)   الة

االسةةتحار  االختيةةرر  فةة  برلشةةركر   ارت ةةرع مسةةتو 
العر ميةةةةةةة   بدرجةةةةةةة  أكبةةةةةةةر مةةةةةةةن مسةةةةةةةتو  االسةةةةةةةتحار  

وعمىى  ال قىى ض االختيةةرر  برلشةةركر  غيةةر العر ميةة . 
 ,Wang, 2006; Tong)توصةل الةبعضمى   لى  

2007; Ali et al., 2007; Jitaporn and 

Dadalt, 2009; Achleitner et al., 2014) 
  االختيةةةةةةةةرر  الةةةةةةةة  انخ ةةةةةةةةرض مسةةةةةةةةتو   االسةةةةةةةةتحار

 لمشركر  العر مي   ماررن  برلشركر  غير العر مي . 
مةةةةن تتبةةة  التطةةةةور التةةةرريخ  لهةةةةذل و خمىىىص 
 ,.Anderson et al؛ 3113الدراسةةر   ممحةة   

2003 Harojone et al., 2004; Wang, 

2006; Ali et al., 2007; Sraer and 

Thesmar, 2007; Tong, 2007; Chen et 

al., 2008; Prencipe et al., 2008; Jiraporn 

and Dadalt, 2009; Ding et al., 2011; 

Pothof, 2011; Machek et al., 2013; 

Achleitner et al., 2014; Chi et al., 2015; 

Li et al., 2015)  الت  طباة   اخت ف الب ئ   إل
 ,Wang)ح ث اعتمىد كى  مى فيهر تم  الدراسةر .  

2006; Tong, 2007; Ali et al.,2007; Chen 

et al., 2008; Jiraporn and Dadalt, 2009)  
ب  مىىىى  اهىىىىتم عمةةةة  عينةةةة  مةةةةن الشةةةةركر  األمريكيةةةة . 

 Prencipe)حية  الةت   ض ب لب ئ  األواوب ى ىىالبع
et al., 2008) تمد ةةةةةةةرلي   واعةةةةةةبرلشةةةةركر  اإليط

 Sraer and Thesmar, 2007 ) مةن عينة  عمة 
( لعينة  Pothof, 2011  وتطر  ال رنسي   الشركر 

 ,.Machek et al)من الشركر  الهولندي   وتنرول 
تشةةةةي    عينةةةة  مةةةةن الشةةةةركر  فةةةة  جمهوريةةةة  (2013
( بعينةة  مةةن Achleitner et al., 2014والةةت   

 الشركر  األلمرني . 
  فاةةةةةةةةد أمىىىىىىىى  عمىىىىىىىى  الصىىىىىىىىع د األسىىىىىىىى وى

( برلتطبي  عم  عين  من Ding et al., 2011الت  
 (Chi et al., 2015)الشةركر  الصةيني   وتطةر  

 (Li et al., 2015)إلة  الشةركر  التريوانية   واعتمةد
عمةة  عينةة  مةةن الشةةةركر  فةة  بورصةة  لةةون  كةةةون . 

ب لب ئى    (Harijono et al., 2004)الةت   وكى ل 
( 2002 التمةةة  دراسةةة   ممحةةة  وأخ ىىىاا . االسىىىتاال  

 ب لشأ  األاد  .
  يتضةةةةج أن حداثىىىى  تمىىىى  الدااسىىىى توبشةةةةأن 
 Anderson؛ 1001)يهغكى  اسةر  بعةض تمة  الدر 

et al., 2003; Harijono et al., 2004; 

Wang, 2006; Ali et al., 2007; Sraer and 

Thesmar, 2007; Tong, 2007; Chen et 

al., 2008; Prencipe et al., 2008; 

Jiraporn and DaDalt, 2009)  تغطىى  العقىىد
  بينمةةةر ي طةةة  األو  مىى  القىىىا  الحىىى دى والعشىىا  

 ,.Pothof, 2011; Ding et al)بعض اآلخةر الة

2011; Machek et al., 2013; Achleitner 

et al., 2014; Chi et al., 2015; Li et al., 

  العقد الث    م  القىا  الحى دى والعشىا   (2015
 ممر يعبر عن ألمي  التوج  البحث  لنر.

تم  الدراسر   يتضج أن  وبتحم   م هج  ت
 Anderson؛ 1001يهغكى  ر   غرلبية  تمة  الدراسة
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et al., 2003; Harojone et al., 2004; 

Wang, 2006; Ali et al., 2007; Sraer and 

Thesmar, 2007; Tong, 2007; Chen et 

al., 2008; Prencipe et al., 2008; 

Jiraporn and Dadalt, 2009; Ding et al., 

2011; Pothof, 2011; Machek et al., 

2013; Achleitner et al., 2014; Chi et al., 

2015; Li et al., 2015)  اعتمةد  عمة  تحميةل
البيرنةةةر  ال عميةةة   الةةةواردة بةةةرلاوا   المرليةةة   برسةةةتخدا  
نمةةةةةةةةةرذج اإلنحةةةةةةةةةدار واالرتبةةةةةةةةةرط  وبعةةةةةةةةةض النمةةةةةةةةةرذج 
اإلحصةةةةر ي  األخةةةةر   برإلضةةةةرف  لةةةةبعض المنهجيةةةةر  

 األخر . 
  وبشىىأ  مىىدى اإلتفىى   بىى   تمىى  الدااسىى ت

 مةةةن العديةةةد  تفقىىىت فاةةةد  بحجىىىم الشىىىاك يتعمةةة   فيمةةةر
 ,.Chen et al ؛1001 يهغكى ) السةربا  الدراسةر 

  (Li et al., 2015؛ Pothof, 2011 ؛ 2008
 مةةةةةةةن حجمةةةةةةةرً  أصةةةةةةة ر العر ميةةةةةةة  الشةةةةةةةركر  أن عمةةةةةةة 

  المى ل  الافى  داجى  وبشىأ . العر مية  غير الشركر 
 أشةةةرر حيةةة  بينهةةةر  فيمةةةر السةةةربا  الدراسةةةر  اختمفىىىت

  ;Chen et Anderson et al., 2003)ضالةبع
al., 2008)  لمشةركر  المةرل  الرفة  متوسةط أن الة 

 لمشةركر  المةرل  الرف  متوسط عن نسبيرً  أقل العر مي 
 ,.Harijono et al) توصل حين ف . العر مي  غير

الةةة  أن الشةةةركر  العر ميةةة  لةةةديهر درجةةة  رفةةة   (2004
 أن اال. مةةةةةرل  أكبةةةةةر عةةةةةةن الشةةةةةركر  غيةةةةةر العر ميةةةةةة 

 ,.Prencipe et al., 2008; Li et al) الةبعض
 فةة  معنةةو  اخةةت   وجةةود الةة  يتوصةةل لةة  (2015
 والشةةركر  العر ميةة  الشةةركر  بةةين المةةرل  الرفةة  درجةة 
 .العر مي  غير

أم  ف م   اتبط بمعد  الع ئد عمى  األصىو ، 
 حيةةةة  بينهةةةةر  فيمةةةةر السةةةةربا  الدراسةةةةر  فقىىىىد اختمفىىىىت

 ;Sraer and Thesmar, 2007)الةبعض  توصةل

Chen et al., 2008; Machek et al., 2013) 
 لمشةركر  األصةول عمة  العر ةد معدل متوسط أن ال 

 عمةةة  العر ةةد معةةدل متوسةةط عةةن نسةةبيرً  أكبةةر العر ميةة 
 تتوصةةةل لةةة  بينمةةةر. العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  األصةةةول
 وجةةود الةة   (Prencipe et al., 2008) دراسةة 

 بةةةين األصةةةول مةةة ع العر ةةةد لمعةةةدل معنويةةة  اخت فةةر 
 . العر مي  غير والشركر  العر مي  الشركر 

 وبشىىىىىأ  االسىىىىىتحق   االخت ىىىىى اى، اختمفىىىىىت
الدراسةةر  السةةربا  حةةول درجةة  االسةةتحار  االختيةةرر  
فةةةةة  كةةةةةل مةةةةةن الشةةةةةركر  العر ميةةةةة  والشةةةةةركر  غيةةةةةر 

 ,.Ding et al) الةةبعض أشةةرر فبينمةةر العر ميةة  

2011; Chi et al., 2015)  حار  ارت رع االسةت ال
االختيةةرر  لمشةةركر  العر ميةة  ماررنةة  برلشةةركر  غيةةةر 

 ;Wang, 2006)العر ميةة   فةةةمن الةةبعض اآلخةةةر 

Tong, 2007; Ali et al., 2007; Jiraporn 

and Dadalt, 2009; Achleitner et al., 

الة  انخ ةرض االسةتحار  االختيةرر   توصةل (2014
 لمشركر  العر مي  ماررن  برلشركر  غير العر مي . 

الةةةةةةة  اخةةةةةةةت   و خمىىىىىىىص ممىىىىىىى  سىىىىىىىب ،  
الخصةةةةةةةةر ص التشةةةةةةةةة يمي  بةةةةةةةةين الشةةةةةةةةةركر  العر ميةةةةةةةةة  
والشةةةركر  غيةةةةر العر ميةةة . ولةةةةو األمةةةر الةةةةذ  يسةةةةع  
البرحثرن إل  التحا  من  ف  بي   األعمرل المصةري   
من خ ل اختبرر ال رض الثرن  لمبح   والذ  يمكةن 

 صيرغت  عم  النحو الترل : 
   لمشاك ت الع ئم   : تختمف الخص ئص التشغ م2ف

المق ىىىدة ب لبواصىىى  المصىىىا   عىىى  الخصىىى ئص 
التشىىىىىغ م   لمشىىىىىاك ت غ ىىىىىا الع ئم ىىىىى  المق ىىىىىدة 

 ب لبواص  المصا  . 
والختبةةرر مةةد  وجةةود اخةةت   لكةةل خرصةةي  
مةةةن الخصةةةر ص التشةةة يمي  عمةةة  حةةةدل  فةةة  كةةةل مةةةن 
الشركر  العر مي  والشركر  غيةر العر مية   سةو  يةت  

 ع  فروض فرعي  كمر يم :تاسي  لذا ال رض ألرب



 د شحاته                أثر طبيعة الملكية و الخصائص التشغيلية للشركات....أ.د/ عبد الوهاب نصر علي ، أ.د/ شحاته السي

20 
 

 المق ىىىدة الع ئم ىىى  الشىىىاك ت حجىىىم  ختمىىىف: أ/ 2 ف
 غ ىا الشىاك ت حجىم عى  المصىا   ب لبواص 
 .المصا   ب لبواص  المق دة الع ئم  

 لمشىىىاك ت المىىى ل  الافىىى  داجىىى  تختمىىىف: ب/ 2 ف
 داجى  عى  المصىا   ب لبواصى  المق دة الع ئم  
 ق ىىىدةالم الع ئم ىىى  غ ىىىا لمشىىىاك ت المىىى ل  الافىىى 

 .المصا   ب لبواص 
 األصىىىىو  عمىىىى  الع ئىىىىد معىىىىد   ختمىىىىف: جىىىىى/ 2 ف

 المصىىا   ب لبواصىى  المق ىىدة الع ئم ىى  لمشىىاك ت
 غ ىىا لمشىىاك ت األصىىو  عمىى  الع ئىىد معىىد  عىى 

 .المصا   ب لبواص  المق دة الع ئم  
 لمشىىىاك ت االخت ىىى اى االسىىىتحق    ختمىىىف: د/ 2 ف

 عىىىى  المصىىىىا   ب لبواصىىىى  المق ىىىىدة الع ئم ىىىى 
 الع ئم ىى  غ ىىا لمشىىاك ت االخت ىى اى السىتحق  ا

 .المصا   ب لبواص  المق دة
 الخصىىىىىى ئص بىىىىىى   الع قىىىىىى  تحم ىىىىىى  -7/4/3

 الىىىىىتحفظ ومسىىىىىتوى لمشىىىىىاك ت التشىىىىىغ م  
شىىىىىىتق   المح سىىىىىىب   الث لىىىىىىث الفىىىىىىاض وا 

 -:لمبحث
بتأث ا حجم الشاك  عم  مسىتوى فيمر يتعم  
     ,Watts) أشىى ا الىىبعض  فاةةد الىىتحفظ المح سىىب 

2003a; García Lara et al., 2009b; 

Heijden, 2011; Moeinaddin et al., 2012) 
إلةة  تةةأثير حجةة  الشةةرك  إيجربةةًر عمةة  مسةةتو  الةةتح ظ 
المحرسةةب   نتيجةة  لوجةةود دافةة  لةةد  الشةةركر  كبيةةةرة 
ظهةةرر  الحجةة  لمايةةر  بتدنيةة  الاةةي  الدفتريةة  ألصةةولهر وا 

ردة إيراداتهةةر بأقةةل مةةن قيمتهةةر الحايايةة   مةةن خةة ل زيةة
مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب   وذلةة  حتةة  يمكةةن تجنةة  
تعةةرض تمةة  الشةةركر  لمتكةةرلي  السيرسةةي  والتنظيميةة  
المرت عةةة   نتيجةةة  الرت ةةةرع أربرحهةةةر  ماررنةةة  بنظيرتهةةةر 

 من الشركر  األخر .

    2009 ,)توصةل  وعمى  ال قى ض مى   لى 

Kravet  ،1022؛ كسكا Broekhof,  2013)؛ 

ًر عمةةة  مسةةةتو  الةةةتح ظ الةةة  تةةةأثير حجةةة  الشةةةرك  سةةةمب
المحرسب   نتيج  ألن الشركر  كبيةرة الحجة  تتصة  
برنخ رض مستو  عةد  تمرثةل المعمومةر   ومواجهتهةر 
لض وط مرت عة  مةن قبةل المسةرلمين  أو المارضةين  
لممحرفظةة  عمةة  مسةةتو  معةةين مةةن األربةةرم  ولةةو مةةر 
ينعكس عم  انخ رض مستو  التح ظ المحرسب  بهر. 

 3112؛ مميجةةةةةةةةةةة  3119   بينمةةةةةةةةةةةر خمص السةةةةةةةةةةةهم
إل   (Geimechi and Khodabakhshi, 2015؛

عد  وجود ع ق  معنوية  بةين حجة  الشةرك  ومسةتو  
 التح ظ المحرسب . 

وف م   تعم  بتأث ا داج  الافى  المى ل  عمى  
  فاةةةةةد أشةةةةةرر الةةةةةبعض مسىىىىتوى الىىىىىتحفظ المح سىىىىىب 

(Watts, 2003a; Zhang, 2008; Kravet, 

2009; Heijden, 2011; Broekhof, 2013; 

Geimechi and Khodabakhshi, 2015) 

إلة  وجةود  (1022؛ يهٛضٗ  1022ٔكزن، )كسا،  
تةةةةةأثير إيجةةةةةرب  لدرجةةةةة  الرفةةةةة  المةةةةةرل  عمةةةةة  مسةةةةةتو  
الةةةتح ظ المحرسةةةب   نتيجةةة  العتبةةةرر مسةةةتو  الةةةتح ظ 
المحرسةةب  وسةةيم  لحمريةة  مصةةرلج الةةدا نين فةة  عاةةود 

والايةةةةود الةةةةدين  مةةةةن خةةةة ل تن يةةةةذ بعةةةةض اإلجةةةةرا ا  
وتدنيةةة  مخةةةرطر عةةةد  وفةةةر  الشةةةرك  برلتزامرتهةةةر  ذلةةة  
برإلضرف  العتبررل وسيم  لمحةد مةن السةمو  االنتهةرز  

خمةةةةةةةةص  وعمىىىىىىىى  ال قىىىىىىىى ض مىىىىىىىى   لىىىىىىىى لةةةةةةةة دارة. 
(Moeinaddin et al.,  2012)  إلة  وجةود تةأثير

سةةةةمب  لدرجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل  عمةةةة  مسةةةةتو  الةةةةةتح ظ 
 ( إلةةةةة  عةةةةةد 3119المحرسةةةةب . وتوصةةةةةل  السةةةةهم   

وجود تأثير معنةو  لدرجة  الرفة  المةرل  عمة  مسةتو  
 التح ظ المحرسب . 

وف مىىىى   تعمىىىى  بتىىىىأث ا معىىىىد  الع ئىىىىد عمىىىى  
  فاةةةةد األصىىىىو  عمىىىى  مسىىىىتوى الىىىىتحفظ المح سىىىىب 
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 Mohammadi et al., 2014; Kaviani)توصل 

et al., 2013)  إل  وجود ع ق  إيجربية  بةين معةدل
محرسةةةةب . العر ةةةد عمةةة  األصةةةول ومسةةةتو  الةةةتح ظ ال

 Khan    and)وعمةةةةة  الناةةةةةيض مةةةةةن ذلةةةةة  توصةةةةةل 

Watts, 2009)  ال  وجود ع قة  سةمبي  بةين معةدل
 العر د عم  األصول ومستو  التح ظ المحرسب . 

وف مىىى   تعمىىى  بتىىىأث ا االسىىىتحق   االخت ىىى اى عمىىى  
 Khan)خمىىص   فاةةد مسىىتوى الىىتحفظ المح سىىب 

and Watts, 2009; Behrghani and 

Pajoohi, 2013) ؛ 3112   ةةةالجررح   ذل ةةةةةةةةكةةةو
ال  وجةود ع قة  عكسةي  بةين  3112 (  سعد الدين 

مسةةةةةةتو  االسةةةةةةتحار  االختيةةةةةةرر  ومسةةةةةةتو  الةةةةةةتح ظ 
المحرسب   نتيج  لادرة الةتح ظ المحرسةب  عمة  تاييةد 
حريةةة  اإلدارة عنةةةد االختيةةةرر بةةةين البةةةدا ل المحرسةةةبي  

را  واسةةةةتخدا  الحكةةةة  الشخصةةةة   عنةةةةد عمةةةةل التاةةةةدي
المحرسبي   ولو مر يحد من ممررسةر  إدارة األربةرم  
ومةةةةةن ثةةةةة  انخ ةةةةةرض مسةةةةةتو  االسةةةةةتحار  االختيةةةةةرر  

وعمىىىىىىىىىىى  ال قىىىىىىىىىىى ض مىىىىىىىىىىى   لىىىىىىىىىىى    برلشةةةةةةةةةةةركر . 
 ,Geimechi and Khodabakhshi)توصىى 

إلةةةةةةةة  عةةةةةةةةد  وجةةةةةةةةود ع قةةةةةةةة  معنويةةةةةةةة  بةةةةةةةةين  (2015
 االستحار  االختيرر  ومستو  التح ظ المحرسب .

إلةةة   ت السىىى بق و خمىىىص مىىى  تتبىىى  الدااسىىى 
اخةةةت   تةةةأثير كةةةل مةةةن حجةةة  الشةةةرك  ودرجةةة  الرفةةة  
المرل  عم  مسةتو  الةتح ظ المحرسةب  مةر بةين وجةود 
تةةأثير سةةوا  أكةةرن إيجربةةةًر وسةةمبًر أو عةةد  وجةةود تةةةأثير 

اخت   ف  تأثير معةدل العر ةد وك ل  وجود معنو   
عمةة  األصةةول عمةةة  مسةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةب   مةةةر 

اخةةةت   تةةةأثير مسةةةتو  اخ ىىىاا و بةةةين إيجةةةرب  وسةةةمب   
االستحار  االختيرر  عم  مستو  التح ظ المحرسةب  
مةةر بةةين التةةأثير السةةمب  او عةةد  وجةةود تةةأثير معنةةو . 

لضةةرورة التحاةة  مةةن مةةد   وهىىو األمىىا الىى ى  شىى ا

اخةةةةت   ذلةةةة  التةةةةأثير برلشةةةةركر  العر ميةةةة  عنةةةة  فةةةة  
الشةركر  غيةةر العر ميةة   نظةرًا الخةةت   حجةة  ودرجةة  

لمرل  ومعدل العر د عم  األصول واالستحار  الرف  ا
وهو مى  سى اك  االختيرر  ف  كل منهمر عن األخر  

 .عم ه ف  ه ا البحث
 عمىىى  التشىىىغ م   الخصىىى ئص تىىىأث ا وبشىىأ 

 الشىىاك ت مىى  كىى  فىى  المح سىىب  الىىتحفظ مسىىتوى
مر أشرر  م  واتسرقرً  الع ئم  ، غ ا والشاك ت الع ئم  

 ;Ali et al., 2007; Tong, 2007) إلية  الةبعض

Prencipe et al., 2008; Jiraporn and 

Dadalt, 2009; Ding et al., 2011; 

Machek et al., 2013; Achleitner et al., 

2014; Chi et al., 2015; Li et al., 2015) 
 بةةين فيمةةر التشةة يمي  الخصةةر ص بةةرخت   يتعمةة  فيمةر

  الخةةةت  ونتيجةةة  العر ميةةة   وغيةةةر العر ميةةة  الشةةةركر 
 العر مية  الشةركر  بةين فيمر المحرسب  التح ظ مستو 
 ,Chen et al., 2008; Pothof) العر مية  وغيةر

2011; Bouzgarrou and Navatte, 2013)  
الةة  وجةةود تةةأثير  خمىىص ممىى  سىىب ،  فإ  ىى 

لمخصةةر ص التشةة يمي   حجةة  الشةةرك   الرفةة  المةةرل   
العر ةةةد عمةةة  األصةةةول  االسةةةتحار  االختيةةةرر ( عمةةة  

تو  الةةةةتح ظ المحرسةةةةب   وأن الشةةةةركر  العر ميةةةة  مسةةةة
تختمةةةة  عةةةةن الشةةةةركر  غيةةةةر العر ميةةةة  فةةةة  كةةةةل مةةةةن 
الخصةةةر ص التشةةة يمي  ومسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب . 

نسةةع  إلةة  التحاةة  منةة  فةة  بي ةة   وهىىو األمىىا الىى ى
األعمرل المصري   مةن خة ل اختبةرر ال ةرض الثرلة  

  وال ى  مك  ص  غته عم  ال حو الت ل :لمبح   
: ختمىىىىف تىىىىأث ا الخصىىىى ئص التشىىىىغ م   عمىىىى  3ف

مسىىىىتوى الىىىىتحفظ المح سىىىىب  بىىىى لقوائم الم ل ىىىى  
لمشىىاك ت الع ئم ىى  المق ىىدة ب لبواصىى  المصىىا   
ع ه ب لشاك ت غ ىا الع ئم ى  المق ىدة ب لبواصى  

 . المصا  
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والختبةةةةرر مةةةةد  االخةةةةت   بةةةةين تةةةةأثير كةةةةل 
خرصةي  مةةن الخصةةر ص التشةة يمي   عمةة  حةةدل  عمةة  

 ظ المحرسةةةب   فةةة  كةةةل مةةةن الشةةةركر  مسةةةتو  الةةةتح
سىىوف  ىىتم تقسىى م العر ميةة  والشةةركر  غيةةر العر ميةة   

 ه ا الفاض ألابع  فاوض فاع   كم   م :
 مسىىتوى عمىى  الشىىاك  حجىىم تىىأث ا  ختمىىف: أ/3ف

 الشىاك ت فى  الم ل   ب لقوائم المح سب  التحفظ
 فىى  ع ىىه المصىىا   ب لبواصىى  المق ىىدة الع ئم ىى 

 ب لبواصىىىىى  المق ىىىىىدة  الع ئم ىىىىى غ ىىىىىا الشىىىىىاك ت
 .المصا  

 عمىىى  المىىى ل  الافىىى  داجىىى  تىىىأث ا  ختمىىىف: ب/3ف
 الم ل ىىىى  بىىىى لقوائم المح سىىىىب  الىىىىتحفظ مسىىىىتوى
 المصىىا   ب لبواصىى  المق ىىدة الع ئم ىى  لمشىىاك ت
 المق ىىىىىدة الع ئم ىىىىى  غ ىىىىىا الشىىىىىاك ت فىىىىى  ع ىىىىىه

 .المصا   ب لبواص 
 األصىىو  عمىى  الع ئىىد معىىد  تىىأث ا  ختمىىف: ج/3ف 

 الم ل ى  ب لقوائم المح سب  لتحفظا مستوى عم 
 المصىىا   ب لبواصىى  المق ىىدة الع ئم ىى  لمشىىاك ت
 المق ىىىىىدة الع ئم ىىىىى  غ ىىىىىا الشىىىىىاك ت فىىىىى  ع ىىىىىه

 .المصا   ب لبواص 
 عمىىى  االخت ىىى اى االسىىىتحق   تىىىأث ا  ختمىىف: د/3ف

 الم ل ىىىى  بىىىى لقوائم المح سىىىىب  الىىىىتحفظ مسىىىىتوى
 المصىىا   ب لبواصىى  المق ىىدة الع ئم ىى  لمشىىاك ت
 المق ىىىىىدة الع ئم ىىىىى  غ ىىىىىا الشىىىىىاك ت  فىىىىى ع ىىىىىه

 .المصا   ب لبواص 
 والمااجعىىىىى  المح سىىىىىب  م شىىىىىأة حجىىىىىم -7/4/4

 :الدااس  مح  الائ س   لمع ق  كمحدد
ضةةة ر  الثاةةة  عمةةة   لتحايةة  لةةةد  البحةةة  األسرسةة  وا 
نتر جةةةة  المحتممةةةةة   اتضةةةةج لنةةةةةر مةةةةن تتبةةةةة  الدراسةةةةةر  

 Ani, 2014; Tyokoso and)السربا  ذا  الصم  

Tsegba, 2015; Ching et al., 2015; Smii, 

2016; Nawaiseh et al., 2016)  ألمية  األخةذ
التةةةة  مةةةةن  فةةةة  االعتبةةةةرر بعةةةةض المت يةةةةرا  الرقربيةةةة 

 الُمحتمل أن تؤثر عم  الع قر  محل الدراس . 
 Blay et)ات ة  كةل مةن  وفى   لى  السى   

al., 2014; Aobdia et al., 2015; Bills et 

al., 2015; Smii, 2016; Nawaiseh et al., 

 عمىى  وجىىود العد ىىد مىى  المتغ ىىاات المىىلثاة (2016
عمة  االرتاةر  بجةودة عممية  المراجعة  ومةن ثة  قةدرتهر 

والتى  عم  زيةردة مسةتو  الةتح ظ المحرسةب  برلشةرك  
خبةةةةرة مراقةةةة  الحسةةةةربر   واأللميةةةة  النسةةةةبي  م هىىىى   

  وأتعر  عممي  (5 لمعميل  وأدا  الخدمر  اإلستشرري 
جعةةةةةةةة   وتطبيةةةةةةةة  سيرسةةةةةةةة  التةةةةةةةةدوير األلزامةةةةةةةة   المرا

  واالعتمةةةرد (7   والتخصةةةص الصةةةنرع (6 واالسةةةتا ل
  وممررسة  العمة   (8 عم  عممي  المراجعة  المشةترك 

                                                             
 Management ثعج دددددز الخدددددذه ة ا طج ددددد رٗ   ((5

Consulting   ٍهدد ة ر٘ددز الجْة٘ذٗدد   الخددذَٕعككا  يككNon 

Assurance Services   انخكٗ ٚقكٕو بٓكا يشا كب انغسكاباث

ةود  أًِد  نًساعذة إلداسة انشكشكت. يٍ خالل حقذٚى انًشٕسة ٔا

ّخددذه ة  Tax Services خدذه ة ال دزا  أٚضكا  ثج دوي

 Accounting and الوس طدد   ّإعددذاد القددْا ن الو ل٘دد 

bookkeeping Services.  حهك، انخكذياث ّٗج در خدزّج

 Assurance Servicesالخددذه ة الجْة٘ذٗدد  َطككا   عددي

نًعهٕيككاث انخككٗ ٚقككٕو بٓككا يشا ككب انغسككاباث نخغسككٍٛ صككٕدة ا

إليكاَٛكت حكيرٛش  ُّدْ هد  ٗ د٘ز.  (Arens, 2013)انًغاسبٛت 

أدائٓا عهٗ يٕضكٕعٛت ٔاسكخقالل يشا كب انغسكاباث عُكذ أدا  

 عًهّ. 
عهككٗ أَككّ حغككشس يشا ككب Independenceٗعدز  االطددجق    ((6

انغسكككاباث يكككٍ انش ابكككت ٔانسكككٛطشة يكككٍ األطكككشا  انًخخهفكككت  

آٚككّ  رنكك، باإلضككاوت ٔعكذو انخغٛككن عُككذ صًككع األدنكت ٔحكككٍٕٚ س

إنٗ عذو ٔصٕد أٖ يصانظ يادٚت وًٛا بُّٛ ٔبٍٛ انشكشكت يغكم 

 ,Arens, 2013; Sarwoko and Agoes)انًشاصعكت 

2014)  
  Industry Specializationٗ ٘ز الجخصد  الصدٌ عٔ  ((7

إنٗ ٔصٕد وٓى عًٛق ٔخبشة طٕٚهت نهًشاصع بطبٛعكت األعًكال 

انًعانضكاث انًغاسكبٛت  انخاصت بصُاعت انعًٛم ٔكٛفٛت حطبٛكق

ٔانقذسة عهٗ حغذٚذ كاوت انخغذٚاث انخشغٛهٛت انخكٗ يكٍ انًًككٍ 

 (Sarwoko and Agoes, 2014) اٌ حٕاصّ انصُاعت
 

إنٗ انقٛكاو بعًهٛكت انًشاصعكت ثُ ٘ز عول٘  الوزاخع  الو جزة   (8)

بشكم يخنايٍ ٔبصٕسة يُفصهت بكٍٛ يكخبكٙ يشاصعكت ٔحقسكٛى 

، وغككك كككال  يًُٓككا نعًككم األخككش انعًككم وًٛككا بًُٛٓككا  ٔكككزن

 Deng et)ٔإصذاس حقشٚش يشاصعت ٔاعكذ ٕٚ عكاٌ عهٛكّ يعكا  

al., 2014)     
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لمضةةةةةةة ط عمةةةةةةة  مراقبةةةةةةة  الحسةةةةةةةربر  أثنةةةةةةةر  عمميةةةةةةة  
 المراجع   وحج  مكت  المراجع .  

سىىىىى تم لجولريةةةةة  المت يةةةةةرا  الرقربيةةةةة  و ظىىىىىاًا 
 ت جىى  العتبىى ا  تةة  المراجعةة  عمةة  حجةة  مك التاك ىى 

ولاةد بنينةر وجهة  أحد أهىم محىددات جىودة المااجعى   
 Ching)نظرنر لذل عم  غرار العديد من الدراسر  

et al.,2015; Omid, 2015; Smii, 2016)  
فضةةةةً  عةةةةن تةةةةأثيرل اإليجةةةةرب  عمةةةة  مسةةةةتو  الةةةةتح ظ 

 ,Reyad)المحرسةةب  برلشةةرك   كمةةر أشةةرر كةةل مةةن 

2012; Khodayar et al., 2012; Souza et 

al., 2013) 
أثةةةةةةر حجةةةةةة  منشةةةةةةأة المحرسةةةةةةب  أمىىىىىى  بشىىىىىىأ  

والمراجعةةة  عمةةة  الع قةةة  بةةةين الخصةةةر ص التشةةة يمي  
لمشركر  ومستو  التح ظ المحرسب   فيتضج لنر مةن 
تحميةةل الدراسةةر  السةةربا  إشةةررتهر بشةةكل صةةريج عمةة  
التةةةأثير اإليجةةةرب  لحجةةة  منشةةةأة المحرسةةةب  والمراجعةةة  

لةتح ظ المحرسةب   وعةد  تنرولهةر بشةكل عم  مستو  ا
صةةةريج مةةةد  اخةةةت   تةةةأثير الخصةةةر ص التشةةة يمي  
لمشةةةركر  عمةةة  مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  فةةة  ظةةةل 

 ىىاى اخةةت   حجةة  منشةةأة المحرسةةب  والمراجعةة   لةةذا 
أن منهجي  البح  يج  أن تتضمن البح  عن دليل 
عممة  مةةن الاةةوا   المرلية  لمشةةركر  المايةةدة برلبورصةة  

 ي  ُيسرعدنر ف  اإلجرب  عم  السؤال الترل :المصر 
: ه   ختمف تأث ا الخصى ئص التشىغ م   عمى  1 

مسىىىىىتوى الىىىىىتحفظ المح سىىىىىب  فىىىىى  الشىىىىىاك ت 
الع ئم ىىىىى ، مق ا ىىىىى  ب لشىىىىىاك ت غ ىىىىىا الع ئم ىىىىى ، 

 ب خت ف حجم م شأة المح سب  والمااجع ؟ 
 .البحث م هج   -7/5

 فةروض اختبةرر كي ية  ال رعية  لةذل فة  نتنرول
 مةةن وذلةة  المصةري   االعمةةرل بي ةة  فة  عمميةةرً  بحة ال

 التطبيايةةةة   الدراسةةةة  ألةةةةدا  مةةةةن؛ كةةةةل تنةةةةرول خةةةة ل

 مت يةةةةرا  وقيةةةةرس توصةةةةي  الدراسةةةة   وعينةةةة  مجتمةةةة 
جةةرا ا  أدوا  الدراسةة    ونتةةر   التطبيايةة   الدراسةة  وا 
 :الت ل  ال حو عم  و ل . ال روض اختبرر

 :التطب ق   الدااس  أهداف -7/5/1
 فةةةةروض اختبةةةةرر التطبيايةةة  لدراسةةةة ا تسةةةتهد 

 المحرسةةب   الةةتح ظ مسةةتو  قيةةرس خةة ل مةةن البحةة  
 العر ميةةة  غيةةةر والشةةةركر  العر ميةةة  الشةةةركر  مةةةن لكةةةل

 الخصةةةةةةر ص وقيةةةةةةرس. المصةةةةةةري  برلبورصةةةةةة  المايةةةةةةدة
 العر ةةد المةةرل   الرفةة  درجةة  الشةةرك   حجةة   التشةة يمي 

 لةةةةةذل فةةةةة ( االختيةةةةةرر  واالسةةةةةتحار  األصةةةةةول  عمةةةةة 
 كةةةرن إذا مةةةر قيةةةرس إلةةة  برإلضةةةرف . بنوعيهةةةر الشةةةركر 

 الةتح ظ مسةتو  عمة  التش مي  لمخصر ص تأثير لنر 
 وأخيةةةةراً  الشةةةةركر   لنةةةةوع  المرليةةةة  بةةةةرلاوا   المحرسةةةةب 
 عمةةة  والمراجعةةة  المحرسةةةب  منشةةةأة حجةةة  أثةةةر اختبةةةرر
 .الدراس  محل الر يسي  الع ق 
 :الدااس  وع    مجتم  -7/5/2

 المايةةدة الشةةركر  مةةن الدراسةة  مجتمةة  يتكةةون
 تةةةةة  وقةةةةةد. 3112 العةةةةةر  خةةةةة ل المصةةةةةري  برلبورصةةةةة 

 تمة  مةن شةرك  61 مةن مكونة  (9 حكمية  عين  اختيرر
 تمثةةةل شةةةرك  21 مجمةةةوعتين؛ إلةةة  ماسةةةم  الشةةةركر 
 غيةةر الشةةركر  تمثةةل شةةرك  30 و العر ميةة   الشةةركر 
 .(11 العر مي 

 :الدااس  متغ اات وق    توص ف -7/5/3
سةةةؤال الدراسةةة  يمكةةةن بةةةرلرجوع إلةةة  فةةةروض و 

توصةةي  وقيةةرس المت يةةرا   برلنسةةب  لكةةل فةةرض مةةن 
 و ل  عم  ال حو الت لي:فروض الدراس  عم  حدل  

                                                             
 وككشٔا إلخخبكاس انذساسكت طبٛعكت يككع حخٕاوكق عُٛكت إخخٛكاس حكى ((9

يككٍ شككشكاث  انذساسككت عُٛككت َصكك  إخخٛككاس حككى عٛككذ انبغككذ 

عائهٛككت  َٔصككك  عُٛككت انذساسكككت األخككشٖ يكككٍ شككشكاث غٛكككش 

عخًذ انباعذ وٗ إخخٛكاسِ نهشكشكاث انعائهٛكت عهكٗ عائهٛت. ٔ ذ ا

انشككشكاث انخككٗ ًٚخهكك، َسككبت كبٛككشة يككٍ أسككًٓٓا عائهككت ٔاعككذة 

 (.Atmaja et al., 2011؛ 1025إسخُادا  عهٗ ) سهطاٌ  
 .انبغذ عُٛت( 1) يهغق (20)
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 :المتغ اات المستقم  -7/5/3/1
 المميةةةةزة الخصةةةةر ص أحةةةةد لةةةةو  الشىىىىاك  حجىىىىم - أ

 بةةدا ل لت سةةير عميهةةر االعتمةةرد يةةت  والتةة  لمشةةرك  
  (3115  نصةةةةر  المحرسةةةةبي  السيرسةةةةر  اختيةةةةرر
برلموغةةةةةةةرريت  الطبيعةةةةةةة  إلجمةةةةةةةرل   ق  سىىىىىىىه موتىىىىىىى

 ,.Abbasi et al) األصول  اتسةرقًر مة  كةل مةن

2012; Geimechi and Khodabakhshi, 

2015; Li et al., 2015)  
تعبةةر تمةة  النسةةب  عةةن   المىى ل  الافىى   سىىب   -  

المةةةد  الةةةذ  اعتمةةةد  عميةةة  الشةةةرك  فةةة  تمويةةةل 
 نصةر  أصولهر برالعتمرد عم  األمةوال الماترضة 

 الةةةةةديون إجمةةةةةرل  بنسةةةةةب  ق  سىىىىىه  وتىىىىىم  (2012
 Abbasi et) األصةةول  اتسةةرقًر مةة   إلجمةةرل 

al., 2012; Geimechi and Khod-

abakhshi, 2015; Li et al., 2015) . 
لةةو التعةةدي   التةة  و االخت ىى اى  االسىىتحق   -ج

تاةةو  بهةةر اإلدارة عمةة  التةةدفار  الناديةة  لتحايةة  
  توقيةةة  من عةةة  خرصةةة  مةةةن خةةة ل؛ الةةةتحك  فةةة

االعترا  برإليرادا  والمصروفر   والتحك  فة  
 محمةةةةود   إعةةةةداد بعةةةةض التاةةةةديرا  المحرسةةةةبي  

برإلتسةةةةةر  مةةةةة  كةةةةةل مةةةةةن  قيرسةةةةة  وتةةةةة (. 2010
 Geimechi ؛1025 عسكٍ  ؛1020 عُفكٗ )

and Khodabakhshi, 2015 )باسككخخذاو 

 ,Modified Jones) انًعكذل صكَٕن ًَكٕرس
  :الت ل   الخطوات عم   عتمد وال ى  (1991

 Total:  ليىىىىىىىىق   اإلجمىىىىىى ب االستحىىىىحس -1ج/
Accruals (TA) 

كمةةر  وسةةيت  حسةةرب  برسةةتخدا  مةةدخل التةةدفار  الناديةة 
 يم : 

TAt = (IBXt – OCFt)/At-1 

 حي  إن:
TAt  االستحار  اإلجمرل  ف  السن  :t. 

IBXt  صةةةةةرف  الةةةةةربج قبةةةةةل العنرصةةةةةر االسةةةةةتثنر ي  :
 .tن  لمشرك  ف  الس

OCFt  التةةةةدفار  الناديةةةة  مةةةةن العمميةةةةر  التشةةةة يمي  :
 .tلمشرك  ف  السن  

At-1 إصًانٗ األصٕل وٗ َٓاٚت انسُت انسابقت   :t-1. 

تقىىىىىىىىد ا االسىىىىىىىىىتحق   غ ىىىىىىىىا االخت ىىىىىىىىى اي:  -3ج/
Nondiscretionary Accruals (NDA) 

 من خ ل معردل  الترلي :
NDAt = a1 (1 / At-1) + a2 [(REVt - 

RECt) / At-1] + a3 (PPEt/ At-1) 

 ح ث   :
     NDAt :  االسةتحار  غيةةر االختيةرر  الماةةدر فةة

 (.tالسن   
   At-1  إجمرل  األصول ف  نهري  السن :(t-1). 
  REVt : الت يةةر فةةة  اإليةةرادا   يمثةةةل ال ةةر  بةةةين

( tاإليةةرادا   صةةرف  المبيعةةر ( فةة  نهريةة  السةةن   
-t)نهرية  السةن  واإليرادا   صرف  المبيعةر ( فة  

1)  . 
  RECt  الت يةةر فةة  رصةةيد العمةة    يمثةةل ال ةةر :

( وصةةرف  tبةةين صةةرف  العمةة   فةة  نهريةة  السةةن   
 .  (t-1)العم   ف  نهري  السن  

PPEt  إجمةرل  األصةةول الثربتة  الممموسةة  فة  نهريةة :
 (.tالسن   

a1,a2,a3 وسىى تم : تعتبةر معممةةر  خرصة  بةةرلنموذج
 :مع دل  الت ل  تقد اه  م  خ   ال

TAt /At-1 = ∂1 (1 / At-1) +∂2 [(REVt - 
RECt) / At-1] +∂3 (PPEt/ At-1) + ᵋt 

 حي :
 a1,a2,a3 تمثل مادر لممعممر : 3∂ ,2∂ ,1∂

ᵋt  بةةةةةواق :Residuals  النمةةةةةوذج التةةةةةة  تعبةةةةةر عةةةةةةن
 .(TAt)الجز  االختيرر  من االستحار  اإلجمرل  
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 تقىىىىىىىىىىىىد ا االسىىىىىىىىىىىىتحق   االخت ىىىىىىىىىىىى اى: -2ج/
Discretionary Accruals (DA) 

ال ةةةةةةةر  بةةةةةةةين االسةةةةةةةتحار  االجمةةةةةةةرل  وهىىىىىىىو  مثىىىىىىى  
وس تم تقىد ا  مى  خى   واالستحار  غير االختيرر  

 المع دل  الت ل  :
DAt ꞊ TAt /At-1 - NDAt 

مؤشةةةر إلدارة األربةةةرم  فةةةمذا  DAtكمةةةر يمثةةةل 
كرن  قيم  االستحار  االختيرر  موجبة   أو سةرلب (  

   دارة أربةرم فة  اتجةرل صةعود يشير ذل  لوجود إ
  أو ف  اتجرل لبوط (.

ٌيحةةدد قةةدرة الشةةرك   :األصىىو  عمىى  الع ئىىد معىىد  -د
عمةةةة  إسةةةةتثمرر األصةةةةول التةةةة  تمتمكهةةةةر  مةةةةن معةةةةدا  

 وتىىىىىىىم  (3115 نصةةةةةةةر   ومبةةةةةةةرِن وأراٍض ومخةةةةةةةزون 
 محمةةةود  ؛3112 الةةةدين  سةةةعد  عمةةة  إسةةةتنرداً  ق  سىىىه
 رل إجمةةةة عمةةةة  الضةةةةرا   قبةةةةل الةةةةربج باسةةةةم ( 3115
 . األصول

 الممكيةة  كرنةة  إذا مةةر بةة  ياصةةد: الممك ىى  طب عىى  -ه
 أو (Li et al., 2015؛ 3115عر مي  سةةمطرن  

وتىىم  عر ميةة   غيةةر الممكيةة  تكةةون حيةة  ذلةة   بخةة  
مةةةن خةةة ل تاسةةةي  عينةةة  الدراسةةة  إلةةة  عينتةةةين  ق  سىىىه

فةةةةةرعيتين أحةةةةةدلمر لمشةةةةةركر  العر ميةةةةة  التةةةةة  تسةةةةةتوف  
واألخةةر   (Smith, 2007)شةةروط اعتبررلةةر كةةذل  

لمشةةةةةركر  غيةةةةةر العر ميةةةةة   التةةةةة  لةةةةة  تسةةةةةتوف  شةةةةةروط 
 Magnussen and)  ةةةةةةةةةةةةة  عر ميةةةةةةةةررلر شركةةةةاعتب

Sundelius, 2011; Hasso and Duncan, 
2013 )   . 

 :الت ب  المتغ ا -7/5/3/2
عةةةةد  التأكةةةةد المحةةةةيط  المح سىىىىب   الىىىىتحفظ مسىىىىتوى

الذ  يةنعكس فة  الميةل بعممي  إعداد الاوا   المرلي   و 
نحو االعترا  المبكةر برألخبةرر السةي   مة  تدنية  قةي  

،  (Smii,  2016) صةرف  الةدخل وصةرف  األصةول

؛ خضةةةر  3111 راشةةةد   عمةةة  إسةةةتنرداً  ق  سىىىه وتىىىم
 Geimechi and؛ 3112؛ سةةعد الةةدين  3112

Khodabakhshi, 2015)  مىو ج قى م مةن خة ل 
مةن  Market to Book (MTB)صى في األصىو  

 الترلي :المع دل   خ ل
MTB   الايمةةةة  ÷ = الايمةةةة  السةةةةوقي  حاةةةةو  الممكيةةةة

 الدفتري  حاو  الممكي 

الايمةةة  السةةةوقي  لحاةةةو  الممكيةةة =  عةةةدد  ح ىىىث أ  
أسةةه  رأس المةةرل المصةةدر والمةةدفوع المتداولةة  الار مةة  

سعر إق رل السه  ف  أخةر يةو  فة  السةن  المرلية (  × 
ممكيةةةةة  =  مجمةةةةةوع حاةةةةةو  الايمةةةةة  الدفتريةةةةة  لحاةةةةةو  ال

 الممكي  من واق  قر م  المركز المرل (
 :الاق ب  المتغ ا -7/5/3/3

  قصىد بىه والمااجعى   المح سب  م شأة حجم
مد  سيطرة المكت  عم  نسب  كبيرة من العم   ف  
سةةةةةةةو  مهنةةةةةةة  المحرسةةةةةةةب  والمراجعةةةةةةة   خرصةةةةةةة  ذو  

و ىىتم ( 3113األصةةول واإليةةرادا  الضةةخم   السةةيد  
( إذا كةةةةرن مكتةةةة  1يأخةةةةذ   كمتغ ىىىىا ضىىىىم   ق  سىىىىه

( إذا كةةةةةةرن مكتةةةةةة  1ويأخةةةةةةذ   Big4المراجعةةةةةة  مةةةةةةن 
 سةةةةةةةةةةةةةعد  قيرسةةةةةةةةةةةةةًر عمةةةةةةةةةةةةة  Non Big4المراجعةةةةةةةةةةةةة  

 (.3112؛ مميج  3112الدين 
جااءات أدوات -7/5/4  :التطب ق   الدااس  وا 

الختبةةةةرر فةةةةروض البحةةةة   تةةةة  إجةةةةرا  دراسةةةة  
 تطبيايةة   مةةةن خةة ل التحميةةةل ال عمةة  لماةةةوا   المرليةةة 
لشةةةةركر  عينتةةةة  الدراسةةةة  المايةةةةدة ببورصةةةة  األورا  
المرليةة  المصةةري   وذلةة  قيرسةةًر عمةة  منهجيةة  بعةةض 

 ,Pothof ؛Chen et al., 2008الدراسر  السربا   
؛  3112؛ مميجةةةةةةة   3112؛ سةةةةةةةعد الةةةةةةةدين  2011
 (.3115يوس   
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 المسىىىىىىىتخدم  اإلحصىىىىىىى ئ   ال مىىىىىىى  ج -7/5/5
 :البحث فاوض الختب ا

 :الترلي  االحصر ي  رذجالنم عم  اعتمدنر
 المسىىىىىىتخدم  اإلحصىىىىىى ئ   ال مىىىىىى  ج -7/5/5/1

 :األو  البحث فاض الختب ا
 يوجةةةد بأ ىىىه، الق ئىىى  األو  الفىىىاض الختبىىى ا

 بةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةب  الةةةةةتح ظ مسةةةةةتو  بةةةةةين اخةةةةةت  
 المصةري   برلبورصة  المايةدة العر مي  لمشركر  المرلي 

 لمشةةركر  المرليةة  بةةرلاوا   المحرسةةب  الةةتح ظ ومسةةتو 
 االعتم د تم المصري   برلبورص  المايدة العر مي  غير

لعينتةةةةةةةةةةين مسةةةةةةةةةةتامتين  T -Test)اختبةةةةةةةةةةرر   عمةةةةةةةةةة 
Independent- Samples T-test  نشةةةةةةةةةوان 

3115.) 
 المسىىىىىىتخدم  اإلحصىىىىىى ئ   ال مىىىىىى  ج -7/5/5/2

 :الث    البحث فاض الختب ا
  بأ ىىه الق ئىى  الثىى    البحىىث فىىاض الختبىى ا

 العر ميةةةةةة  لمشةةةةةةركر  تشةةةةةة يمي ال الخصةةةةةةر ص تختمةةةةةة 
  الخصر ص عن المصري   برلبورص  المايدة

 

 برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  التشةةة يمي 
رر ةةةةةاختب  ةةةعم  دىىىاالعتم مىىىت    ةةةرتةةةةري   وفرعيةةةالمص
     T- Test  3115( لعينتين مستامتين نشوان.) 
 دم المسىىىىىىىىتخ اإلحصىىىىىىىى ئ   ال مىىىىىىىى  ج -7/5/5/3

 :الث لث البحث فاض الختب ا
  بأ ىىه الق ئىى  الث لىىث البحىىث فىىاض الختبىى ا

يختمةةةة  تةةةةأثير الخصةةةةر ص التشةةةة يمي  عمةةةة  مسةةةةتو  
    لمشركر  العر مي ةةةة  المرليةةةةةةةةةالتح ظ المحرسب  برلاوا 

 

 
 

 ر  غير ةةةةةن  برلشركةةةةةصري   عةةةةةةةالمايدة برلبورص  الم 
 تىىىم االعتمىىىى دلبورصةةة  المصةةةري   العر ميةةة  المايةةةدة بر

وتطبياةة  عمةة    مىىو ج اال حىىداا المتعىىدد األو عمةة  
كةةةل مةةةن؛ عينةةة  الشةةةركر  العر ميةةة   وعينةةة  الشةةةركر  
غير العر مي   لماررن  أثر الخصر ص التشة يمي  عمة  
مسةةةةةةتو  الةةةةةةتح ظ المحرسةةةةةةب  فةةةةةة  كةةةةةةل مةةةةةةن نةةةةةةوع  

 Chen et)عم  كل من   و ل  ب لق   الشركر   
al., 2008; Moeinaddin et al., 2012; Li 

et al., 2015)  : كم   م 
 

 
 

CONit= β0+ β1Sizeit+ β2Levit+ β3ROAit+ β4DACit+ β5ASizeit+ ε
 

مسةةتو    CONitالسةةن   (t)الشةةرك    (i)ح ىىث أ : 
 Levitحجةةةة  الشةةةةرك    Sizeitالةةةةتح ظ المحرسةةةةب   

معةةةةةدل العر ةةةةةد عمةةةةة   ROAitدرجةةةةة  الرفةةةةة  المةةةةةرل   
مسةةةةتو  االسةةةةتحار  االختيةةةةرر    DACitاألصةةةةول  
ASizeit . حج  منشأة المحرسب  والمراجع 

مةةةةةن مةةةةةد  اخةةةةةت   ذلةةةةة  التةةةةةأثير ولمتحقىىىىى        
تىىىم  برلشةةركر  العر ميةةة  عنةةة  برلشةةةركر  غيةةةر العر ميةة 

 Watts)اسةتنردًا عمة  كةل مةن   جااء تحم    ض ف 
and Zuo, 2011; Li et al., 2015)   وذلة  

المتعىدد الثى    عمى  ع  ى    مو ج اال حىداابتطبية  
 : الدااس  كك 

 

CONit=β0+β1Sizeit+β2Levit+β3ROAit+β4DACit+β5Firmit+β6ASizeit+ 

β7SizeFirmit+ β8LevFirmit+ β9ROAFirmit+ β10DACFirmit + ε 
  

نةةةوع الشةةةرك  ولةةةو مت يةةةر ولمةةة   Firmitحيةةة  أن: 
( إذا كرنةةة  الشةةةرك  عر ميةةة  ويأخةةةذ  صةةة ر( 1يأخةةةذ  

حرصةةةةل ضةةةةر  حجةةةة   SizeFirmitلةةةة   بخةةةة   ذ
حرصةل  LevFirmitالشرك  ف  مت ير نوع الشرك   

ضةةر  درجةة  الرفةة  المةةرل  فةة  مت يةةر نةةوع الشةةرك   
ROAFirmit   حرصةةةةل ضةةةةر  معةةةةدل العر ةةةةد عمةةةة

حرصةةةل   DACFirmitاألصةةةول فةةة  نةةةوع الشةةةرك   
 ضر  االستحار  االختيرر  ف  مت ير نوع الشرك .

 :(11)البحث فاوض اختب ا  ت ئج -7/5/6
  واختبةةةةرر فروضةةةة   تةةةة  تحق قىىىىً  لهىىىىدف البحىىىىث

االعتمةةةرد عمةةة  االختبةةةررا  والنمةةةرذج المشةةةرر إليهةةةر 
  واختبةةةةةرر SPSS 16أعةةةة ل مةةةةةن خةةةةة ل برنةةةةةرم  

                                                             
 اإلعصائٛت انُخائش( 2) يهغق (22)
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ال ةةةروض  بنةةةرً  عمةةة  ذلةةةة   عنةةةد مسةةةتو  معنويةةةة  
(  وفيمةةةةر يمةةةة  عةةةةرض لنتيجةةةة  اختبةةةةرر كةةةةل 1.15 

  فرض عم  حدل:
 كمىىى   حصىىى ئ  ً  صىىى  غته تىىىم األو  الفىىىاض الختبىىى ا

 : م 
H0 المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ مسةةةةتو  : ال يختمةةةة 

 برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  لمشةةةركر  المرليةةة  بةةةرلاوا  
 بةةةةرلاوا   المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ مسةةةةتو  عةةةةن المصةةةةري 

 برلبورصةةةةة  المايةةةةةدة العر ميةةةةة  غيةةةةةر لمشةةةةةركر  المرليةةةةة 
 .المصري 

 :األو  الفاض اختب ا  ت ج  -7/5/6/1
H0: µ1= µ2  /  H1: µ1≠ µ2   

لكىى   (T-Test)متوسىىط  بىى   المق ا ىى  خىى   ومىى 
م  الشاك ت الع ئم   والشاك ت غ ا الع ئم  ، ك  ت 

 ال ت ئج كم   م :
 

 (  ت ج  اختب ا الفاض األو 1جدو  )
 

( Tق مىىىىىى  )
 المحسوب 

 
درجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  

 dfالحري  

  متوسط الع   
P. Value 

 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركر  

 العر مي 
الشةةةةةةةركر  غيةةةةةةةر 

 العر مي 
 ماةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار
 االخت  

-1.932 58 -1.16 1.89 - 2.15 1.262 
 

يتضةةةةج زيةةةةردة متوسةةةةط وبتحم ىىىى  الجىىىىدو  السىىىى ب ، 
مستو  التح ظ المحرسب  لمشركر  غير العر مي  عةن 
الشةةركر  العر ميةة  بصةةورة غيةةر معنويةة  نتيجةة  لزيةةردة 

(   ولو مر يشير لابةول 1.15عن   P. Valueقيم  
 مسةةةةتو  يةةةةزداد الار ةةةةل بأنةةةة   ال( H0فىىىىاض العىىىىدم )

 العر ميةةة  لمشةةركر  المرليةة  بةةةرلاوا   المحرسةةب  الةةتح ظ
 الةةةةةتح ظ مسةةةةةتو  عةةةةةن المصةةةةةري  برلبورصةةةةة  المايةةةةةدة

 العر ميةةةة  غيةةةةر لمشةةةةركر  المرليةةةة  بةةةةرلاوا   المحرسةةةةب 
 البةةةديل ال ةةةرض ورفةةض المصةةةري   برلبورصةةة  المايةةدة

(H1 ) ومةةن ثةة  رفةةض ال ةةرض األول لمبحةة  ولةةو مةةر
؛ يوسةةة   Pothof, 2011)يتوافةةة  مةةة  كةةةل مةةةن 

 (.3112؛ مميج   3113
 الثىىىىىىىى    الفىىىىىىىىاض اختبىىىىىىىى ا  ت جىىىىىىىى  -7/5/6/2
 (:وفاع  ته)

 التشة يمي  الخصةر ص اخىت ف مدى الختب ا
 العر ميةةة  غيةةةر والشةةةركر  العر ميةةة  الشةةةركر  مةةةن لكةةةل

 ال ةةةةةرض صةةةةةيرغ  تةةةةة  المصةةةةةري   برلبورصةةةةة  المايةةةةةدة

 كمىىىى  إحصةةةةر يًر ( وفرعيرتةةةة   لمبحةةةة  الر يسةةةة  الثةةةةرن 
 :  م
 (:وفاع  ته) الث    البحث لفاض العدم فاض 
H0لمشةةةةةةةركر  التشةةةةةةة يمي  الخصةةةةةةةر ص تختمةةةةةةة  : ال 

 عةةةةةةةن المصةةةةةةةري  برلبورصةةةةةةة  المايةةةةةةةدة العر ميةةةةةةة 
 العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  التشةةة يمي  الخصةةةر ص

  .المصري  برلبورص  المايدة
H0a:  المايةةةةةةدة العر ميةةةةة  الشةةةةةةركر  حجةةةةة  ال يختمةةةةة 

 غيةةر كر الشةةر  حجةة  عةةن المصةةري  برلبورصةة 
 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي 

H0b:  العر مي  لمشركر  المرل  الرف  درج  ال تختم 
 الرفةةة  درجةةة  عةةةن المصةةةري  برلبورصةةة  المايةةةدة
 برلبورص  المايدة العر مي  غير لمشركر  المرل 

 .المصري 
H0c:  لمشركر  األصول عم  العر د معدل ال يختم 

 معةدل عةن المصةري  برلبورصة  المايةدة العر مي 
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 العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  األصةةةول عمةةة  العر ةةةد
 .المصري  برلبورص  المايدة

H0d:  لمشةةةةةةركر  االختيةةةةةةرر  االسةةةةةةتحار  ال يختمةةةةةة 
 عةةةةةةةةن المصةةةةةةةةري  برلبورصةةةةةةةة  المايةةةةةةةةدة العر ميةةةةةةةة 

 العر ميةةةة  غيةةةةر لمشةةةةركر  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار 
 .المصري  برلبورص  المايدة

                                     H0: µ1= µ2  /     H1: µ1≠ µ2   
 
  

     
 
 
 

 لك  م  الشاك ت  T Test متوسط ب   مق ا    جااء تم الفاوض تم  والختب ا        
                            الع ئم  ، ك  ت ال ت ئج كم   م : الع ئم   والشاك ت غ ا                    

 
 

 ا الفاض الث    )وفاع  ته((  ت ج  اختب 2جدو  )
        

 الخص ئص     
 التشغ م        

( Tق مىىىىىىىى  )
 المحسوب 

داجىىىىىىىىىىىىىىىى ت 
 dfالحا   

 متوسط الع   
P. 

Value  الشاك ت
 الع ئم  

الشاك ت غ ا 
 الع ئم  

مقداا 
 االخت ف

 1.11 1.86 9.17 8.21 58 2.59- حجم الشاك 
 1.16 1.1- 1.26 1.26 58 1.238 الاف  الم ل 

 1.13 1.199 1.197 1.113- 58 3.21- الع ئد عم  األصو 
 1.91 1.112- 1.113 1.115 58 1.118 االستحق   االخت  اى

 

  ىىى دة يتضةةةج ف مىىى   تعمىىى  بحجىىىم الشىىىاك   
حجةة  الشةةركر  غيةةر العر ميةة  عةةن الشةةركر   متوسىىط
 P. Valueنتيجة  ألن قيمة   بصىواة مع و ى العر مي  

فىاض العىدم ر يشير لرفض (  ولو م1.15تال عن  
(H0a )وقبةةةول ال ةةةرض البةةةديل(H1a)   الار ةةةل بأنةةة 

 برلبورصةةةة  المايةةةةدة العر ميةةةة  الشةةةةركر  حجةةةة  يختمةةةة 
 المايةةةدة العر ميةةة  غيةةةر الشةةةركر  حجةةة  عةةةن المصةةةري 
قبىو   الفىاض الفاعى  ومةن ثة   المصري   برلبورص 

وذلة  برالتسةر  مة  كةل  األو  لمفاض الث    لمبحىث

 ;Chen et al., 2008؛ 3113مةةن  ممحةة   
Pothof, 2011; Li et al., 2015) 
  ى دة يتضةج أم  بشأ  داج  الاف  المى ل   

درجةةة  الرفةةة  المةةةرل  لمشةةةركر  العر ميةةة  عةةةن  متوسىىىط
  ألن بصىىىواة غ ىىىا مع و ىىى الشةةةركر  غيةةةر العر ميةةة  

(   ولةو مةر يشةير 1.15تزيةد عةن   P. Valueقيم  
 ال تختمةةة الار ةةل بأنةة   ( H0bفىىاض العىىىدم )لابةةول 
 المايةةةةةةةدة العر ميةةةةةةة  لمشةةةةةةةركر  المةةةةةةةرل  الرفةةةةةةة  درجةةةةةةة 

  لمشركر  المرل  الرف  درج  عن المصري  برلبورص 

H0a: µ size1= µ size2 
H0b: µ Lev1= µ Lev2     

H0c: µ ROA1= µ ROA2     

H0d: µ ACC1= µ ACC2     

     

H0a: µ size1≠ µ size2 
H0b: µ Lev1≠ µ Lev2     

H0c: µ ROA1≠ µ ROA2     

H0d: µ ACC1≠ µ ACC2     
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 ورفةةةةض المصةةةةري   برلبورصةةةة  المايةةةةدة العر ميةةةة  غيةةةةر
افىىىىىض الفىىىىىاض ومةةةةةن ثةةةةة  ( H1b) البةةةةةديل ال ةةةةةرض

ولةو مةر يتوافة   الفاع  الث    لمفاض الث    لمبحىث
 .(Li et al., 2015) م  

يتضةةج عىىد  الع ئىىد عمىى  األصىىو   وبشىىأ  م
معةةدل العر ةةد عمةة  األصةةول لمشةةركر     ىى دة متوسىىط

بصىواة مع و ى ، غير العر مية  عةن الشةركر  العر مية  
(  ولةةو مةةر 1.15تزيةةد عةةن   P. Valueألن قيمةة  

( وقبىىو  الفىىاض H0cفىىاض العىىدم ) لىىافض يشةةير
 عم  العر د معدل الار ل بأن   يختم ( H1cالبد   )
  المصري  برلبورص  المايدة العر مي  كر لمشر  األصول

 غيةةةةةر لمشةةةةةركر  األصةةةةةول عمةةةةة  العر ةةةةةد معةةةةةدل عةةةةةن
قبىىو  ومةةن ثةة   المصةةري   برلبورصةة  المايةةدة العر ميةة 

   ولةوالفاض الفاعى  الث لىث لمفىاض الثى    لمبحىث
 Sraer and) من كل إلي  أشرر مر م  يتس  ال مر

Thesmar, 2007; Chen et al., 2008; 
Machek et al., 2013)   وقىىىد  اجىىى   لىىى

الخت   بي   األعمةرل المصةري  وعةد  ك ةر ة السةو  
المصةر   فضةةً  عةةن عةد  امةةت   الشةةركر  العر ميةة  
الخبرة الكرفي  إلدارة الشرك   ماررن  ببي   تطبي  تمة  

 الدراسر . 
 وأخ ىىاًا ف مىى   تعمىى  ب السىىتحق   االخت ىى اى 

لمشةركر  االستحار  االختيةرر      دة متوسطيتضج 
بصىىىواة غ ىىىا العر ميةةة  عةةةن الشةةةركر  غيةةةر العر ميةةة  

(  1.15تزيةةد عةةن   P. Valueألن قيمةة   مع و ىى 
الار ل بأن   ( H0dفاض العدم )ولو مر يشير لابول 

 العر ميةةةة  لمشةةةةركر  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار  ال يختمةةة 
 االختيرر  االستحار  عن المصري  برلبورص  المايدة

   المصةةري  برلبورصةة  مايةةدةال العر ميةة  غيةةر لمشةةركر 
افىىىىىض ومةةةةةن ثةةةةة  ( H1d) البةةةةةديل ال ةةةةةرض ورفةةةةةض

م    ولو الفاض الفاع  الااب  لمفاض الث    لمبحث

 ,.Ding et al)مةر أشةرر إلية  كةل مةن   تسى  مى 
2011; Chi et al., 2015)  الرت رع  و ش ا لعدم

مسةةةةةتو  االسةةةةةتحار  االختيةةةةةرر  فةةةةة  بي ةةةةة  األعمةةةةةرل 
اخت ف  فيمر بين الشركر  المصري   فضً  عن عد  

العر ميةةةة  وغيةةةةر العر ميةةةة . وبنةةةةرً  عمةةةة  نتةةةةر   اختبةةةةرر 
 الجةز  ال روض ال رعية  لم ةرض الثةرن  لمبحة  يمكننةر

 بقبو  ه ا الفاض ج ئ ً .
 :الث لث الفاض اختب ا  ت ج  -7/5/6/3

 التشةةة يمي  الخصةةةر ص تىىىأث ا مىىىدى الختبىىى ا
 نةةةةوع  مةةةةن بكةةةةل المحرسةةةةب   الةةةةتح ظ مسةةةةتو  عمةةةة 

 صةةةةيرغ  تةةةة  المصةةةةري   برلبورصةةةة  المايةةةةدة لشةةةركر ا
 : م  كم  إحصر يًر ( وفرعيرت   لمبح  الثرل  ال رض
 (:وفاع  ته) لمبحث الث لث لمفاض العدم فاض 
H0يختمةةةةة  تةةةةةأثير الخصةةةةةر ص التشةةةةة يمي  عمةةةةة   : ال

مسةةةةةتو  الةةةةةتح ظ المحرسةةةةةب  بةةةةةرلاوا   المرليةةةةة  
لمشةةركر  العر ميةة  المايةةدة برلبورصةة  المصةةري  

  برلشركر  غير العر مي  المايدة برلبورص  عن
 المصري . 

H0a:  مسةةةةتو  عمةةة  الشةةةرك  حجةةة  تةةةأثير ال يختمةةة 
 فةةةةةةةة  المرليةةةةةةةة  بةةةةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةةةةب  الةةةةةةةةتح ظ
 المصةةري  برلبورصةة  المايةةدة العر ميةة  الشةةركر 

 .العر مي  غير الشركر  ف  عن 
 H0b:  عمةةةة  المةةةةرل  الرفةةةة  درجةةةة  تةةةةأثير ال يختمةةةة 

 فة  المرلية  بةرلاوا   لمحرسةب ا الةتح ظ مستو 
 المصةةري  برلبورصةة  المايةةدة العر ميةة  الشةةركر 

 .العر مي  غير الشركر  ف  عن 
H0c:  األصةةةول عمةةة  العر ةةةد معةةةدل تةةةأثير ال يختمةةة 

 بةةةةةةرلاوا   المحرسةةةةةةب  الةةةةةةتح ظ مسةةةةةةتو  عمةةةةةة 
 برلبورص  المايدة العر مي  الشركر  ف  المرلي 

 . العر مي غير الشركر  ف  عن  المصري 
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H0d: عمةةةة  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار  تةةةةأثير يختمةةةة  ال 
 فةة  المرليةة  بةةرلاوا   المحرسةةب  الةةتح ظ مسةةتو 

 المصةةةري  برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  الشةةةركر 
  .العر مي  غير الشركر  ف  عن 

 ت  االعتمرد عم  والختب ا الفاض الث لث )وفاع  ته(

وتطبياةةةةة  عمةةةةة  عينتةةةةة    مىىىىىو ج اال حىىىىىداا المتعىىىىىدد
وف مى  ر  العر مي  وغير العر مي  كل عم  حةدل؛ الشرك

 مىىىىىى  تمخىىىىىى ص ل تىىىىىى ئج  مىىىىىىو ج اال حىىىىىىداا األو  
ب لشىىاك ت الع ئم ىى  وغ ىىا الع ئم ىى  كىى  عمىى  حىىد : 

 (: ممخص  ت ج  اختب ا الفاض الث لث )وفاع  ته(3جدو )

 الشاك ت غ ا الع ئم   الشاك ت الع ئم   ال مو ج   
Std. Coef P. Value Std. Coef P. Value 

Constant 1.133 1.999 7.612 1.311 
Size 1.125 1.952 -1.858 1.332 
Lev -2.299 1.757 2.781 1.152 
ROA 83.612 1.111 8.127 1.133 
DAC -13.152 1.382 -1.551 1.933 
ASize -2.595 1.528 -1.168 1.951 
 F 13.919 1.111 1.719 1.171 حص ئ   
Adj R2 1.673 1.119   

Std. Error 11.37 3.16 
R2 1.739 1.362 

     

تبىىى   مع و ىىى   وبتحم ىىى  الجىىىدو  السىىى ب ،
تطبيةة  نمةةوذج االنحةةدار الختبةةرر الع قةة   وصىى ح  

محل الدراس  برلنسةب  لمشةركر  العر مية   حية  كرنة  
(  1.15أقةةةةل مةةةةن   Fإلحصةةةةر ي   P. Valueقيمةةةة  

كر  غيةر وعد  معنويت  الختبرر الع ق  برلنسب  لمشةر 
انخ ةةةةةرض الماةةةةةدرة  لىىىىى  ب إلضىىىىى ف   لىىىىى  العر ميةةةةة . 
لمنمةةوذج برلنسةةب  لمشةةركر  غيةةر   Adj R2الت سةةيري  

( عنهةةةةةر برلشةةةةةركر  1.119العر ميةةةةة   حيةةةةة  بم ةةةةة   
 (.  1.673العر مي   والت  بم    

 صىىعوب  المق ا ىى مةةن كمىى  أ ىىه عمىى  الىىاغم 
بين تأثير الخصر ص التش يمي  عمة  مسةتو  الةتح ظ 

 ال أ ىىىىه   فةةةة  كةةةةل مةةةةن نةةةةوع  الشةةةةركر   المحرسةةةةب

لمعةةدل العر ةةد  تىىأث ا   جىى ب  ومع ىىوى  تضىى  وجىىود
عمةةة  األصةةةول عمةةة  مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  فةةة  

( 1.11كةةل مةةن الشةةركر  العر ميةة  بمسةةتو  معنويةة   
(. 1.133والشةةركر  غيةةر العر ميةة  بمسةةتو  معنويةة   
ل سةةةةةتحار   ووجىىىىىود تىىىىىأث ا سىىىىىمب  غ ىىىىىا مع ىىىىىوى

مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب   فةة  كةةل االختيةةرر  عمةة  
 وكىى ل  وجىىودمةةن الشةةركر  العر ميةة  وغيةةر العر ميةة . 

تةةةةأثير إيجةةةةرب  غيةةةةر معنةةةةو  لحجةةةة  الشةةةةرك   وتةةةةأثير 
سةمب  غيةةر معنةةو  لدرجةة  الرفةة  المةةرل  عمةة  مسةةتو  

 وأخ ااً وجودالتح ظ المحرسب  ف  الشركر  العر مي . 
تةةةةةأثير سةةةةةمب  غيةةةةةر معنةةةةةو  لحجةةةةة  الشةةةةةرك   وتةةةةةأثير 

رب  غيةةةةةر معنةةةةةو  لدرجةةةةة  الرفةةةةة  المةةةةةرل   عمةةةةة  إيجةةةةة
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مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  برلشةةركر  غيةةر العر ميةة . 
بقبىىىو  الفىىىاض وبنةةةر  عمةةة  مةةةر سةةةب  يمكننةةةر الجةةةز  

     الث لث ج ئ  ً 
مةةن مةةد  اخةةت   وحتىى   تسىى   ل ىى  التحقىى  

 تح ظ ةةةةةةتو  الةةةة  مسةةة  عمةةةر الخصر ص التش يميةةةةةةتأثي

لشةركر  العر مية  عنة  برلشةركر  غيةر المحرسب  ف  ا
وذلةة  برالعتمةةرد   تىىم  جىىااء تحم ىى   ضىى ف ،العر ميةة   
وتطبياةةة  عمةةة  عينةةة    مىىىو ج اال حىىىداا الثىىى   عمةةة  

وف مىىىى   مىىىى  الدراسةةةة  ككةةةةل بةةةةدون المت يةةةةر الرقةةةةرب . 
  توض   ل ت ئج  مو ج اال حداا:

 (: ممخص  ت ج  اختب ا الفاض الث لث )وفاع  ته(4جدو )

 الع    كك  الشاك ت الع ئم   جال مو 
Std. Coef P. Value Std. Coef P. Value 

Size 1.226 1.912 -1.592 1.817 
Lev -6.113 1.528 2.232 1.618 
ROA 76.619 1.111 6.553 1.571 
DAC -12.311 1.523 1.922 1.963 

 F 1.111مع و    حص ئ   
Adj R2 1.668 

Std. Error 7.26 
R2 1.732 

 

تبىىى   مع و ىىى   وبتحم ىىى  الجىىىدو  السىىى ب ،
تطبيةة  نمةةوذج االنحةةدار الختبةةرر الع قةة   وصىى ح  

 Fإلحصةةر ي   P. Valueمحةةل الدراسةة  ألن قيمةة  
الرت ةةرع الاةةوة  لىى  ب إلضىى ف   لىى  (. 1.15أقةةل مةةن  
( 1.732لمنمةةةوذج حيةةة  أنهةةةر بم ةةة     R2الت سةةةيري  

ت سةةير ولةةو مةةر يشةةير لاةةدرة المت يةةرا  المسةةتام  عمةة  
أمىى  بشىىأ  % مةةن الت يةةرا  فةة  المت يةةر التةةرب . 73

مىىىدى اخىىىت ف تىىى ث ا الخصىىى ئص التشىىىغ م   عمىىى  
مسىىتوى الىىىتحفظ المح سىىب  فىىى  الشىىاك ت الع ئم ىىى  

 وع    الدااس ، كك ، فقد اتض  األت : 
 تةةأثير إيجةةرب   بشىىأ  حجىىم الشىىاك   تبىى   وجىىود

غيةةر معنةةو  لحجةة  الشةةرك  عمةة  مسةةتو  الةةتح ظ 
فةةة  الشةةةركر  العر ميةةة   وكةةةذل  تةةةأثير المحرسةةةب  

لمحجةةة  سةةةمبًر وبصةةةورة غيةةةر معنويةةة  فةةة  شةةةركر  

العينةةة  ككةةةل  ولةةةو مةةةر يشةةةير لابةةةول فةةةرض العةةةد  
(H0a )ورفض ال رض البديل H1a) الق ئ  بأ ىه ) 

 الةةتح ظ مسةةتو  عمةة  الشةةرك  حجةة  تةةأثير يختمةة 
 العر ميةةة  الشةةةركر  فةةة  المرليةةة  بةةةرلاوا   المحرسةةةب 
 الشةةةةركر  فةةةة  عنةةةة  المصةةةةري   برلبورصةةةة المايةةةةدة
 الفاعىىى  الفىىىاض افىىىض ثةةة  ومةةةن العر ميةةة   غيةةةر
ويتسةةة  ذلةةة  مةةة  . لمبحىىىث الث لىىىث لمفىىىاض األو 

 Geimechi and  ؛ 3119 السةةهم   
Khodabakhshi, 2015)   

   وجةةود تةةأثير بشىىأ  داجىى  الافىى  المىى ل   اتضىى
سةةةةمب  غيةةةةر معنةةةةو  لدرجةةةة  الرفةةةة  المةةةةرل  عمةةةة  

الشةةركر  العر ميةة   مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  فةة  
وكةةةذل  وجةةةود تةةةرثير إيجةةةرب  غيةةةر معنةةةو  لدرجةةة  
الرفةة  المةةرل  عمةة  مسةةتو  الةةتح ظ المحرسةةب  فةة  
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شةةركر  العينةة  ككةةل  ولةةو مةةر يشةةير لابةةول فةةرض 
( الق ئى  (H1b ورفض ال رض البديل( (H0bالعد  
 عمةةةة  المةةةةرل  الرفةةةة  درجةةةة  تةةةةأثير يختمةةةة  بأ ىىىىه 
 فةةةة  مرليةةةة ال بةةةةرلاوا   المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ مسةةةةتو 
 عنة  المصةري  برلبورصة  المايدة العر مي  الشركر 

 افىىىىض ثىىىىم ومىىىى  العر ميةةةة   غيةةةةر الشةةةةركر  فةةةة 
 لمبحىىث، الث لىىث لمفىىاض الثىى    الفاعىى  الفىىاض

 (.3119 السهم    م  يتس  مر ولو
   ف مى   تعمى  بمعىد  الع ئىد عمى  األصىو   اتضى

وجةةةود تةةةأثير إيجةةةرب  معنةةةو  لمعةةةدل العر ةةةد عمةةة  
سةةةةتو  الةةةةتح ظ المحرسةةةةب  فةةةة  األصةةةةول عمةةةة  م

الشةةةةركر  العر ميةةةة   وكةةةةذل  وجةةةةود تةةةةأثير إيجةةةةرب  
لمعدل العر ةد عمة  األصةول عمة  مسةتو  الةتح ظ 
المحرسةةةب  فةةة  عينةةة  الدراسةةة  ككةةةل  ولكنةةة  غيةةةر 

مىىى   جعم ىىى   ىىىافض فىىىاض العىىىدم معنةةةو   ولةةةو 
(H0c(   و قب  الفاض البىد )H1c ،الق ئى  بأ ىه )

 عمةةة  ألصةةةولا عمةةة  العر ةةةد معةةةدل تةةةأثير يختمةةة 
 فةةةة  المرليةةةة  بةةةةرلاوا   المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ مسةةةةتو 
 عنة  المصةري  برلبورصة  المايدة العر مي  الشركر 

 الفىاض قبو  ثة  ومن العر مي   غير الشركر  ف 
ولةةو مةةر  .لمبحىىث الث لىىث لمفىىاض الث لىىث الفاعىى 

 ;Chen et al., 2008)يتسة  مة  كةل مةن 
Mohammadi et al., 2014) 

 م  ب الستحق   االخت  اى  اتضى  وأخ اًا ف م   تع
وجود تأثير سمب  غير معنو  لدرج  الرف  المرل  
عمةةةة  مسةةةةتو  الةةةةتح ظ المحرسةةةةب  فةةةة  الشةةةةركر  
العر ميةة   وكةةذل  وجةةود تةةرثير إيجةةرب  غيةةر معنةةو  
ل سةةةةةةتحار  االختيةةةةةةرر  عمةةةةةة  مسةةةةةةتو  الةةةةةةتح ظ 
المحرسب  ف  شركر  العين  ككل  ولةو مةر يشةير 

 ورفةةض ال ةةرض البةةديل (H0d)لابةةول فةةرض العةةد  
H1d) االسةةةةتحار  تةةةةأثير يختمةةةة  ( الق ئىىىى  بأ ىىىىه 

 بةرلاوا   المحرسةب  التح ظ مستو  عم  االختيرر 
 برلبورصةةة  المايةةةدة العر ميةةة  الشةةةركر  فةةة  المرليةةة 

 ومىى  العر ميةة   غيةةر الشةةركر  فةة  عنةة  المصةةري 
 الث لىىث لمفىىاض الاابىى  الفاعىى  الفىىاض افىىض ثىىم

 Geimechi and)ولةو مةر يتسة  مة   لمبحىث،
Khodabakhshi, 2015). 

 وف م   م  خ ص  ب ت ئج اختب ا فاوض البحث الائ س   )والفاع  (:

 ت ج  اختب ا  ص غ  الفاض البد   الفاض
 الفاض

 األو 
 المايدة العر مي  لمشركر  المرلي  برلاوا   المحرسب  التح ظ مستو  يختم 

 غير لمشركر  المرلي  برلاوا   المحرسب  التح ظ مستو  عن المصري  برلبورص 
 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي 

تم افض 
 الفاض

 الث   
 عن المصري  برلبورص  المايدة العر مي  لمشركر  التش يمي  الخصر ص تختم 

 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي  غير لمشركر  التش يمي  الخصر ص
تم قبو  
 الفاض ج ئ  ً 

 

 حج  عن المصري  برلبورص  المايدة العر مي  الشركر  حج  يختم : أ/ 3  
 .المصري  برلبورص  المايدة العر مي  غير الشركر 

تم قبو  
 الفاض

 برلبورص  المايدة العر مي  لمشركر  المرل  الرف  درج  تختم :  / 3  
 المايدة العر مي  غير لمشركر  المرل  الرف  درج  عن المصري 

تم افض 
 الفاض
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 . المصري برلبورص 
 برلبورص  المايدة العر مي  لمشركر  األصول عم  العر د معدل يختم : جة/ 3  

 المايةدة العر مية  غيةر لمشةركر  األصةول عم  العر د معدل عن المصري 
 .المصري  برلبورص 

تم قبو  
 الفاض

 برلبورصةةةة  المايةةةةدة العر ميةةةة  لمشةةةةركر  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار  يختمةةةة : د/ 3  
 المايةةةدة العر ميةةة  غيةةةر لمشةةةركر  االختيةةةرر  االسةةةتحار  عةةةن لمصةةةري ا

 .المصري  برلبورص 

تم افض 
 الفاض

 الث لث
يختمةةة  تةةةأثير الخصةةةر ص التشةةة يمي  عمةةة  مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  بةةةرلاوا   
المرلي  لمشركر  العر مي  المايدة برلبورص  المصةري  عنة  برلشةركر  غيةر العر مية  

 المصري . المايدة برلبورص  

تم افض 
 الفاض ج ئ  ً 

 

 المرلية  برلاوا   المحرسب  التح ظ مستو  عم  الشرك  حج  تأثير يختم : أ/2 
 غيةر الشةركر  ف  عن  المصري  برلبورص  المايدة العر مي  الشركر  ف 

 العر مي 

تم افض 
 الفاض

 لاوا  بر المحرسب  التح ظ مستو  عم  المرل  الرف  درج  تأثير يختم :  /2 
 فةةةة  عنةةةة  المصةةةةري  برلبورصةةةة  المايةةةةدة العر ميةةةة  الشةةةةركر  فةةةة  المرليةةةة 
 العر مي  غير الشركر 

تم افض 
 الفاض

 المحرسب  التح ظ مستو  عم  األصول عم  العر د معدل تأثير يختم : ج/2 
 عنةة  المصةري  برلبورصةة  المايةدة العر ميةة  الشةركر  فةة  المرلية  بةرلاوا  

  مي العر  غير الشركر  ف 

تم قبو  
 الفاض

 المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ مسةةةةتو  عمةةةة  االختيةةةةرر  االسةةةةتحار  تةةةةأثير يختمةةة : د/2 
 فة  عنة  المصري  برلبورص  المايدة العر مي  الشركر  ف  المرلي  برلاوا  

 .العر مي  غير الشركر 

تم افض 
 الفاض
 

 البحىىىىث ومجىىىى الت والتوصىىىى  ت ال تىىىى ئج -7/6
 :المقتاح 

 طبيعةةة  أثةةةر واختبةةةرر  دراسةةة البحةةة  إسةةةتهد 
 مسةتو  عمة  لمشركر  التش يمي  والخصر ص الممكي 
 من وذل  لمشركر   المرلي  برلاوا   المحرسب  التح ظ
 الشةةةركر  مةةةن عينةةة  بةةةين والماررنةةة   التطبيةةة   خةةة ل
  المايدة العر مي  غير الشركر  من وأخر  العر مي 

 
 

 البحة  لنتةر   عةرض يمة  وفيمةر. المصري  برلبورص 
  البح   وتوصير  والتطبيا  النظر  شاي ب

 

 يمكةن التة  البحة  مجةرال  بعةض إلقتةرام برإلضرف 
 عمىىى  و لىىى  مسةةةتابً   البةةةرحثين جرنةةة  مةةةن تنرولهةةةر
  :الت ل  ال حو

 :البحث  ت ئج -7/6/1
 ال ظىىىاي  المسىىىتوى عمىىى  لمدااسىىى  بىىى ل ظا

 المح سىىب  لمىىتحفظ النظةةر إمكرنيةة  الةة  نخمةةص فإ  ىى 
د المحيط بعممي  إعةداد الاةوا   المرلية   عد  التأك بأ ه
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والةةةةذ  يةةةةنعكس فةةةة  الميةةةةل نحةةةةو االعتةةةةرا  المبكةةةةر 
برألخبرر السي    م  تدني  قي  صرف  الدخل وصرف  

وفاةةر الخةةت   طبيعةة   والىى ى قىىد  ختمىىفاألصةةول  
  تعةةر  شىىاك  ع ئم ىى الشةةرك  بحسةة  مةةر إذا كرنةة ؛ 

 نمةة نسةةب  عر مةة  فيهةةر تممةة  التةة  الشةةركر  عمةة  أنهةةر
 إداري  منرص  عر م  فيهر تتول  أو/ و الشرك  ممكي 
 أنهةةةر عمةةة  لهةةةر ينظةةةر ع ئم ىىى  غ ىىىا شىىىاك  أو عميةةةر 

 وعةةةةد  فيهةةةةر الممكيةةةة  بتوزيةةةة  تتصةةةة  التةةةة  الشةةةةركر 
 .معين  عر م  يد ف  لمممكي  تركز وجود

 وغيةةةةر العر ميةةةة  الشةةةةركر  مختمةةةة  وبتحميةةةةل
 الخصىىىىىىىى ئص اخةةةةةةةةت   إمكرنيةةةةةةةة  اتضةةةةةةةةج العر ميةةةةةةةة 
 عمةةةة  الشةةةركر  نةةةوع  مةةةن لكةةةل المميةةةزة التشىىىغ م  

 وجهة  من التش يمي   الخصر ص أل  من ولعل حدل 
حجةة  الشةةرك   درجةة  الرفةة  المةةرل    مةةن؛ كةةل نظرنةةر 

معةدل العر ةةد عمةة  األصةول  واالسةةتحار  االختيةةرر . 
 التشةةة يمي  الخصةةةر ص تةةةأثير إمكرنيةةة كمىىى  تبىىى   ل ىىى  

مسةةةتو  الةةةتح ظ المحرسةةةب  برلشةةةركر   وكةةةذل   عمةةة 
خةةت   ذلةة  التةةأثير تبعةةر الخةةت   طبيعةة  الشةةرك   ا

 بحس  مر إذا كرن  عر مي   أو غير عر مي .   
 المسىىىتوى عمىىى  الدااسىىى   تىىى ئج بشىىىأ  أمىىى 
 األو  فىىىىاض افىىىىض إلةةةة   خمىىىىص فمننةةةةر التطب قىىىىي

 المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  الخةةةت    ت جىىى  (1ف)
 العر ميةةةةة  غيةةةةةر برلشةةةةةركر  عنةةةةة  العر ميةةةةة  برلشةةةةةركر 

 الممكيةةة  طبيعةةة  اخةةةت   رغةةة  معنويةةة   غيةةةر بصةةةورة
 الثى    لمفىاض الج ئى  لمقبو  برإلضرف  ذل . فيهمر

 التشة يمي  الخصةر ص اخةت   بمةد  المرتبط (2ف)
 العر ميةةة   غيةةةر الشةةةركر  عةةةن العر ميةةة  الشةةةركر  فةةة 

 والث لىىىىث األو  الفىىىىاع    الفاضىىىى   لقبىىىىو  نتيجةةةة 
 أشةرر  حية  (ج2ف أ،2ف) لمبحىث الثى    لمفاض
 وكبةةر األصةةول عمةة  العر ةةد معةةدل زيةةردة إلةة    النتةةر

 غيةةةةر برلشةةةةركر  ماررنةةةة  العر ميةةةة  برلشةةةةركر  الحجةةةة 

 والاابىى  الثىى    الفىىاع    الفاضىى   افىىضو العر ميةة  
 لعةةد  نتيجةة  (د2ف ب،2ف) لمبحىىث الثىى    لمفىىاض
 المةةةةةرل  الرفةةةةة  درجةةةةة  بةةةةةين معنةةةةةو  اخةةةةةت   وجةةةةةود

 ميةةة العر  الشةةةركر  بةةةين فيمةةةر االختيةةةرر  واالسةةةتحار 
 .العر مي  وغير

 الفىىىاض افىىىض إلةةة  النتةةةر   أشةةةرر  وأخيةةةرا 
 تةةأثير اخةةت   بمةةد  المتعمةة  ج ئ ىى ،( 3ف) الث لىىث

 المحرسةب  التح ظ مستو  عم  التش يمي  الخصر ص
 العر ميةة   غيةةر برلشةةركر  عنةة  العر ميةة  الشةةركر  فةة 

 لم رض (ج3ف) الث لث الفاع  الفاض لقبو   ت ج 
 تأثير اخت   إل  النتر   تأش ا  ح ث لمبح  الثرل 
 الةةةةتح ظ مسةةةةتو  عمةةةة  األصةةةةول عمةةةة  العر ةةةةد معةةةةدل

 غيةةةر برلشةةةركر  عنةةة  العر ميةةة  برلشةةةركر  المحرسةةةب 
 الثىى   ، األو ،) الفاع ىى  الفىىاوض افىىضو العر ميةة  
 ب،3ف أ،3ف) لمبحىىىىىث الث لىىىىىث لمفىىىىىاض( والاابىىىىى 

 حجةةةة  مةةةةن كةةةةل تةةةةأثير اخةةةةت   لعةةةةد  نتيجةةةة  (د3ف
 االختيةةةرر  واالسةةتحار  مةةرل ال الرفةة  ودرجةة  الشةةرك 

 جهةة  مةةن المحرسةةب  الةةتح ظ مسةةتو  عمةة  جهةة   مةةن
 غيةةةةةر برلشةةةةةركر  عنةةةةة  العر ميةةةةة  برلشةةةةةركر  أخةةةةةر  
 .  العر مي 

 :البحث توص  ت -7/6/2
 فمننةةةر نتةةر   مةةةن إليةة  التوصةةل تةةة  مىى  ضىىىوء فىى 

 :ب ألت  نوص  
  إجةةرا  المزيةةد مةةن البحةةو  المحرسةةبي  الماررنةة  بةةين

وغيةةر العر ميةة  المايةةدة برلبورصةة   الشةةركر  العر ميةة 
المصةةةري   مةةةن منظةةةور المحرسةةةب  المرليةةة   خرصةةة  
الخصةةةةةر ص النوعيةةةةة  لممعمومةةةةةر  المحرسةةةةةبي  فةةةةة  

 كميهمر. 
  عمةةةة  أصةةةةحر  المصةةةةرلج أن يهتمةةةةوا برلخصةةةةر ص

التشةةة يمي  لمشةةةركر  العر ميةةة  خرصةةة  معةةةدل العر ةةةد 
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عم  األصول  لمر لة  مةن تةأثير عمة  توجة  اإلدارة 
 سيرسر  محرسبي  متح ظ .نحو تبن  

  توجيةة  المصةةري  برلجرمعةةر  المحرسةةب  أقسةةر  عمةة 
 المحرسةةةبي  الدراسةةةر  مةةةن المزيةةةد إلجةةةرا  البةةةرحثين

 مةةةةةةةن لكةةةةةةةل التشةةةةةةة يمي  برلخصةةةةةةةر ص الصةةةةةةةم  ذا 
 وأثرلةةةر العر ميةةة  غيةةةر والشةةةركر  العر ميةةة  الشةةةركر 

 المرليةةة   بةةةرلاوا   المحرسةةةب  الةةةتح ظ مسةةةتو  عمةةة 
 فةة  األبحةةر  مةةن النوعيةة  بهةةذل االلتمةةر  لامةة  نظةةراً 
 .المصري  األكرديمي  البي  

  متربعة  نحةو الة ز  إتخةرذ المرلية  الرقربة  لي ة  عم 
 بشةةةةةةةأن العر ميةةةةةةة  الشةةةةةةةركر  إدارة اتجرلةةةةةةةر  أثةةةةةةةرر

 أعمةةرل نتةةر   عمةة  ذلةة  وأثةةر المحرسةةبي  السيرسةةر 
 .الشركر  لذل

  فةةةةةةة  األقميةةةةةةة  حاةةةةةةةو  أصةةةةةةةحر  يةةةةةةةدر  أن يجةةةةةةة 
 اإلدارة اتبةرع عمة  المترتبة  ثرراأل العر مي  الشركر 
 وكةةةذا حاةةةوقه   عمةةة  متح ظةةة  محرسةةةبي  لسيرسةةةر 

 .  الحاو  لذل عم  العر د
 :المقتاح  البحث مج الت -7/6/3

 النظرية  الدراسةترن إلي  خمصت م  عم  ب  ءً 
 وحةةدودل  البحةة  لهةةد  ووفاةةرً  نتةةر    مةةن والتطبيايةة 

  المسةةةتابمي  البحةةة  مجةةةرال  مةةةن عةةةدد اقتةةةرام يمكةةةن
 :الت ل  ال حو عم 
   أثةةةر طبيعةةةة  الممكيةةةة  والخصةةةةر ص التشةةةة يمي  عمةةةة

جةةةةةةودة التاةةةةةةررير المرليةةةةةة   دراسةةةةةة  تطبيايةةةةةة  عمةةةةةة  
الشةةركر  العر ميةة  وغيةةر العر ميةة  المايةةدة برلبورصةة  

 المصري .
  أثةةةر طبيعةةة  الممكيةةة  عمةةة  قةةةرار  االسةةةتثمرر ومةةةنج

اإل تمةةةرن  دراسةةة  تجريبيةةة  عمةةة  الشةةةركر  العر ميةةة  
  مي  المايدة برلبورص  المصري .وغير العر

  أثةةر جةةودة المراجعةة  الخررجيةة  عمةة  جةةودة التاةةررير
المرليةةةةةةةة  لمشةةةةةةةةركر  العر ميةةةةةةةة  المايةةةةةةةةدة برلبورصةةةةةةةة  

 المصري   دراس  تطبياي .
   أثةةةر ليركةةةل الممكيةةة  عمةةة  إمكرنيةةة  االعتمةةةرد عمةةة

المعمومةةر  الةةواردة بةةرلاوا   المرليةة   دراسةة  تطبيايةة  
وغيةةةةةر العر ميةةةةة  المايةةةةةدة عمةةةةة  الشةةةةةركر  العر ميةةةةة  

 برلبورص  المصري .
   مةةد  اخةةت   أدوار ومسةة ولير  المراجةة  الةةداخم

دراس  ميداني   -ف  الشركر  العر مي  وغير العر مي 
 ماررن .

   أثةةةر طبيعةةة  وليكةةةل الممكيةةة  عمةةة  تشةةةكيم  خةةةدمر
مراق  الحسربر  لعميم : دراس  ميداني  ماررن  بةين 

 مي . الشركر  العر مي  وغير العر 
 :المااج  ق ئم 
 :العاب   المااج  -أوالً 
. 3112. حسةةةرنين خميةةةل عبةةةدل لةةةرن  الجةةةررح   -1

 اآلثةةةةرر مةةةةن الحةةةةد فةةةة  المحرسةةةةب  الةةةةتح ظ دور
 .نظري   دراس: العرلمي  المرلي   لألزم  السمبي 
 .67 -58: 122 العدد  االعم    دااة مجم 

 المه ىىي األداء تىىأث ا. 3117. محمةةد الحوشةة   -3
 مكتىىىىىب حجىىىىىم عىىىىى ممي خىىىىى   مىىىىى  لممااجىىىىى 
 عمىى  العم ىى   شىى ط فىىي وتخصصىىه المااجعىى ،

 دااس  م  -األاب ح إلدااة الشاك ت  دااة دواف 
 كميةةة  منشةةةورة  غيةةةر مرجسةةةتير رسةةرل  .تطب ق ىىى 
 .دمنهور ع جرم -التجررة

أثىا حجىم م شىأة . 3113السيد  محمود محمد.  -2
مااقىىىىىىب الحسىىىىىى ب ت وق ىىىىىىد  بسىىىىىىج  مااقبىىىىىى  
الحس ب ت ب له ئ  الع م  لماق بى  الم ل ى  عمى  
. جىىودة المااجعىىى  الخ اج ىىى  )دااسىىى  تجا ب ىىى (

رسةةةرل  مرجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة  قسةةة  المحرسةةةب  
 جرمع  اإلسكندري . -والمراجع   كمي  التجررة

http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1785113
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1785113
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 العوامىى . 3115. عمةة  حسةةين محمةةد الصةةمرد   -2
  تالشىاك لىدى االخت ى اي االفصى ح عم  الملثاة
 .االاد  ىى  الصىى  ع   الع مىى  المسىى هم  الع ئم ىى 
 اإلقتصةةةرد كميةةة  منشةةةورة  غيةةةر مرجسةةةتير رسةةةرل 
 .اليرمو  جرمع  –اإلداري  والعمو 

 خصىىىى ئص تىىىىأث ا. 3115. بةةةةرلر المسةةةةتريح   -5
 المسىى هم  الشىىاك ت تىىداو  حجىىم عمىى  الشىىاك 
 غيةر مرجستير رسرل  .األاد    الص  ع   الع م 
 جرمعة  -اإلدارية  والعمةو  اإلقتصرد كمي  منشورة 
 .اليرمو 

اثةر ليركةل . 3111المميج   لشر  حسن عواد.  -6
الممكيةةةةةةة  المركةةةةةةةزة عمةةةةةةة  المحتةةةةةةةو  المعمومةةةةةةةرت  
لمتاةةررير المرليةة  بةةرلتطبي  عمةة  الشةةركر  العر ميةة  

المجمىى  العمم ىى  لمبحىىوث والدااسىى ت  فةة  مصةةر.
رلاةةرلرة    كميةة  التجةةررة جرمعةة  األزلةةر بالتج ا ىى 

 .  59 -12 العدد الراب :
أثىا . 3115. شمسةي  زيةدان سةميمرن بن  سمي     -7

الممك ىىىىى  الع ئم ىىىىى  عمىىىىى  تمه ىىىىىد الىىىىىدخ  فىىىىىي 
الشىىىىىىىاك ت األاد  ىىىىىىى  الصىىىىىىى  ع   والخدم ىىىىىىى  

رسةةةةرل   المسىىىى هم  الع مىىىى : دااسىىىى  م دا  ىىىى .
مرجسةةتير غيةةر منشةةورة  كميةة  اإلقتصةةرد والعمةةو  

 .جرمع  اليرمو  –اإلداري  
. 3112. الةرحمن عبةد ترج محمد مراد جرادا     -8

أثىا خصى ئص الشىاك  واألابى ح المو عى  عمى  
عوائىد األسىهم لشىاك ت الخىدم ت المداجى  فىىي 

رسةةرل  مرجسةةتير غيةةر منشةةورة   .بواصىى  عمىى  
جرمعةةةةةةة   –كميةةةةةةة  اإلقتصةةةةةةةرد والعمةةةةةةةو  اإلداريةةةةةةة 

 .اليرمو 
حسةةةةةةن  إيهةةةةةةر  عبةةةةةةد السةةةةةةمي  عبةةةةةةد البةةةةةةرر .  -9

لتغ ىا فىي دااس  تجا ب   لب ى   أثىا ا. 3115
األصىىىىىو  الضىىىىىا ب   الملجمىىىىى  ومخصصىىىىىه  

دااة األابىىى ح  التقىىىد اي عمىىى   دااة الضىىىا ب  وا 
رسةةةةةرل   )مىىىى  م ظىىىىىوا مح سىىىىىبي وأخ قىىىىىي(.
جرمعة   -مرجستير غير منشةورة   كمية  التجةررة

 االسكندري .
 ه كىى  أثىىا. 3112. الحميةةد عبةةد لنةةر خضةةر  -11

 فىى  المح سىىب  الىىتحفظ مسىىتوى عمىى  الممك ىى 
 الشىاك ت عمى  م دا  ى  دااسى : م ل ى ال القوائم

 مرجسةةتير رسةةرل . ب لبواصىى  المق ىىدة المصىىا  
 جرمعةةةةةةةةةة  – التجةةةةةةةةةةررة كميةةةةةةةةةة  منشةةةةةةةةةةورة  غيةةةةةةةةةةر

 .اإلسكندري 
 دااسىىى . 3111. محمةةةد إبةةةرالي  محمةةةد راشةةةد  -11

 المح سىىىىب  الىىىىتحفظ ق ىىىى    مىىىى  ج وتحم ىىىى 
 ب لمعىى   ا اإللتىى ام  طىى ا فىى  الم ل ىى  بىى لقوائم

 التمو ىىى  تكمفىىى  عمىىى  ا أثىىى لتق ىىى م المح سىىىب  
 عمىىى  تطب ق ىىى  دااسىىى ) واإلقتىىىااض ب لممك ىىى 
 غيةر دكتةورال رسةرل . (العاب ى  مصا جمهوا  
 .اإلسكندري  جرمع  - التجررة كمي  منشورة 

 خصةةر ص. 3112. محمةةد إيمةةرن الةةدين  سةةعد -13
 المسةةة ولي  عةةةن ل فصةةةرم كمحةةةددا  الشةةةركر 

 المصةةةةةةةر  المؤشةةةةةةةر ضةةةةةةةو  فةةةةةةة  اإلجتمرعيةةةةةةة 
 الشةةةةركر  عمةةةة  بةةةةرلتطبي  الشةةةةركر  لمسةةةة ولي 
  والتجى اة ل قتصى د العمم ى  المجم . المصري 

: الثرلة  العةدد شمس  عين جرمع  التجررة كمي 
218-283. 
12- ._________________3112 .

 برلتاةررير المحرسةب  الةتح ظ بةين الع ق  تحميل
 قيمةةةة  عمةةةة  وأثرلةةةةر المةةةةرل رأس وتكم ةةةة  المرليةةةة 
 جرمعةة  والمااجعىى ، سىىب المح  مجمىى . المنشةةأة

 223-399: الثرل  العدد سوي   بن 
 نمةةةوذج. 3113. عمةةة  حسةةةن صةةة م سةةة م   -12

 الةةةةتح ظ مسةةةةتو  تةةةةأثير وت سةةةةير لايةةةةرس ماتةةةةرم

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81543
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81543
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81543
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81543
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=81543
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AA%D8%A7%D8%AC+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://search.mandumah.com/Record/733893
http://search.mandumah.com/Record/733893
http://search.mandumah.com/Record/733893
http://search.mandumah.com/Record/733893
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1422925
http://imam.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1422925
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 عمةةةة   المرليةةةة التاةةةةررير إعةةةةداد عنةةةةد المحرسةةةةب 
 الفكىىىا مجمىىى  .تطبيايةةة  دراسةةة :  المنشةةةأة قيمةةة 

 الرابةة  العةةدد شةةمس  عةةين جرمعةة   المح سىىبي
 . 622 -537: عشر السردس المجمد

 العوامىىىىىىى . 3115. محمةةةةةةةود ميةةةةةةةردة سةةةةةةةمطرن  -15
 مااقىىب م شىىأ  حجىىم تحد ىىد فىىي تىىأث ااً  األكثىىا
 دااسىه: مصىا فىي الع ئم ىه الشاك ت حس ب ت
يةةر منشةةورة  كميةة  رسةةرل  مرجسةةتير غ. م دا  ىىه
 جرمع  دمنهور. -التجررة

 قيةةةةةةرس. 3111. رجةةةةةة  أحمةةةةةةد الممةةةةةة   عبةةةةةةد -16
 المنشةورة المرلية  التاررير ف  المحرسب  التح ظ

 كمي    المح سبي الفكا مجم  .ماررن  دراس : 
 الثةةةةةرن  العةةةةةدد شةةةةةمس  عةةةةةين جرمعةةةةة  التجةةةةةررة
 .116 – 72: عشر الراب  المجمد

 خصر ص أثر. 3115.  ممدوم عردل غري   -17
 الةربج إدارة عم  المراجع  منشأة وحج  الشرك 
 دراسةةةةةة : السةةةةةةعودي  رلم المسةةةةة الشةةةةةةركر  فةةةةة 

 ك مىىى  عبىىىداه صىىى ل  ماكىىى  مجمىىى  .تطبيايةةة 
 السةةةرب  العةةةدد  مصىىىا  -اإلسىىى م  ل قتصىىى د
 .287 – 227: عشر الترس  المجمد وخمسون

. العوامةةل المةةؤثرة 3111كسةةر   يرسةةر السةةيد.  -18
فةةةة  الةةةةتح ظ المحرسةةةةب  دراسةةةة  ميدانيةةةة  عمةةةة  

 المجمى  العمم ى الشركر  المسرلم  السةعودي . 
  كمية  التجةةررة جرمعة  طنطةةر  لمتجى اة والتمو ىى 
 .221-397العدد الثرن : 

 دراسة  .3111. عبةدال ترم عبةدالرحمن محمةد  -19
 الاةةةوا   عمةةة  المحرسةةةب  الةةةتح ظ ألثةةةر تحميميةةة 
 الشةةركر  عمةة  التطبيةة  مةة :  شةةورةالمن المرليةة 

 المرليةةةةة  األورا  ببورصةةةةة  المسةةةةةجم  المسةةةةةرلم 
 جرمع  التجررة كمي  العمم  ، المجم  .المصري 
 .104 – 68: الواحد وخمسون العدد أسيوط 

 دراسة   .3112. عبدال ترم عبدالرحمن محمد  -31
 عمةةةة  المنشةةةةأة خصةةةةر ص أثةةةةر لايةةةةرس تحميميةةةة 
 المرليةةةة  لمتاةةةةررير اإللكترونةةةة  اإلفصةةةةرم جةةةةودة

 المجم  .المصري  المسرلم  لمشركر  المنشورة
  جرمع  التجررة كمي  والتج اة، ل قتص د العمم  
 .1291 – 1229: الثرن  العدد شمس  عين

دااسىىى  . 3111حن ةةة .  محمةةةود  محمةةةد احمةةةد -31
اثىىا ظىى هاة  دااة األابىى ح عمىى  جىىودة القىىوائم 

رسةةةرل  دكتةةةورال الم ل ىىى  مىىى  دااسىىى  تطب ق ىىى ، 
جرمعةةةةةةةةةة   -غيةةةةةةةةةةر منشةةةةةةةةةةورة  كميةةةةةةةةةة  التجةةةةةةةةةةررة

 االسكندري .
 دراسةةةة . 3115. زكةةةة  السةةةةيد عمةةةةرو محمةةةةود  -33

ختبةةةةةةةرر  المرليةةةةةةة  الخصةةةةةةةر ص بةةةةةةةين الع قةةةةةةة  وا 
 وحجةةةة  المصةةةةري  برلبورصةةةة  المايةةةةدة لمشةةةةركر 
 منظةةةةةةةةور مةةةةةةةةن الضةةةةةةةةريبي  الدفتريةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةرو 
 جرمع  كمي  المح سب ، الفكا مجم . محرسب 

: عشةر الترسة  المجمةد الراب  العدد شمس  عين
151 – 199. 

 ممك ىىىىى ال أثىىىىىا  .3113. منيةةةةةر ميسةةةةةر  ممحةةةة   -32
 عمىىى  التىىىأم   وشىىىاك ت الب ىىىو  فىىى  الع ئم ىىى 
 عمىى   بواصىى  فىى  وعوائىىده  األسىىهم مخىى طا

 وشىىىاك ت الب ىىىو  ومخىىى طا بعوائىىىد ومق ا تهىىى 
رسةةةرل   .ع ئم ىىى  غ ىىىا ممك تهىىى  التىىى  التىىىأم  

مرجستير غيةر منشةورة  كمية  اإلقتصةرد والعمةو  
 .جرمع  اليرمو  –اإلداري  

 دراسة . 3111. عبةداه محمةد ع   مموالعين  -32
 وحجةة  المةةرل رأس ليكةةل بةةين التأثيريةة  الع قةة 
 قيمةةةة  وتعظةةةي  المبيعةةةر  نمةةةةو ومعةةةدل الشةةةرك 
 العمم ىىىىى  المجمىىىىى  .تطبيايةةةةة  دراسةةةةة :  الشةةةةةرك 
 ،طنطةةر جرمعة  رةالتجةةر كمية  والتمو ىى ، لمتجى اة
 .237 -397: الثرن  العدد
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. 3112. الحكةةي  عبةةد مميجةة  مجةةد  مميجةة   -35
 اإلدارة مجمةةةس وخصةةةر ص الممكيةةة  ليكةةةل أثةةةر
 :المرليةةة  التاةةةررير فةةة  المحرسةةةب  الةةةتح ظ عمةةة 
 العمم ىىىى  المجمىىىى . المصةةةةري  البي ةةةة  مةةةةن دليةةةةل

 طنطةةر  جرمعة  التجةةررة كمية  والتمو ىى ، لمتجى اة
 .61-1: األول دالمجم األول العدد

الىىدل   العممىىي لمقىىاا . 3115نشةةوان  عمةةرد.  -36
جرمعةة  الاةةدس الم توحةة . اإلحصىى ء التطب قىىي. 

 www.google.comمترم عم  
. محةددا  الع قة  3115نصر  عبد الولر .  -37

بةةةةةةةةين معمومةةةةةةةةر  الايمةةةةةةةة  العردلةةةةةةةة  لألصةةةةةةةةول 
شةةةةةةرا  المرليةةةةةة  ألدا  البيولوجيةةةةةة  وبعةةةةةةض المؤ 

شةةةةةركر  االنتةةةةةرج الةةةةةداجن  والحيةةةةةوان  المايةةةةةدة 
مجمىىى  المح سىىىب  برلبورصةةة : دراسةةة  تطبيايةةة . 

 سةةوي   بنةة  جرمعةة   كميةة  التجةةررة والمااجعىى 
 .319 -196: األول العدد الثرل  المجمد

 شىىىىىىك ل   تمو ىىىىىى  . 3111يرسةةةةةةين  العريةةةةةة .  -38
الملسسىىىىىىى ت اإلقتصىىىىىىى د  : دااسىىىىىىى  ح لىىىىىىى  

 لصغ اة والمتوسىط  فى  الج ائىا.الملسس ت ا
رسةةةةةرل  دكتةةةةةورال غيةةةةةةر منشةةةةةورة  كميةةةةة  العمةةةةةةو  
اإلقتصةةةةردي  وعمةةةةو  التسةةةةيير  جرمعةةةة  منتةةةةور  

 الجزا ر. -قسنطين 
 ليكةةةةل محةةةةددا  أثةةةةر. 3113. عمةةةة  يوسةةةة   -39

  دراس  :المرلي  التاررير تح ظ ف  المنشأة ممكي 
 لمعمىىىىىىوم دمشىىىىىى  ج معىىىىىى  مجمىىىىىى . تطبيايةةةةةة 

 المجمةةةةد األول العةةةةدد  و  ىىىى والق   اإلقتصىىىى د  
 .362-325: وعشرون الثرمن

 
 
 

 بةةين الع قةة . 3115. محمةةد بكةةر أبةةو يوسةة   -21
 المسةةةةةةةةةؤولي  ومؤشةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةركر  خصةةةةةةةةةر ص
 مجمىىىىىى . (: دراسةةةةةة  إمبريايةةةةةة ESG المصةةةةةةر 
 جرمعةةةةةة  التجةةةةةةررة كميةةةةةة   التج ا ىىىىىى  البحىىىىىىوث
: وث ثةون السةرب  المجمةد األول العةدد الزقرزي  

92-128. 
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 م ح  البحث
 

 ( ع    الدااس 1ممح  اقم )  
 

 ال زة ة ر٘ز الع  ل٘  ال زة ة الع  ل٘  القط ع
 إطن ال زة  الوظلظل إطن ال زة  الوظلظل

 

 

 

قط ع  -1

 العق راة

 

1 
 هدوْعَ طلعت هصطفٖ

1 
 جٌو٘ددددد لل اةجدددددْبز هدددددي الظددددد دص

   ّاالطجثو ر

 ب لن ُ٘لش 2

  الوجسذة ل طك ى ّالجعو٘ز 2

 هذٌٗ  ًصز ل طك ى ّالجعو٘ز 3

4 
الوصددددددزٗ٘ي ل طددددددك ى ّالجٌو٘دددددد  

 ّالجعو٘ز

3 
 ّ العق رٓ ل طجثو ر ْٗثْب٘ 

 الظ٘ زٔ
 الق ُزة ل طك ى ّالجعو٘ز 5

4 

 الكْٗج٘دددددددد  الوصددددددددزَٗ ال دددددددزةَ

   الجد رٍ ّ ل طجثو ر

  الدذٗذة ل طك ى ّالجعو٘ز هصز 6

 ال وض ل طك ى ّالجعو٘ز 7

قط ع  -2

الج ٘٘ذ ّهْاد 

 ال ٌ ء

5 
 العزب٘  للخش  رٗو ص  

 خٌْب الْادٓ لألطوٌت 8

 هصز لألطوٌت قٌ  9 الفٌ ر للوق ّالة  6

 دلج  ل ً  ء ّالجعو٘ز 7

 اطوٌت بْرث ًذ طزة 11

 أطوٌت طٌ٘ ء 11

قط ع  -3

  ةالك٘و ّٗ

8 

ي٘دددددددددددزة٘ن هصدددددددددددز لألطدددددددددددوذٍ 

 ّالكو٘ ّٗ ة
 هصز لصٌ ع  الك٘و ّٗ ة 12

 (اٗد٘فزة) طو د هصز  13

 أبْ ق٘ز لألطوذة 14

 ط٘ذٓ ةزٗز لل جزّة٘و ّٗ ة 15 الذّلَ٘ ل طوذٍ ّالكو٘ ّٗ ة  9

 الو ل٘  ّ الصٌ ع٘  الوصزٗ  16 ةفز الشٗ ة للو ٘ذاة ّالكو٘ ّٗ ة 11

قط ع -4

 ا ثص الة
 الوصزٗ  لل ط ق ة 11

17 
 لخددددددددذه ة الوصددددددددزٗ  ال ددددددددزة 

 الوسوْ  الجل٘فْى

18 
              الق ب دددددددددد  ث٘لكددددددددددْم خلْبدددددددددد  

 (الق ب   ثل٘كْم أّراطكْم) 

 الوصزٗ  ل ثص الة 19

 قط ع -5

 خذه ة

 ّهٌجد ة

     صٌ ع 

 الظ٘ راة

 الك ب ة الكِزب  ٘  الوصزٗ  21 اّثْ بٖ خٖ أثْ ر ْر 12

 21 ل ذر لل  طج٘كا 13
 الٌقددل لخددذه ة الوصددزٗ  ال ددزة )

 اٗد٘جزاًض )ّالجد رة

 الظْٗذٓ ال٘كجزٗك  14

 القٌ ة للجْة٘ ة الو ز٘  22
15 

إٗكدددددددْى للصدددددددٌ ع ة الٌِذطدددددددَ٘ 

 الوعو رَٗ 

 ي رّثك  16

 بٖ إ خٖ للجد رٍ  17
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قط ع  -6

األرذٗ  

 ّالو زّب ة

 الشْٗة الوظجخلص  ّهٌجد ثِ  23 َ٘الذّل٘  للوس ص٘ل الشراع 18

 هصز للشْٗة ّالص بْى 24 الق ُزة للشْٗة ّالص بْى 19

 الذلج  للظكز 25 ًْٗ٘فزة للصٌ ع ة الغذا ٘  21

قطدددددددددددددددددد ع -7

هٌجدددددددددددددددددددد ة 

هٌشل٘دددددددددددددددددددددد  

 ّشخص٘ 

 الٌظ خْى ال زقْ٘ى 21

 العزب٘  لسل٘ح األقط ى 26
 خْلذى ثكض 22

قطدددددددددددددد ع  -8

الزع ٗدددددددددددددددددد  

الصدددددددددددددددددس٘  

 ّاألدّٗ 

23 

 
 27 الوزةش الط ٔ الدذٗذ

الوصزٗ  الذّل٘  للصٌ ع ة 

 الذّا ٘ 

قطدددددددددددددددد ع  -9

الظددددددددددددددددد٘ ز  

 ّالجزيَ٘
 الوصزٗ  للوٌجدع ة الظ٘ ز٘  28 رهكْ  ً  ء القزٓ الظ٘ زَ٘ 24

قطدددددددددد ع  -11

الوددددددددددددددددددْارد 

 األط ط٘ 

25 

 أًجزةًْجٌٌجدددددددد   هصددددددددز شدددددددزة 

 ّالزخددددددد م الدزاً٘دددددددت لصدددددددٌ ع 

 " طجْى إٗدٔ"

 

 ذٗيالعزّبَ للجع 26
 

قطددددددددددد ع  -11

الخدددددذه ة 

 الو ل٘ 

27 
 األّرا  لجددذاّ  العزب٘ددَ الوصددزَٗ

 (ثو ر) الو ل٘ 

 

  ع هز خزّب  28

  شزة  العزّبَ للظوظزٍ  29

31 
 يددددددٔ للْطدددددد ط  أصددددددْ  شددددددزةَ

   الو ل٘  األّرا 

 

     قط ع  -12

 ا ع م

 
 الوصزٗ  لوذٌٗ  االًج ج ا ع هٔ 29

قطددددددددددد ع  -13

 الغ س ّال جزّ 

 
 االطكٌذرٗ  للشْٗة الوعذً٘  31

  
  



 د شحاته                أثر طبيعة الملكية و الخصائص التشغيلية للشركات....أ.د/ عبد الوهاب نصر علي ، أ.د/ شحاته السي

46 
 

 ( ال ت ئج اإلحص ئ  2ممح  ) 
  ت ج  اختب ا الفاض األو :  -1

T-TEST GROUPS=Firmtype(1 0) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Con 
  /CRITERIA=CI(.9500). 

Group Statistics 
 Firmtype N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Con 
1) 30 -1.160495- 17.9535303 3.2778512 

 30 1.885887 2.1853067 .3989806 

 
Independent Samples Test 

 

Dependent variables 

Statistics 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Con 

Equal 
variances 
assumed 

2.382 .128 
-

.923- 58 .360 
-

3.0463824- 3.3020439 
-

9.6561414- 3.5633766 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  -
.923- 2.986E1 .364 -

3.0463824- 3.3020439 -
9.7913901- 3.6986253 
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  ت ج  اختب ا الفاض الث   : -2
T-TEST GROUPS=Firmtype(1 0) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=Size Lev ROA ACC 
  /CRITERIA=CI(.9500) 

Group Statistics 
 Firmtype N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Size 
1 30 8.312757 1.1184774 .2042051 

0 30 9.168392 .6722730 .1227397 

Lev 
1 30 .460094 .2626035 .0479446 
0 30 .363627 .2605558 .0475708 

ROA 
1 30 -.001970- .1764386 .0322131 
0 30 .096904 .1403258 .0256199 

ACC 
1 30 .005300 .1732620 .0316332 
0 30 .001549 .0746147 .0136227 
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Independent Samples Test 
  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Size 

 Equal 

variances 

assumed 
6.705 .012 -3.591- 58 .001 -.8556351- .2382536 -1.3325514- -.3787188- 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3.591- 47.535 .001 -.8556351- .2382536 -1.3347971- -.3764731- 

Lev 

Equal 

variances 

assumed 

.005 .945 1.428 58 .159 .0964679 .0675401 -.0387283- .2316641 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  1.428 57.996 .159 .0964679 .0675401 -.0387285- .2316643 

ROA 

Equal 

variances 

assumed 
.200 .657 -2.402- 58 .020 -.0988746- .0411590 -.1812633- -.0164859- 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -2.402- 55.203 .020 -.0988746- .0411590 -.1813522- -.0163969- 

ACC 

Equal 

variances 

assumed 
2.565 .115 .109 58 .914 .0037505 .0344418 -.0651922- .0726932 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  .109 39.399 .914 .0037505 .0344418 -.0658920- .0733930 
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  ت ج  اختب ا الفاض الث لث: -3
  ت ئج التحم   األس س : - أ
  الع ئم  :الشاك ت 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Asize, ACC, 
Lev, Size, 

ROAa 
. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Con  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .854a .729 .672 10.2746939 1.887 
a. Predictors: (Constant), Asize, ACC, Lev, Size, ROA  

b. Dependent Variable: Con   
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6813.884 5 1362.777 12.909 .000a 

Residual 2533.664 24 105.569   

Total 9347.548 29    
a. Predictors: (Constant), Asize, ACC, Lev, Size, ROA   
b. Dependent Variable: Con     
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .022 17.885  .001 .999 

Size .145 2.488 .009 .058 .954 

Lev -3.399- 10.848 -.050- -.313- .757 

ROA 82.603 15.909 .812 5.192 .000 

ACC -12.153- 11.081 -.117- -1.097- .284 

Asize -3.595- 5.903 -.076- -.609- .548 
a. Dependent Variable: Con     

 
 شاك ت غ ا الع ئم  :ال 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Asize, Lev, 
ACC, ROA, 

Sizea 
. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Con  

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .512a .263 .109 2.0629256 2.401 

a. Predictors: (Constant), Asize, Lev, ACC, ROA, Size  
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Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Asize, Lev, 
ACC, ROA, 

Sizea 
. Enter 

  
 

 

ANOVAb 

Model Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36.356 5 7.271 1.709 .171a 

Residual 102.136 24 4.256   

Total 138.491 29    

a. Predictors: (Constant), Asize, Lev, ACC, ROA, Size   
 

b. Dependent Variable: Con     
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.614 5.913  1.288 .210 

Size -.858- .688 -.264- -1.248- .224 

Lev 3.781 1.868 .451 2.024 .054 

ROA 8.047 3.287 .517 2.448 .022 

ACC -.551- 5.549 -.019- -.099- .922 

Asize -.068- 1.089 -.012- -.062- .951 
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.614 5.913  1.288 .210 

Size -.858- .688 -.264- -1.248- .224 

Lev 3.781 1.868 .451 2.024 .054 

ROA 8.047 3.287 .517 2.448 .022 

ACC -.551- 5.549 -.019- -.099- .922 

Asize -.068- 1.089 -.012- -.062- .951 

a. Dependent Variable: Con     
 

    اإلض ف : ت ئج التحم - ب
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 ACCF, SizeF, Asize, ROAF, Lev, Size, ROA, ACC, LevF, Firmtypea . Enter 

b. Dependent Variable: Con  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .851a .724 .668 7.3626675 1.939 

a. Predictors: (Constant), ACCF, SizeF, Asize, ROAF, Lev, Size, ROA, ACC, LevF, Firmtype 
b. Dependent Variable: Con   

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6969.012 10 696.901 12.856 .000a 

Residual 2656.235 49 54.209   

Total 9625.246 59    

a. Predictors: (Constant), ACCF, SizeF, Asize, ROAF, Lev, Size, ROA, ACC, LevF, Firmtype 
b. Dependent Variable: Con     
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Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.757 20.887  .276 .784 

Size -.593- 2.417 -.047- -.245- .807 

Lev 3.323 6.625 .069 .502 .618 

ROA 6.552 11.474 .085 .571 .571 

ACC .943 19.655 .010 .048 .962 

Asize -1.683- 2.862 -.050- -.588- .559 

Firmtype -3.076- 23.570 -.121- -.131- .897 

SizeF .346 2.839 .115 .122 .904 

LevF -6.102- 10.089 -.141- -.605- .548 

ROAF 76.609 16.012 .742 4.785 .000 

ACCF -13.311- 21.156 -.127- -.629- .532 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


