
 ممخص البحث
دراسة العوامل التي تحد من  استيدف ىذا البحث

ممارسااات ادارة الااربم المتعسااقة لمت اادحرات المحاساابحة 
بالتطبحق عمى شركات المساىمة المصرحة عمى عحنة 

تنتماي  (2002 -2002) القتارة شاركة الا ل 22مان
تناااااول الااااى المسااااة عطاعااااات .عمااااال مالتمقااااة  وعااااد 

اإلطاااار النظااارد تحدحاااد مقياااوم التيحااار  اااي الت ااادحرات 
تحدحااااااد .ىمحااااااة  ،ة المتحقظااااااة والمتعسااااااقة المحاساااااابح

و.سباب زحادة استالدام الت دحرات المحاسابحة   وتحدحاد 
مؤشااااارات تطبحاااااق ممارساااااات ادارة الاااااربم المتحقظاااااة 

تاااااداعحات الت ااااادحرات المحاسااااابحة معر اااااة ، والمتعساااااقة
 وعااااد تاااام عمااااى عممحااااة مرا عة المتحقظااااة والمتعسااااقة

ن االتبااار سااتة  ااروض .ساسااحة لمعواماال التااي تحااد ماا
ممارسااات ادارة الااربم المتعسااقة لمت اادحرات المحاساابحة 

وح ام مكتاب   كمتيحرات مسات مة ىاي ل اان المرا عاة
نوعحااااااااة و  ،مراعااااااااب الحسااااااااابات وت رحاااااااار ،المرا عااااااااة
والصااا ص الشااركة ، المؤشاار ات تماااعيو  ،المساتممر
ح ااااام الشاااااركة(  ،الساااااحولة  الر ااااا  الماااااالي ،)الربححاااااة
الت اادحرات المحاساابحة التاااب  وىااو التيحاار  ااي والمتيحاار 

.حااااادت نتاااااا   الدراساااااة لممالصصاااااات ول ىااااا ك  وعد
النظارد  اي  التطبح حة ما تم التوصل الحاو  اي اإلطاار

عبااااول القاااارض اتول عمااااى .ن الشااااركات التااااي لاااادحيا 
الى استالدام الت دحرات المحاسابحة  ل ان مرا عة تمحل

 ،المتحقظااة بالم ارنااة بالت اادحرات المحاساابحة المتعسااقة
و ااااود القاااارض الماااااني والااااذد حت اااامن عبااااول عاااادم و 

ع عااااااة بااااااحن ح اااااام مكتااااااب المرا عااااااة والتيحاااااار  ااااااي 
 الت دحرات المحاسبحة المتحقظة والمتعسقة بالنسبة 

 
لمتيحااااااار  اااااااي المالصصاااااااات ولكااااااان عبولاااااااو بالنسااااااابة 
لمت اااادحرات المحاساااابحة المتحقظااااة والمتعسااااقة بالنساااابة 
ل ىا ك  كمااا تام عاادم عباول القر ااحن المالاث والراباا  

الشاااركات  ححاااث لااام ت اااد الدراساااة  اااروق معنوحاااة باااحن
ت ارحر مرا عاة يحار متحقظاة .و التاي حاتم التي تتسمم 

والتيحاار  ااي الت اادحرات تساا حميا  ااي بورصااات . نبحااة 
وعاااااد تااااام عباااااول   المحاسااااابحة المتعساااااقة و المتحقظاااااة

الشاركات القرض الالامس الذد ح اوم عماى .سااس .ن 
شااااركات  التااااي تاااادالل  اااامن المؤشاااار ات تماااااعي لم

تمحااال الاااى اساااتالدام الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة 
بالم ارنااااااااااااااة بالت اااااااااااااادحرات المحاساااااااااااااابحة المتعسااااااااااااااقة 

القاارض   كمااا تام .ح ااال عبااول واإلىاا كلممالصصاات 
و ااود ع عااة بااحن الصااا ص السااادس الااذد حت اامن 

الشاااركة ) الربححاااة والساااحولة والر ااا  الماااالي والح ااام( 
المتحقظااة بالم ارنااة الت اادحرات المحاساابحة والتيحاار  ااي 

بالت اادحرات المحاساابحة المتعسااقة  وعااد انتياات الدراسااة 
بت اااادحم العدحااااد ماااان التوصااااحات والم ترحااااات لبحااااوث 

 مست بمحة 
 المصطمحات

الت اااادحرات المحاساااابحة  -ادارة اترباااااح المتعسااااقة     
ل ااان  - الت اادحرات المحاساابحة المتعسااقة -المتحقظااة 
ت رحاااار مراعااااب  -ح اااام مكتااااب المرا عااااة -المرا عااااة
 -المؤشاار ات تماااعي -نوعحااة المسااتممر -الحسااابات

 الصا ص الشركة
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العوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة 
المحاسبية بالتطبيق عمى شركات لمتقديرات 

 المساهمة المصرية
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 القسم األول: اإلطار العام لمبحث
 مقدمة: -1

شاايدت الساانوات ال محمااة الما ااحة العدحااد ماان         
الدراسااات التااي اىتماات بظاااىرة ادارة اضرباااح وع ااحة 
اعاااداد الت ااادحرات المحاسااابحة وانعكاسااااتيا عماااى  اااودة 
ال وا م المالحة والتي تعد من .كمر ال  ااحا المماارة  اي 
القكاار المحاساابي  اذ تسااتند الت اادحرات المحاساابحة  ااي 

اإل ارااات التاي اعتمادت اعدادىا عمي م موعاة مان 
عمحيااااا اإلدارة اضماااار الااااذد حسااااتو ب  اااارورة ت حااااحم 
نتا   ىذه اإل رااات بمعر ة مراعب الحسابات إلعرار 
در ة التح ق مان مادم مع ولحاة ىاذه الت ادحرات والتاي 

.محاارت تساااؤتت  وعاادحصاااحبيا ظااروف عاادم الت كااد  
دوا ااا  اتدارة إلتبااااع ممارساااات الاصاااة  ىاماااة حاااول

عمااى رعااام اترباح وتعااد .ىمحاااة  صاال اترعاااام لمتاا محر 
المحاسبحة واستالداميا  اي التنباؤ بالنسابة لممساتممرحن 

و اااااي ولممرا ااااا  ولااااا دارة لممسااااااعدة عماااااى التنباااااؤ   
 FASB  اساات ابة لم مااس معاااححر المحاساابة المالحااة

 SECواليح اااة المشااار ة عماااى تاااداول اتوراق المالحاااة 
لمبادئ   نيم عد بش ن مقيوم المحاسبة المعتمد عمى ا

.عربااا عاان عم ياام ماان .ن العدحااد ماان معاادد ومرا عااي 
.عاااال اسااااتعدادال لممارسااااة الحكاااام  والحسااااابات .صاااابح

الميناااي  اااي الم ااااتت التاااي تنطاااود عماااى الت ااادحرات 
م مااس   كمااا .عاارب  (FASB 2004a)المحاساابحة 

 (PCAOB)الرعابة المحاسبحة عمى الشركات العاماة 
عن المالاوف من زحادة استالدام الت دحرات المحاسبحة 
وحا ااااة المسااااتممر لمعر ااااة دور ىااااذه الت اااادحرات  ااااي 

 وماااااان ال اااااادحر (PCAOB. 2004)ال ااااااوا م المالحااااااة
عااااد  (Sarbanes-OxleySOX)بالااااذكر .ن عااااانون 

.لاازم الشااركات .ن ت اامن وتعتمااد المعمومااات المالحااة 
مااى ذلااك ماان الاا ل .نظمااة الرعابااة الداالمحااة  وبناااا ع

ومااادحر ال طااااع  CEOساااحتم تحمحااال الااار حس التنقحاااذد

 عااان اعااا ن بحاناااات مالحاااة الاط اااة  مسااا ولحةالماااالي ال
  وعاااااد  ااااااا ىاااااذا ال اااااانون امااااار اااااي الت اااااارحر المالحاااااة 

تااداعحات المالالقااات المالحااة ال سااحمة التااي .دت الااى 
 (.Glover, et al  انيحااااااار العدحاااااااد مااااااان الشااااااركات

  وحعتباااااار مو ااااااوع التيحاااااار  ااااااي الت اااااادحرات (2005
المحاساابحة و.ماارة عمااى عدالااة ال ااوا م المالحااة المنشااورة 
من المو اوعات التاي نالات اىتماام القكار المحاسابي 
 اااي السااانوات اضالحااارة  ساااواا عماااى مساااتوم اليح اااات 

.و مستالدمي ىذه ال وا م لماا لياذه الت ادحرات  ،ةالمينح
مقاة المساتالدمة لياا والتي تعتمد عمحيا اضطاراف المالت

والتااااي حسااااعى كاااا  منيااااا لتح حااااق مااااا حعاااارف بالرشااااد 
كماااا تو اااد حا اااة اتعتصاااادم عناااد اتالااااذ ال ااارارات  

ماسااااة لزحااااادة الموموعحاااااة ماااان ححاااااث اتعتماااااد عماااااى 
الت اااادحرات المحاساااابحة واإل صاااااح عنيااااا  ااااي الت ااااارحر 

والاصة ان م مس معاححر المحاسبة المالحاة  ،المالحة 
حاساابة الدولحااة حسااعحان الااى زحااادة وم مااس معاااححر الم

م امااااااة ال ااااااوا م  دور الت اااااادحرات المحاساااااابحة لزحااااااادة
نتح اااة لزحاااادة ل عتمااااد عماااى محاسااابة ال حماااة المالحاااة 
 العادلة 

 طبيعة المشكمة -2
تاارتبط الت اادحرات المحاساابحة بعاادم الت كااد والتع حااد  

 ي البحاناات المالحاة التاي ازدادتاا  اي الع اود الما احة 
نتح ااة لتطااوحر معاااححر المحاساابة المالحااة  الااى حااد مااا

والاصااااة اسااااتالدام محاساااابة ال حمااااة العادلااااة واتت اااااه 
 -principleى المبادئ ااااااا.كمر لممعاححر المعتمدة عم

based accounting standards (Smielia-
uskas, 2012)     ونتح ااااااااة ليااااااااذه المرونااااااااة  ااااااااي

السحاسااااات المحاسااااابحة المتاحااااة  اااااي معال ااااة البناااااود 
الاااواردة باااال وا م المالحاااة مااا  و اااود الحرحاااة الممنوحاااة 
إلدارة الوحااااادة اتعتصاااااادحة  اااااي اتالتحاااااار باااااحن تماااااك 

و اي اطاار ات صاااح عان المعموماات  ااي ، السحاساات
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الت اااااااارحر المالحاااااااة ومن الااااااا ل الممارساااااااات البدحماااااااة 
المتعااددة ليااذه السحاسااات والتااي تااؤدد الااى م موعااة 

تاي .دت الاى ماا حعاارف متباحناة مان البحاناات المالحاة ال
والتاي  creative accountingبالمحاسبة اتبداعحة 

ب نياااا الطرح اااة  (Naser,1993,pp60-88)عر ياااا 
التي تعال  بياا اترعاام المحاسابحة باساتي ل الق اوات 
 اااي ال واعاااد المحاسااابحة واالتحاااار ال حااااس وممارساااات 
ات صاااح منيااا لتحوحاال ال ااوا م المالحااة ممااا ح ااب ان 

و الااى مااا حق اال .ن حااراه معاادو ىااذه ال ااوا م تكااون عمحاا
 اااي ت اااارحرىم لميحااار  ومااان ىناااا ظيااار مقياااوم ت محااال 

بمعناى  window dressingالمعموماات المحاسابحة 
ترتحاااب اتماااور بححاااث تكاااون ال اااوا م المالحاااة م اااممة 

  ويحر ممممة لمح ح ة
ومن ال دحر بالذكر  .ن ممارساات ادارة اضربااح  

لحيااا ماان عااوا م مالحااة م ااممة المتعااددة ومااا عااد تااؤدد ا
تم ي بالمس ولحة عمى مراعب الحسابات  إلباداا الار.د 
الميني  ي عدالة ال وا م المالحة محل المرا عة   وماا 
حاااادث ماااان  .زمااااات الم ااااة  ااااي الت ااااارحر المالحااااة بعااااد 
اتنيحااارات واضزمااات المالحااة التااي لح اات بالعدحااد ماان 

ححااث حااتم الشااركات العم عااة  ااي مطماا  ىااذا ال اارن   
تحدحد عاحم معحناة مساب ال لمت ادحرات المحاسابحة  وحمكان 
من الت عب  ي اترباح  ي ظال المباادئ المحاسابحة 
وبالتاااااااالي ت تعكاااااااس الواعااااااا  اتعتصاااااااادد لعممحاااااااات 
المنشاا ت وحااتم عماال ت اادحرات محاساابحة  ااي حاادود مااا 

 .Maines, et al)تسمم بو معاححر الت ارحر المالحة 
محاال الشااركات لتح حااق التيححاارات   كمااا حزحااد (2003,

المحاساابحة ماان و يااة نظاار انتيازحااة لممارسااات ادارة 
  (Teoh, et.al., 1998) الربم بيدف زحادة الدالل

% مان 22الى .ن  (( Ijiri ,2002دراسة وعد .شارت 
احاااااارادات بعااااااض الشااااااركات تعتمااااااد عمااااااى الت اااااادحرات 
المحاساابحة ولااذلك تاازداد .ىمحااة  صاال بنااود الت اادحرات 

كمااااا توصااامت دراسااااة  اسااابحة  اااي عا مااااة الااادالل المح
الى .ن حرحاة اإلدارة  اي اتالتحاار ( 2002)س مة   

باااحن الطااارق والسحاساااات المحاسااابحة المساااتالدمة عناااد 
اعاااداد الت ااادحرات المحاسااابحة عاااد حاااؤمر عماااي موموعحاااة 
ن زحااااادة اتعتماااااد عمااااي الت اااادحرات  ال ااااوا م المالحااااة،وا 

لمعدحااااد ماااان بنااااود المحاساااابحة لتحدحااااد ال حمااااة العادلااااة 
ال ااااوا م المالحااااة عااااد تااااؤدد الااااي زحااااادة احتمااااال تححااااز 
اإلدارة عنااااد تطبحااااق نماااااذج ال حاااااس بال حمااااة العادلااااة 
وبصااااقة الاصااااة  ااااي حالااااة عاااادم تااااو ر سااااوق نشااااط 

 .لبعض اضصول طوحمة اض ل
ظاىرة ادارة الربم  وريم و ود  وابط لمحد من  

ومااا  القاااارص المتاحاااة لاااا دارة لتشاااوحو عاااارض رعاااام ،
اضربااااح  اااان امكانحاااة ال حااااس المتححاااز ل ربااااح تظااال 
عا ماة وذلاك بسابب مرونااة تطبحاق المباادئ المحاساابحة 
المتعااارف عمحيااا  ولو ااود باادا ل متعااددة لكاال سحاسااة 
محاسبحة  و رورة ا راا بعاض الت ادحرات المحاسابحة 

.عماار الادحون  وت ااادم   اي مواعاف متعاددة ممال ت ادحر
ل صاول المابتاة  واالتحاار  المالزون  والعمر اإلنتاا ي

اإلدارة لتوعحاات اتعتااراف باااإلحرادات والمصاارو ات اذ 
تال   المالصصات بال ف مالصص اإلى ك  اي 
 اازا كبحاار ماان ت اادحرىا لمدراسااات التااي تعاادىا اإلدارة 
وعمى .ساسيا حتم ت ححم مدم كقاحة تمك المالصصاات 
مااااان  اناااااب المااااارا عحن  وبالتاااااالي  مااااان المتوعااااا  .ن 

دارة تمك المالصصات لماتحكم  اي مساتوم تستالدم اإل
الربم المحاسابي المنشاود مان  تارة الاى .الارم   ومماا 
حؤكد ذلاك .ن ىنااك انت اادات لمممارساة المحاسابحة عاد 
باد.ت تظيار  اي الصاحا ة المالحاة الميتماة بالبورصااة 

ماااااااان الطااااااااورة الت عااااااااب  المصاااااااارحة والتااااااااي تحااااااااذر
 ،بالمالصصاات لمتا محر  اي .داا المنشا ة  ).باو الالحار

0111  ) 
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معظاااام ( .ن (Ball,2013وعااااد .شااااارت دراسااااة 
%   00 الت اادحرات المحاساابحة والتااي تصاال الااى نساابة

نات ااااة ماااان ممارسااااات ادارة اترباااااح   ححاااادث ذلااااك 
بشاااااكل روتحناااااي وبشاااااكل كبحااااار  ااااادا عناااااد م ارنتياااااا 
با مالي اتصول   كذلك بالنسبة لحسابات المالزون 

الح ام .و ىاذه والذمم المدحناة والدا ناة  الت عاب بياذا 
الطرح ااة  حمكاان اكتشااا و ماان  انااب المرا اا  الااداالمي 

ممااا حتطمااب ماان الباااحمحن المزحااد والمرا اا  الالااار ي 
ماااان الدراسااااات والبحااااث لمتح ااااق ماااان ماااادم اسااااتمرار 

.ن  ،ال ااادحر بالاااذكرممارساااات ادارة اتربااااح   ومااان 
اترباااااح  ممارسااااات ادارة اترباااااح تااااؤدد الااااى ظيااااور

واضربااااااااااااااح  Aggressive Earningsالمتعساااااااااااااقة 
وتممال  Conservative Earnings . المتحقظاة
 المحاااااال الااااااى تاااااا الحر اتعتااااااراف متعسااااااقةاضرباااااااح ال

وعمى العكس   بالالسا ر وتسرح  اتعتراف بالمكاسب
 النات اااااة مااااان مااااان ذلاااااك  تممااااال اتربااااااح المتحقظاااااة 

.سااارع  اااي ادراج الالساااا ر ي بشاااكل الاااتحقظ المحاساااب
اتعتصااااااااادحة ماااااااا  الاااااااابطا  ااااااااي ادماااااااااج المكاسااااااااب 
اتعتصااااااادحة  و ااااااي ىااااااذا الصاااااادد تالقااااااض اضرباااااااح 

ححاااث المتحقظاااة مااان مشاااكمة عااادم تمامااال المعموماااات 
-Bhattacharya et al. 20)تساااااىم  ااااي اتتااااي 

03):- 
المساااتممرحن  اااي الحصاااول عماااى .  ااال  دسااااعت -0

المعمومااات المحاساابحة والتمححااز بااحن اتسااتممارات 
ال حادة ويحاار ال حاادة ممااا ح مال ماان الطاار الت اادحر 

 و ح مل من تكمقة ر.س المال 
تساااعد المعموماااات المحاساابحة  اااي ت حااحم .  ااال   -2

إلدارة الشركة مما ح مل تكالحف الوكالة  وتكاالحف 
 التموحل 

المتعسااااااقة الااااااى عاااااادم الشااااااقا حة تااااااؤدد اترباااااااح  -2
.والتعتاااااحم بالنسااااابة ل ربااااااح الاااااى زحاااااادة مساااااتوم 

المعمومات يحر المتماممة والتى تؤمر عمى .سواق 
 اضسيم وتزحد من مشاكل اتالاذ ال رارات  

 ان مستوم التحقظ المحاسبي ، و ي نقس السحاق
المااانالقض )اضعااال مااان الااا زم( حنشااا  نتح اااة تالقاااحض 

وو ااااا   ،لتزاماااااات المحتمماااااة ت ااااادحرات الالساااااا ر وات
وال حااااام بممارسااااات  ،ت ااادحرات محاساااابحة .كماااار تقاااااؤت 
كت  حااال اتعتااااراف  ،ادارة الاااربم لزحاااادة دالاااال القتااارة 

القااورد بالالسااا ر لتح حااق ياارض .و .يااراض معحنااة  
وعد حكون دا   المنش ة نحاو اعارار مساتوم تحقاظ .عال 
 من ال زم ريبتيا  ي تحسحن المركز الماالي ومساتوم
الاااربم الم ااادر ليااادف اساااتممارد .و ا تمااااني .و يحاااره 
الاصااااة ماااا  مااااا تشاااايده بح ااااة اضعمااااال ماااان حاااااتت 
ا اا س وت ا اااي و.زماااات مالحااة واعتصاااادحة  وحترتاااب 
عمااى المسااتوم الماانالقض لمااتحقظ المحاساابي المياااتة 
 ي كل من الربم المحاسبي وصا ي اضصول   وحعد 
 القااااااارق باااااااحن مساااااااتوم الاااااااتحقظ المحاسااااااابي الكااااااااف
والمساااتوم الماااانالقض ىاااو تحقااااظ محاسااابي االتحااااارد 

 (  2002)اتبحارد   ويحر مشروط  
كمما زادت طرق المحاسبة  ،وباإل ا ة الى ذلك 

التعسقحة كمما عمت  ودة اترباح وكمما زادت مالاطر 
 ,Van Greuning)الت ححم وبالتالي ت ل عحمة الشركة

 دورىااااااا المرا عاااااة لمينااااااة  ااااا ن وبااااا  شااااااك  (2006
 اضربااح ، إلدارة السمبحة اآلمار من الحد  ى اتح ابى

 مادم  اى الار.م اباداا الاى .ساساال  تيادف .نياا ححاث
 من ذلك عمى حترتب المالحة وما ال وا م وصدق عدالة
 تت منيا التى البحانات عمى والمصداعحة الم ة ا قاا
 معاااااححر و اااا  حتطمااااب الااااذم اضماااار ، ال ااااوا م تمااااك

 ميناة تحاتقظ حتاى اضداا  اودة ت امن ومساتوحات
و حاؤمر ىاذا اضمار عماى   حياا الم تما  بم اة المرا عة

.داا مراعااب الحسااابات وحعر ااو الااى الطاار الت ا ااي 
وبااااااضالص عنااااادما تتحاااااول ادارة الاااااربم  اااااي احااااادم 
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مسااتوحاتيا التعسااقحة الااى يااش  ااي ال ااوا م المالحااة  و 
حتطمب ىذا من مراعاب الحساابات تحدحاد الن طاة التاي 

ىا ادارة الاااربم المتعساااقة الاااى ياااش  اااي تتحاااول عناااد
  (2002ال وا م المالحة  )ابراىحم   

    وبناااال عماااى ماااا تقااادم تتبماااور مشاااكمة البحاااث
 في اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

ماااا ىاااو مقياااوم التيحااار  اااي الت ااادحرات المحاسااابحة  -
 المتحقظة والمتعسقة؟

مااا ىااي .ىمحااة و.سااباب زحااادة اسااتالدام الت اادحرات  -
 المحاسبحة؟

مؤشااارات تطبحاااق ممارساااات ادارة الاااربم ماااا ىاااي  -
 المتحقظة والمتعسقة؟

المتحقظااة تااداعحات الت اادحرات المحاساابحة مااا ىااي  -
 عمى عممحة المرا عة ؟ والمتعسقة

ماااا ىاااي العوامااال التاااي تحاااد مااان ممارساااات ادارة  -
 اترباح المتعسقة لمت دحرات المحاسبحة؟ 

 أهداف البحث -3
 تحقيق ما يمي: يهدف هذا البحث إلى

تحدحااااد مقيااااوم التيحاااار  ااااي الت اااادحرات المحاساااابحة  -
 المتحقظة والمتعسقة 

تحدحاااد .ىمحاااة و.ساااباب زحاااادة اساااتالدام الت ااادحرات  -
 المحاسبحة 

مؤشااااارات تطبحااااق ممارساااااات ادارة الاااااربم تحدحااااد  -
 المتحقظة والمتعسقة 

المتحقظاااة تاااداعحات الت ااادحرات المحاسااابحة معر اااة  -
 عمى عممحة المرا عة  والمتعسقة

تحدحد المتيحرات التي عد تحد من ممارسات ادارة  -
الربم المتعسقة بالنسبة لمت دحرات المحاسبحة وىي 

وت رحاار  ،وح اام مكتااب المرا عااة ،ل ااان المرا عااة
والمؤشاار ، ونوعحااة المسااتممر ،مراعااب الحسااابات 

، والصااااااا ص الشااااااركة )الربححااااااة  ،ات تمااااااعي 
 الر   المالي وح م الشركة(  ،السحولة 

 أهمية البحث -4
عماااااى الاااااريم مااااان اىتماااااام العدحاااااد مااااان البحاااااوث 
المحاساابحة بمو ااوع ادارة الااربم ات .ن ىناااك عصااورال 

التاي تصانف ممارساات  البحاوث المحاسابحةوندرة  ي 
ونظرا ادارة الربم الى ممارسات متحقظة .و متعسقة  

 محر مباشار ضىمحة الت دحرات المحاسبحة لما لياا مان تا
  تتمماال اضىمحااة عمااى دتلااة وموموعحااة ال ااوا م المالحااة 

العممحاااة لمبحااااث  اااي دراسااااة العواماااال التاااي تحااااد ماااان 
ممارسااات ادارة الاااربم التعسااقحة لمت ااادحرات المحاسااابحة 
الالاصاااة بالمالصصاااات واإلىااا ك  وتتممااال اضىمحاااة 
العممحاااة لمبحاااث  اااي كوناااو محاولاااة نحاااو ت ااادحم دلحااال 

ماان الشاركات المسااىمة المصاارحة محاداني عماى عحناة 
لموعوف عمى الممارسات العممحة لمت دحرات المحاسابحة 
المتحقظااااة والمتعسااااقة ممااااا حساااااىم  ااااي زحااااادة  ااااودة 

وبالتاااالي تح حاااق  اااودة المعموماااات  ،الت اااارحر المالحاااة 
المحاساااابحة بالت اااااارحر المالحاااااة  ااااي البح اااااة المحاسااااابحة 
المصاااااااارحة والتااااااااي سااااااااوف تاااااااانعكس عمااااااااى عاااااااارارات 

 تممرحن  المس
 منهج البحث -5  

وتح ح اااا ضىاااداف البحاااث ومااان الااا ل اإل اباااة 
 ،عمااى التساااؤتت البحمحااة التااي تمماال  ااوىر المشااكمة

 اناو حااتم اتعتماااد عمااى المااني  اتساات را ي وذلااك ماان 
الاا ل اساات راا وتحمحاال مااا حت اامنو القكاار المحاساابي 
صااااادارات تتعماااااق بمو اااااوع  مااااان كتاباااااات وبحاااااوث وا 
البحااث  كمااا سااحتم ا ااراا دراسااة تطبح حااة وماان الاا ل 
اتعتماااد عمااى تحمحاال الت اااارحر وال ااوا م المالحااة لعحناااة 

 2002) القتارة شركة مساىمة مصرحة الا ل 22من 
 ،عطاعاااات .عماااال مالتمقاااة 2( تنتماااي الاااى 2002 -
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لمتوصل الى نتا   منط حة تدعم .و ت تدعم   اروض 
 البحث 

 حدود البحث -6
شاركة مسااىمة  22حعتمد البحث عماى عحناة مان  -

تنتماي  (2002 -2002) القتارة الا ل  مصارحة
وذلااااك  عطاعااااات .عمااااال مالتمقااااة 2الااااى الاااا ل 

المتيحارات التاي عاد تحاد لت دحم دلحل محاداني عماى 
ماااان ممارسااااات ادارة الااااربم المتعسااااقة لمت اااادحرات 

 المحاسبحة  
ركز ىذا البحث عمى دراسة التيحر  ي الت ادحرات  -

لاام تتعاارض لممالصصااات واإلىاا ك و المحاساابحة 
الدراساااااة الاااااى اتناااااواع اتالااااارم مااااان الت ااااادحرات 

 المحاسبحة  
الدراسااااة التطبح حااااة لم ااااوا م لاااام حااااتم التعاااارض  ااااي  -

والت ارحر المالحاة لمبناوك وشاركات التا محن ويحرىاا 
 من المؤسسات المالحة 

 خطة البحث -7
سيتم تنظيم ما تبقى من عناصر البحث عمى النحو 

 التالي:
ممارساااات ادارة الاااربم و الت ااادحرات  القسااام اليااااني :

 المحاسبحة 
 مقيوم التيحر  ي الت دحرات المحاسبحة  -
و.ساااااااااباب زحاااااااااادة اساااااااااتالدام الت ااااااااادحرات  .ىمحاااااااااة -

 المحاسبحة
 الت دحرات المحاسبحة المتحقظة والمتعسقة -
مؤشاارات تطبحااق ممارسااات ادارة الااربم المتحقظااة  -

 والمتعسقة
المتحقظااة تااداعحات مرا عااة الت اادحرات المحاساابحة  -

  والمتعسقة
الدراسااات السااااب ة وتطاااوحر  اااروض  القسااام اليالاااث :

 البحث 

 الدراسة التطبح حة القسم الرابع :
الال صااااة والتوصااااحات والبحااااوث القساااام الخااااامس :
 المست بمحة الم ترحة

 

والتقاديرات  القسم اليااني: ممارساات إدارة الاربح
 المحاسبية

 مفهوم التغير في التقديرات المحاسبية   -1
 ، 220)معحاااااار المرا عاااااة المصااااارد رعااااام  عااااارف    
ل حمااة  ( الت اادحر المحاساابي ب نااو ت اادحر ت رحبااي2  اارة 

 .حااد البنااود  ااي يحاااب وسااا ل دعح ااة لم حاااس  و.شااار
مالصصاااات  الاااى .ممماااة عممحاااة لياااذه الت ااادحرات ممااال

تالقااااحض المالاااازون وحسااااابات الماااادحنحن الااااى ال حمااااة 
ومالصصاااااات توزحااااا  تكمقاااااة ، اتساااااتردادحة المتوععاااااة

 ، عمااااى .عمارىااااا اإلنتا حااااة الم اااادرةاضصااااول المابتااااة 
 مالصاااصو  ،المؤ ماااةال ااارا ب و  ،المساااتحق واإلحاااراد

مالصااااااص و  ،الاااااادعاوم ال  ااااااا حة نظحاااااار الالسااااااا ر
مالصصااااااات و  ،الم اااااااوتت اإلنشااااااا حة عحااااااد اتن اااااااز

 وتعتباار ادارة ،لم ابمااة اتلتزامااات الاا ل  تاارة ال اامان
 المحاسابحة الت ادحرات عمال عان المسا ولة ىي المنش ة
 يالباا دحرات االت وتعد ىذه المالحة، ال وا م تشمميا التي
 التاي اضحاداث لنتاا   بالنسابة الت كاد عادم ظروف  ي

 تت اااااامن والتااااااي حاااااادوميا المحتماااااال ماااااان .و حاااااادمت
  الشالصي  استالدام الحكم

.و  المادحاة اتنحرا اات مالاطر  ان لذلك ونتح ة     
 الت ادحرات ال اوا م المالحاة تت امن عنادما الياماة تتزاحاد
ىاااو ات  مااا ولمااا كااان الت ااادحر المحاساابي .المحاساابحة

لمبنااد  ااي حالااة عاادم و ااود وسااحمة دعح ااة  عحمااة ت رحبحااة
لذلك  ان الحصاول عماى الادلحل الا زم لت ححاد  ،ل حاسو

الت دحرات المحاسابحة حكاون .كمار صاعوبة و.عال حسامال 
ماااان الاااادلحل المتاااااح بالنساااابة لمبنااااود اتالاااارم لم ااااوا م 

عاادم  ماان ححااث حسااعى المرا اا  الااى التح ااق ،المالحااة 
البناد  عماى مرو ود .د مظاىر عادم ت كاد  وىرحاة تاؤ 



 ....العوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة للتقديرات المحاسبية                     د / ليلى محروس العقيلي

7 
 

محااااال المرا عاااااة وبالتاااااالي عماااااى سااااا مة الت اااااادحرات 
( وتتوعاااااف 0110المحاسااااابحة لياااااذه البناااااود  ).حماااااد  

نوعحة الت دحرات المحاسبحة عمى طبحعة البناد   ومادم 
ودر اااااة عااااادم الت كاااااد مااااان النتاااااا    ،تاااااوا ر البحاناااااات 

وطبحعاااة اتساااالحب المساااتالدمة ، المحتمماااة المسااات بمحة
ومااادد اتساااتمرارحة  اااي تطبح ياااا  ، اااي عممحاااة الت ااادحر

من سنة ضالرم  وتاؤمر ىاذه العوامال لاحس   اط عماى 
ولكن .ح ال عماى مادم دعتاو  ،بساطة .و تع حد الت دحر

وماااان ماااام در ااااة الم ااااة بااااو   كممااااا اتساااامت الت اااادحرات 
المحاسبحة بالدعة كمما .دت الاى زحاادة  اودة المحتاوم 

  وحارتبط (0112المالحاة )الزن راناي  اتالبارد لمت ارحر
بالت ااااادحرات المحاساااااابحة السحاساااااات التااااااي عاااااد ح تاااااارح 
ظيارىااا بااال وا م  اتباعيااا  ااي ت اادحر بعااض العناصاار وا 
المالحة ومن مم تؤمر ىذه السحاسات عمى دتلة ال وا م 

اتشااااااارة الااااااى .ن  وت اااااادر (0111المالحة )حوسااااااف  
المعاااااااادل  ،(2)معحاااااااار المحاساااااااابة المصااااااارد رعاااااااام )

 الت اادحرات المحاساابحة ب نااو ااي  عاارف التيحاار (2002
 تعادحل .و، التازام .و .صال ضد الد ترحاة ال حماة تعدحل
 التعدحل ىذا حنش  و ..صل ضد الدورد اإلى ك عحمة
 المسااااات بمحة والمناااااا  ، الحاااااالي الموعاااااف ت ااااادحر عااااان

  اتواتلتزاما المرتبطة باضصول واتلتزامات، المتوععة
 المعمومات من المحاسبحة الت دحرات  ي التيححر حنش و 
 التيححارات ىاذه تعاد ت بالتالي و .ال دحدة التطورات و

ا  ال حاااس .ساااس  ااي التيححاار وحعااد  ضالطاااا تصااحححل
 تيححارال  لاحس و المحاسابحة السحاساة  اي تيححارال  المطباق

 تمححااااز صااااعوبة حالااااة و ااااى .المحاساااابي الت اااادحر  ااااي
  ااااي التيححاااار عاااان المحاساااابحة السحاسااااة  ااااي التيححاااار

  اااااي كتيححااااار التيححااااار حعامااااال المحاسااااابحة الت ااااادحرات
ح ب اتعتراف ب د تعادحل المحاسبحة  كما  الت دحرات

 ااي .د ماان بنااود المركااز المااالي حترتااب عمااي التيححاار 
 ااي الت اادحرات المحاساابحة  بتعاادحل ال ااحم الد ترحااة ليااذه 

وحاتم اتعتاراف  .البنود  ي  ترة التيححر بال وا م المالحة
 ت ااااااادحراتال  اااااااي لتيححااااااارا عماااااااى المترتاااااااب بالتااااااا محر

المحاساااابحة عمااااى بنااااود .الاااارم بالاااا ف بنااااود المركااااز 
تحااق  اامن اترباااح .و الالسااا ر  كمااا  المااالي باا مر

تحاادد كحقحااة اإل صاااح  معحنااة حاادد المعحااار اعتبااارات
عن التيححر  ي الت دحرات المحاسبحة والتاي تتممال  اي 

ت وم المنش ة باإل صاح عان طبحعاة وعحماة التيححار .ن 
 دحر المحاسبي الاذد حكاون لاو تا محر  اي القتارة  ي الت
.و الاااذد حكاااون لاااو تااا محر متوعااا   اااي القتااارة  ،الحالحاااة

 المست بمحة 
أهمياااااة وأساااااباب زياااااادة اساااااتخدام  -2

 التقديرات المحاسبية
حعاااد اساااتالدام الت ااادحرات المحاسااابحة المناسااابة  

 ازاال .ساساحا مان عممحااة اعاداد ال اوا م المالحاة  وتاا تي 
 ااي .نيااا تحساان  الت اادحرات المحاساابحة.ىمحااة اسااتالدام 

ماااان م امااااة المعمومااااات المالحااااة والنظاااارة المساااات بمحة 
وان  و ااادت صاااعوبة  اااي  ،لااا داا التشااايحمي لمشاااركة

سااااة توظحقيااا لتح حااق  اعااداد الت اادحرات المحاساابحة وا 
ىاادف اإلدارة  كمااا تعااد ع ااحة التححااز  ااي الت اادحرات 

المالحاة مان المحاسبحة وانعكاسااتيا عماى  اودة ال اوا م 
 ،(Lev et  .كمر ال  احا الممارة  ي القكر المحاسبي

al.2010)وعاااااااد تناولااااااات دراساااااااة   (SEC,2003) 
تحمحاااال الت اااادحرات وات ترا ااااات المحاساااابحة التااااي عااااد 
تكااااون  وىرحااااة وذات .ىمحااااة نساااابحة وتاااارتبط بااااالحكم 
الشالصي والت ادحر الاذاتي عناد المحاسابة عماى البناود 

والتاااي تاااؤمر  ،عااادم الت كاااد ذات الااادر ات العالحاااة مااان
 ،المالي واضداا التشيحمي لمشاركاتعمي ت ححم المركز 

وطالبااات الدراساااة ب ااارورة اإل صااااح عااان الت ااادحرات 
 Critical Accounting Es-  المحاسابحة الياماة

timates ااااي اإلح اااااحات المتممااااة لم ااااوا م المالحااااة  
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   إلعطاااااا رؤحااااة وا ااااحة لمسااااتالدمي ال ااااوا م المالحااااة 
 الو   المالي واضداا التشيحمي عن 
المرتبطاة باساتالدام  وحو د العدحاد مان اتساباب  

.ن  (0) التااااااي ماااااان .ىميااااااا:الت اااااادحرات المحاساااااابحة و 
اضصاااااااول  وا اااااااعي المعااااااااححر حعت ااااااادون .ن عحااااااااس

واتلتزامات التي تعكس الظاروف اتعتصاادحة الحالحاة 
مزحد من الحا ة الاى  والتوععات المست بمحة تؤدد الى

ال ارارات اتعتصاادحة وىااو  المعموماات المقحادة تتالااذ
التركحااااااز عمااااااى  (2(الياااااادف ماااااان الت ااااااارحر المالحااااااة 

كحاااااااف ادراج الت ااااااادحرات و  ةمحاسااااااابة ال حماااااااة العادلااااااا
 عحاااس لمبحانااات المالحااة والتااي تعتمااد عمااى محةالمساات ب

وعمااااى ات صاااااح عنيااااا  ااااي  ،اتصااااول واتلتزامااااات 
المقاااااااىحم المحاساااااابحة تعتمااااااد ( 2ة  )الت ااااااارحر المالحاااااا

 اااااي عماااااى تحدحاااااد المعاااااام ت .و اضحاااااداث  الحالحاااااة
التاااي تاااؤدد الاااى تاااد  ات متوععاااة .ومناااا   الما اااي و 

ت حتم  ولكناعتصادحة .و السحطرة عمى منا   متوععة 
وتحدحاااد كااال التاااد  ات المتوععاااة .و المناااا    ،تعرحقياااا

اإل صااااااااح عااااااان الت ااااااادحرات  (2منياااااااا ) اتعتصاااااااادحة
اتح ااااحات المتمماااة لم اااوا م المالحاااة المحاسااابحة  اااي 

حمكاااان .ن حساااااعد المسااااتالدمحن عمااااى  ياااام الت اااادحرات 
عااان  المعتااارف بياااا  كماااا حمكااان .ن حاااو ر المعموماااات

بات ا ة الى .ن المزحد  ،ت دحرات يحر المعترف بياال
 مااان ات صااااح عااان  الت ااادحرات المحاسااابحة المسااات بمحة

عمومات لمبحانات المستالدمة  ي  عحاس الدالل تو ر م
   ((Barth,2006اتعتصادحةال رارات .  ل تتالاذ 

التقاااااديرات المحاسااااابية المتحفظاااااة  -3
 والمتعسفة

تعكس الت دحرات المحاسابحة ناوعحن مان الاتحقظ 
الااتحقظ يحاار المشااروط كمااا ىااو :.وليمااا ،المحاساابي 

الااادحون المشاااكوك  اااي  مالصاااص عناااد ت ااادحر الحاااال
وت اااادحر العماااار اتعتصااااادد لكاااال .صاااال  ،تحصااااحميا 

وال حمااة اتسااتردادحة ل صااول والتزامااات منااا    ،ماباات
ومانحيمااااا:   وال اااارا ب المؤ مااااة ،الت اعااااد والمعاشااااات

 كالسا ر تادىور، التحقظ المشروط بوعوع حدث معحن
وتعدحل مالصاص الادحون  ،اتستممارات طوحمة اض ل

 د .و.و ا  س .حا المشكوك  ي تحصحميا بعد اعسار
وت حااحم المالاازون  ،بعااض العماا ا الاا ل القتاارة التالحااة

بصاااا ي ال حماااة البحعحاااة عنااادما تااانالقض عااان التكمقاااة 
وحعكااس الااتحقظ المحاساابي المشااروط سااموكال  .ويحرىااا

ادارحااال يحاار االتحااارد م ارنااة بااالتحقظ المحاساابي يحاار 
والاااذد حعاااد طرح اااة لممارساااات ادارة الاااربم المشاااروط 

  وحتساااا  مقيااااوم (2002)اتبحااااارد لتالقااااحض الاااادالل 
ادارة اضربااااااااح لحشااااااامل م موعاااااااة مااااااان الممارساااااااات 
المحاساابحة المالتمقااة منيااا ماااىو داالاال اطااار المبااادئ 

والذد حممال  (GAAP)المحاسبحة الم بولة عبوت عاما 
ومنيااااا مااااا  ،ممارسااااات محاساااابحة عادحااااة .و محاحاااادة 

حممل ممارسات محاسبحة متحقظة ومنيا مااحالرج عان 
تطااار وحصااال الااى حاااد الممارسااات المحاسااابحة ىااذا ا

المتعسااااقة والتااااي حااااتم ممارسااااتيا ضيااااراض الت عااااب 
عااداد ت ااارحر مالحااة احتحالحااة  -Fraudulent Finوا 

ancial Reporting ،  وذلااك لح ااب نتااا   اتداا
وماحترتاااب عمحياااا مااان  ،اتعتصاااادد الح ح اااي لمشاااركة

مراكااز مالحااة طب ااا لم موعااة ماان اضحكااام الشالصااحة 
ماادحرد الشااركات والتااي ماان ال ليااا حااتم التاا محر  اااي ل

رعم اترباح عن طرحاق ممارساات محاسابحة معحناة عاد 
تااااؤدد الااااى ت اااامحل .صااااحاب المصااااالم عاااان ح ح ااااة 
اضداا اتعتصااااااااااااادد لمشااااااااااااركات محاااااااااااال القحااااااااااااص 

 ( 2002)ابراىحم   والمرا عة 
مؤشااااارات تطبياااااق ممارساااااات إدارة  -4

 المتعسفة  الربح المتحفظة و
حكاااون لمحكااام الشالصاااي دور كبحااار  اااي تكاااوحن   

المالصصاااااات  وت اااااوم بعاااااض الشاااااركات بالت عاااااب 
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باضرباااااااح عاااااان طرحااااااق المياااااااتة  ااااااي ت اااااادحر عحمااااااة 
المالصصاااات  اااي القتااارات التاااي تح اااق  حياااا .رباحاااال 
مرتقعة عن المتوع  وبالتالي حتم تالقحض .ربااح القتارة 

كمااا ت ااوم بتالقااحض عحمااة المالصصااات  .عاان الح ح ااة
حض المصااارو ات وبالتاااالي زحاااادة .ربااااح بيااارض تالقااا
اساااااااتالدام  كماااااااا حاااااااتم .الح ح اااااااة يحااااااار القتااااااارة عماااااااى
الاذد تام تكوحنياا مان  اليارض يحار  اي المالصصات

، التزاماااااات معحناااااة  اااااي  تااااارات سااااااب ة. مااااو لتيطحاااااة 
وعاد .و ام  .وتيطحة مصرو ات تالص القترة الحالحة

(Van Greuning,2006اطااااااااار )  الت عااااااااب  ااااااااي
اترباح من ال ل الطرق المحاسبحة  والتي تشاوه مان 

مباااادئ اعاااداد الت اااارحر المالحاااة و  اااال لممعااااححر الدولحاااة 
   IFRSلمت رحر المالي 

ويمكااااان التميياااااز باااااين ناااااوعين مااااان المعالجااااااات 
 -المحاسبية هما :

المعال اااااة المتعساااااقة والتاااااي تاااااؤدد الاااااى زحاااااادة   (0
  اترباح

والتاااي تاااؤدد الاااى تالقاااحض المعال اااة المتحقظاااة  (2
 اترباح 

( .مممة لممعال ات المتعساقة 0وحو م ال دول رعم ) 
 والمعال ات المتحقظة 

 

 (1جدول رقم )
 )المعالجات المتعسفة والمتحفظة(

 انمؼاندت انمتحفظت انمؼاندت انمتؼضفت انؼنصر

 اإليراداث 

اا وتععققق ُاا  وتٍققق ةٌتطبُقققدارة زالا از ققق  ا

ٌٍق اَتستق افٍا ظتخد يا ظ ضا اظقتقا  ا

 عىُه اتعجُها اَس ة تاقبهاتقااه 

  اعتس فا  إلَس ة تاعّداتقااه 

  ظتخد ياطسَااا وى زةاأخُس اص ةزاأواًاا  ظتخد ياطسَااا وى زةاأواًاص ةزاأواًاا انمخزون 

 اإلهالك 

 ظتخد ياطسَااا واعظا وث  ق اٌقاا وٍالق االا

فققٍاتاققدَساقٍُققاا رصققهالخققسةالاو وعٍققسا

  إلِت جٍاوألصه

ااا ظتخد يا وطسَااا وٍعجىااٌااتخ ُض

 فٍاقٍُاا وخسةالاو وعٍسا إلِت جٍاوألصه.

 تادَساقٍُته ا صىزالاٌست عا.ا تادَسه ا صىزالاٌّخ ضا.ا انمخصصاث انمختهفت 

تكانيف انبحوث وانتطوير 

 وانحمهت اإلػالنيت

عىققًاعققدةاٌعققُُاَققتًاازظققٍىته اوتىشَعهقق ا

 ٌُا وعّى ت.
  اعتس فا و ىزٌا ه .

اننفقاث واالنتزاماث 

 انمحتمهت
 عٍهاٌخصصاوه ا عدياتمىَُاٌخصصاوه .

 حع  ه اعىًاأظ ضا وس حا اقتص ةٌ حع  ه اعىًاأظ ضا وس حا وٍق ظبٍ حوافز ومكافآث االدارة

  اعتس فا و ىزٌا ه . َتًازظٍىااتىكا وتم وُف تكانيف االقتراض

اتمىَاغُساٌتمسزالاتمىَاٌتمسزال تضوياث صنواث صابقت

اتمىَاغُساٌتمسزالاتمىَاعٍىُااٌتمسزال تغيير مراقب انحضاباث

 (Van Greuning, 2006) المصدر :
وعااد حعااود مصاادر المياااتة  ااي مسااتوم الااتحقظ 
المحاسابي عمااى النظاارة المقاىحمحااة لمااتحقظ المحاساابي 
  والتي تعني عحااس اضصاول واإلحارادات با دنى ال احم  
وعحاس اتلتزامات والمصرو ات با عمى ال احم  كماا .ن 
ربااااط و ااااود الااااتحقظ المحاساااابي  ااااي ال ااااوا م المالحااااة 

تحقظ المحاساااابي بالمسااااتوم الميااااالى  حااااو  ح عاااال الاااا
و.حاااد .ساااباب  مصااادرا لمتححاااز وتشاااوحو ال اااوا م المالحاااة

)اتبحاااااارد  الت رحااااار عااااان الساااااا ر منشااااا ت اضعماااااال 
-Dechow & Skin)   وعد محزت دراسة  (2002

ner, 2000)  دارة اتربااح باحن اتحتحاال .و الياش وا 
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 اتالتحاارات التاي تاتم   ي ظل اتالتحارات المحاسبحة 
حاسااابحة المتعاااارف عمحياااا ىاااي  ااي  اااوا المباااادئ الم

.ماااااا  ،المعال اااااات المتحقظاااااة والمحاحااااادة والمتعساااااقة 

المعال ات اتحتحالحة  تتم مالالقاة لممباادئ المحاسابحة 
المتعاااارف عمحياااا  وحمكااان تو اااحم ذلاااك  اااي ال ااادول 

 التالي :
 (2جدول رقم )

 المحاسبية المتعارف عميها()المعالجة المتعسفة والمتحفظة والمباديل 
 تتم في ضول المبادئ المحاسبية المتعارف عميها

 المحاسبة المتحفظة
Conservative 
Accounting 

 

 اتعتراف المتزاحد بالمالصصات واتحتحاطحات -
 وزحادة مصرو ات البحوث والتطوحر -
 المبالية  ي تكالحف اعادة اليحكمة والتالمص من اتصول -

 االرباح المحايدة
Neutral 

Earnings 

 

 اترباح النات ة عن العممحات التشيحمحة المحاحدة -

 المحاسبة التعسفية
Aggressive 
Accounting 

 

 تالقحض مالصصات الدحون المعدومة -
 تالقحض المالصصات اتالرم بطرح ة متعسقة -
 

 ال تتم في ضول المبادئ المحاسبية المتعارف عميها
 المحاسبة االحتيالية

Fraudulent 
Accounting 

 

 تس حل المبحعات عبل تح  يا -
 تس حل مبحعات وىمحة -
 زحادة عحمة المالزون من ال ل تس حل عممحات وىمحة -

 (Dechow & Skinner, 2000)المصدر: 
 

( الاى (Ball et al., 2000 وعاد .شاارت دراساة 
 .ن الااتحقظ المحاساابي حاارتبط بشااكل اح ااابي بالشااقا حة

 .  "accounting transparency"المحاسااااااااااااااابحة
 اضرباااااح التعسااااقحة تكااااون عكااااس اترباااااح المتحقظااااة  
ولذلك تكاون اتربااح التعساقحة مرتبطاة بشاكل اح اابي 

   ""accounting untransparencyبعادم الشاقا حة 
التاااي تعناااي عااادم  وحطماااق عمحياااا .ح اااال .ربااااح التعتاااحم

الشقا حة  ي ات صاح عن معمومات اتربااح  بصاورة 
مااان عحمتياااا الح ح حاااة وحصاااعب ربطياااا  بااااضداا .كبااار 

اتعتصاااادد وتكاااون مبيماااة بسااابب تقاعااال مع اااد باااحن 
دوا اااااااا  اتدارة ، والمعاااااااااححر  :عواماااااااال ىااااااااي م مااااااااة

المحاساابحة ، وتطبحاااق معااااححر المحاسااابة )ممااال  اااودة 
ربااح المتعساقة   وتنت  ممارسات ادارة  اض المرا عة(

لو ود دوا   متعاددة لادم مادحرد الشاركات  لمت عاب 
         باضربااااااااااح   وبسااااااااابب مروناااااااااة معااااااااااححر المحاسااااااااابة
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.و تطبح يااااا يحاااار الساااامحم ممااااا حااااؤدد الااااى   ااااعف 
واضداا اتعتصااااادد  اترتباااااط بااااحن اضداا المحاساااابي
 .Bhattacharya, etالح ح اااي لموحااادة اتعتصاااادحة 

al.) 2003)  
( الاى .ن 2000.شارت دراسة ).باو الالحار  وعد  

سموك اتدارة عند الت رحر المحاسبي ساوف تمحال الاى 
الطااااب  الي اااومي  اااي اتعتاااراف باضربااااح ون ااال اد 
الساااا ر حالحاااة الاااى المسااات بل  وحر ااا  ذلاااك الاااى .ن 
اتبااااع سحاساااات متحقظاااة ل عتاااراف باضربااااح ساااوف 
و حترتااب عمحيااا اتعتااراف القااورد بالالسااا ر حتااى ولااا

كانت يحر مح  ة وت  حل  اناب مان اتربااح الحالحاة 
الى المست بل  وح تي سموك المحاساب وىح اات و ا  
المعاححر المحاسبحة بممابة المعاوض لمنزعاة الي ومحاة 
التاااي تتصاااف بياااا اتدارة عناااد اتعتاااراف وباضربااااح  
وبالتاااالي  اااان المعناااي بتطبحاااق السحاساااات المتحقظاااة  

 ىح ااات و اا  المعاااححر ة ىااو ااي اعااداد ال ااوا م المالحاا
والمحاسب عمى اساس بعادد عناد  ،عمى .ساس عبمي

وىح اااات المتابعاااة بعاااد  ،التطبحاااق لممعااااححر المحاسااابحة
 اعداد ونشر ال وا م المالحة                                      

تااااااااااداعيات مراجعااااااااااة التقااااااااااديرات  -5
 المحاسبية المتحفظة والمتعسفة

ل التي تؤمر عمى عممحة تو د العدحد من العوام  
مرا عااااااة الت اااااادحرات المحاساااااابحة والتااااااي ماااااان .ىميااااااا 

Andersson & Zetterqvist 2014) :) 
 درجة عدم التأكد بالنسبة لمتقديرات المحاسبية -

بااااالريم ماااان .ن مبااااد. التكمقااااة التارحالحااااة حساااايل   
عممحة المرا عة من الا ل مرا عاة المساتندات ات .ن  
المااااارا عحن حعتمااااادون .كمااااار عماااااى البااااارتيم المينحاااااة 
باإل ااا ة الااى صااعوبة التح ااق والااربط بااحن ت اادحرات 
اتدارة ومتطمباات الت ااارحر المالحااة   زحاادة عاادم الت كااد 

لعادلاة ت عال ميماة والاصة  ي ظل محاسابة ال حماة ا

المرا   صعبة وتكون .كمر ارتباطاال باضىمحاة النسابحة 
  ي المرا عة 

 المعمومات المتاحة -
ت عاااااااال المعمومااااااااات المتاحااااااااة عاااااااان الت اااااااادحرات 
المحاسابحة لاادم عمحاال المرا عاة بالم ارنااة لممعمومااات 
المتاحاة لممرا اا  الااى .نااو حطعاان  ااي احكااام وت اادحرات 

والم اااححس المحاسااابحة العمحاال  ااي اساااتالدام النماااذج  
 المستالدمة 

 مشاكل السيولة واألزمة المالية -
ومشااكل  ،ت حف الظروف اتعتصاادحة العالمحاة 

السحولة مزحدال من الشكوك والصعوبات  لدم المرا ا  
 ااي ظاال عحاااس ال حمااة العادلااة  وات ااطرابات المالحااة 

واسااتالدام نماااذج  ،المرتبطااة باضزمااة المالحااة العالمحااة 
لمالتمقااة ماا  عاادم تااوا ر المعمومااات الالاصااة ال حاااس ا
 بالت ححم  

  االستعانة بخبرال التقييم -
عاااد ححتااااج المرا ااا  الاااى .دلاااة امباااات  اااي ىح اااة  

ت ارحر و.راا وت ححمات وبحانات مان الباراا الت حاحم عناد 
الحصااااول عمااااى ت حااااحم لاااابعض .نااااواع اضصااااول مماااال 

والتحاف ، اضرا ي والمباني واضصول المابتة اضالارم
 .و تحدحااااااد الكمحااااااات .و،واضح ااااااار الكرحمااااااة ،القنحااااااة

الحالاااااة المادحاااااة ل صاااااول ممااااال، المعاااااادن ال و حاااااة 
اإلنتا ي المتب اي ل صاول  البترول والعمر واحتحاطي

.و تحدحاااد عاااحم معحناااة باساااتالدام اضساااالحب .و ، المابتاااة
 الوسا ل المتالصصة 

 مخاطر تحيز االدارة لمتقديرات المحاسبية  -
ز  اي الت ادحرات المحاسابحة متعمادال عد حكون التححا

.و يحر م صود  وحساتالدم مان  اناب اتدارة ليارض 
ادارة اترباح والاصة م  اتت اه نحو استالدام المزحد 

ممااا حساامم بالمزحااد ماان  ماان  عحاسااات ال حمااة العادلااة
اليمااوض وعاادم الشااقا حة   ااي البحانااات المالحااة   وعااد 
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لمسااعدة لممال حكون لدم اإلدارة العدحاد مان اضدوات ا
ىاااااذا الساااااموك اتنتياااااازد والتاااااي تاااااؤمر عماااااى النتاااااا   

 النيا حة ل رباح  
 تأيير االحداث الالحقة  -

حصااعب التح ااق ماان بعااض الت اادحرات المحاساابحة 
ضنياا تاارتبط باضحاداث ال ح ااة إلعاداد ال ااوا م المالحااة 
وتكاااون يحااار عابماااة لمتح اااق بالكامااال مااا  عااادم و اااود 

لحااال ىاااذه المشااااكل   مماااا اساااتراتح حة عناااد المرا ااا  
ح عاال ليااا تاا محر عمااى الحكاام المينااي   وحصااعب ماان 

 مينة المرا عة  
وعاااد .و ااام )معحاااار المرا عاااة المصااارد رعااام    
( ا ارااات المرا عاة لموا ياة الطار 0  رة رعم  220

التحرحف الياام  اي الت ادحرات المحاسابحة ححاث طمبات 
ماااان المرا اااا   .ن ح اااامن وحنقااااذ ا اااارااات مرا عاااااة 

حة ماان . اال الحصااول عمااى .دلااة مرا عااة كا حااة ا ااا 
وم  مااة عمااا اذا كاناات الت اادحرات المحاساابحة لممنشاا ة 
مع ولااااة  ااااي ظاااال الظااااروف المححطة وماااادم م  مااااة 

 اإل صاح المطموب عنيا  وبالتالي تقيم اإل رااات

المسااااااتالدمة بمعر ااااااة اإلدارة  ااااااي اعااااااداد الت اااااادحرات  
اليامااااة المحاساااابحة لتحدحااااد وت ااااحم مالاااااطر التحرحااااف 

لتحدحااااد طبحعااااة وتوعحاااات وماااادم ا اااارااات المرا عااااة 
اإل ااااا حة  كمااااا حشااااحر المعحااااار الااااى دراسااااة  مااااا اذا 
كانااات ىنااااك .حاااة .حاااداث .و معاااام ت ىاماااة تح اااة 
تااااؤمر عمااااى البحانااااات وات ترا ااااات المسااااتالدمة  ااااي 
تحدحااااااد الت اااااادحر المحاساااااابي  وعناااااادما حكااااااون ىناااااااك 

و رة وعحمااااة االاااات ف بااااحن عحمااااة الت اااادحر باضدلااااة المتاااا
الت دحر الوارد بال وا م المالحة  ح ب عمحو .ن ححادد ماا 
اذا كااان ىااذا اتالاات ف ححتاااج الااى تعاادحل   اااذا كااان 
القااارق مع اااوت كااا ن حكاااون واععاااا  اااي المااادم الم باااول 
لمنتااا   عنااد مراعااب الحسااابات  انااو عااد ت ححتاااج الااى 
تعاادحل  .مااا اذا ر.د مراعااب الحسااابات .ن اتالاات ف 

باول  ح اب عمحاو .ن حطماب مان اإلدارة تعادحل يحر م 
الت دحر   اذا لم تسات ب اإلدارة  اان اتالات ف حعتبار 
تحرحف ح ب دراستو م  يحره من التحرحقات اضالارم 
 ي ت ادحر تا محره عماى ال اوا م المالحاة  وحمكان تو احم 

 ( التالي: 0ذلك  ي الشكل رعم )
 

 
 
 
 
 

  

 
 

  
 
  

               
 (  اجرالات مراجعة التقديرات المحاسبية1شكل رقم )

 
 

  جس ء تاٌس جعاا وتادَس تا وٍق ظبُا

 تاًُُاِت ئجارجس ء ت

  وٍس جعا

تاًُُا رحد ثا والحااا وٍؤَدالا
 وىتادَس تا وٍق ظبُا

فقصاو ختب زا جس ء تا
 اة زالاإلعد ةا وتادَس تا

  وٍق ظبُا

دراسة تقييم البيانات و-
 .االفتراضات

 اختبار العمليات الحسابية -
 مع السابقة التقديرات مقارنة-

  الفعلية النتائج

 دراسة إجراءات اعتماد-
 لتقديراتلاالدارة 

 

ا وتادَس تا شأَاٌس جعااةوُهاتىفس-

  إلة زالا ٍعسفاا وٍعدالا وٍق ظبُا

 ختب زا إلجس ء تا وٍتبعاا ٍعسفاا-

  إلة زال

اٌعتاهاتادَسا ظتخد يا وًا وق جه-

 . وٍق ظبٍا وتادَساٌعاىوُااٌدياوتاًُُ

 

ا وتاقققققدَساوٍعاىوُقققققااِهققققق ئٍاتاُقققققًُ-

 ااخبستهاعىًا ّ ءا وٍق ظبٍ
اأةوققااٌققااٌت اقق ا وتاققدَسالقق َارذ اٌقق -

  رخسيا وٍس جعا
اَقتقق  ا اخققتالفاهققر القق َارذ اٌقق -

 ااتعدَهاروً

 

ةز ظااتاًُُا وبُ ِ تاو-

  افتس ض ت.

  ختب زا وعٍىُ تا وقع  ُاا-

ٌا زِاا وتادَس تا وع  اااٌاا-

  وّت ئجا و عىُاا

ةز ظاارجس ء تا عتٍ ةا اة زالا-

 ىتادَس تو



ان مساااا ولحة المرا اااا  عاااان ماااادم ت حااااحم مع ولحااااة 
الت اااااادحرات المحاساااااابحة والتااااااي تتوصاااااال الحيااااااا اإلدارة 
تسااتمزم تنقحااذ م موعااة ماان ا اارااات المرا عااة لتااو حر 
ال ناعاااااة المع ولاااااة بمااااادم م اماااااة تماااااك الت ااااادحرات  

عماااى  ىاااذا الناااوع مااان الت ااادحرات ح اااب ولمتح حاااق مااان
مع ااااااااول باااااااا ن  عمااااااااى ت كحااااااااد ححصاااااااال  اااااااا  .نالمرا

عمحياااا الت ااادحرات المحاسااابحة   المعموماااات التاااي تعتماااد
صاحححة ححاث .ن مالاااطر اتنحرا اات المادحاة تتزاحااد 
عنااادما تت ااامن ال اااوا م المالحاااة الت ااادحرات المحاسااابحة 

(Wallace, 1993   ) 
وح اااااااب عماااااااى المرا ااااااا  الت كاااااااد مااااااان ال حااااااااس  

المحاساابي لمت ااادحرات وكاااذلك رباااط ال حااااس بالمالااااطر 
واضىمحة النسبحة واستالدام ال حاس المحاسابي المعتماد 
عمحو الت دحر  ي  مان التممحل العادل لم وا م المالحاة 

وع عتيااااا باضىمحااااة  ،وعدالااااة العاااارض واإل صاااااح  ،
ل محااا  عناصااار النسااابحة ومساااتوم المالااااطر بالنسااابة 

اذ تؤمر ا رااات الت ادحرات المحاسابحة ال وا م المالحة  
والمرونااااة  ااااي اتالتحااااار بااااحن  ،و  ااااا لريبااااات اإلدارة 

و اي توعحات اتعتاراف مان ححاث ، البدا ل المحاسبحة 
الت ااااااااادحم .و الت  حااااااااال لااااااااابعض بناااااااااود المصااااااااارو ات 
واإلحرادات نتح ة تستالدام .سااس اتساتح اق   عماى 

عناااد ت حاااحم المالااااطر واضىمحاااة النسااابحة ر.د المرا ااا  
  (Smieliauskas, 2012)لمت دحرات المحاسبحة 

ح ااااف الاااى ماااا سااابق .ن  احتمااااتت المسااا ولحة 
الواععااة عمااى المرا اا  عنااد المباليااة  ااي عااحم اتصااول 
واضرباح يحار متمامماة تماماا ما  احتمااتت المسا ولحة 
 عندما تكون عاحم اتصاول واضربااح منالق اة  وحعناي
ىذا .ن تمسك المرا   بالتحقظ المحاسابي  اي ال اوا م 
المالحاااة ح مااال مااان احتمااااتت المسااا ولحة الواععاااة عمحاااو 
بصااااارف النظاااااار عاااااان تو اااااو اتدارة بشاااااا ن الااااااتحقظ 
المحاسااابي  و اااي الواعااا   اااان المرا ااا  الالاااار ي ىاااو 

اكمااار اتطاااراف تمساااكا باااالتحقظ المحاسااابي  اااي بح اااة 
(   2000الحاااار   الت رحاااار المحاساااابي الحالحااااة ).بااااو ال

( عماى .ن مرا عاة 2002وعد ركازت دراساة )مرساي  
المصاااارحة  الت اااادحرات المحاساااابحة  ااااي بح ااااة المرا عااااة

التطبحااق القعااال لمبااادئ و ااوابط تحتاااج الااى تقعحاال 
حتاااى حمكااان الوصاااول الاااى .عماااى حوكماااة الشاااركات 

  و حتطمااااب ذلااااك در ااااة ماااان در ااااات الت اااادحر الساااامحم
مااااال والتااااي تعااااد تااااوا ر عاااادة م ومااااات  ااااى بح ااااة اضع

 -: والتي من أهمهابممابة آلحات لتطبحق الحوكمة 
   م موعااة ماان ال ااوانحن والمااوا م التنقحذحااة تو اام

 ح ااااوق ووا باااااات  محاااا  .طاااااراف الحوكمااااة مااااان
المساااىمحن واإلدارة و.صااحاب المصااالم اضالاارم 

 والم تم   
  ىحكاااااااااال تنظحمااااااااااي وا اااااااااام ححاااااااااادد الساااااااااامطات

محاسااااابة والمسااااا ولحات بماااااا حمكااااان مااااان تطبحاااااق 
 المس ولحة 

   نظااااام معمومااااات محاساااابي متكاماااال حمكاااان ماااان
تح حااااااق اإل صاااااااح والشااااااقا حة عاااااان المعمومااااااات 

 لكا ة اضطراف  المناسبة
  ل نااااة مرا عااااة مساااات مة لاااادحيا الصاااا ححات التااااي

 تمكنياااا مااان ممارساااة ميامياااا المتعم اااة باضشاااراف
والرعاباااة عماااى اعاااداد الت اااارحر المالحاااة والمرا عاااة 

 عبة الحسابات الالار حة الداالمحة ومرا
   اااااامان اتلتاااااازام بالسااااااموك اضال عااااااي وعواعااااااد 

 السموك الميني الرشحد لكا ة .طراف الحوكمة  
   الت كحد عماى مسا ولحة م ماس اإلدارة  اي اتلتازام

المعااححر  بال وانحن والمصالم ذات الصمة وتطبحق
 اضال عحة  ي ممارسة  مح  ميامو 
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ابقة وتطاوير القسم اليالث: الدراسات الس
 فروض البحث

 لجان المراجعة -1
تعااااااددت الدراسااااااات الالاصااااااة ب ىمحااااااة ل ااااااان    

المرا عااة ك حااد الحااات الحوكمااة لمحااد ماان ممارسااات 
اتنتيازحة اذ .نيا تسعي الي الت كاد مان  عالحاة  اتدارة

ا ااارااات الرعاباااة الداالمحاااة   وكاااذلك اتلتااازام بال واعاااد 
والمعاااححر المو ااوعة     اا ل عاان  حااص ومرا عااة 
السحاسااات المحاساابحة واإل اارااات المتبعااة  ااي اعااداد 

عر ياااا عاااانون   وعاااد ال اااوا م المالحاااة القعمحاااة والت دحرحاااة
(Sarbanes Oxley Act, 2002)  ب نياا ل ناة حاتم

تكوحنياااااا عااااان طرحاااااق م ماااااس ادارة الشاااااركة بيااااارض 
مرا عااااة عممحااااة اعااااداد الت ااااارحر المحاساااابحة والمالحااااة 
و.ح ااااااا مرا عااااااة اإل صاااااااح  ااااااى الت ااااااارحر وال ااااااوا م 
المحاساابحة التااى تنشاارىا الشااركة  وبااذلك تكااون ل نااة 
المرا عاااة ىاااي المسااا ولة مباشااارة عااان تعحاااحن المرا ااا  

ح ااااب .ن حو ااااو ت رحااااره الااااى ل نااااة  الالااااار ي والااااذد
عاماااات بتاااادعحم دور ل ااااان  SECكمااااا .ن المرا عااااة  

المرا عااة وزحااادة تقعحاال المساا ولحة الرعابحااة ضع ااا يا 
لممساااعدة عمااى تعزحااز م ااة مسااتالدمي ال ااوا م المالحااة 
باعتبارىاااااا اضداة الرعابحاااااة اضساساااااحة لم ماااااس اإلدارة 

شاركة   والتي تيادف الاى الت كاد مان تح حاق .ىاداف ال
 ( (SEC,2003وحماحة مصالم المساىمحن

 .ن (Bronson, et al.,2009) وعاد .و ام      
 ليا اضساسي اليدف تح حق عمى المرا عةان ل  عدرة
 عدرتيا عمى حتوعف المالحة الت ارحر  ودة تحسحن وىو

الااااا ل  مااااان المناساااااب بالشاااااكل .داا وظا قياااااا عماااااى
 ماااان لمت كااااد الداالمحااااة المرا عااااة ادارة عمااااى اإلشااااراف

 نظام وت ححم دراسة  و لعمميا  .دا يا  ي  اعمحتيا مدم
 المرا عاااااة ت اااااارحر وت حاااااحم ودراساااااة  الداالمحاااااة الرعاباااااة
 الاواردة التصاححححة اإل ارااات تنقحذ ومتابعة الداالمحة

 المحاساب بتعحاحن اإلدارة لم ماس والتوصاحة  بالت ارحر
 لعماااااال الكاممااااااة المتابعاااااةو .تعابااااااو  وتحدحااااااد ال اااااانوني
 اعتمادىاا  اي دورىاا عمى والت كحد  ال انوني المحاسب
 ح ادميا عاد التايو  المرا عاة اضالارم بالا ف لمالادمات
 عبال المالحاة  وا م  ح اف الى ذلك دراستيا لمالمرا  

 السحاسااااااات دراسااااااةو  اإلدارة م مااااااس عمااااااى عر اااااايا
باداا الشاركة تتبعياا التاي المحاسابحة  بشا نيا الار.د وا 
.صبحت  وبذلك.حالصيا بما اإلدارة لم مس والتوصحة

ل ان المرا عة احاد الادعا م اضساساحة لن ااح حوكماة 
 (  (DeZoort, et al.,2002 الشركات  

 عمااى اإلشااراف وتعتباار ماان ميااام ل نااة المرا عااة
 السحاسات  حص ال ل من المحاسبي ال حاس عممحة

 الت دحرات وت ححم ،  حيا والتيححر ، المطب ة المحاسبحة
 ال حاااااس بااادا ل اساااتالدام مااان لمحاااد وذلاااك المحاسااابحة
 بااادون .و عماااد عااان ساااواا يحااار الم  ماااة المحاسااابي

 اإل صااااااحات حااااادوث حااااااتت مااااان والت محااااال عماااااد،
وباعتبار .ن ل ناة المرا عاة  . الكا حة يحر المحاسبحة

تممااال اضداة الرعابحاااة اضساساااحة لم ماااس اإلدارة والتاااي 
ت وم بتدعحم وحماحة مصاالم المساتممرحن   وححاق لياا 
اتطااا ع عماااى كا اااة المعموماااات والبحاناااات والت اااارحر 
والساااا  ت والمراساااا ت .و يحاااار ذلااااك ماااان اضمااااور 
وبااااااادون .د عحاااااااود   اااااااان زحاااااااادة  ااااااايط المسااااااااالة 
والمساااااا ولحة ت اااااااه المسااااااتممرحن تكااااااون دا اااااا  لم ااااااان 
المرا عاااة لمت كاااد مااان دعاااة الت ااادحرات المحاسااابحة التاااي 

 (  (Kang, 2012 تعدىا اتدارة
مارسات ل نة المرا عة التي حمكان ومن .ىم  م

 .ن تساااااىم  ااااي تقعحاااال الت اااادحرات المحاساااابحة بااااال وا م
المالحااة   وتاادعحم اساات  ل المرا اا  الالااار ي  حاااص 
ناظام الرعابة الداالمحاة   وو   الساحاساات المحاساابحة 

و عااااد (  2002و اااااحص الاتا ارحااااار المالاااااحة )مرسااااي  
 .ساالحب تطبحاق ىالمرا عاة الا ل ان دور تقعحل  حد  
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 اإلدارة ساموك بمراعباة  وما  عحامياا متحقظاة محاسابحة
 التاى المحاسابحة والطارق السحاساات االتحاار من لمت كد
 كماااا تحاااد   سااايماض حمماااة منقعاااة تعظاااحم الاااى تاااؤدم
  حما اإلدارحة اتنتيازحة التصر ات من المرا عة ل نة

 المحاساااابى واليااااش اضرباااااح ادارة بممارسااااات حتعمااااق
Chen & Zhang, 2014) وبااااالريم ماااان و ااااود  )

العدحد من الدراسات التي دعمت دور ل ان المرا عاة 
ك حااااد الحااااات الحوكمااااة اليامااااة  ااااي تقعحاااال مرا عاااااة 
ت .ن ىناك ندرة  ي الدراسات  الت دحرات المحاسبحة  وا 
التي تادعم دورىاا  اي الحاد مان ممارساات ادارة الاربم 

 التعسقحة لمت دحرات المحاسبحة 
يمكن صياغة الفرض التالي في صورته  ومما سبق
 البديمة :

تمياااال الشااااركات التااااي لااااديها لجااااان مراجعااااة إلااااى 
اسااتخدام التقااديرات المحاساابية المتحفظااة بالمقارنااة 

 بالتقديرات المحاسبية المتعسفة
 حجم مكتب المراجعة  -2

تصانحف معظم الدراسات المحاسابحة  استالدمت
 (Big 4شاااااااركات المرا عاااااااة الكبااااااارم ) التاااااااي تتبااااااا  

 ل سااتدتل عمااى  ااودة عممحااة المرا عااة    ااد .شااارت
دتلاة  ذات ع عاة و اود الاى (2002)رحااض  دراساة

عالمحاة  مكاتاب ما  اترتبااط باحن مو باة احصاا حة
انالقااااااااض   اااااااى مممماااااااة اضربااااااااح و اااااااودة لممرا عاااااااة
المسااىمة  الصاناعحة الشاركات  اي الكمحاة المستح ات
المرتبطاة  المصارحة المكاتاب تمتازم ححاث المصارحة ،

 وسامعة .كبار .عماال بح ام لممرا عاة عالمحاة بمكاتب
 سامعتيا عماى لم اودة لمحقااظ صاارمة  حادة ومعااححر

 الشاركات  اي اضربااح  اودة الاى ارتقااع حاؤدد مماا
كمااااااا توصاااااامت دراسااااااة )عحسااااااى    المرا عااااااة محاااااال
منشا ة  ح ام باحن اح ابحاة ع عاة و اود( الاى 2000

 منشا ة ح ام حقسار ححاث المرا عاة ، و اودة المرا عة

  اودة  اى التيحار % مان ا ماالى2 2وحده  المرا عة
 ح ام حقسارىا التاى النسابة انالقااض وحر   المرا عة 
  ااااااودة  ااااااى التيحااااار ا مااااااالى مااااان المرا عااااااة منشااااا ة

 مطم اة، ولحسات نسابحة الع عاة ىاذه .ن الاى المرا عاة
 المرا عاة منشا ة كانات اذا ماا بااالت ف تالتماف ححث

 .ت .م الدولحاااااااة المرا عاااااااة منشااااااا ت باحااااااادم تااااااارتبط
 دولحاة بمنشا ت المرتبطاة الكبحارة المرا عاة  منشا ت

 بمنشا ت تارتبط ت التاى بتماك م ارناة باال ودة تياتم
   )مبااااارك و ااااي ىااااذا الصاااادد و اااادت دراسااااة .دولحااااة
( ع عاااة عكساااحة باااحن ح ااام مكتاااب المرا عاااة 2002

واحتمال اكتشاف الممارسات المحاسابحة التاي تطب ياا 
د برر ذلك ااااعمى رعم صا ي اترباح وع لمت محراتدارة 

با ن الشااركات التااي حرا ا  حساااباتيا  مكاتااب مرا عااة 
ذا و اااادت  ، كبحاااارة ت تسااااتطح  .ن تالاااادع المرا اااا  وا 

محاساااابحة تياااادف الااااى التاااا محر عمااااى رعاااام  ممارسااااات
 اضرباح  سوف حكون ذلك بمساعدة المرا   

كماااااا .مبتااااات نتاااااا   احااااادم الدراساااااات المحدانحاااااة  
( .ن مساااتوم البااارة مكاتاااب المرا عاااة 2000)شااااىحن 

)والتااي ت ااااس بكونااو مااان المكاتاااب الكبحاارة  اااي الاااب د 
والتااي تمااارس عمميااا بالمشاااركة ماا  احاادم المكاتااب 
العالمحااة الالار حااة المصاانقة( ارتاابط بتطبحااق .سااالحب 

وتكاااون در اااة  ،محاسااابحة .كمااار تحقظلاااا  اااي الشاااركات
م المالحاة  اي مساتوم الت كحد المصاحبة لمت ارحر وال وا 

م اااة .عماااى اذا  ااااا ىاااذا الت كحاااد مااان احااادم المكاتاااب 
المحاساابحة الكباارم ذات الالباارة المتمحاازة  وحر اا  ذلااك 
الاااى .ن ىاااذه المكاتاااب تحااااول الحقااااظ عماااى سااامعتيا 
.مام ال ميور وتالقحض التكالحف التي تتحمميا نتح اة 

 ,Ebrahim)حدوث اضالطااا  كماا وتوصامت دراساة
الاااى .ن مكاتاااب المرا عاااة الكبحااارة ت ااال  حياااا  (2001

 ممارسات ادارة الربم لدم عمحل المرا عة 
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ومما سبق يمكن صياغة الفرض التالي في صورته 
 البديمة :

تميل الشركات التي يتم مراجعتها عن طريق مكاتاب 
المراجعة الكبيرة إلاى اساتخدام التقاديرات المحاسابية 

 لمحاسبية المتعسفةالمتحفظة بالمقارنة بالتقديرات ا
 

 تقرير مراقب الحسابات -3
حعتبر من المظاىر التي تصاحب الت دحرات      

المحاسااابحة والتاااي تاااد   بمراعاااب الحساااابات الاااى باااذل 
العناحاة المينحاة الشادحدة عناد ممارساة .حكاماو المينحاة 

 (:2002ما حمي )محمود   
 ارتباااط الت اادحرات المحاساابحة بظااروف عاادم الت كااد -

 .اضحداث المحتمل وعوعيا مست ب من نتا   
اعتماااااااااد الت اااااااادحرات المحاساااااااابحة عمااااااااى اعمااااااااال  -

ات تياد والت ادحر الشالصاي ساواا إلدارة المنشا ة 
 ااااي مرحمااااة رصاااادىا بااااال وا م المالحااااة .و لمراعااااب 
الحسابات حال  حصيا ، وبالتالي  اان عادم دعاة 
ومو اااااوعحة ىاااااذه الت ااااادحرات حاااااؤدم الاااااى و اااااود 

ل اااوا م المالحاااة ساااواا مالااااطر تحرحاااف معموماااات ا
 .بشكل يحر متعمد .و متعمد

.نياااا تعتبااار مااان الماااواطن اضساساااحة التاااي حمكااان  -
ل دارة .ن تساتالدميا لمت عاب  اي ال اوا م المالحاة 

 .بطرق عد تبدو مشروعة
ذا كان المرا   الالار ي يحار عاادر عماى .ن و  ا 

ححصااال عمااااى ت كحاااد مع ااااول  حماااا حتعمااااق بالت اااادحرات 
المحاسااااابحة ، و.ح اااااال اذا كاااااان يحااااار عاااااادر عماااااى .ن 
ححصااال عماااى دلحااال مرا عاااة لتااادعحم .د ت ااادحر .الااار 
 عمحاو .ن ح الااذ  اي اتعتبااار مااا اذا كانات ىناااك عحااود 
ذا كاان  .و حدود عد و عت عماى نطااق القحاص ، وا 
اضماار كااذلك،  ح ااب عمحااو .ن حباادد ر.حااال متحقظااال .و 
حمتناا  عاان ابااداا الاار.د  وعمااى ذلااك    ااان الماارا عحن 
مطااااالبون  بتطااااوحر .سااااالحب المرا عااااة لمكشااااف عاااان 

التصااار ات اتنتيازحاااة التاااي تمارسااايا اتدارة والت رحااار 
عنيااا لر اا   ااودة عممحااة المرا عااة بححااث تكااون ىااذه 

وعااد توصاامت   لمرعابااة التصاار ات اتنتيازحااة الا ااعة 
حمكان و ا  اطاار ( الاى .ناو 2002دراسة )ابراىحم   

عماال لمراعااب الحسااابات حااتم ماان ال لااو ادراك دوا اا  
ادارة اترباح المتعسقة والتي تؤدد الاى اصادار عاوا م 
مالحااااة م ااااممة   وبالتااااالي العماااال عمااااى التوساااا   ااااي 
ا ااارااات برناااام  المرا عاااة لمبناااود التاااي تكاااون مماااار 

اترباااح المتعسااقة   و ااي نقااس السااحاق   ح ماال إلدارة 
التطبحااق القعااال آللحااات حوكمااة الشااركات واتتصااال 
المسااتمر بااحن مراعااب الحسااابات وال ااا محن عمااى .ماار 
الحوكماااة مااان  ااارص تطبحاااق ادارة اضربااااح المتعساااقة 
بصااقة عامااة والممارسااات المحاساابحة الالاط ااة بصااقة 

( ع عاااة  (Ebrahim, 2001الاصااة  كمااا و ااد
مبحة بحن  ودة عممحاة المرا عاة وساموك اتدارة نحاو س

التاا محر عمااى رعاام صااا ي الااربم    كممااا ذادت  اااودة 
عممحة المرا عة كمما انالق ت احتماتت عحام اتدارة 
بتطبحااق ممارسااات محاساابحة معحنااة لمتاا محر عمااى رعاام 

   صا ي الربم 
( الى زحادة محتوم (Kang,2012وعد توصل 

ت بالمعموماااات الالاصاااة عاااان ت رحااار مراعاااب الحساااابا
الت ااادحرات المحاسااابحة والاصاااة الت رحااار الاااذد حشاااتمل 

وبالتاالي تاؤمر مرا عاة الت ادحرات  عمى   رة اح اححة 
 المحاسبحة عمى  ودة الت ارحر المالحة 

ومما سبق يمكن صياغة الفرض التالي في صورته 
 البديمة :
الشاااركات التاااي تتسااامم تقريااار مراجعاااة غيااار تميااال 

استخدام التقديرات المحاسبية المتحفظة  متحفظ إلى
 بالمقارنة بالتقديرات المحاسبية المتعسفة
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 نوعية المستيمر -4
 ل ااااااان مماااااال الشااااااركات حوكمااااااة آلحااااااات تعماااااال
تح حاق  عماى الداالمحة والالار حاة  عةاالمر  المرا عة ،

 .بالشاااركة المالتمقاااة المصاااالم .صاااحاب باااحن التاااوازن
 ماااان الحااااد  ااااى دور ليااااا الشااااركات حوكمااااة كمااااا .ن
 يحاااار لمسااااموك م اومتيااااا الاااا ل ماااان الوكالااااة مشاااااكل
  والحد من مشكمة عادم تمامال المعموماات   اضال عى
 وحصوليم لح وعيم المساىمحن تدعم ممارسة اذ .نيا
 حت ااااامنمااااان الااااا ل  ااااارورة .ن  المعموماااااات عماااااى
 اإل ارااات الداالمحاة ولوا حياا لمشاركة اضسااس النظام

  محاااااااا  ممارسااااااااة ل اااااااامان ال زمااااااااة واتحتحاطااااااااات
  محاااااااا  تااااااااو حر  و النظامحااااااااة لح ااااااااوعيم المساااااااااىمحن
 ممارساااااة مااااان المسااااااىمحن تمكااااانالتاااااي  المعموماااااات

 المعمومات ىذه تكون و و بححث .كمل عمى ح وعيم
 و ي منتظمة بطرح ة وتحّدث ت ّدم و.ن ودعح ة ، وا حة

 .كمر استالدام الشركة وح ب عمى المحددة   المواعحد
وبالتاالي   المسااىمحن ما  التواصال  اي  عالحاة الطارق
 حتعمااااق  حماااا المسااااىمحن باااحن التمححاااز ح اااوز  اناااو ت
المعامماااااة العادلااااااة باااااحن ال محاااااا   و المعمومات بتاااااو حر

بيدف التعامل عمى حد سواا بحن حمماة اضسايم دون 
تمححااز ماا  ممارسااتيم كا ااة ح ااوعيم سااواا  حمااا حتعمااق 
بح ااااااوعيم ال انونحااااااة .و اتطاااااا ع والتصااااااوحت عمااااااى 

  ال رارات اضساسحة بعدالة
وحو اااد العدحاااد مااان الدراساااات التاااي .مبتااات .ن  

لممسااااىمحن دورال  اااي الرعاباااة عماااى .داا الشاااركة منياااا 
والتااااااي توصاااااامت  (Cornett, etal.,2007)دراسااااااة 

ع عااااااة اح ابحااااااة بااااااحن عاااااادد  نتا  يااااااا الااااااى  و ااااااود
المسااااتممرحن المؤسسااااحن و.داا الشااااركة م اسااااال بعوا ااااد 

االتبااااار )عماااااى   كماااااا التاااااد  ات الن دحاااااة التشااااايحمحة  
( .ماااااار نمااااااط الممكحااااااة المؤسسااااااحة عمااااااى .داا 2002

الشركات، وو د .ن نمط الممكحاة المؤسساحة ح اود الاى 

رعاباااة .  ااال عماااى المااادحرحن باعتباااار .نيااام حعتبااارون 
عمااااى در ااااة عالحااااة ماااان الااااوعي   ولاااادحيم مسااااتممرحن 

 ،عماى تقساحر المعموماات وعادرة .كبار ،معمومات .كمار
كماااا .نيااام حمارساااون التصااااوحت بانتظاااام لماااد اع عاااان 

 مصالحيم 
( االتبااار ع عااة ىحكاال 2000وتناااول )عقحقااي  

  ،ممكحااااااة الشااااااركات بسااااااموك و ااااااودة اضرباااااااح  حيااااااا 
ة مساااتيد ا االتباااار الع عاااة باااحن .نمااااط ىحكااال الممكحااا

(ownership Structure و اااودة اضربااااح لعحناااة )
ماااااان الشااااااركات المساااااااىمة المصاااااارحة المدر ااااااة  ااااااي 
البورصاااة وذلاااك مااان الااا ل .ربعاااة تصااانحقات ليحكااال 
الممكحة، وىاي: الممكحاة اإلدارحاة، والممكحاة المؤسساحة، 
وممكحااااة الماااا ك الكبااااار الالااااار ححن )عمااااى المسااااتوم 

.ربعااااااة القااااااردد(، والتااااااداول الحاااااار، باإل ااااااا ة الااااااى 
متيحاارات رعابحااة وىااي: ح اام الشااركة، اتنتساااب الااى 
ت مااا  ل عماااال، .داا الشااااركة، والر ااا  الماااالي  وعااااد 
توصل الباحاث الاى و اود ع عاة مو باة وذات دتلاة 
باااحن الممكحاااة اإلدارحاااة و اااودة اضربااااح بماااا حتقاااق مااا  
 رض ت ارب المصالم  كما توصل الى و اود ع عاة 

كحااااااة القردحااااااة و ااااااودة سااااااالبة وذات دتلااااااة بااااااحن المم
اضرباااااح، ححااااث حتقااااق ذلااااك ماااا   اااارض التحصااااحن ، 
باإل ااا ة الااى و ااود ع عااة مو بااة ولكنيااا يحاار دالااة 
باااااااحن الممكحاااااااة المؤسساااااااحة والتاااااااداول الحااااااار و اااااااودة 

.ن تكاااوحن ىحكااال وعاااد المصااات الدراساااة الاااى اضرباح 
الممكحاااااة حمعاااااب دورا ححوحاااااا  اااااي التااااا محر عماااااى ادارة 

ي الشاااركات المسااااىمة ومااان مااام  ودتياااا  ااا ،اضربااااح
 الاااى (2002كماااا ىاااد ت دراساااة )ممح اااي  . المصااارحة
 الاااااتحقظ مساااااتوم عماااااى الممكحاااااة ىحكااااال .مااااار االتباااااار

 المساااا مة لمشااااركات المالحااااة الت ااااارحر  ااااى المحاساااابى
 المحاسابى الاتحقظ  امن ححاث ،المصارحة بالبورصاة
الممكحاااااة  بيحكااااال المتعم اااااة والمتيحااااارات تااااااب  كمتيحااااار
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 والممكحاااااااة اإلدارحاااااااة ، )الممكحاااااااةمسااااااات مة  كمتيحااااااارات
 ةالعا محا والممكحاة المساتممرحن، كبار وممكحة المؤسسحة

 الممكحااااة الممكحااااة(  وعااااد و ااااد الباحااااث .ن وتشااااتت ،
 عماى معناود تا محر ليماا المشاتتة والممكحاة المؤسساحة
 معنود ت محر حو د ت بحنما المحاسبى التحقظ مستوم
 كباااااار وممكحااااة والعا محاااااة اإلدارحااااة الممكحاااااة ماااان لكاااال

   المستممرحن

.ن اتدارة توا او ( (Kang,2012.شارت دراساةو 
ب اايوط .كباار ماان ل ااان المرا عااة لتعاادحل الت اادحرات 
المحاسبحة عندما تكون عاعدة المستممرحن  ي الشاركة 

 ااي الشااكل متطااورة الااى حااد كبحاار   كمااا ىااو مو اام 
 -( :2رعم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التأيير التفاعمى لنوعية المستيمر2شكل رقم )
 (Kang, 2012 ) المصدر: 

 
    

 وحو ام الشااكل السااابق موعاف ل ااان المرا عااة
مرا عااة  ت رحاارت اااه الت اادحرات المحاساابحة اليامااة  ااي 

 والتااااااا محر ،المساااااااتممر ومساااااااتوم تطاااااااور ،الحساااااااابات
عممحاة  .ع اا ل ناة المرا عاة لتطاوحر عمى التقاعمي

صااحاية .ساا مة عمااى اإلدارة و مرا اا  الحسااابات عاان 
 قااااي سااااحاق عممحااااة اعااااداد الت ااااارحر  .ىااااذه الت اااادحرات

المالحااااة  ااااان المسااااتممرحن لاااادحيم تق ااااحل لمعمومااااات 
زحادة  ايط المسااالة مان مو وعحة ودعح ة  وحؤدد 

عبال المسااتممرحن الااى زحااادة الادا   لاادم .ع اااا ل نااة 
 المرا عاااة لمطعااان  ااااي الت ااادحرات المحاسااابحة اليامااااة 
ومااان المااار م .ن حااانالقض ذلاااك مااا  زحاااادة اإل صااااح 
عااااان ت ااااادحرات اإلدارة  اااااي ت رحااااار المرا عاااااة   حتوعااااا  

رير مراقب الحساباتمحتوى تق استفسارات لجان المراجعة عن  

 التقديرات المحاسبية الهامة

 ِىعُاا وٍعتثٍس

زيادة الضغوط على االدارة 

 بالنسبة للتقديرات المحاسبية

عدم وجود فقرة ايضاحية   وجود أو

           بتقرير مراقب الحسابات

 عن التقديرات المحاسبية

 قاعدة المستثمرين متطورة أو غير متطورة
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.ع اا ل ناة المرا عاة .ن حكاون اإل صااح اإل اا ي 
       مرا عااااااة باااااادح  عاااااان العناحااااااة الوا بااااااة  ااااااي ت رحاااااار ال

تمااازم نظرحاااة  وبالتاااالي  اااي حماحاااة .صاااحاب المصاااالم
ح اااااااااعوا  .ن المساااااااااالة .ع اااااااااا ل نااااااااة المرا عااااااااة

اسااااااااتراتح حات مالتمقااااااااة  ااااااااي التعاماااااااال تبعااااااااا لنااااااااوع 
المسااتممرحن الااذحن حشااكمون يالبحااة عاعاادة المسااتممرحن 

  . ي الشركة
-Saudagaran & Bi)و اي ىاذا الصادد و اد 

ddle,1995)  ن التس حل  ي بورصاات الار حاة .و.
. نبحااة حااؤدد الااى الحااد ماان السااموك اتنتيااازد إلدارة 

دم تمامل المعمومات  وحر ا  وحل مشكمة ع   اضرباح
.ن المسااااااتممرحن سااااااحطمبون   ااااااي ذلااااااك الااااااى الساااااابب

 معمومات محاسبحة .  ل  ي حالة انتشار الممكحة  
دم وىحكاااال باإل ااااا ة الااااى ذلااااك ،  انااااو كممااااا زاد ماااا

الممكحة المسااىمة، كمماا زاد اتىتماام المو او ل ربااح 
الم اادرة لمشااركة ححااث حزحااد عاادد المحممااحن المااالححن   
وتوا ااااو الشااااركات المساااا مة  ااااي البورصااااة اض نبحااااة 
طمب ا صاح ا اا ى لت ادحم معموماات ا اا حة ححاث 
.ن الشااااركات المدر ااااة  ااااي سااااوق . نبااااى ح ااااب .ن 

محاال عاادم التماماال  ااي تقصاام عاان معمومااات .كماار لت 
وعااد  المعمومااات بااحن المسااتممرحن والمحممااحن المااالححن 

( مزاحاااا متعاااددة  (Cheung & Lee, 1995. ااااف
الااااازام  ىاااااذه لمتسااااا حل  اااااي بورصاااااات . نبحاااااة منياااااا 

 ل  صاحات المالحة اضكمار شاموت الشركات اتمتمال
والااااااذد حنطااااااود عمااااااى تح حااااااق التااااااوازن بااااااحن منااااااا   

اضسااااعار ضساااايميا النات ااااة الحصااااول عمااااى .  اااال 
.  ااال كمحاااة ونوعحاااة لممعموماااات المتاحاااة  م ابااال

معاااححر ب لممسااتممرحن   باإل ااا ة الااى  اارورة اتلتاازام
احتمالحاة الت ا اي و  اإل صاح وتر ماة بحاناتياا المالحاة

والتي حمكان .ن حكاون عاام  ىاماا حاؤمر عماى االتحاار 
  الشركة لمتس حل  ي البورصات اض نبحة 

 (,Kim & Yi (2006شارة الاى .ن  دراساةوت در ات
عاد توصامت الااى تا محر ادارة الاربم حعتمااد عماى ع عااة 
الرعابااااة بيحكاااال الممكحااااة   عناااادما تو ااااد رعابااااة اكباااار 
لممستممر تؤدد الى الحد من ممارسات ادارة الاربم   
 و ااود عاعاادة متطااورة ماان المساااىمحن تزحااد ماان عحمااة 

اات المحااددة الشاركة وحكاون الاد   وراا بعاض اإل ارا
 كماااا.المسااااعدة  اااي تشاااكحل السحاساااة لمشاااركات ممااال

حاث اتدارة نشاط المساىمحن كمراعب وك وة ل محستالد
 وتعظاحم عحماة اتسايم   عمى تحسحن عممحاات الشاركة

ت محاااااال التكااااااالحف المرتبطااااااة بااااااال رارات المتعسااااااقة   و 
  ل دارة 

ومما سبق يمكن صياغة الفرض التالي في صورته 
 البديمة :

تميااال الشاااركات التاااي ياااتم تساااجيمها فاااي بورصاااات 
أجنبيااااااة  إلااااااى اسااااااتخدام التقااااااديرات المحاساااااابية 

ة بالتقااااااااديرات المحاساااااااابية المتحفظااااااااة بالمقارناااااااا
 .المتعسفة

 المؤشر االجتماعي -5
حو ااااد العدحااااد ماااان الدراسااااات التااااي ربطاااات بااااحن 
المؤشااار ات تمااااعي واضداا الماااالي لمشاااركات والتاااي 

 ,Kocmanovà & Dočekalovà)منيااااااااا دراسااااااااة 
التاااااااي اىتمااااااات ب حااااااااس اضداا اتعتصاااااااادد  (2013

لمشااااركات باسااااتالدام المؤشاااارات البح حااااة وات تماعحااااة 
 (ESG)والحوكمااااة  وماااادم تكاماااال ىااااذه المؤشاااارات 

تسااتالداميا  ااي ت حااحم اضداا  وتتمماال ىااذه المؤشاارات 
 –اإلحااااارادات  –التاااااد  ات الن دحاااااة  – اااااي: )الربححاااااة 

معاااادل العا ااااد عمااااى  –ة ال حمااااة اتعتصااااادحة الم ااااا 
معاااااادل العا ااااااد عمااااااى ح ااااااوق الممكحااااااة(  –اضصااااااول 

وتوصاااامت الااااى .ن ىااااذه العواماااال ماااان شاااا نيا تعزحااااز 
عممحة اتالاذ ال رار لممساتممرحن والتركحاز عماى النتاا   
اتعتصااادحة لمقاارص والمالاااطر عمااى الماادم الطوحاال، 
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وزحاااادة ال حماااة ساااواا كانااات عحماااة اعتصاااادحة .و عحماااة 
كمااااااا عا ااااااد مناسااااااب لممسااااااتممرحن  اسااااااتدامة وت اااااادحم 
 باااااحن ( الع عاااااة2002رم اااااان   )االتبااااارت دراساااااة 

 كمتيحااار مسااات ل (ESG) الشاااركات مسااا ولحة مؤشااار
 كل واستالدم تاب ، كمتيحر .سعار اضسيم  ي والتيحر

 ونسبة اضرباح الى التوزحعات ونسبة ح م الشركة من
 ،كمتيحاااااارات رعابحاااااااةال طااااااااع  ونااااااوع الحااااااار التااااااداول

 بااااحن معنوحااااة ع عااااة و ااااود الدراسااااة الااااىوتوصاااامت 
 ، اضسيم .سعار  ي والتيحر الشركات مس ولحة مؤشر
 نااااوع وكااااذلك اضرباااااح الااااى التوزحعااااات نساااابة .ن كمااااا

 سااعر  ااي عمااى التيحاار وتااؤمر كاناات معنوحااة ال طاااع
 ح ام الشاركة كانات و الحار التداول نسبة .ما السيم،
 السايم ساعر  اي التيحار عماى تاؤمر وت معنوحاة يحار

 مساااا ولحة الشاااااركات مؤشااااار مكونااااات كمااااا و اااااد .ن.
(ESG) والذد حانعكس المالي اضداا عمى ت محر ليا 

 اضسيم  .سعار  ي التيحر  عمى
( الااى ت حااحم 2002كمااا ىااد ت دراسااة )حماااد   

الع عااة بااحن المساا ولحة ات تماعحااة لمشااركات و.دا يااا 
الماالي و.ماار ذلااك عمااى عحمااة المنشاااة ماان الاا ل ت حااحم 
تااا محر .نشاااطة المسااا ولحة ات تماعحاااة لمشاااركات عماااى 
اضداا الماااالي وذلاااك باساااتالدام نماااوذج ل حااااس تاااا محر 
المس ولحة ات تماعحة عمى عحمة المنشا ة ما  التطبحاق 
عمااااى عحنااااة ماااان الشااااركات السااااعودحة المساااا مة  ااااي 

-2002لقتااااااارة  السااااااعودحة بورصااااااة اضوراق المالحاااااااة
وعاااد تااام  وذلاااك ل طااااعي اتسااامنت واضيذحاااة  2000

اسااتالدم عاادد ماان الم اااححس المحاساابحة والسااوعحة مماال 
معااادل العا ااااد عمااااى اضصاااول   ومعاااادل العا ااااد عمااااى 
ح وق المساىمحن   وم حاس لمتيحر  ي نصحب السيم 
السوعي من اضرباح   وم حاس لمتيحر  ي سعر السيم 
السااااااوعي   ومتيحاااااارات .الاااااارم مماااااال ح اااااام الشااااااركة 

ات وطبحعة ال طاع  والمالاطر ومعدل النمو  ي المبحع

ك حاااااد الم ااااااححس  Tobin- qمااااا  اساااااتالدام نماااااوذج 
الر حساااحة ل حااااس عحماااة المنشااا ة   وعاااد .شاااارت النتاااا   
الى االت ف ت محر المسا ولحة ات تماعحاة عماى اضداا 
المالي باالت ف ال طاع ححث و ادت ع عاة  وىرحاة 
 ااي عطاااع اتساامنت عنااو  ااي عطاااع اضيذحااة وكااذلك 

مسااااا ولحة ات تماعحاااااة عماااااى عحماااااة االااااات ف تااااا محر ال
المنشااااااة  بااااااالت ف ال طااااااع ححاااااث و ااااادت ع عاااااة 
 معنوحة  ي عطاع اتسمنت عنو  ي عطاع اضيذحة 

وماان الدراسااات التااي ربطاات بااحن ادارة اترباااح 
 Chih et) المتعساقة والمسا ولحة ات تماعحاة دراساة

al.,2008)  ممارسااات  ادارة اترباااح  ححااث و ااد .ن
ماااان  اح عااان المسااا ولحة ات تماعحاااةمرتبطاااة باإل صااا

الاااا ل االتبااااار الع عااااة بااااحن  م مااااة .نااااواع ماااان ادارة 
اترباح وىي تميحد الدالل واضرباح المتعساقة وت ناب 

 earnings smoothing, earnings)الالساا ر  
aggressiveness, and earnings losses)   
وباحن الصااا ص الشااركة والمساا ولحة ات تماعحااة لعاادد 

-0112دولاااااااااة لمقتااااااااارة )  22 اااااااااي  ةشااااااااارك 0222
وعد توصمت الى و ود ارتباط  معناود باحن (  2002

الالصا ص المالحة   والمتيحرات المؤسسحة واإل صاح 
عاااااان المساااااا ولحة ات تماعحااااااة وبااااااحن تصاااااانحقات ادارة 

  كمااااا عارناااات الدراسااااة بااااحن تميحااااد  الساااااب ةاترباااااح 
 الدالل واضرباح المتعسقة ومؤشر الر   المالي وال حمة
السوعحة والد ترحة ل صول   وو دت بشكل عاام  .ناو 
كمما زادت المس ولحة ات تماعحة كمما تمحال الشاركات 

 الى ا راا المزحد من ادارة اضرباح المتعسقة 
ومما سبق يمكن صياغة الفرض التالي في صورته 

 البديمة :
تميل الشركات التي تدخل ضمن المؤشر االجتماعي 

ات المحاسااااابية المتحفظاااااة إلاااااى اساااااتخدام التقااااادير 
 بالمقارنة بالتقديرات المحاسبية المتعسفة 
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 خصائص الشركة -6
تناولااات العدحاااد مااان الدراساااات .مااار الصاااا ص 
الشااااركات عمااااى ممارسااااات ادارة الااااربم  اذ توصاااامت 

( الى و ود .مر لكل من ح ام 2002دراسة )يرحب  
الشاااركة وربححتياااا وح ااام منشااا ة المرا عاااة عماااى ادارة 
الااربم  ااي الشااركات المساااىمة السااعودحة  بمعنااى .نااو 

ماة كمما كبر ح م الشركة وزادت ربححتيا و.سندت مي
المرا عاة إلحاادم منشاا ت المرا عااة الكباارم كممااا .دم 
ذلااك الااى تالقااحض ممارسااات ادارة الااربم  كمااا .مبتاات 
النتااااا   عاااادم و ااااود .ماااار لمدحونحااااة الشااااركة والسااااحولة 

كمااااا تناولاااات دراسااااة المالحااااة ليااااا عمااااى ادارة الااااربم  
Bassiouny et al., 2016))  ت حااااحم ماااادم تاااا محر

ة اضربااح لعحناة الصا ص الشركة عمى ممارسات ادار 
ماان الشااركات المدر ااة  ااي البورصااة المصاارحة  وماان 

-2002الاا ل تحمحاال البحانااات المالحااة  ااي القتاارة بااحن
  وعد .شارت النتا   الى  و ود ع عة ارتبااط 2000

اح ابحااة بااحن كاال ماان متيحاار الر اا  المااالي والمتيحاارات 
 ،عمار الشاركة ممال ح ام الشاركة اضالرم لالصاا ص

و اااااي نقاااااس  .ات ادارة اضربااااااحمااااا  ممارسااااا الشاااااركة
  (Uwuigbe et al.,2015)اتت ااه  ىاد ت  دراساة 

الى ت ححم الع عة بحن الصا ص الشركات وممارسات 
 20ادارة اضرباااح  اااي الشاااركات النح حرحااة لعحناااة مااان 

شااااركة مدر ااااة  ااااي البورصااااة ماااا  اسااااتالدام الت ااااارحر 
(  وعاااد كشاااقت نتاااا   2000-2002السااانوحة لمقتااارة )

ناااو  اااي حاااحن كاااان ح ااام الشاااركة لاااو تااا محر الدراساااة .
ات .نااو ماان ناححااة  ،عمااى ادارة اضرباااح اح ااابي كبحاار

الماااالي وادارة الاااربم لر ااا  .الااارم كانااات الع عاااة باااحن ا
والمصااات الدراساااة الاااى .ن الشاااركات ،  يحااار معنوحاااة

تممااك الكبحاارة تمحاال الااى .ن تكااون لاادحيا دوا اا  .عمااى و 
المزحااااد ماااان القاااارص لم حااااام  بالت عااااب  ااااي اترباااااح 

بات ااا ة الاااى المبالياااة  ااي  المكاساااب بسااابب تع حاااد 
 عممحاتيا 

 .Bhattacharya et alواسااااااتالدمت دراسااااااة     

ماااااااااان  20222البحانااااااااااات المالحااااااااااة لعاااااااااادد ( (2003
 0110-0102دولااااة لمقتااارة بااااحن  22الشاااركات مااان 

الشااقا حة  )عاادم   حاااس عاادة تصاانحقات إلدارة اترباااحل
 ،اضرباااح المتعسااقةو    untransp-arencyل رباااح 
وو اااادت الدراسااااة الالسااااا ر وتميحااااد اضرباااااح  وت نااااب

زحاااااادة  اااااي عااااادم شاااااقا حة اتربااااااح  اااااي الااااادول التاااااى 
حااانالقض  حياااا التاااداول  اااي اتوراق المالحاااة مااا  زحاااادة 

 تكمقة ح وق الممكحة  
لمالروج من اتزمات المالحة  -تمحل الشركاتكما 

الاااى اساااتالدام التيحااار  اااي السحاساااات  -تمااار بيااااالاااي 
والت اادحرات المحاساابحة لو اا  مزحااد ماان التركحااز عمااى 
ادارة التاااد  ات الن دحاااة عااان طرحاااق القاااض توزحعااااات 

عاااادة  والع عاااات التعاعدحاااة عممحاتياااا ىحكماااة اضرباااح وا 
(Healy &Wahlen,1999)   كما .ن ن ص السحولة

والحا ااة لمزحاااد ماان ال اااروض  عااد حاااد   الشااركة الاااى 
المزحااااااااد ماااااااان ممارسااااااااات ادارة اترباااااااااح المتعسااااااااقة 

DenFond & Jiambalvo, 1994)   ) 
وتسعى معظم الشاركات لتطبحاق اساالحب ادارة    

اترباح لمحقااظ عماى مباات النساب المالحاة وات اىاتياا 
 Barth et)حاة ومكتساباتيا  اي ساوق اتوراق المال

al,1999) الشركات ذات المدحونحة اتكبار تكاون   
.عااااال ماااااح ل إلدارة اتربااااااح المتعساااااقة   اااااي حاااااحن .ن 
الشااركات ذات معاادل النمااو اتعمااى تكااون .كماار مااح ل 

  (Chih, et al. 2008)إل رااات اضرباح المتعسقة
ومما سبق يمكن صياغة الفرض التالي في صورته 

 البديمة :
توجاااد عالقاااة باااين خصاااائص الشاااركة ) الربحياااة  
السااايولة   الرفاااع الماااالي والحجااام  ( والتغيااار فاااي 



 ....العوامل التي تحد من ممارسات إدارة الربح المتعسفة للتقديرات المحاسبية                     د / ليلى محروس العقيلي

22 
 

التقديرات المحاسبية المتحفظة بالمقارنة بالتقاديرات 
 المحاسبية المتعسفة

 القسم الرابع: الدراسة التطبيقية
 مجتمع وعينة الدراسة -1

شااركة ماان الشااركات  22تاام اسااتالدام عحنااة ماان
الاى  2002 ي القتارة مان عاام  (0)المصرحةالمساىمة 

   تااااارات مالحاااااة 00وباااااذلك تيطاااااي الدراساااااة   2002
وحشااااترط  اااااي شاااااركات العحناااااة .ن حتاااااوا ر لياااااا عاااااوا م 

 لمااادة عشااار وت اااارحر مالحاااة  اااي الااا ل  تااارة الدراساااة
 وعد تم استبعاد الشركات سنوات متصمة عمى اضعل 

ذات الطبحعة الالاصة ممل البنوك وشركات التا محن   
كما تم استبعاد الحاتت التي ت ححدث  حيا تيحر  ي 

التيحااااااااااار  اااااااااااي الت ااااااااااادحرات المحاسااااااااااابحة .د حكاااااااااااون 
المالصصاااات .و التيحااار  اااي عحماااة اىااا ك اتصاااول 

الت ااادحرات المحاسااابحة  لمسااانة السااااب ة حسااااود صاااقرال )
الحالحااة( وبااذلك تساااود الت اادحرات  المحاساابحة  لمساانة 

مشااااىدة بعااد اساااتبعاد  200.صاابم عااادد المشاااىدات 
وال اادول رعاام مشاااىدة لعاادم تااوا ر الشااروط بيااا    20
( حو اااام توزحاااا  العحنااااة حسااااب ال طاعااااات وعاااادد 2)

المشااااااااىدات ال ابماااااااة لمتحمحااااااال وكاااااااذلك المشااااااااىدات 
 المس مة لممتيحرات اتالرم 

   
 ( توزيع عينة الشركات عمى القطاعات المختمفة3رقم)جدول 

التشااااااااااااييد  الكيماويات االتصاالت 
 والعقارات

الخااادمات المالياااة 
 والصناعية

األغذياااااااااااااة 
 والصحة

 االجمالي

 22 4 6 5 5 3 عدد الشركات
 222 28 54 45 47 26 عدد المشاهدات

% 13% 23.5% 22.5% 27% 14% 122% 
 

حت اام ماان ال اادول السااابق .ن .كباار عاادد لمشااركات 
كاااان  اااي عطااااع الالااادمات المالحاااة والصاااناعحة ححاااث 

مشااااىدة بنساااابة  22شاااركات تصاااال الاااى  2حت ااامن 
 2%  حمحاااااااو عطااااااااع الكحماوحاااااااات ححاااااااث حشااااااامل 22

% 2 22مشاااااىدة بنساااابة  22شااااركات  تصاااال الااااى 
 2ححاث حت امن مانيم  وحمحو عطاع التشاححد والع اارات

مشاااااىدة مم عطاااااع اتيذحااااة والصااااحة  22شااااركات و
% 02مشاااىدة بنساابة  20شااركات و 2والااذد حشاامل 

.مااا عطاااع اتتصاااتت  حشاامل .صااير عاادد لمشااركات 
مشااااىدة بنسااابة  22شاااركات  بعااادد   2ححاااث حشااامل 

02 % 
 
 (1)ازقًاٌىقدا وٍعتخدٌاا وشسل تااعُّااوٍصَداٌُا وت صُهاعُا(1)

 

 

 جمع البياناتأسموب  -2
تم اتستعانة بال وا م والت اارحر المالحاة وت اارحر مراعباي 
الحساااااااابات وت اااااااارحر م اااااااالس اإلدارة مااااااان المواعااااااا  

  (2)اتلكترونحة لمشركات ومواع  .الرم متالصصة
 متغيرات الدراسة -3

أواًل: المتغياااااار التااااااابع  )التغياااااار فااااااي التقااااااديرات 
 المحاسبية(

بطااارح الت ااادحرات وعاااد تااام حسااااب ىاااذا المتيحااار      
 الت اااادحرات المحاساااابحةلمساااانة الحالحااااة مااان  المحاسااابحة

وتكاون المعال اة متحقظاة )التيحار  اي  ،لمسنة السااب ة

                                                             
اwww.egx.com.egااااااااااا وٍصسَاا وبىزصااٌىقاا-ا(1)

اwww.mubasher.infoااااااااااٌب شساٌعىىٌ تاٌىقاا-اااا

اwww.argaam.comاااااااااااااوىشسل تا زق ياٌىقاا-ااااا
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الت اااااااادحرات المحاساااااااابحة المتحقظااااااااة( عناااااااادما تكااااااااون 
الت دحرات من  لمسنة الحالحة .كبر الت دحرات المحاسبحة

لمسااانة السااااب ة  وتكاااون المعال اااة متعساااقة  المحاساابحة
)التيحااار  اااي الت ااادحرات المحاسااابحة المتعساااقة( عنااادما 

لمسااانة الحالحاااة .عااال مااان  الت ااادحرات المحاسااابحةتكاااون 
وعاااد تااام حسااااب  لمسنةالسااااب ة  الت ااادحرات المحاسااابحة

الت اااااادحرات المحاساااااابحة   ااااااي التيحاااااار ماااااان ذلااااااك لكاااااال
حة لممالصصاااااات  والتيحاااااار  ااااااي الت اااااادحرات المحاسااااااب

 إلى ك اضصول المابتة 
 (التغير في التقديرات المحاسبية لممخصصات 1
المعال اة التيحر  اي المالصصاات حتبا  اذا كان   -

 المتحقظة  انو ح الذ واحد 
ذا كان التيحر  اي المالصصاات حتبا  المعال اة  - وا 

 المتعسقة ت الذ صقر 
(التغياااار فااااي التقااااديرات المحاساااابية إلهااااالك 2

 األصول اليابتة
المعال اااااة حتبااااا  اتىااااا ك  التيحااااار  اااااياذا كاااااان   -

 المتحقظة ح الذ واحد صححم 
ذا كاااااان التيحااااار  اااااي اتىااااا ك حتبااااا  المعال اااااة  - وا 

 المتعسقة ح الذ رعم صقر 
 يانيا: المتغيرات المستقمة 

 لجان المراجعة  -1
 عند و ود ل ان مرا عة حعبر عنيا بواحد    -
 وعدم و ود ل ان مرا عة حعبر عنيا بصقر  -
 مكتب المراجعةحجم  -2
الشااركات التااي حااتم مرا عتيااا عاان طرحااق مكاتااب  -

حعبار عنياا  ( Big 4المرا عة الكبحرة )التابعة لماا 
 بواحد  

 حعبر عنيا بصقر   Big 4والتي ت تتب   -
 

 تقرير مراقب الحسابات -3
الشاااااركات التاااااي تتسااااامم ت رحااااار مرا عاااااة يحااااار  -

 حعبر عنيا بواحد   متحقظ
.ناواع االارم مان والشركات اتالرم التي تتسمم  -

 الت ارحر حعبر عنيا بصقر 
 نوعية المستيمر  -4
الشركات التي حاتم تسا حميا  اي بورصاات . نبحاة   -

 حعبر عنيا بواحد  
والشاااااركات التاااااي ت حاااااتم تسااااا حميا حعبااااار عنياااااا  -

 بصقر 
 المؤشر االجتماعي  -5
 الشركات داالل المؤشر حعبر عنيا بواحد    -    
 عنيا  بصقر حعبر  الشركات الارج المؤشر  -    
 خصائص الشركة  -6
 ) صا ي الربم عبل ال را ب /اضصول(الربححة  -
) اضصااااااااول المتداولااااااااة / اتلتزامااااااااات  السااااااااحولة -

 المتداولة(
 )ا مالي الدحون /ا مالي اضصول(الر   المالي  -
ح اااااام الشااااااركة )المويااااااارحتم الطبحعااااااي إل مااااااالي  -

 اضصول(
 التحميل االحصائي لمتغيرات الدراسة -4

مااادم تممحااال بحاناااات العحناااة )المتيحااار تااام االتباااار 
 التااااااااب  والمتيحااااااارات المسااااااات مة ( لمتوزحااااااا  الطبحعاااااااي

Normal–Distribution Test باساااااااتالدام االتباااااااار 
Kolmogorov -Smirnov  وو  ااااااال ليااااااذا اتالتبااااااار

تكاااون بحاناااات العحناااة لكااال متيحااارات الدراساااة ت تتبااا  
 02 0.عال مان  p-value التوزح  الطبحعي ححث .ن

 (:2و حم ذلك  ي ال دول  رعم )وحتم ت
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 (4جدول رقم )
 لمتوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة بيانات العينة اختبار مدي تمييل

Tests of Normality 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk  

Statistic df Sig. Statistic df Sig.  

  وتادَس تا وٍق ظبُااوىٍخصص ت 0.000 200 0.626 0.000 200 0.385

  وتادَس تا وٍق ظبُااوإلهالك 0.000 200 0.613 0.000 200 0.405

ا0.410  وج َا وٍس جعا 0.000 200 0.609 0.000 200

 حجًاٌمت ا وٍس جعا 0.000 200 0.575 0.000 200 0.443

  وقع   تتاسَساٌس ق ا 0.000 200 0.636 0.000 200 0.351

 ِىعُاا وٍعتثٍس 0.000 200 0.426 0.000 200 0.512

  وٍؤشسا اجتٍ عٍ 0.000 200 0.516 0.000 200 0.480

  وس قُا 0.000 200 0.725 0.000 200 0.174

  وعُىوا 0.000 200 0.790 0.000 200 0.166

  وسفاا وٍ وٍ 0.000 200 0.100 0.000 200 0.426

  وقجً 0.000 200 0.948 0.000 200 0.129

 
لاااااذلك ساااااوف نعتماااااد عماااااى اتالتباااااارات اتحصاااااا حة 

  كمااا سااحتم Nonparametric Testsال معممحااة 
تالتبار   Mann-Whitney Test استالدام االتبار 

مااااادم و اااااود  اااااروق معنوحاااااة باااااحن متوساااااط عحنتاااااحن 
 Kruskal Wallis Testواستالدام االتبار  ،مست متحن

  ANOVAلتحمحل التباحن 
 

التغياار فااي التقااديرات المحاساابية  وقطاعااات  -
 االعمال 

      حظيااااار الرسااااام البحااااااني التاااااالي الع عاااااة باااااحن التيحااااار
  ي الت دحرات المحاسبحة  وعطاعات اتعمال 

  

 (3شكل رقم )
 

التغير في التقديرات 
 المحاسبية  لالهالك

التغير في التقديرات 
المحاسبية  
 للمخصصات
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بالنسااااااااابة لمتيحااااااااار  اااااااااي الت ااااااااادحرات المحاسااااااااابحة 
لممالصصااااات كاناااات .عمااااى  ااااي عطاااااع اتتصاااااتت 

حمحااااااو عطاااااااع التشااااااححد والع ااااااارات  0 002بمتوسااااااط 
ماااااااام عطاااااااااع الالاااااااادمات المالحااااااااة  ،1 000بمتوسااااااااط 

وحمحااااااااااااو عطاااااااااااااع  ،22 10والصااااااااااااناعحة بمتوسااااااااااااط 
 2 12ساااط و.عميماااا بمتو  2 12الكحماوحاااات بمتوساااط 

 اي عطاااع اليااذاا والصااحة  .مااا التيحاار  ااي الت اادحرات 
المحاسااابحة ل ىااا ك   اااد كانااات اتعماااى  اااي عطااااعي 

 2 001اتتصاااااااتت والتشااااااححد والع ااااااارات بمتوسااااااط 
حمحيماااا عطااااع الالااادمات المالحاااة والصاااناعحة بمتوساااط 

 0 00ماام عطاااع اتيذحااة والصااحة بمتوسااط  2 002
 حماوحات  ي عطاع الك 2 00و.عميا بمتوسط 

 

ماااادم معنوحااااة القااااروق بااااحن  وبالنساااابة تالتبااااار      
ال طاعاااااااااات والتيحااااااااار  اااااااااي الت ااااااااادحرات المحاسااااااااابحة 
لممالصصااااااات والتيحاااااار  ااااااي الت اااااادحرات المحاساااااابحة 
إلىااااااا ك اتصاااااااول المابتاااااااة تااااااام اساااااااتالدام االتباااااااار 

Kruskal Wallis Test و.ظيارت نتاا   اتالتباار  
الم موعاات اتحصا ي عدم و ود  روق معنوحة بحن 

الالاصة بال طاعات الالمسة الساب ة وك  مان التيحار 
 ااي المالصصااات والتيحاار  ااي اتىاا ك والتيحاار  اااي 
الت اااااادحرات المحاساااااابحة لممالصصااااااات والتيحاااااار  ااااااي 
الت ااادحرات المحاسااابحة إلىااا ك لمساااتوم معنوحاااة .كبااار 

 -( :2وذلك كما حو حو ال دول رعم )  02 0من 

 (5جدول رقم )
 التغير في التقديرات المحاسبية وقطاعات االعمال

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت  

 نهمخصصاث

انتغير في انتقذيراث 

 انمحاصبيت نإلهالك

Chi-Square 2.665 0.368 

D f 4 4 

Sig.  8.615 8.8.0 
 

التغياااار فااااي التقاااااديرات المحاساااابية  خاااااالل  -
 سنوات الدراسة 

 

 

   ( الع عااااة بااااحن التيحاااار 2حظيااار الرساااام البحاااااني رعاااام )
  ي الت دحرات المحاسبحة  وعطاعات اتعمال 

 (4شكل رقم )
 سنوات الدراسةالتغير في التقديرات المحاسبية  خالل 

 

التغير في 
التقديرات 

المحاسب
ية 

للمخص
 صات
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وحو اام الشااكل السااابق .ن التيحاار  ااي الت اادحرات 
المحاساااااابحة لممالصصااااااات كااااااان اتعمااااااى  ااااااي عااااااام 

بمتوساط  2002حمحو عاام  22 020بمتوسط  2002
 2 002بمتوسااط  2000ماام 2000ماام  حمحيااا 0 001

 2000عمااااااى التااااااوالي واعميااااااا  ااااااي عااااااام  2 002و 
.ما التيحر  ي الت دحرات المحاسبحة  ،02 02بمتوسط 

بمتوسااط  2000ل ىاا ك    ااد كااان اتعمااى  ااي عااام 
ماااام   22 002بمتوسااااط  2002حمحااااو عااااام  22 000
  1 002بمتوساااط  2000مااام عاااام  2001حمحاااو عاااام 

 2002عمى التوالي وكاان اتعال  اي عاام  2 002و 
  20 22بمتوسط 

.ما عن االتبار معنوحة القرق تام اساتالدام االتباار 
Kruskal Wallis Test  لمعر اااة و اااود االااات ف

معنااود بااحن متوسااطات الساانوات الاا ل  تاارة الدراسااة  
والتيحاااااار  ااااااي الت اااااادحرات المحاساااااابحة لممالصصااااااات 
والتيحاار  اااي الت ااادحرات المحاسااابحة ل ىااا ك مو اااحة 

 (:2بال دول رعم )

 (6جدول رقم)
 الفروق المعنوية لمتغير في التقديرات المحاسبية  خالل سنوات الدراسة

التغير في التقديرات المحاسبية  
 لممخصصات

التغير في التقديرات المحاسبية 
 لإلهالك

Chi-Square 12.312 12.929 
df 9 9 

Sig. 2.196 2.281 
حو م ال دول الساابق عادم و اود  اروق معنوحاة 
بحن متوسطات السنوات ال ل  ترة الدراسة  وك  من 
التيحر  ي الت دحرات المحاسبحة لممالصصاات والتيحار 

-p ااي الت اادحرات المحاساابحة ل ىاا ك  ححااث كاناات 
value  ولكاااان عنااااد ت سااااحم بحانااااات  02 0.كباااار ماااان

متيحاااار الساااانوات العشاااارة الااااى  تاااارتحن )عباااال اتزمااااة 
المالحااة وبعااد اتزمااة المالحااة (: القتاارة اتولااى  وت اام 

والقترة المانحة وت ام  2000الى  2002السنوات من 

  و.شاااارت النتااااا   2002الااااى  2001السااانوات مااان 
ححااث  الااى و ااود  ااروق معنوحااة ذات دتلااة احصااا حة

باااحن القتااارة اتولاااى  02 0.عااال مااان  p-valueكاناات 
تاااارة المانحاااااة )بعاااااد اتزماااااة )عباااال اتزماااااة المالحاااااة( والق

الت اااااادحرات ( لكاااااال ماااااان المتيحاااااارات التابعااااااة )المالحااااااة
  ول ىااا ك( المتحقظاااة والمتعساااقة مااان لممالصصاااات

 -( :2كما ىي مو حة  ي ال دول رعم )

 (7رقم )جدول 
 التغير في التقديرات المحاسبية قبل وبعد االزمة المالية

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت  

 نهمخصصاث

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت 

 نإلهالك

Mann-Whitney U 3558 3558 

Z 4.151 4.225 

Sig. (2-tailed) 8.888 8.888 
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         النتائج االحصائية الختبار
 فروض الدراسة

 الفرض األول
تمحااال الشاااركات التاااي لااادحيا ل اااان مرا عاااة الاااى 
اسااااتالدام الت اااادحرات المحاساااابحة المتحقظااااة بالم ارنااااة 

 بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة
 الياني  الفرض

تمحل الشركات التي حتم مرا عتيا بواسطة مكاتب 
اساااتالدام الت ااادحرات المحاسااابحة المرا عاااة الكبحااارة الاااى 

 المتحقظة بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة
 اليالث  الفرض

تمحاال الشااركات التااي تتساامم ت ااارحر مرا عااة يحاار 
متحقظة الى استالدام الت ادحرات المحاسابحة المتحقظاة 

 بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة 
 الرابع الفرض

تساا حميا  ااي بورصااات  تمحاال الشااركات التااي حااتم
. نبحااة الااى اسااتالدام الت اادحرات المحاساابحة المتحقظااة 

 بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة  
 الخامس الفرض

تمحاااااال الشااااااركات التااااااي تاااااادالل  اااااامن المؤشاااااار 
ات تمااااااااعي الاااااااى اساااااااتالدام الت ااااااادحرات المحاسااااااابحة 

 المتحقظة بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة 
 السادس الفرض

تو اااود ع عاااة باااحن الصاااا ص الشاااركة )الربححاااة 
والساااااااحولة  والر ااااااا  الماااااااالي والح ااااااام( والتيحااااااار  اااااااي 

الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة بالم ارناااة بالت ااادحرات 
 المحاسبحة المتعسقة

 النتائج االحصائية الختبار الفرض األول (1
ح اوم ىااذا القاارض عماى .ساااس .ن الشااركات التااي 
لاااادحيا ل ااااان مرا عااااة تمحاااال الااااى اسااااتالدام الت اااادحرات 
المحاساابحة المتحقظااة بالم ارنااة بالت اادحرات المحاساابحة 
المتعسااااااقة واعتمااااااادا  عمااااااى المشاااااااىدات التااااااي تاااااام 

ححاااث كاااان عااادد المشااااىدات ت محعياااا لياااذا اليااارض 
ة لو ااااااود ل ااااااان المرا عااااااة ماااااا  المعال ااااااة المتحقظاااااا

%  اااي م ابااال 22مشااااىدة بنسااابة  22لممالصصاااات 
%  لممعال اااااااااة المتعساااااااااقة 20مشااااااااااىدة بنسااااااااابة 00

 200 0وانحااااااااااااراف معحااااااااااااارد   22 0 وبمتوسااااااااااااط 
  20 0لممعال اااااااة المتحقظاااااااة  اااااااي م ابااااااال متوساااااااط 

لممعال اة المتعساقة  كماا    202 0وانحراف معحارد 
كااااان عاااادد المشاااااىدات لو ااااود ل ااااان المرا عااااة ماااا  

مشااىدة  20رات المحاسبحة ل ىا ك التيحر  ي الت دح
% لممعال ااااااااة المتحقظااااااااة  ااااااااي  م اباااااااال 22بنساااااااابة 

%  لممعال اااااااة المتعساااااااقة   00مشااااااااىدة بنسااااااابة 02
 200 0وانحاااااااااااااراف معحاااااااااااااارد   22 0وبمتوساااااااااااااط 

 20 0لممعال اااااااة المتحقظاااااااة  اااااااي م ابااااااال متوساااااااط 
لممعال ة المتعسقة ول اد تام  202 0وانحراف معحارد 

 ف متوسااااااطي االتبااااااار القاااااارض اتحصااااااا ي تالاااااات
الم مااوعتحن وتبااحن و ااود  اارق بمسااتوم معنوحااة .عاال 

ممااا حعنااي عبااول ىااذا القاارض  وذلااك كمااا  02 0ماان 
 -( :0مو م بال دول رعم )
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 (8جدول رقم )
 النتائج االحصائية الختبار الفرض األول

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت اا

 نهمخصصاث

 في انتقذيراث انمحاصبيت انتغير

 نإلهالك

انمؼاندت 

 انمتحفظت
 انمؼاندت انمتؼضفت انمؼاندت انمتحفظت انمؼاندت انمتؼضفت

ا%81ا85ا%54ا41ا%18ا81ا%54ا45اوجىةاوج َاٌس جعا

عدياجىةاوج َا

اٌس جعا
ا%11ا21ا%45ا22ا%47ا22ا%45ا21

ا%811ا42ا%811ا815ا%811ا15ا%811ا882اعدةا وٍش هد ت

ا1.81ا1.54ا1.18ا1.54ا وٍتىظظا

ا1.571ا1.418ا1.585ا1.418ا اِقس فا وٍعُ زٌ

Kendall's tau_b1.114ا(**)1.141ا(**) 

z5.255-ا ا5.154- 

Sig. ا1.111ا1.111ا

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 الفرض اليانيالختبار ( النتائج االحصائية 2
و ااود ع عااة بااحن ح ااوم ىااذا القاارض عمااى .ساااس 

ح ااااااام مكتاااااااب المرا عاااااااة والتيحااااااار  اااااااي الت ااااااادحرات 
المحاساااااااابحة المتحقظاااااااااة والمتعسااااااااقة لممالصصاااااااااات 
واإلىاا ك  وحعباار عاان ح اام مكتااب المرا عااة بمااادم 

 وو اد .ن Big 4  تابعحتو لممكاتب العالمحاة لممرا عاة
شاااااىدات الالاصااااة بو ااااود مكاتااااب مرا عااااة عاااادد الم
ما  المعال اة المتحقظاة لممالصصاات  Big 4تابعة لاا

مشاااااىدة  20%  ااااي م اباااال 20مشاااااىدة بنساااابة  02
%  لممعال اااااة المتعساااااقة لممالصصاااااات   21بنسااااابة 

لممعال ة  222 0وانحراف معحارد  20 0 وبمتوسط 
  21 0المتحقظاااة لممالصصاااات  اااي  م ابااال متوساااط 

لممعال اااااااااة المتعساااااااااقة  222 0وانحاااااااااراف معحاااااااااارد 
وكاااان عااادد المشااااىدات مااا  التيحااار  0لممالصصاااات 

 21 اااااي الت ااااادحرات المحاسااااابحة المتحقظاااااة ل ىااااا ك 

مشاااىدة بنساابة  20%  ااي م اباال 22مشاااىدة بنساابة 
%  لمتيحاااار  ااااي الت اااادحرات المحاساااابحة المتعسااااقة 00

وانحاااااااااراف معحاااااااااارد  22 0ل ىااااااااا ك   وبمتوساااااااااط 
ىاااااا ك  ااااااي م اباااااال لممعال ااااااة المتحقظااااااة ل 202 0
لممعال اااااة 200 0وانحاااااراف معحاااااارد 00 0متوساااااط 

المتعساااااااقة ل ىااااااا ك   ول اااااااد تااااااام االتباااااااار القااااااارض 
اتحصاااا ي تالااات ف متوساااطي الم ماااوعتحن وتباااحن 

بالنسابة  02 0و اود  اروق بمساتوم معنوحاة .عال مان 
لمتيحر  اي الت ادحرات المحاسابحة ل ىا ك بحنماا اكادت 

ذو دتلة احصا حة  النتا   عدم و ود االت ف معنود
بالنسبة لمتيحر  ي المالصصات مما حعني عدم عباول 
ىااااذا القاااارض اتحصااااا ي لمتيحاااار  ااااي المالصصااااات 
ولكااان عبولاااو بالنسااابة لمت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة 

( النتاا   1والمتعسقة ل ى ك وحو ام ال ادول رعام )
 اتحصا حة تالتبار ىذا القرض 
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 (9جدول رقم )
 الفرض اليانيالختبار النتائج االحصائية 

ا
 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت نهمخصصاث

 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت

 نإلهالك

 انمؼاندت انمتؼضفت انمؼاندت انمتحفظت انمؼاندت انمتؼضفت انمؼاندت انمتحفظت

ا%11ا28ا%25ا47ا%27ا41ا%48ا11ا   Big  4ت  ااوـ

ا%11ا84ا%52ا54ا%58ا12ا%17ا55ا Big  4غُسات  ااوـ

ا%811ا42ا%811ا815ا%811ا15ا%811ا882اعدةا وٍش هد ت

ا1.11ا1.25ا1.27ا1.48ا وٍتىظظا

ا1.518ا1.515ا1.524ا1.544ا اِقس فا وٍعُ زٌ

Kendall's tau_b 1.1811.844-ا (*) 

z -1.157 ا1.545- 

Asymp. Sig.  1.115ا1.185ا

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

 ( النتائج االحصائية الختبار الفرض اليالث3
الشااااركات ح ااااوم ىااااذا القاااارض عمااااى .ساااااس .ن 

التااي تتساامم ت ااارحر مرا عااة يحاار متحقظااة تمحاال الااى 
 اسااااتالدام الت اااادحرات المحاساااابحة المتحقظااااة بالم ارنااااة

وعاااد و اااد .ن عااادد  بالت ااادحرات المحاسااابحة المتعساااقة 
المشاااىدات لمت رحاار يحاار المااتحقظ لمراعااب الحسااابات 

مشااااىدة  22مااا  المعال اااة المتحقظاااة لممالصصاااات 
%  22مشااااىدة بنسااابة  22%  اااي م ابااال 22بنسااابة 

وانحااااااااراف  22 0لممعال ااااااااة المتعسااااااااقة  وبمتوسااااااااط 
 بحنما و د .ن عدد المشاىدات  211 0معحارد 

 

مت رحاااااار يحاااااار المااااااتحقظ ماااااا  المعال ااااااة المتحقظااااااة ل
 20%  اااي م ابااال 22مشااااىدة بنسااابة  21ل ىااا ك 

% لمتيحاااار لممعال ااااة المتعساااااقة  00مشاااااىدة بنساااابة 
وعنااااااد 212 0وانحااااااراف معحااااااارد  20 0وبمتوسااااااط 

االتبااااااار القاااااارض اتحصااااااا ي تالاااااات ف متوسااااااطي 
الم ماااااوعتحن تباااااحن و اااااود  اااااروق معنوحاااااة بمساااااتوم 

ممااا حعنااي عبااول ىااذا القاارض 02 0معنوحااة .عاال ماان 
( النتاااااااا   00اتحصااااااا ي وحو ااااااام ال اااااادول رعااااااام )

 اتحصا حة ليذا القرض 

 (18خذول رقم )

ااننتائح االحصائيت الختبار انفرض انثانج

ا
 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت نهمخصصاث

 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت

 نإلهالك

 انمؼاندت

 انمتحفظت
 انمؼاندت انمتؼضفت انمؼاندت انمتحفظت انمؼاندت انمتؼضفت

ا%48ا45ا%58ا48ا%25ا45ا%54ا41اتاسَساغُساٌتق ظ

ا%17ا11ا%47ا45ا%54ا58ا%44ا25اتاسَساٌتق ظ

81ا%811ا15ا%811ا882اعدةا وٍش هد ت

ا5

ا%811ا42ا811%

ا1.48ا1.58ا1.25ا1.54ا وٍتىظظ

ا1.544ا1.575ا1.514ا1.577ا اِقس فا وٍعُ زٌ

Kendall's tau_bا1.178ا-1.818ا (**) 

z -1.45 ا5.815- 

. Sig. 1.188ا1.111ا

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).ا
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 ( النتائج االحصائية الختبار الفرض الرابع4
الشااركات التااي ح اوم ىااذا القاارض عماى .ساااس .ن 

حتم تس حميا  ي بورصات . نبحة  تمحل الاى اساتالدام 
الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة بالم ارناااة بالت ااادحرات 

وعااد و ااد .ن عاادد المشاااىدات  المحاساابحة المتعسااقة  
لمشركات المس مة  ي بورصاات ا نبحاة ما  المعال اة 

% 02بنساااابة مشاااااىدة  00المتحقظاااة لممالصصااااات 
% لممعال ااااااااة 02مشااااااااىدة بنساااااااابة 00 اااااااي م اباااااااال 

وانحااااااااراف معحااااااااارد   02 0المتعسااااااااقة  وبمتوسااااااااط 
لممعال ااااااة المتحقظااااااة  ااااااي م اباااااال متوسااااااط  222 0
لممعال اااااااااااة    221 0وانحاااااااااااراف معحاااااااااااارد   02 0

وعااااادد المشااااااىدات مااااا   0المتعساااااقة لممالصصاااااات 
التيحاار  اااي الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة ل ىااا ك 

مشااااااىدات 1%  اااااي م اباااال 02ة بنساااابة مشاااااىد 20
%لممعال ااة المتعسااقة ل ىاا ك   وبمتوسااط 02بنساابة 
لممعال اااااااااااااة  221 0وانحاااااااااااااراف معحاااااااااااااارد   02 0

وانحاااااااراف   02 0المتحقظاااااااة  اااااااي م ابااااااال متوساااااااط 
لممعال ة المتعسقة ل ىا ك  ول اد    222 0معحارد 

تااام االتباااار القااارض اتحصاااا ي تالااات ف متوساااطي 
و ود  ارق معناود مماا حعناي  الم موعتحن وتبحن عدم
( 00وحو ام ال ادول رعام ) .عدم عبول ىاذا القارض 

 النتا   اتحصا حة ليذا القرض 
 (11خذول رقم )

 اننتائح االحصائيت الختبار انفرض انرابغ

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت  

 نهمخصصاث

 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت

 نإلهالك

 انمؼاندت

 انمتحفظت

 انمؼاندت

 انمتؼضفت

 انمؼاندت

 انمتحفظت

انمؼاندت 

 انمتؼضفت

ا%81ا7ا%82ا11ا%85ا88ا%82ا81اٌعجىاا

ا%11ا24ا%15ا815ا%14ا45ا%15ا71اغُساٌعجىاا

ا%811ا42ا%811ا815ا%811ا15ا%811ا882اعدةا وٍش هد ت

ا1.81ا1.82ا1.85ا1.82ا وٍتىظظا

ا1.514ا1.527ا1.557ا1.525ا اِقس فا وٍعُ زٌ

Kendall's tau_bا1.147-ا1.155ا

z1.547-ا ا1.155- 

. Sig.ا1.515ا1.251ا
 

 ( النتائج االحصائية الختبار الفرض الخامس5
الشاركات التاي ح وم ىذا القرض عمى .سااس .ن  

تدالل  من المؤشر ات تماعي لمشركات  تمحل الى 
اسااااتالدام الت اااادحرات المحاساااابحة المتحقظااااة بالم ارنااااة 

  وعااد و اااد .ن عااادد بالت اادحرات المحاسااابحة المتعساااقة 
المشااااااااااىدات لمشاااااااااركات المسااااااااا مة  اااااااااي المؤشااااااااار 
ات تمااااعي  مااا  المعال اااة المتحقظاااة لممالصصاااات 

وانحاااااااراف معحاااااااارد   22 0مشااااااااىدة بمتوساااااااط  20
  00 0مشاااااااااىدة بمتوسااااااااط  2 ااااااااي م اباااااااال  220 0

 0لممعال ااااة المتعسااااقة    202 0وانحااااراف معحااااارد 
ة عاااااادد المشاااااااىدات ماااااا   المعال ااااااوبحنمااااااا و ااااااد .ن 

  20 0مشاااااىدة وبمتوسااااط   22المتحقظااااة ل ىاااا ك 
وانحاراف   02 0ومتوساط  222 0وانحراف معحارد 

وعااد   لممعال اة المتعسااقة ل ىا ك   220 0معحاارد 
تااام االتباااار القااارض اتحصاااا ي تالااات ف متوساااطي 
الم موعتحن وتبحن و ود  رق معنود بمستوم معنوحة 

 اام ماان ممااا حعنااي عبااول ىااذا القاارض وحو 02 0.عاال 
 رضااااااايذا القاااا  اتحصا حة لاااا( النتا 02ال دول رعم )
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 (12خذول رقم )

 اننتائح االحصائيت الختبار انفرض انخامش
انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت  

 نهمخصصاث

 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت

 نإلهالك

 انمؼاندت

 انمتحفظت

 انمؼاندت

 انمتؼضفت

 انمؼاندت

 انمتحفظت

 انمؼاندت

 انمتؼضفت

ا%85ا81ا%11ا54ا%1ا4ا%55ا51 داخم انمؤشر 

ا%14ا22ا%41ا17ا%71ا44ا%24ا41 خارج انمؤشر

ا%811ا42ا%811ا815ا%811ا15ا%811ا882 ػذد انمشاهذاث

ا1.85ا1.11ا1.11ا1.55 انمتوصط 

ا1.551ا1.541ا1.141ا1.548 انمؼياري االنحراف

Kendall's 

tau_b 
ا1.844ا(**)1.117 (*) 

z -5.145 ا1.548- 

Sig. 1.111ا1.185ا

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 الفرض السادس( النتائج االحصائية الختبار 6

و اااود ع عاااة ح ااوم ىاااذا القااارض عمااى .سااااس .ن 
باااحن الصاااا ص الشاااركة ) الربححاااة والساااحولة  والر ااا  

الت اااادحرات المحاساااابحة المااااالي والح اااام( والتيحاااار  ااااي 

  المتحقظااة بالم ارنااة بالت اادحرات المحاساابحة المتعسااقة
( حو اام النتااا   اتحصااا حة ليااذا 02وال اادول رعاام )

 القرض:   
 

 (13خذول رقم )

 اننتائح االحصائيت الختبار انفرض انضادس

 

 

انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت  

 نهمخصصاث

 انتغير في انتقذيراث انمحاصبيت

 نإلهالك

 انمؼاندت

 انمتحفظت

انمؼاندت 

 انمتؼضفت

 انمؼاندت

 انمتحفظت

انمؼاندت 

 انمتؼضفت

 انربحيت

ا1.8111ا1.8117ا1.8121ا1.1714 انمتوصط

ا1.8551ا1.8574ا1.8575ا1.8541 االنحراف انمؼياري

Sig. 1.181ا1.552ا

 انضيونت

ا8.4551ا8.1171ا8.8421ا1.1114 انمتوصط

ا8.1141ا8.2541ا8.5145ا8.4415 االنحراف انمؼياري

Sig. 1.111ا1.151ا

انرفغ 

 انماني

ا1.2558ا8.1445ا8.4244ا1.5555 انمتوصط

ا1.2528ا2.1411ا4.1151ا1.1155 االنحراف انمؼياري

Sig. 1.111ا1.114ا

 انحدم

ا4.7452ا2.1518ا4.1555ا2.8515 انمتوصط

ا1.4471ا1.2745ا1.4455ا1.2418 االنحراف انمؼياري

Sig. 1.115ا1.458ا
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ماااا   متيحاااار الربححااااة.ظياااارت النتااااا   اتحصااااا حة ل -
المعال ااااااة المتحقظااااااة لممالصصااااااات .ن المتوسااااااط 

 ااااااااي  0222 0واتنحااااااااراف المعحااااااااارد  0102 0
وانحاااااااااراف معحاااااااااارد   0022 0م ابااااااااال متوساااااااااط 

ومااا  التيحااار  اااي  0لممعال اااة المتعساااقة  0212 0
الت اااااادحرات المحاساااااابحة المتحقظااااااة ل ىاااااا ك كااااااان 

 0212 0واتنحراف المعحاارد  0021 0المتوسط 
ىاااا ك  ااااي م اباااال متوسااااط لممعال ااااة المتحقظااااة ل 

لممعال اااااة  0220 0وانحاااااراف معحاااااارد  0002 0
المتعسااااقة   ول ااااد تاااام االتبااااار القاااارض اتحصااااا ي 
تالاات ف متوسااطي الم مااوعتحن وتبااحن عاادم و ااود 
 ااااااارق معناااااااود باااااااحن متيحااااااار الربححاااااااة والت ااااااادحرات 
المحاساااااابحة المتحقظااااااة والمتعسااااااقة لممالصصااااااات 

 واإلى ك 
لمعال اااة المتحقظاااة وبالنسااابة لمتيحااار الساااحولة مااا  ا -

واتنحااراف  2002 2لممالصصااات كااان المتوسااط 
 0222 0 اااي م ابااال متوساااط  2202 0المعحاااارد 

لممعال اااااة المتعساااااقة  2222 0وانحاااااراف معحاااااارد 
وما  المعال اة المتحقظاة ل ىا ك  0لممالصصات 

واتنحاااااااراف المعحاااااااارد  0010 0كاااااااان المتوساااااااط 
  2220 0و ااااي الم اباااال كااااان المتوسااااط  2222 0

لممعال ة المتعساقة   0220 0حراف المعحارد واتن
ول اااااد تااااام االتباااااار القااااارض اتحصاااااا ي تالااااات ف 
متوساااطي الم ماااوعتحن وتباااحن و اااود  ااارق معناااود 

مماااااا حعناااااي .ن  02 0بمساااااتوم معنوحاااااة .عااااال مااااان 
متيحاااار السااااحولة لااااو ع عااااة بااااالتيحر  ااااي الت اااادحرات 
المحاساااااابحة المتحقظااااااة والمتعسااااااقة لممالصصااااااات 

 ول ى ك 
لمتيحااااار الر ااااا  الماااااالي مااااا  التيحااااار  اااااي وبالنسااااابة  -

المعال اااة المتحقظاااة لممالصصاااات كاااان المتوسااااط 
 ااااااااي  0222 0واتنحااااااااراف المعحااااااااارد  2222 0

وانحااااااااااراف معحااااااااااارد  2222 0م اباااااااااال متوسااااااااااط 
وبالنساااابة لمتيحاااار  ،لممعال ااااة المتعسااااقة  2022 2

الر   المالي ما  المعال اة المتحقظاة ل ىا ك كاان 
 0200 2المعحاارد واتنحراف  0222 0المتوسط 

وانحاااااراف معحاااااارد  2220 0 اااااي م ابااااال متوساااااط 
لممعال ااااة المتعسااااقة ل ىاااا ك  ول ااااد تاااام  2220 0

االتبااااار القاااارض اتحصااااا ي تالاااات ف متوسااااطي 
الم مااااوعتحن وتبااااحن و ااااود  اااارق معنااااود بمسااااتوم 

ممااا حعناي و اود ع عاة بااحن  02 0معنوحاة .عال مان
تحقظة متيحر الر   المالي والت دحرات المحاسبحة الم

والمتعسااااااقة لممالصصااااااات والت اااااادحرات المحاساااااابحة 
 المتحقظة والمتعسقة ل ى ك 

   النتااااا   اتحصااااا حة لمتيحاااار ح اااام الشااااركة  وتشااااحر -
.ن   الااااااى لممالصصااااااات المتحقظاااااة مااااا  المعال ااااااة

 2220 0واتنحااراف المعحااارد 0222 2 المتوسااط
وانحاااااراف معحاااااارد  0222 2 اااااي م ابااااال متوساااااط 

المتعسااقة   .مااا متيحاار الح اام لممعال ااة  2222 0
ماااا  المعال ااااة المتحقظااااة ل ىاااا ك كااااان المتوسااااط 

 ااااااااي  2122 0واتنحااااااااراف المعحااااااااارد  0200 2
وانحااااااااااراف معحااااااااااارد  1222 2م اباااااااااال متوسااااااااااط 

لممعال ة المتعسقة  وتم االتبار القارض   2210 0
اتحصاا ي تالاات ف متوساطي الم مااوعتحن وتبااحن 

شاااااركة و ااااود  ااااروق معنوحاااااة بااااحن متيحااااار ح اااام ال
والمعال اااااااة المتحقظاااااااة والمتعساااااااقة لممالصصاااااااات 

ممااااا حعنااااي .ن   02 0بمسااااتوم معنوحااااة .عاااال ماااان 
متيحر ح م الشركة لاو ع عاة بالمعال اة المتحقظاة 

بحنماااا تباااحن عااادم و اااود  ،والمتعساااقة لممالصصاااات
االت ف معناود ما  المعال اة المتحقظاة والمتعساقة 

 ل ى ك 
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القسااام الخاااامس :الخالصاااة والتوصااايات 
 والبحوث المستقبمية المقترحة

استيدف ىذا البحث دراسة العوامال التاي تحاد        
مااااااان ممارساااااااات ادارة الااااااااربم المتعساااااااقة لمت اااااااادحرات 
المحاسبحة بالتطبحق عمى شركات المساىمة المصرحة 
وعاااد تااام اساااتال ص نتاااا   الدراساااة النظرحاااة والدراساااة 

 -التطبح حة كما حمي:
 خالصة ونتائج البحث

إلطار النظرد تحدحد مقيوم التيحر  اي تناول ا 
الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة والمتعساااقة   وتحدحاااد 
.ىمحااة و.سااباب زحااادة اسااتالدام الت اادحرات المحاساابحة   

مؤشااااااارات تطبحاااااااق ممارساااااااات ادارة الاااااااربم وتحدحاااااااد 
تااااداعحات الت اااادحرات معر ااااة   و المتحقظااااة والمتعسااااقة 

 عمااااااااى عممحاااااااااة المتحقظااااااااة والمتعساااااااااقةالمحاساااااااابحة 
  وعاااد تااام االتباااار القاااروض اضساساااحة التاااي المرا عاااة

المتحقظااااااة الت اااااادحرات المحاساااااابحة تاااااارتبط بكاااااال ماااااان 
والالاصااة بعاادد ماان المتيحاارات وىااي ل ااان والمتعسااقة 
ت رحاااار مراعااااب   و ح اااام مكتااااب المرا عااااة  و المرا عااااة
المؤشاار ات تماااعي   و نوعحااة المسااتممر  و  الحسااابات

الر ا  المااالي والصاا ص الشااركة )الربححاة   السااحولة  
   ح م الشركة(

 نتائج الدراسة النظرية
تحساااااااان الت اااااااادحرات المحاساااااااابحة ماااااااان م امااااااااة  -

المعموماااااات المالحاااااة والنظااااارة المسااااات بمحة لااااا داا 
التشااااايحمي لمشااااااركة  ولكاااااان عاااااد حصااااااعب اعااااااداد 
الت اادحرات المحاساابحة ماا  اسااااة توظحقيااا لتح حااق 

ممارسااات ادارة اتربااح التااي ىادف اإلدارة لزحاادة 
تمحاال اترباااح المتعسااقة  التااي  تااؤدد الااى ظيااور

مااااان الالساااااا ر وتسااااارح   الاااااى تااااا الحر اتعتاااااراف
  كمااااا تااااؤدد اترباااااح  اتعتااااراف ماااان المكاسااااب

المتعسقة الى عدم الشقا حة بالنسابة  ل ربااح مان 
الاا ل ا اااعاف الع عاااة بااحن اضربااااح المحاسااابحة 
المبالغ  حيا عمى مدار السنوات مماا عاد حزحاد مان 

المعمومااااات يحاااار المتماممااااة والتااااى تااااؤمر مساااتوم 
عمااااى .سااااواق اضساااايم وتزحااااد ماااان مشاااااكل اتالاااااذ 

 ال رارات  
الااااتحقظ  النات ااااة ماااانتعتباااار اترباااااح المتحقظااااة  -

ادرا اال لمالساا ر اتعتصاادحة  ىي .سرعي المحاسب
وتالقاااض  ،و.بطااا  ادما اااال لممكاساااب اتعتصاااادحة 

اضرباااااااح المتحقظااااااة ماااااان مشااااااكمة عاااااادم تماماااااال 
المسااااااااتممرحن  ااااااااي  دساااااااااعححااااااااث ت المعمومااااااااات

الحصاااااول عماااااى .  ااااال المعموماااااات المحاسااااابحة 
ممااا ح ماال ماان الطاار  ،والتمححااز بااحن اتسااتممارات 

 الت دحر و ح مل من تكمقة ر.س المال 
تااااؤمر ممارسااااات ادارة الااااربم  عمااااى .داا مراعااااب  -

الحسااااااااابات وتعر ااااااااو الااااااااى الطاااااااار الت ا ااااااااي 
وباااضالص عناادما تتحااول ادارة الااربم  ااي احاادم 

اتيا التعسااقحة الااى يااش  ااي ال ااوا م المالحااة مسااتوح
 و حتطمااااب ىااااذا ماااان مراعااااب الحسااااابات تحدحااااد 
الن طااة التااي تتحااول عناادىا ادارة الااربم المتعسااقة 

 الى يش  ي ال وا م المالحة  
حو د العدحد من العوامال الاي تحاد مان ممارساات  -

ادارة اترباح المتعسقة لمت دحرات المحاسبحة والتي 
ح ااااام مكتاااااب   و المرا عاااااةتشاااااتمل عماااااى ل اااااان 

نوعحاااااة و  ،ت رحااااار مراعاااااب الحسااااااباتو  ،المرا عاااااة
المؤشااااااار ات تمااااااااعي والصاااااااا ص   و المساااااااتممر

ح م  ،الر   المالي ، السحولة  ،الشركة )الربححة 
 الشركة(

 تطبحاق المرا عاة الاى ل اان دور تقعحال عاد حاد   -
 بمراعبااااة كمااااا ت ااااوم ،متحقظااااة محاساااابحة .سااااالحب
 السحاساااااااات االتحاااااااار ماااااان لمت كاااااااد اإلدارة سااااااموك
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 منقعاة تعظاحم الاى تاؤدم التاى المحاسبحة والطرق
 اتنتيازحاة التصار ات من الحد و مهاضس حممة
 . اضرباح ادارة بممارسات حتعمق  حما ل دارة

)ت اااس بكونااو ماان  ح اام مكتااب المرا عااة حاارتبط -
المكاتاب الكبحاارة  ااي الااب د والتااي تمااارس عمميااا 
بالمشاركة م  احدم المكاتب العالمحة الالار حاة 

واحتماااااااااال اكتشااااااااااف الممارساااااااااات  المصااااااااانقة(
المحاسابحة التاي تطب ياا اتدارة لمتا محر عماى رعام 

بتطبحاق .ساالحب محاسابحة .كمار صا ي اترباح  
لمت اااااارحر  ودر اااااة الت كحاااااد المصااااااحبة  تحقظلاااااا 

وال ااوا م المالحااة تكااون  ااي مسااتوم م ااة .عمااى اذا 
 ااا ىاذا الت كحاد مان احادم المكاتاب المحاساابحة 
الكبرم ذات الالبرة المتمحزة وحر   ذلك الى  .ن 
ىاذه المكاتاب تحااول الحقااظ عماى سامعتيا .ماام 
ال ميااور وت محاال التكااالحف التااي تتحمميااا نتح ااة 

 لحدوث اضالطاا  
ت رحاااار مراعااااب الحسااااابات م تااااؤدد زحااااادة محتااااو  -

بالمعمومااات الالاصااة عاان الت اادحرات المحاساابحة 
الاى ت محال  اارص تطبحاق ادارة اضربااح المتعسااقة 
بصاااقة عاماااة والممارساااات المحاسااابحة الالاط اااة 

وبالتالي تؤمر مرا عة الت دحرات  بصقة الاصة  
اذ حمكان  المحاسبحة عمى  ودة الت اارحر المالحاة 

حسااااابات إلدراك و اااا  اطااااار عماااال لمراعااااب ال
دوا اا  ادارة اترباااح المتعسااقة والتااي تااؤدد الااى 
اصدار عوا م مالحة م ممة وبالتاالي العمال عماى 
التوسااا   اااي ا ااارااات برناااام  المرا عاااة لمبناااود 

 التي تكون م اتل إلدارة اترباح المتعسقة 
توا و اتدارة ب يوط .كبار مان ل اان المرا عاة  -

عندما تتكاون عاعادة لتعدحل الت دحرات المحاسبحة 
المستممرحن  ي الشاركة الاى حاد كبحار متطاورة   

حااااث اتدارة عمااااى وبالتااااالي تسااااتالدم كمراعااااب ل

   تعظحم عحمة اتسيم و تحسحن عممحات الشركة
ت محااال التكاااالحف المرتبطاااة باااال رارات المتعساااقة و 

لاا دارة  كمااا .ن التساا حل  ااي بورصااات . نبحااة 
ازد إلدارة حاااؤدد الاااى الحاااد مااان الساااموك اتنتيااا

اضرباااااح وحاااال مشااااكمة عاااادم تماماااال المعمومااااات 
والساااااابب .ن المسااااااتممرحن سااااااحطمبون معمومااااااات 

 محاسبحة .  ل  ي حالة انتشار الممكحة   
و.شااااارت النتااااا   النظرحااااة الااااى االاااات ف تاااا محر  -

المس ولحة ات تماعحة عماى اضداا الماالي وعحماة 
كمماا زادت المساا ولحة ات تماعحاة كممااا و المنشااة 

الااات الشاااركات الاااى الحاااد مااان ممارساااات ادارة م
اضرباااااااااح المتعسااااااااقة  وحو ااااااااد تاااااااا محر لاااااااابعض 
الالصا ص ممل الر   المالي والسحولة لمشركات 
وح اام الشاااركة تساااىم  اااي الحااد مااان ممارساااات 

  .ادارة اضرباح
 نتائج الدراسة التطبيقية

ح ااوم القاارض اتول عمااى .ساااس .ن الشااركات التااي  -
الااى اسااتالدام الت اادحرات  لاادحيا ل ااان مرا عااة تمحاال

المحاسبحة المتحقظة بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة 
المتعسااااقة  قااااي حالااااة و ااااود ل ااااان المرا عااااة كااااان 

لممعال اااااااااااااااااااة المتحقظاااااااااااااااااااة  220 0المتوساااااااااااااااااااط 
و اااود  ااارق معناااود  لممالصصاااات و اتىااا ك مااا 

مماااا حعناااي عباااول  02 0بمساااتوم معنوحاااة .عااال مااان 
 نظرحة  ىذا القرض وذلك حتقق م  الدراسة ال

و ااود ع عااة بااحن ح ااوم القاارض الماااني عمااى .ساااس  -
ح اااااام مكتااااااب المرا عااااااة والتيحاااااار  ااااااي الت اااااادحرات 
المحاساااابحة المتحقظااااة   وحعباااار عاااان ح اااام مكتااااب 

 Big  4)المرا عة بمدم تابعحتو لمكاتاب المرا عاة
  وتبااحن عاادم و ااود  اارق معنااود بمسااتوم معنوحااة (

لمتوساااااااط كااااااا  مااااااان المعال اااااااة  02 0.عااااااال مااااااان 
المتحقظاااااااااة والمعال اااااااااة المتعساااااااااقة لمتيحااااااااار  اااااااااي 
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المالصصاااات   .ماااا بالنسااابة لمتيحااار  اااي الت ااادحرات 
المحاسبحة ل ى ك  وعد اشارت النتا   اتحصا حة 
الى و ود  روق معنوحة ذو دتلة احصا حة بالنسبة 

 ااي الت اادحرات المحاساابحة ل ىاا ك ماا  محاال  لمتيحاار
.كمار لممعال ااة المتعسااقة ممااا حعنااي عاادم عبااول ىااذا 
القارض اتحصاا ي لمتيحار  اي المالصصاات ولكان 
عبولااااااو بالنساااااابة لمت اااااادحرات المحاساااااابحة المتحقظااااااة 

 والمتعسقة ل ى ك 
الشاركات التاي ح وم القرض المالاث عماى .سااس .ن  -

ظااااة تمحاااال الااااى تتساااامم ت ااااارحر مرا عااااة يحاااار متحق
اساااتالدام الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة بالم ارناااة 

وعااااااد تبااااااحن .ن  بالت اااااادحرات المحاساااااابحة المتعسااااااقة 
متوساااط المعال اااة المتعساااقة لكااال مااان التيحااار  اااي 

عمااااااى  20 0و 22 0المالصصااااااات .و اتىاااااا ك 
التاااوالي وىاااي .عماااى ماااان المعال اااة المتحقظاااة ماااا  
 و اااااود  ااااارق معناااااود بمساااااتوم معنوحاااااة .عااااال مااااان  

ممااااااا حعنااااااي .ن اساااااات م الشااااااركات ت ااااااارحر  02 0
مرا عاااة يحااار متحقظاااة تمحااال تساااتالدام المعال ااااة 

 المتعسقة  
الشااركات التااي ح ااوم القاارض الراباا  عمااى .ساااس .ن  -

حاااااتم تسااااا حميا  اااااي بورصاااااات . نبحاااااة  تمحااااال الاااااى 
اساااتالدام الت ااادحرات المحاسااابحة المتحقظاااة بالم ارناااة 

تباااحن عااادم  وعاااد بالت ااادحرات المحاسااابحة المتعساااقة  
و ااود  ااروق معنوحااة عنااد مسااتوم معنوحااة .عاال ماان 

باااااااحن متوسااااااااطي الم مااااااااوعتحن  لممعال ااااااااة  02 0
المتحقظااااة والمتعسااااقة ممااااا حعنااااي عاااادم عبااااول ىااااذا 

 .القرض اتحصا ي 
الشااااركات ح اااوم القااارض الالاااامس عماااى .سااااس .ن  -

التااااي تسااااا ل  اااااي المؤشاااار ات تمااااااعي لمشاااااركات  
بحة المتحقظااة تمحاال الااى اسااتالدام الت اادحرات المحاساا

  ول ااد تاام بالم ارنااة بالت اادحرات المحاساابحة المتعسااقة 

االتبااااار القاااارض اتحصااااا ي تالاااات ف متوسااااطي 
الم مااااوعتحن وتبااااحن و ااااود  اااارق معنااااود بمسااااتوم 

مما حعني عبول ىاذا القارض  02 0معنوحة .عل من 
 وذلك حتقق م  الدراسة النظرحة 

و اود ع عاة ح وم القرض الساادس عماى .سااس .ن  -
الصااا ص الشااركة )الربححااة والسااحولة  والر اا   بااحن

الت ااادحرات المحاسااابحة الماااالي والح ااام( والتيحااار  اااي 
 المتحقظة بالم ارنة بالت دحرات المحاسبحة المتعسقة 
ول اااااد تااااام االتباااااار القااااارض اتحصاااااا ي تالااااات ف 
متوساااااطي الم ماااااوعتحن وتباااااحن عااااادم و اااااود  ااااارق 
معنااود باااحن متيحااار الربححااة والتيحااار  اااي الت ااادحرات 
المحاساااااابحة المتحقظااااااة والمتعسااااااقة لممالصصااااااات 
واإلى ك و.شااااارت النتااااا   اتحصااااا حة الااااى و ااااود 

لمتيحر  02 0 رق معنود بمستوم معنوحة .عل من 
السااحولة والر اا  المااالي ماا  عاادم و ااود  اارق معنااود 
لمتيحااااار ح ااااام الشاااااركة مااااا  المعال اااااة المتحقظاااااة 
والمتعساااقة ل ىااا ك  وكانااات الشاااركات .كمااار ماااح  

  ة المتحقظة عن المعال ة المتعسقةلممعال
 

 التوصيات والبحوث المقترحة
 ااااي  ااااوا مااااا المصاااات الحااااو الدراسااااة النظرحااااة ومااااا 
توصمت الحو الدراسة التطبح حة من نتا   حمكن اعتراح 

 :التوصحات والبحوث المست بمحة التالحة
 أواًل: التوصيات

.ىمحااااااااة اتلتاااااااازام بتطبحااااااااق معاااااااااححر المحاساااااااابة  -
ماااااااااا  اإل صاااااااااااح  ااااااااااي  المصاااااااااارحةوالمرا عااااااااااة 

اتح احات المتممة لم وا م المالحة عن الت ادحرات 
المحاساااااااابحة والااااااااذد حااااااااو ر معمومااااااااات .  اااااااال 

ال اااااارارات لمسااااااتالدمي الت ااااااارحر المالحااااااة واتالاااااااذ 
  اتعتصادحة 

.ىمحااة تقعحاال دور ال ياااات الرعابحااة واإلشااارا حة ،  -
والتطبحق القعال لركا ز وآلحاات الحوكماة التاي عاد 
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تحاااد مااان ممارساااات ادارة اتربااااح المتعساااقة مااا  
اإل ااااااارااات القعالاااااااة لمرا عاااااااة ال حااااااااس .ىمحاااااااة 

 واإل صاح المحاسبي لمت دحرات المحاسبحة  
.ىمحااة اضالااذ  ااي اتعتبااار مااا ح ااب .ن ح ااوم بااو  -

البااااراا الت حااااحم و.ىمحااااة ومو ااااوعحة ات ترا ااااات 
 المستالدمة  ي الت دحرات المحاسبحة  

 نااااة المرا عااااة بالشااااركة .ىمحااااة تمتاااا  .ع اااااا ل -
بعنصار الالبارة ما  ت اادحم الادعم الادا م تساات  لحة 

 المرا   الالار ي لمشركة 
 يانيًا : البحوث المستقبمية المقترحة

مااازال مو اااوع ادارة اضربااااح حشاامل العدحاااد مااان      
الن اط البحمحة التي حمكن .ن تكون م ااتل الصابال 

 ل بحاث المست بمحة ومن .ىميا :
ام النمااااااذج الكمحاااااة الم  ماااااة  اااااي اعاااااداد اساااااتالد  -

الت اااااادحرات المحاساااااابحة باإل ااااااا ة الااااااي اتسااااااتعانة 
 بالبرام  ال اىزة  ي ىذا الم ال 

دراسة امار ممارساات ادارة اتربااح المتعساقة عماى   -
 ودة الت اارحر المالحاة والصاا ص  اودة المعموماات 
المحاساااااااابحة وع عتيااااااااا بااااااااالتيححر  ااااااااي الت اااااااادحرات 

  لقترات الحالحة والمست بمحةالمحاسبحة  ي ا
لمت ادحرات المحاسابحة لام حاتم  م ااتت بحمحاة .الارد  -

تناولياااااا  ااااااي ىااااااذا البحاااااث مماااااال ت ااااااادم المالاااااازون 
واتلتزاماااات بمو اااب  ااامانات مااا  التطبحاااق عماااى 

 البنوك وشركات الت محن 
كحقحة تقعحل الحات الحوكماة مزحد من البحوث عن   -

مرا عاااة   اتالااارم   وتطبحاااق معااااححر المحاسااابة وال
دارة  ودراساااااة دور و عالحاااااة المرا عاااااة الداالمحاااااة   وا 
المالااااااطر و.مرىاااااا  اااااي الحاااااد مااااان ممارساااااات ادارة 

 .اضرباح المتعسقة
 
 

 مراجع البحث
 المراجع العربية

دراسة ( 2002ابراىحم ، محمد عبد القتاح محمد )  -
اختبارية لموقاف مراقاب الحساابات مان ممارساات 

،  دحادة لمدراساات الت ارحاةمة آ ااق م إدارة الربح، 
)حولحواا  2و2 امعة المنو حة، العدد  -كمحة الت ارة 

 002-020.كتوبر( ص ص  
إدارة الاااااااربح ( 0111) لالحااااااار، مااااااادمر طاااااااو.باااااااو ا -

المحاساابي فااي الشااركات المصاارية دلياال ميااداني 
مااان التغيااارات فاااي أرصااادة المخصصاااات باااالقوائم 

 -م ماااة الت اااارة والتموحااال ) كمحاااة الت اااارة ،المالياااة
 20 -0ص ص .  2ع -  امعة طنطا (

المنظاااااااور (، "2000) .باااااااو الالحااااااار، مااااااادمر طاااااااو -
المعاصااااار لماااااتحفظ المحاسااااابي باااااالتطبيق عماااااى 

 هم المصارية،،الشركات المتداولاة فاي ساوق األسا
 –الم ماااة العممحاااة لمت اااارة والتموحااال، كمحاااة الت اااارة 

 22-0ص ص    امعة طنطا، العدد اضول 
مااااادل فعالياااااة ( 2002ىشاااااام  ااااااروق ) ،اتبحااااارد -

لجان المراجعة وكفاية مستول الاتحفظ المحاسابي 
دراسااة تطبيقيااة عمااى شااركات  فااي القااوائم الماليااة
كمحاة  -وحالم ماة الت اارة والتم،المساهمة المصارية

-22ص ص  ،2ع– امعاااااااة طنطاااااااا  -الت اااااااارة 
022 

ماادخل مقتاارح ( 0110)العظااحم .حمااد، طااارق عبااد -
لمراجعة التقديرات المحاسبية دراسة تطبيقية عمى 

الم ماااة  "شاااركة النصااار لاغذياااة المحفوظاااة ،قهاااا
ع ،02ما   ،مصار -المصارحة لمدراساات الت ارحاة 

 202 ،222ص ص . ،2
إطااااار  ،(2002مصااااطقى .حمااااد محمااااد ) ،حماااااد  -

محاسااااااابي مقتااااااارح لتقيااااااايم تاااااااأيير المسااااااائولية 
االجتماعية عماى األدال الماالي وانعكاسااتها عماى 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1+%D8%B7%D9%87
http://search.mandumah.com/Record/330809
http://search.mandumah.com/Record/330809
http://search.mandumah.com/Record/330809
http://search.mandumah.com/Record/330809
http://search.mandumah.com/Record/330809
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1+%D8%B7%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1+%D8%B7%D9%87
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
http://search.mandumah.com/Record/60325
http://search.mandumah.com/Record/60325
http://search.mandumah.com/Record/60325
http://search.mandumah.com/Record/60325
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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م مااااة القكاااار  ، قيمااااة المنشااااأة دراسااااة تطبيقيااااة
 - امعاااة عاااحن شااامس ،كمحاااة الت اااارة  ،حاسااابي الم

 200-222ص ص   العدد اضول 
 أدال تطوير" (2002ابراىحم ) .حمد محمد ،المحل  -

 فاي المراجعاة عممياة عماي وأيار  المراجعاة لجاان
 الدراساات ، م مة " المصرية الشركات المساهمة

 ، بنياا  امعاة - الت اارة كمحاة الت ارحاة، والبحاوث
 22-0  اضول  ص ص  العدد

اختباااار العالقاااة  (2002)محماااد الساااحد ، رم اااان -
بين مؤشر مسئولية الشاركات والتغيار فاي أساعار 

 امعااة  –كمحااة الت ااارة  -رسااالة ما سااتحر األسااهم 
  الزعازحق

العالقاة باين ( 2002)  رحاض، سامم محماد ر اا -
خصااائص المراجااع الخااارجي والتطويااع المصااطنع 

ية دراسة ميدانية عماي عيناة لممستحقات المحاسب
الم ماة العربحاة  من الشاركات المسااهمة البحرينياة

 مصر -حة لمتنمحة اتدارحة المنظمة العرب -ل دارة 
 022-022 ،2ع ،(22)م ، 
تحميال (  0112) الزن راناي، الشاحات محماد عطاوه -

لالتجاهااااااات الحدييااااااة فااااااي مراجعااااااة التقااااااديرات 
الم ماة  المحاسبية بالتطبيق عمى شاركات التاأمين

ص ص  -0ع،مصار -العممحة ل عتصااد والت اارة 
.21- 22 
إطاار مقتارح ( 2002) س مة، ص ح حسان عماي -

لتطاااوير منااااهج تحساااين مساااتول دقاااة التقاااديرات 
وانعكاسات ذلاك عماى مويوقياة القاوائم  المحاسبية

 -   القكاااار المحاساااابي دراسااااة ميدانيااااة  الماليااااة
 020-0ص ص  - 0عدد  ،02مصر م مد 

دراساة العالقاة باين ( 2000) شاىحن، محمد احماد -
حوكمااة الشااركات و درجااة الااتحفظ المحاساابي فااي 

سااوق  القااوائم الماليااة المنشااورة : بااالتطبيق عمااى

الم مااااااااة العممحااااااااة - األوراق الماليااااااااة المصاااااااارية
-222   ص ص   2ع  -ل عتصاااااااااد والت ااااااااارة 

220 
لعالقاااة باااين ا( 2000القتااااح )ىااا ل عبااد  ،عقحقااي -

هيكل الممكية وجودة األربااح دراساة اختبارياة فاي 
م ماااة الت اااارة والتموحااال ) كمحاااة   البيئاااة المصااارية

ص  -العاااادد الماااااني - امعااااة طنطااااا (  -الت ااااارة 
 222-022ص  

أياااااار  (2002) محمااااااد السااااااحد عباااااادالرحمن،عمااااااي  -
ات حصااص الممكيااة المؤسسااية عمااى أدال الشاارك

الم مااااة العممحااااة - المقياااادة بالبورصااااة المصاااارية
العااااااادد المااااااااني   ص ص  -ل عتصااااااااد والت اااااااارة 

 0022-0010 
أير جاودة المراجعاة   2000عحسى، سمحر كامال   -

مع دراساة  –الخارجية عمى عمميات إدارة األرباح 
العممحة،كمحااة ، م مااة كمحااة الت ااارة لمبحااوث تطبيقيااة
(، العااادد 22 امعاااة اإلساااكندرحة الم ماااد) -الت اااارة 

 22-0ص ص   -الماني )حولحو( 
أياااار خصااااائص ( 2002) عااااادل مماااادوح،يرحااااب  -

الشااركة وحجاام منشااأة المراجعااة عمااى إدارة الااربح 
فاااااى الشاااااركات المسااااااهمة الساااااعودية : دراساااااة 

م ماااة مركاااز صاااالم كامااال ل عتصاااااد  - تطبيقياااة
 22عاادد  -01م مااد  - امعااة اضزىاار -.إلساا مي

 202-222ص ص   ،
دور المراجاااع ( 2002) مباااارك، الر ااااعي اباااراىحم  -

فااااي الرقابااااة عمااااى ممارسااااات إدارة الااااربح دلياااال 
م مااااة الت ااااارة  ،اسااااتقرائي ماااان البيئااااة المصاااارية

العادد  – امعاة طنطاا (  -لت ارة والتموحل ) كمحة ا
 200-222ص ص  الماني   

تفعياااال  (2002) يرحااااب محمااااود، شاااااىندة عااااادل -
مااادخل المراجعاااة المبنياااة عماااى المخااااطر كااااأداة 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29%22&type=JournalTitle
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 (1هحق رقم )م
 

 تـــانشرك اعــــانقط

ا

ا

ا اتص ات

 

  وٍصسَااوإلتص ات

 ز َاا وا  ضا

  وٍصسَااوخدٌ تا وٍقٍىن

ا ومٍُ وَ ت

ا

 

 ظُدٌالسَسوىمٍُ وَ ت

 أ ىقُساوالظٍدال

  وٍ وُااو وصّ عُاا وٍصسَا

 ٌصساوصّ عاا ومٍُ وَ ت

ا وتشُُداو وعا ز ت

ا

ا

 

  وز ظمىياوالِش ءاو وصّ عا

 حدَداعص

 جّىبا وى ةٌاوالظٍّ 

 أظٍّ ا ىتالِداطسال

 وُعمىاٌصس

ا وخدٌ تا وٍ وُااوا وصّ عُا

ا

ا

 

 هُسٌطا وا  ضا

  َجبتس ِط

  وّع جىَا وشسقُىَ

 جٍا ٍاتى

ا وعىَدٌا وُمتسَك

  وعس ُااو ىو  ز

ا وصقااو اغرَا

 

  اظمّدزَااوالةوَا

  وٍصسَاا ودووُااوالةوَا)  ُمى(

ا وشسلاا وٍصسَااوالغرَاا)ا عمىاٌصس(

 شسلاا ودوت اوىعمس

 

ا


