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   البحث ممخص
  الحدددددد ث بمفهومهددددد  المخددددد طر إدارة تعدددددد 

ERMح ددددددث ، ك الشدددددر  إلدارة ب لنسددددددب  ه مددددد  جدددددز ا 
 لحوكمددددددددد  الداخم ددددددددد  اآلل ددددددددد ت أهددددددددد  أحدددددددددد تعتبدددددددددر

 الم ل ددددددددددد  األزمددددددددددد ت بعدددددددددددد وخ صددددددددددد  ، الشدددددددددددرك ت
 أثدددر إختبددد ر  الدراسددد  وتتنددد و  . األخ دددرة الع لم ددد 
 جدددددددددودة عمددددددددد  المتك ممددددددددد  المخددددددددد طر إدارة تطب ددددددددد 
 الشددددددددرك ت مدددددددد  شددددددددرك  63 مدددددددد  لع ندددددددد  األربدددددددد ح

 خدددددددد   المصددددددددر   ب لبورصدددددددد  المق دددددددددة المسدددددددد هم 
 إدارة تخدددددددددد  إذ.  0202إلددددددددد  0225 مددددددددد  الفتدددددددددرة

 مددددددددددددد  االسدددددددددددددترات ج   اإلدارة أهددددددددددددددا  المخددددددددددددد طر
  تن فسددددددددد   م دددددددددزة تحق ددددددددد  عمددددددددد  ترك زهددددددددد  خ لهددددددددد 
 لجندددد  توصدددد   وبددددر  . الطو دددد  األجدددد  فدددد  لمشددددرك 

COSO وSOX  إدارة تبندددددددددد  بضددددددددددرورة و  رهمدددددددددد 
 عنهددددددد  الن تجددددددد  والمنددددددد ف  تطب قهددددددد  فددددددد   لممخددددددد طر
 إلدددددد  الب حددددددث توصدددددد  وقددددددد.  كدددددد ف    ددددددر ال ددددددزا 
 المخدددد طر إدارة لتطب دددد  وسددددمب  معنددددو  أثددددر وجددددود
  عكسددددددد  كمؤشدددددددر اإلخت  ر ددددددد  االسدددددددتحق ق ت عمددددددد 
 .األرب ح لجودة
 

 
 
 
 
 

 

Abstract  
    The modern concept of risk ma-

nagement is an important part of the 

company's management, which is co-

nsidered one of the most important in-

ternal mechanisms of corporate gov-

ernance, especially after the recent 

global financial crisis. This study ex-

amines the impact of the application of 

enterprise risk management (ERM) on 

earnings quality for a sample of 63 f-

irms listed in the Egyptian Stock Ex-

change during the period from 2008 to 

2010. ERM serves the goals of the 

strategic management which focuses on 

achieving a competitive advantage for 

the company in the long term. Despite 

the recommendations of COSO , SOX, 

and others to adopt risk management , 

the benefits resulting from its appli-

cation are still not clear . The results 

indicate that ERM has significant ne-

gative influence on the discreationary 

accrules as a reverse indicator of ea-

rnings quality.                         

 Key words : Enterprise risk man-

agement; Earnings quality ; internal 

control . 

 

 

 

 
 اإلسكىذريت جامعت انتجارة بكهيت انمحاسبت في انفهسفت ايدكتور نذرجت رسانت مه مشتق بحج 1

   انعهميت مجهت كهيت انتجارة نهبحوث            
 2017 يىاير  –وانخمسون  انرابعانمجهذ  -االولانعذد                         كهيت انتجارة                                    

                            جامعت اإلسكىذريت                    
 

 

 الشعراوى حسام حسن محمود /أ 
  

 مدرس مساعد بقسم احملاسبة 
 املعهد العاىل للحاسب العاىل 

 كينج مريوط  
 

 أثر تطبيق إدارة المخاطر عمى جودة االرباح
 ) دراسة تطبيقية عمى الشركات المصرية (   
  

 



      أثر تطبيق إدارة المخاطر على جودة االرباح ) دراسة ...                    حسام حسن محمود الشعراوى/  أ

 

   

 

مقدمة -1
 المددددؤثرة معوامدددد ل الدراسدددد ت مدددد  العد ددددد تعددددرض    
 e.g.,Soderstrom and)  األربدد ح جددودة فدد 

Sun 2007;G-aio 2009 Brochet et 
al.2013) ،  وجهةةةةةةة مدددددد  بعضدددددده   مثدددددد ’ التدددددد و 

  مثددددد ’و األربددددد ح، لجدددددودة دداتمحددددد الباحةةةةةث نظةةةةةر
 مددددددد  عدددددددد ’ الدددددددذ  العددددددد   المنددددددد خ األخدددددددر بعضددددددده 
 الددددددددبعض  مثدددددددد  ب نمدددددددد  ، الم ل دددددددد  القددددددددوا   خ لدددددددد 
 ركدددددز وقدددددد.  مددددد ل ال التقر دددددر إعدددددداد دوافددددد  الث لدددددث
 تبندددد  أثددددر عمدددد  الصدددددد هددددذا فدددد  الدراسدددد ت معظدددد 

 عمدددددددد  IFRS المدددددددد ل  لمتقر ددددددددر الدول دددددددد  معدددددددد   رال
 ;e.g.,Jansson et al. 2013) األربدد ح جددودة

Houqe et al. 2012 ; Brochet et al. 
2013; Paananen 2008) . هدددددددددددددت أ ب نمددددددددددددد 

 المؤسسددددد   العوامددددد  أثددددر ب ختبددددد ر الدراسددددد ت بعددددض
 وخصددددد  ص ، س  سدددد  ونظدددد   ، قددددد نون  نظدددد   مدددد 

 األربددددد ح جدددددودة عمددددد  الدولددددد  وخصددددد  ص ، الشدددددرك 
(e.g.,Gaio 2009 ;Paiva & Lourenco 
2010 ; Soderstrom and Sun 2007) 

 تعدددددد   أثدددددر عمددددد  الدراسددددد ت بعدددددض ركدددددز كمددددد  . 
 جددددددددددددودة عمدددددددددددد  restatement الم ل دددددددددددد  القددددددددددددوا  
 ختبددروأ.  (e.g.,Xio & Min 2011) األربدد ح
 العدددد   ل كتتدددد ب األسدددده  طددددرح أثددددر األخددددر الددددبعض
 e.g.,Ball)األربددددددددددد ح جدددددددددددودة عمددددددددددد  مدددددددددددرة ألو 

&Shivakumar,2008) .  العد ددددددددددددد هدددددددددددت أ كمددددددددددد 
 جدددددودة عمدددد  الشددددرك ت حوكمدددد  ربدددد ث البدددد حث   مدددد 

-e.g.,Klai & Omri 2011; Ball)األربدد ح
esta & Meca 2007; Agrawal & Ch-

adha 2005; Mark & Rebecca 2010)    
 أثددددر اختبدددد ر عمدددد  الدراسدددد ت بعددددض ركددددز وقددددد    

 (المخدددددددددد طر إلدارة كآل دددددددددد )  المح سددددددددددب   الددددددددددتحفظ

 األربددددددددددددد ح وجدددددددددددددودة المعمومددددددددددددد ت جدددددددددددددودة عمددددددددددددد 
(e.g.,Givoly & Hayan 2000 ; Ko-

rdlouie et al. 2014) . الددبعض تندد و  كمدد 
 إلدارة كآل دددددد ) الداخم دددددد  الرق بدددددد  جددددددودة أثددددددر دراسدددددد 

 .Doyle et al األربدد ح جددودة عمدد (  المخدد طر
2007; Song & Kemp 2013))  . كددذل 

 جددددددددددودة ثددددددددددرأ ب ختبدددددددددد ر الدراسدددددددددد ت بعددددددددددض اهددددددددددت 
 e.g.Balsam) األربدددد ح جددددودة عمدددد  المراجعدددد 

et al. 2003; Hamilton et al. 2005)  
 ج نددددب مدددد  ˝كب ددددرا ˝ اهتم مدددد المخدددد طر إدارة مقدددد تَو

 التن فسدددددد   الب  دددددد  ظدددددد  فدددددد  الشددددددرك ت مدددددد  العد ددددددد
 فددددددد  كب دددددددر تحدددددددو  حددددددددث فقدددددددد. الح ل ددددددد  الع لم ددددددد 
 فدددد  المخدددد طر مدددد  التع مدددد  بهدددد   ددددت  التدددد  الطر قدددد 
 . الع لم دددد  الم ل دددد  ألزمدددد ل نت جدددد  األخ ددددرة السددددنوات

 معهدددد  التع مدددد  إلدددد  الشددددرك ت   مدددد العد ددددد اتجدددد  إذ
 إدارة إلددددددد  مخطدددددددط و  دددددددر ، فدددددددرد  منطمددددددد  مددددددد 

 ك فدددددد  عمدددددد   ركددددددز شدددددد م  منظددددددور مدددددد  المخدددددد طر
 منهجددددد  إطددددد ر إلددددد  اسدددددتن دا ، المحتممددددد  المخددددد طر
 رمخددددددددد ط إدارة عم ددددددددد  أطمددددددددد  مددددددددد  وهدددددددددو مدددددددددنظ ،
-Enterprise Risk Managem المشددددروع

ent . 
 ندددد تب تدددد ث ر  الدراسدددد ت مدددد  العد ددددد ندددد و ت وقددددد   
 ق مددددددددددددد  تحق ددددددددددددد  عمددددددددددددد  ERM المخددددددددددددد طر إدارة
 ;e.g.,Beasley et al. 2008)مسدد هم  لم

Hoyt & Liebenberg 2011; Hoyt & 
Liebenberg 2008) ، األدا  عمددددددددددددددددددددددددددددددددد  أو 

 ;e.g.Gordon et al.,2009 لمشددرك  المد ل 
Grace et al 2013;Pa-gach & Warr 

2010). 
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 التمو دددددد  مجدددددد   فدددددد  الدراسدددددد ت معظدددددد  ركددددددز وقددددددد
 وحوكمددددد  ، طر خدددددالم إدارة تبنددددد  أثدددددر نددددد و ت عمددددد 

 الشددددددددددرك ت فدددددددددد  المدددددددددد ل  األدا  عمدددددددددد  الشددددددددددرك ت
 والبندددددددددو  التددددددددد م   شدددددددددرك تب وخ صددددددددد  ، الم ل ددددددددد 

(e.g.,Beasley et al. 2008 ; Hoyt & 
Liebenberg  2008, 2011; Tahir et al. 

 الدراسدددددددددددددددد ت معظدددددددددددددددد  ركددددددددددددددددز ب نمدددددددددددددددد .  (2011
 عددددددد  اإلفصددددددد ح وطب عددددددد  شدددددددك  عمددددددد  المح سدددددددب  

 المدددددددددددددددددددددددددد ل  التقر ددددددددددددددددددددددددددر فدددددددددددددددددددددددددد  خدددددددددددددددددددددددددد طرالم
 ;e.g.,Korosec & Horvat  2005)لمشدرك 

Linsley et al 2006 ;Rajab & Han-
dley,2009 ).  فدددد  الدراسدددد ت معظدددد  تندددد و و 

 ب لمراجعددددد  المخددددد طر إدارة ع قددددد  المراجعددددد  مجددددد  
 e.g.,Castanheira et al. 2010). الداخم دد 

; Schneider et al. 2011) . اعتبددر وقددد 
 إلدارة آل ددددددد   عدددددددد’ المح سدددددددب  الدددددددتحفظ  أ الددددددبعض

 تددددهور مخددد طر مددد  لمحدددد بهددد  الق ددد    دددت  مخددد طرال
 تددددددهور وخطددددر ، اإلفدددد س وخطددددر األسدددده  أسددددع ر

-e.g., Moradza)التشددددددددد  م   النقد ددددددددد  التددددددددددفق ت
dehfard  et al. 2011; Biddle et al. 

2013) . 
 4002 عددددد   فددددد  COSO لجنددددد  قددددددمت وقدددددد    

 ERM المشدددددددروع مخددددددد طر ةإلدار  متكددددددد م  إطددددددد را
 ISO مع دددددددددد ر قددددددددددد  ، السدددددددددد    نفددددددددددس وفدددددددددد  ،

 مجموعددددددد  4002 عددددددد   فددددددد  الصددددددد در(  31000
طددددددد را   ، المخددددددد طر إلدارة المبددددددد دئ مددددددد   لعممهددددددد  وا 

 ندددددوع أ  عمددددد  لمتطب ددددد  تصدددددم  بطر قددددد  وتنف دددددذه 
 أو العدددددددد   القطدددددددد ع فدددددددد  سددددددددوا  المنظمدددددددد ت مدددددددد 

 كمدددد . العدددد   لمقطدددد ع تنتمدددد  أو ، الخدددد ص القطدددد ع
 الرق بدد  أ  McNally et al. (2014) أوضدد 

 ERM المخدددددد طر إدارة مددددد  جدددددز ا تعددددددۥ  الداخم ددددد 

 الحوكمددددد  نظددددد   مددددد  جدددددز ا   بددددددوره  تعددددددۥ والتددددد  ،
 . المنظم  ف  كك 
 المدددددؤثرة العوامددددد  الدراسددددد ت مددددد  العد دددددد وتنددددد و    

 التقدددددددد ر ر لجددددددددودة كمؤشددددددددر األربدددددددد ح جددددددددودة عمدددددددد 
 آل دددد ت عمدددد  الدراسدددد ت معظدددد  ركددددز ح ددددث ، الم ل دددد 

 ، األربددددددددد ح بجدددددددددودة وع قتهددددددددد  الشدددددددددرك ت وكمددددددددد ح
 داخم ددددددددد  كآل ددددددددد  المخددددددددد طر إدارة تنددددددددد  لددددددددد  ولكددددددددد 

 قبدددددددد  مدددددددد  الكدددددددد ف  االهتمدددددددد   الشددددددددرك ت لحوكمدددددددد 
 جدددددددددودة عمدددددددد  المددددددددؤثرة العوامدددددددد  ك حددددددددد البدددددددد حث  
 معظددددد  أهدددددت  إذ.  الم ل ددددد  التقددددد ر ر وجدددددودة األربددددد ح
 تددددؤثر التدددد  ب لعوامدددد  التمو دددد  مجدددد   فدددد  الدراسدددد ت

 ذلدددد  وأثددددر لممخدددد طر، إدارة تبندددد  ارقددددر  إتخدددد ذ عمدددد 
 وجدددددددود عندددددددد وخ صددددددد  الشدددددددرك  أدا  عمددددددد  التبنددددددد 
 الدراسدددد ت معظدددد  أهددددت  ب نمدددد .  فع لدددد  مخدددد طر إدارة
 لمرق بددددددد  المشدددددددتر  ب لددددددددور المح سدددددددب  مجددددددد   فددددددد 

دارة الداخم ددددددددددد   جدددددددددددودة عمددددددددددد  وأثدددددددددددر  المخددددددددددد طر وا 
 ب نمدددددد .  الم ل دددددد  التقدددددد ر ر لجددددددودة كمؤشددددددر األربدددددد ح
 المراجدددددددددددد  دور عمددددددددددد  الدراسددددددددددد ت بعدددددددددددض ركدددددددددددز

 المدددددددد ل  والمددددددددد ر ، المراجعدددددددد  ولجندددددددد  ، الخدددددددد رج 
 تحسدددددددد   عمدددددددد  ذلدددددددد  وأثددددددددر المخدددددددد طر، إدارة فدددددددد 
.  الم ل دددددد  التقدددددد ر ر لجددددددودة كمؤشددددددر األربدددددد ح جددددددودة
 الدددددددددددتحفظ الدراسددددددددددد ت مددددددددددد  العد دددددددددددد تنددددددددددد و  وقدددددددددددد

 إدارة آل ددددددد ت مددددددد  ب عتب رهمددددددد  والتحدددددددوط المح سدددددددب 
 كمؤشددددددر األربدددددد ح جددددددودة عمدددددد  وأثرهمدددددد  المخدددددد طر

 .  الم ل   التق ر ر لجودة
 الدراسددددددد ت معظددددددد  فددددددد   ، أخدددددددر  ن ح ددددددد  ومددددددد    

 جدددددددددودة عمددددددددد  المدددددددددؤثرة لمعوامددددددددد  تعرضدددددددددت التددددددددد 
 الشددددددرك ت حوكمدددددد  آل دددددد ت عمدددددد  ركددددددزت ، األربدددددد ح
 أو المراجعدددددد ، لجندددددد  أو ، اإلدارة بمجمددددددس المتعمقدددددد 
 لددددذا.  األربدددد ح جددددودة عمدددد  وأثرهدددد  ، التمو دددد  ه كدددد 

 إدارة تطب دددددددددددد  أثددددددددددددر ب ختبدددددددددددد ر الب حددددددددددددث سدددددددددددد قو 
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  ( الحوكمددددد  آل ددددد ت  مددددد  داخم ددددد  كآل ددددد ) المخددددد طر
 مشددددددكم  تددددددتمخص وب لتدددددد ل . األربدددددد ح جددددددودة عمدددددد 
 3الت ل  التس ؤ  عم  اإلج ب  ف  البحث
 ك حدددددددد )المخددددددد طر إدارة تطب ددددددد  أثدددددددر هدددددددو مددددددد     

 جدددددودة عمددددد ( الشدددددرك ت لحوكمددددد  الداخم ددددد  اآلل ددددد ت
 ؟األرب ح

 ثدددددددرأ ختبددددددد رإ إلددددددد  البحدددددددث هدددددددذا  هدددددددد  وب لتددددددد ل 
 مدددددد  األربدددددد ح جددددددودة عمدددددد  المخدددددد طر إدارة تطب دددددد 
 مددددددد  ع نددددددد ل العممددددددد  الواقددددددد  فددددددد  التطب ددددددد  خددددددد  

 بورصدددددددد ب ق دددددددددةالم المصددددددددر   المسدددددددد هم  شددددددددرك ت
 تددددددد ث ر عمددددددد  لمتعدددددددر  ، المصدددددددر   الم ل ددددددد  األورا 
 فدددددد  األربدددددد ح جددددددودة  عمدددددد مخدددددد طرال إدارة تطب دددددد 
 .    الشرك ت لهذ  الم ل   التق ر ر
 – بحدث أو   عددۥ  أن م  بحثال هذا أهم   تنب و      
 إدارة تطب دددد  أثددددر  تندددد و  – الب حددددث عمدددد  حددددد عمدددد 

 آل دد ت مدد  كآل دد ) منفصدد  بشددك  المتك ممدد  المخدد طر
 شددرك تال فدد  األربدد ح جددودة عمدد  ( الشددرك ت حوكمدد 

 حظددددد  إذ.  المصدددددر    لبورصددددد ب المق ددددددة المسددددد هم 
 ب هتمدددد   األخ ددددرة اآلوندددد  فدددد  المخدددد طر إدارة موضددددوع

  COSO المهن دد  المنظمد ت مدد  العد ددد بدد ق مدد  كب در
 مددددددددد  العد دددددددددد إصددددددددددار خددددددددد   مددددددددد   INTOSAIو

 إدارة عمم دددددد  توضدددددد  التدددددد  واإلرشدددددد دات اإلصددددددارات
 لممراجدددددد   مكدددددد  الددددددذ  الدددددددور وخ صدددددد   ،المخدددددد طر
 تنددد و  ور ددد .  المخددد طر إدارة فددد  بددد  الق ددد   الدددداخم 
 التمو   مج   ف  المخ طر إلدارة الدراس ت م  العد د

 المح سدب  مجد   فد  الكد ف  االهتمد   تن  ل  أنه  إال ،
 .  ت ط ت  البحث هذا  ح و  م  وهو
 ز ددددددد دة مددددددد  البحدددددددث هدددددددذا أهم ددددددد  تنبددددددد  كمددددددد      

 قبدددددددددد  مدددددددددد  المخدددددددددد طر إدارة بموضددددددددددوع االهتمدددددددددد  
 لقواعددددددددد فوفقدددددددد  مصددددددددر، فدددددددد  التنظ م دددددددد  الجهدددددددد ت
 فبرا ددددر فدددد  والصدددد درة مصددددر فدددد  الشددددرك ت حوكمدددد 

 تكدددددو   فددددد  لحددددد ا اإلدارة لمجمدددددس  كدددددو  ، 0200
 بمهدددددد   لمق دددددد     ددددددره  ومدددددد  أعضدددددد    مدددددد  لجدددددد  
 المجدددددددد   إحددددددددد  المخدددددددد طر لجندددددددد  وتعددددددددد. محددددددددددة
 تشدددددك مه   دددددت  والتددددد  ، اإلدارة مجمدددددس عددددد  المنبثقددددد 
 والتددددددد  المجمدددددددس  ضدددددددعه  ع مددددددد  إلجدددددددرا ات وفقددددددد 

 ، عممهددددددد  ومددددددددة ، المجنددددددد  مهددددددد   تحد دددددددد تتضدددددددم 
 عمددددددد  البحدددددددث هدددددددذا  ركدددددددز وب لتددددددد ل  وصددددددد ح ته 

 جدددددددودة عمددددددد  المخددددددد طر إدارة تطب ددددددد  رأثددددددد دراسددددددد 
   دددددر المصدددددر   المسددددد هم  شدددددرك تال فددددد   األربددددد ح
 المصدددددر   الم ل ددددد  األورا  ببورصددددد  المق ددددددة الم ل ددددد 
 البحددددددث هددددددذا نطدددددد   عدددددد   خددددددرج ب لتدددددد ل و .  فقددددددط

  خضددددع    مددددأنه ح ددددث ، التدددد م   وشددددرك ت البنددددو 
 مدددددد  قواعددددددده   البنددددددو  تسددددددتمد إذ .مختمفدددددد  لقواعدددددد

 أمددددددد  ، المركدددددددز  البنددددددد  ضدددددددعه   التددددددد  الس  سددددددد ت
 التددددد  لمقواعدددددد وفقددددد  تعمددددد  ف نهددددد  التددددد م   شدددددرك ت
 ب إلضددددددد ف  .التددددددد م   عمددددددد  الرق بددددددد  ه  ددددددد  تضدددددددعه 

 س صدددد  التدددد  النتدددد    ق بم دددد  فدددد    سددددب ، مدددد  إلدددد 
 بق دددددددود مشدددددددروط  سدددددددتكو  لمتعمددددددد   الب حدددددددث إل هددددددد 
 . التطب ق   الدراس 

 مةةةةةن تبقةةةةةى مةةةةةا يقسةةةةةم البحةةةةةث هةةةةةد  ولتحقيةةةةةق
 :التالى لنحوا عمى البحث

 مددددد  كددددد  و تنددددد و  ، لمدراسددددد  النظدددددر  اإلطددددد ر -0
 ومقدددددددددد   س ومفهددددددددددو  المخدددددددددد طر، إدارة مفهددددددددددو 
 ذات السدددددددددد بق  والدراسدددددددددد ت ، األربدددددددددد ح جددددددددددودة
  البحث فرض واشتق   ، ب لموضوع الصم 

     وع ندددددد  مجتمدددددد  وتتندددددد و  ، التطب ق دددددد  الدراسدددددد  -6
 وق دددددددددددد س ، الب  ندددددددددددد ت ومصدددددددددددد در ، الدراسدددددددددددد 
 اإلحصدددددد     واألسدددددد ل ب   ، اسدددددد الدر  مت  ددددددرات

 فدددددددددددددرض اختبددددددددددددد رات ونتددددددددددددد    ، المسدددددددددددددتحدم 
 .البحث

 .خ ص  البحث وتوص  ت   -4
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 اإلطار النظرى لمدراسة -2
 التقم دددددد  بمددددددخم ه  المخددددد طر إدارة مفهدددددو  و شدددددم 

  األربدددددددد ح، جددددددددودة ومقدددددددد   س ومفهددددددددو  ، والحددددددددد ث
 آل دددددد ت تن ولددددددت التدددددد  السدددددد بق  لمدراسدددددد ت وعددددددرض

 ، األربددددددددد ح جدددددددددودة عمددددددددد  وأثرهددددددددد  المخددددددددد طر إدارة
 . البحث فرض واشتق  

 بمةةةةةدخميها المخةةةةةاطر إدارة مفهةةةةةوم 2-1
 والحديث التقميدى

 إدارة مجددددددددد   فددددددددد  ر  سددددددددد  تحدددددددددو  حددددددددددث      
 فبددددددال ، الم ضددددد  القدددددر  تسدددددع ن ت فددددد  المخددددد طر

 تدددددد  الفددددددرد  المدددددددخ  عمدددددد  فقددددددط االعتمدددددد د مدددددد 
 المنظمددددددد ت وبددددددددأت طر، خدددددددمال ومع لجددددددد  تحم ددددددد 

 a holistic شددد م  مددددخ  نحدددو االتجددد   فددد 
approach عددددددددددر ’ الددددددددددذ و  ،طر خددددددددددمال إلدارة  

 Enterprise Risk المشدددروع طر خدددم بددد دارة
Management . ( 1) رقدددددددددد  الجدددددددددددو  و وضدددددددددد

 . المدخم   ك  ب   مق رن 
 المخاطر إلدارة الحديث والمدخل التقميدى المدخل بين مقارنة( 1) جدول

 )et al.,2014 Saeidi( ع  نق  3 المصدر
 المخددددددددددد طر إدارة CAS(2003) عدددددددددددر  وقدددددددددددد    

 المنظمددددد  خ لهددددد  مددددد  تقدددددو  التددددد  الضدددددوابط ب نهددددد 
 المخددددد طر ومت بعددددد  ، واسدددددتخدا  ، ومراقبددددد  ، بتق ددددد  
 المنظمدددد  ق مدددد  ز دددد دة ب ددددرض المصدددد در جم دددد  مدددد 

. الطو دددد  األجدددد  فدددد  أو القصدددد ر األجدددد  فدددد  سددددوا 

 لجندددددددددد  أصدددددددددددرت  0224 عددددددددد   منتصدددددددددد  فددددددددد و 
COSO طر خدددددددددددددالم إلدارة المتك مددددددددددددد  اإلطددددددددددددد ر، 
 تتدددددد ثر عمم دددددد  نهدددددد ب  المخدددددد طر إدارة عرفددددددت ح ددددددث

دارة ، اإلدارة مجمددددددددددس ب عضدددددددددد    وأ  ، الشددددددددددرك  وا 
 اسددددترات ج   وضدددد  عنددددد وتطبدددد  ، أخددددر   أشددددخ ص

 ERM الحديث طراخالم إدارة مدخل TRM التقميدى طراخمال إدارة مدخل

 األعم   استرات ج  س    ف  ظهرت عبر ع  مخ طر فرد  ت

 محفظ  لممخ طر تطو ر طر خمتحد د وتق    ال

 الترك ز عم  المخ طر الحرج  منفص  بشك  المخ طر عم  الترك ز

 Risk optimizationطر  خمالتعظ    طر خمتخف   ال

 طر خمإسترات ج   ال Risk limits المخ طر تق  د

 طر محددة خممس ول   ال المخ طر  ر محددة مس ول  

 مت بع  وق  س المخ طر عشوا   بشك  طر خمال مقدار تحد د

 طر خمال ع  مس و  شخص ك  مس ول   احد تطر ل س خمال
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 التددددد  األحدددددداث لتحد دددددد تصدددددم مه  و دددددت  ، الشدددددرك 
 هدددددددذ  إدارة  دددددددت  كمددددددد  ، الشدددددددرك  تواجددددددد  أ   مكددددددد 

 المقبدددددددو  الخطدددددددر مسدددددددتو  ضدددددددو  فددددددد  المخددددددد طر
 بشددددددد   معقدددددددو  توك دددددددد عمددددددد  لمحصدددددددو   لمشدددددددرك 
 .  أهدافه  تحق   عم  الشرك  مقدرة
 ب نهددد  Pagach & Warr(2011) عرفهددد  وقدددد

 تحم دددددددددد  ب ددددددددددرض المددددددددددد رو  بهدددددددددد   قددددددددددو  عمم دددددددددد 
 وذلددددد  ، الشدددددرك  تواجددددد  التددددد  المخددددد طر مجموعددددد 
 فددددد  الشدددددرك  تقبمهددددد  التددددد  المخددددد طر أ  مددددد  لمت كدددددد
 .كم  بشك  تدار ’المخ طر وأ  ، قدرته  حدود
 مع دددددد را صدددددددر فقددددددد الةةةةةةدول  المسةةةةةةتوى عمدددددد  أمددددد 

 لممعدددددددد   ر الدول دددددددد  المنظمدددددددد  خدددددددد   مدددددددد  ع لم دددددددد 
 إدارة مم رسدددددددددد ت عمدددددددددد  رسددددددددددم   ط بعدددددددددد  أضددددددددددف 

 و حدددددددد  ع لم دددددددد  ، بهدددددددد  معتددددددددر  ل كددددددددو  المخدددددددد طر
 مع ددددددد ر وهدددددددو الق  مددددددد ، المتعدددددددددة المعددددددد   ر محددددددد 

ISO 31000 تددد  وقدددد . 4002 عددد   والصددد در 
 فددددددد  المخددددددد طر إلدارة الدول ددددددد  االرشددددددد دات توح دددددددد
 المبددددددددددد دئ 3المخددددددددددد طر إدارة" بعندددددددددددوا  هددددددددددذا

 عمم دددددد  دلدددددد   المع دددددد ر هددددددذا و ددددددوفر". واالرشدددددد دات
( ع مددددددددد  أو خ صددددددددد )المنظمددددددددد ت لجم ددددددددد  وحدددددددددد ث 
 ، المخددددددد طر إدارة عمددددددد  قددددددددرته  وتعز دددددددز لتحسددددددد  
 إلدارة السدددددددد بق  المعدددددددد   ر عمدددددددد   قددددددددو  أندددددددد  ح ددددددددث

 لممنظمدددددد ت الن جحدددددد  العمم دددددد  والتجدددددد رب المخدددددد طر
 .االس ل ب تم  تستخد  الت 

 إلدارة المصددددددر   الجمع دددددد  تعددددددد’مصددددددر فدددددد  أمدددددد   
 بهددددددددد  المنوطددددددددد  اله  ددددددددد  هددددددددد  ERMA المخدددددددد طر
 ح دددددددث ، المخددددددد طر إدارة مفددددددد ه   تطب ددددددد  ت صددددددد  
 المجدددددد   مدددددد  عدددددددد الجمع دددددد  إدارة مجمددددددس  سدددددد عد

 تحق دددد  إلدددد  الجمع دددد  هددددذ  وتهددددد .  المتخصصدددد 
 رفددددد  فددددد  تدددددتمخص التددددد  األهددددددا  مددددد  مجموعددددد 
 مختمدددددددددد  فدددددددددد  لمعدددددددددد مم   المهندددددددددد  األدا  سددددددددددق 

 مدددددددددد ر  خ صددددددددد  والخددددددددددم ت اإلنتددددددددد ج ط عددددددددد تق
 كمدددد   .الع لم دددد  األدا  لمسددددتو  ت طبقدددد  المخدددد طر

 لممعددددددددد   ر وفقددددددددد  المخددددددددد طر إدارة الجمع ددددددددد  تتبددددددددد 
 . المخ طر إلدارة البر ط ن  

 نددددددد أ الباحةةةةةةةث  دددددددر  ، السددددددد بق  التعر فددددددد ت مدددددد    
 حوكمددددد  آل ددددد  ب نهددددد  المخددددد طر إدارة تعر ددددد   مكددددد 
 التددددددد  المخددددددد طر رةإلدا ومنظمددددددد   متك ممددددددد داخم ددددددد 
  خ رج دددددد أو  داخم دددددد سددددددوا  المنظمدددددد  لهدددددد  تتعددددددرض

 فدددددد  سددددددوا  أهدددددددافه  تحق دددددد   عمدددددد   سدددددد عده  ممددددد 
 .الطو   األج  ف  أو القص ر األج 
  األرباح  جودة  ومقاييس مفهوم  2-2

 أ  عمدددددد  البدددددد حث   قبدددددد  مدددددد  إجمدددددد ع شددددددب   وجددددددد
 وبعبدددد رة  ، األربدددد ح جددددودة مدددد  تبدددددأ التقدددد ر ر جددددودة
 اسدددددددددتخدموا قدددددددددد البددددددددد حث   معظددددددددد    فددددددددد ، أخددددددددر 

 جدددددددددودة عددددددددد  لمتعب دددددددددر األربددددددددد ح لجدددددددددودة مقددددددددد   س
 وقدددددددد. ( 0224 ، الخ دددددددر أبدددددددو)  الم ل ددددددد  التقددددددد ر ر

 إلددد  Schipper and Vicent(2003) أشددد ر
 التقددددددد ر ر جدددددددودةل مفهدددددددو  هددددددد  األربددددددد ح جدددددددودة أ 

 معددددددددد   ر جدددددددددودة عمددددددددد  مؤشدددددددددر وأنهددددددددد  ، الم ل ددددددددد 
 رالتقدددددددد ر  جددددددددودة ربددددددددط تسدددددددد   ح ددددددددث ، المح سددددددددب 

 الن ح دددد  مدددد  المزا دددد  بعضبدددد األربدددد ح بجددددودة الم ل دددد 
 . العمم  

 بمددددددد  المح سددددددب   األربدددددد ح جددددددودة تقدددددد س كمدددددد    
 االقتصددددد د  الدددددرب  عددددد  المنشدددددورة األربددددد ح تعب دددددر
 ,Ball and Shivakumar) المنظددور   ددر

 الدددددددرب  أ  فددددددد  المشددددددكم  تكمددددددد  ولكدددددد .  (2005
 امع دددددددددد ر   عددددددددددد’ ال المنظددددددددددور   ددددددددددر االقتصدددددددددد د 

 قدددد  ولدددذل  . المح سدددب  الدددرب  جدددودة  عمددد لمحكددد 
 البد مدددددد  المقدددددد   س مدددددد  العد ددددددد المح سددددددب  الفكددددددر
 Herly(2015) صدددددددددن  فقدددددددددد .األربددددددددد ح لجدددددددددودة
3  مجموعددددد ت ثددددد ث فددددد  األربددددد ح جدددددودة مقددددد   س
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 عمدددد  المعتمدددددة المقدددد   س مجموعدددد  األولدددد  تمثدددد ’
 مجموعدددددددددددد  الث ن دددددددددددد  تمثدددددددددددد ’و ، االسةةةةةةةةةةةةتحقا ات

.  ألربةةةةةةاحا خصةةةةةةا ص عمدددددد  المعتمدددددددة المقدددددد   س
 المعتمددددددة المقددددد   س مجموعددددد  الث لثددددد  تمثددددد  ب نمددددد 
 المجموعددددد ت هدددددذ  تنددددد و  وسددددد ت .  السةةةةةوق عمددددد 
 3  م  كم  التفص   م  بشئ
 عمةةةةةةةى المعتمةةةةةةةدة المقةةةةةةةاييس مجموعةةةةةةةة: أوال

 :  االستحقا ات
 عمدددد  األربدددد ح جددددودة مقدددد   س مدددد  العد ددددد  ركددددز’   

 جدددددودة عمددددد  ل سدددددتحق ق ت المب شدددددر األثدددددر إختبددددد ر
 فدددددد  ه مدددددد  دورا  االسددددددتحق ق ت تمعددددددب إذ.   حاألربدددددد

 النقد دددددددد  ب لتدددددددددفق ت االعتددددددددرا  تعددددددددد   أو تحو دددددددد 
 بشدددددك  األدا  ق ددددد س إلددددد   دددددؤد  ممددددد  الدددددزم  عبدددددر

.  (Dechow & Dichev,2002) أفضددددد 
 و النقد دددددددددددد  التدددددددددددددفق ت مدددددددددددد  األربدددددددددددد ح وتتكددددددددددددو 

 عمددددد  االسدددددتحق ق ت العتمددددد د ونظدددددرا  االسدددددتحق ق ت
 أكثددددر تعددددد النقد دددد  دفق تالتدددد فدددد   والتقددددد ر اإلخت دددد ر
.  (Dechow ,1994) األربددددد ح مددددد  موثوق ددددد 
 عمدددددد  األربدددددد ح جددددددودة مقدددددد   س مدددددد  العد ددددددد و قددددددو 
 األربددددد ح جدددددودة مددددد  تقمددددد  االسدددددتحق ق ت أ  أسددددد س

(Francis et al.,2006)   .العتمددد د ونظددرا 
 الشخصددددددد  الحكددددددد  عمددددددد  بطب عتهددددددد  االسدددددددتحق ق ت

دارة ل نته ز دددددد  البدددددد ب تفددددددت  ف نهدددددد   فدددددد  بدددددد حاألر  وا 
 تسدددددتخد  ك ندددددت مددددد  إذا وخ صددددد  ، القصددددد ر األجددددد 
 النقد ددددددددد  التددددددددددفق ت فددددددددد  ه مددددددددد  ت  دددددددددرات إلخفددددددددد  

(Dechow & Schrand,2004) . 
 عمةةةةةى المعتمةةةةدة المقةةةةةاييس مجموعةةةةة:  ثانيةةةةا

 :  األرباح خصا ص
 الجددددودة ق دددد س نمدددد ذج مدددد  كب ددددرة مجموعدددد  توجددددد’  

 ونظددددددرا.  األربدددددد ح وخصدددددد  ص توز دددددد  عمدددددد  تركددددددز
 فددددد   االسدددددتحق ق ت مددددد  جدددددز ا تشدددددك ’ حاألربددددد  أل 

 تدددددددددد  ب السددددددددددتحق ق ت المرتبطدددددددددد  النمدددددددددد ذج بعددددددددددض
 االسددددددددتحق ق ت نمدددددددد ذج أ  وبددددددددر  . أ ضدددددددد  تن ولهدددددددد 
 االسددددددتحق ق ت بدددددد   التفرقدددددد  ح ولددددددت الع د دددددد    ددددددر
 فددددددد   إداراتهددددددد ،  دددددددت  ال والتددددددد  إدارتهددددددد   دددددددت  التددددددد 

 تركدددددز األربددددد ح خصددددد  ص عمددددد  المعتمددددددة النمددددد ذج
 ذلدددد  ارتبدددد ط ومددددد  بدددد حاألر  تحقدددد  م حظدددد  عمدددد 

 . الر  س   النقد   ب لتدفق ت
 عمةةةةةى المعتمةةةةةدة المقةةةةةاييس مجموعةةةةةة: ثالثةةةةةا
 السوق

 بهدددذا السدددو  عمددد  المعتمددددة الجدددودة نمددد ذج تسدددم    
 الب  ندددد ت بدددد   الع قدددد  عمدددد  العتم دهدددد  نظددددرا األسدددد 

.  األسددددده  أسدددددع ر مثددددد  السدددددو  وب  نددددد ت المح سدددددب  
 أ  هددددد  ربددددد حاأل وظ فددددد  أ  النمددددد ذج هدددددذ  وتفتدددددرض
 عوا دد خد   مد   ظهدر كمد  االقتص د  الدخ  تعكس
 (Francis et al.,2004).  األسه 
 إدارة تناولةةةةت التةةةةى السةةةةابقة الدراسةةةةات 2-3

  األرباح وجودة المخاطر
 الداخم دددددددد  اآلل دددددددد ت إحددددددددد  المخدددددددد طر إدارة تعددددددددد’

 وبددددددددددر   ، (OECD,2009) الشددددددددددرك ت لحوكمدددددددددد 
 الع قدددد  تأختبددددر  التدددد  الدراسدددد ت معظدددد  فدددد   ذلدددد 
 تن ولددددددت األربدددددد ح وجددددددودة الشددددددرك ت حوكمدددددد  بدددددد  

 آل دددددد  بخدددددد   األخددددددر  الشددددددرك ت حوكمدددددد  آل دددددد ت
 إذ.  لمحوكمدددددددددددد  داخم ددددددددددد  كآل دددددددددددد  المخددددددددددد طر إدارة

 مجمددددددس خصدددددد  ص الدراسدددددد ت مدددددد  العد ددددددد تندددددد و 
 خبرتددددددددد ,  اسدددددددددتق ل  ، حجمددددددددد  ، تكو نددددددددد )  اإلدارة

 ه كددددددددددددد  خصددددددددددددد  ص أو ،( إلددددددددددددد .... ، الم ل ددددددددددددد 
 ، المددددددد   كبددددددد ر ، المؤسسددددددد    ددددددد الممك)  الممك ددددددد 
 خصدددددددد  ص أو ،( إلدددددددد ....   ، اإلدار دددددددد  الممك دددددددد 
 خبرتهددددددد  ، تكو نهددددددد  ، حجمهددددددد )  المراجعددددددد  لجنددددددد 
 محدددددددود عدددددددد إال  وجددددددد الو ( . إلدددددد ....  ، الم ل دددددد 
 إدارة بع قدددددددددددد  أهتمددددددددددددت التدددددددددددد  الدراسدددددددددددد ت مدددددددددددد 
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 بجددددودة الشددددرك ت لحوكمدددد  داخم دددد  كآل دددد  المخدددد طر
 الدراسةةةةةةةات تقسةةةةةةةيم يمكةةةةةةةن لةةةةةةة ل  . األربددددددد ح
  يمى كما السابقة

 عةةةةن اإلفصةةةةاح تناولةةةةت التةةةةى الدراسةةةةات: أوال
  المخاطر إدارة آليات من كآلية المخاطر

 IASB الدول ددددد  المح سدددددب  معددددد   ر مجمدددددس اهدددددت    
 المع دددددد ر أصدددددددر فقدددددد ، المخدددددد طر عدددددد  ب إلفصددددد ح

(IAS No.32 )  والعددددرض ب إلفصدددد ح والخدددد ص 
 عمددددد  ف نددددد  المع ددددد ر هددددذال فوفقددددد .  الم ل ددددد  لددددألدوات
 المرتبطدددددددددد  المخدددددددددد طر عدددددددددد  تفصدددددددددد  أ  المنشدددددددددد ة

 أهدددددددددددددددددافه  توضدددددددددددددددد  وأ  ، الم ل دددددددددددددددد  بدددددددددددددددد ألدوات
 تنددددددد و  وقددددددد. المخددددددد طر إلدارة ب لنسددددددب  وس  سدددددد ته 

Meier et al., (1995)  الس  سدد   المخدد طر 
 الك تدددددب وأشددددد ر ، اإلدارة بواسدددددط  عنهددددد  واإلفصددددد ح

  الس  سددددددد  المخددددددد طر مددددددد  ندددددددوع   هنددددددد    أ إلددددددد 
 عدددددد  مخددددد طر وهددددد  ، المنشددددد ة بعمم ددددد ت المح طددددد 
 فددددد  بدددد لت  رات تددددرتبط والتدددد  ، الس  سدددد  االسددددتقرار

 ومخدددددددددد طر ، والثددددددددددورات الحددددددددددروب أو الحكومدددددددددد ت
 اإلفصدددد ح و ددددت .  الحكومدددد  س  سدددد ت اسددددتقرار عددددد 
 مسدددددم  تحدددددت المخددددد طر مددددد  النوعددددد     هدددددذ عددددد 

 دراسددددددددددد  صدددددددددددنفت كمددددددددددد  . الس  سددددددددددد   المخددددددددددد طر
ICAEW (1997) تواجددددددددددددددد  التددددددددددددددد  المخددددددددددددددد طر 

 خارجيةةة ومخةةاطر داخميةةة مخةةاطر إلدد  المنشدد ت
 الصددد در No 5 اإلسدددترال  المع ددد ر صدددن  وقدددد. 

 هدددددددد  أنددددددددواع سددددددددبع  إلدددددددد  المخدددددددد طر 0222 عدددددددد  
 والمخةةةةةةاطر األعمةةةةةةال وبي ةةةةةةة الصةةةةةةناعة مخةةةةةةاطر

 والمخةةةةةةةةةاطر ، األداء ومخةةةةةةةةةاطر ، االسةةةةةةةةةتراتيجية
 ، المعمومةةةةةةات تكنولوجيةةةةةةا ومخةةةةةةاطر ، الشخصةةةةةةية
 ب نمددددددد .  أخةةةةةةةرى ومخةةةةةةةاطر ، يةةةةةةةةالمال والمخةةةةةةةاطر

( 02) رقدددددددد  المصددددددددر  المح سددددددددب  مع دددددددد ر صددددددددن 
 المخددددددددد طر( 60) رقددددددددد  الددددددددددول  لممع ددددددددد ر المق بددددددددد 

 هدددد  أنددددواع أربعدددد  إلدددد  الم ل دددد  بدددد ألدوات المرتبطدددد 
 ومخةةةةاطر ، اال تمةةةةان ومخةةةةاطر ، السةةةةوق مخةةةةاطر
 المتعمقةةةةة النقديةةةةة التةةةةدفقات ومخةةةةاطر ، السةةةةيولة
 .  الفا دة بسعر

 Cabedo & Tirado(2004) وصدددددددددددددددددددن  
 مخةةةةةةاطر إلدددددد  عنهدددددد  اإلفصددددد ح الواجددددددب المخددددد طر
      صدددددددن  كمددددددد   . ماليةةةةةةةة ومخةةةةةةةاطر ماليةةةةةةةة غيةةةةةةةر

( Abdelghany (2005 التددددددددددددددددددددد  المخددددددددددددددددددددد طر 
 وهددددددد  ندددددددواعأ ث ثدددددد  الددددددد  المنشدددددد ت لهددددددد  تتعددددددرض

 ، األعمةةةةةةةةةةال ومخةةةةةةةةةةاطر ، الماليةةةةةةةةةةة المخةةةةةةةةةةاطر
 & Kaplan قددددددد   وقدددددددد . العامةةةةةةةة المخةةةةةةةاطرو

Mikes (2012)  ث ثددد  إلددد   طرالمخددد بتو دددب 
 ، تجنبهةةةةةا يمكةةةةةن التةةةةةى المخةةةةةاطر3  وهددددد  أندددددواع

 خارجيةةةةة ومخةةةةاطر ، االسةةةةتراتيجة تنفيةةةة  ومخةةةةاطر
 التددددددددد  المخددددددددد طر( 0202)نوفددددددددد  صدددددددددن  وقدددددددددد. 

 مجمددددددوعت   إلدددددد  المصددددددرف  العمدددددد  لهدددددد   تعددددددرض
 ، التقميديةةةةةة الصةةةةيرفة مخةةةةاطر ، أولهمدددد  ر  سدددد ت  

 .اإللكترونية الصيرفة مخاطرو
 تواجددددد  التددددد  األخدددددر  طرب لمخددددد   خدددددتص وف مددددد   

 ب لمشددددددتق ت المتعمقدددددد  المخدددددد طر بخدددددد   المنشدددددد ت
 Linsley & Shrives دراسدد  ق مددت فقددد ، الم ل دد 

 الشددددددرك ت تقددددددو  مددددددد  أ  إلدددددد  ب ختبدددددد ر (2005)
 تق ر رهددددد  فددددد  المخددددد طر عددددد  ب إلفصددددد ح البر ط ن ددددد 
 المنشدددد ت أ  إلدددد  الدراسدددد  توصددددمت وقددددد.  السددددنو  

 التددددددددد   طرالمخددددددددد عددددددددد  ك ممددددددددد  صدددددددددورة تدددددددددوفر ال
 عدددددد  لإلفصدددددد ح أدندددددد  حددددددد هندددددد   وأ  ، تواجههدددددد 

 ب إلضدددددددد ف  ، المخدددددددد طر عدددددددد  الكم دددددددد  المعمومدددددددد ت
 التددددد  الخطدددددر معمومددددد ت مددددد  كب دددددرة نسدددددب  أ  إلددددد 
 عمدددددددد  تحتدددددددو  عنهددددددد  ب إلفصدددددددد ح المنشددددددد ت تقدددددددو 

 نفدددددس وفددددد .  الخطدددددر س  سددددد  عددددد  ع مددددد  عبددددد رات
 )Lajili & Zeghal- دراسدد  تن ولددت اإلطدد ر،
 التقددددددد ر ر فددددددد  المخددددددد طر عددددددد  اإلفصددددددد ح (2005
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 اإلفصدددددد ح أ  وب نددددددت.  الكند دددددد  لممنشدددددد ت السددددددنو  
 ث ثددد  عمددد   دددت  الم ل ددد  التقددد ر ر فددد  المخددد طر عددد 

 التددددد  التقددددد ر ر األول المسةةةةةتوى  مثددددد  ، مسدددددتو  ت
 فدددددددد  إشددددددددراكه  وتتضددددددددم  التنف ذ دددددددد  لددددددددإلدارة تقددددددددد 

 عمم دددددددددد  وتطددددددددددور وق  سدددددددددده ، ، المخدددددددددد طر تحد ددددددددددد
 عمددددد  مسدددددتخدم  ال ذلددددد   سددددد عد ح دددددث ، مراقبتهددددد 
 مدددددد  أهدددددددافه  وتحق دددددد  المنظمدددددد  أدا  كفدددددد  ة ز دددددد دة

 عددددددددددد  إسدددددددددددترات ج   بمعمومددددددددددد ت إمدددددددددددداده  خدددددددددد  
 و مثدددددد .  المنظمدددددد  لهدددددد  تتعددددددرض التدددددد  المخدددددد طر
 لمجمددددددس ترفدددددد  التدددددد  التقدددددد ر ر الثةةةةةةانى المسةةةةةةتوى

 اإلدارة لددددددددددد  الرق بدددددددددد  بمسددددددددددتو  إلح طتدددددددددد  اإلدارة
  أمددددد. المخددددد طر إدارة فددددد  نج حهددددد  ومدددددد  التنف ذ ددددد 
 المخددددد طر عددددد  اإلفصددددد ح  مثددددد  الثالةةةةةث المسةةةةةتوى

 األطددددددددرا  و خددددددددد  الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر صددددددددمب فدددددددد 
 لهدددد   قدددد  ح ددددث ، و  ددددره  مسددددتثمر   مدددد  الخ رج دددد 
 ومنددددددتظ  رسددددددم  بشددددددك  ونوع دددددد  كم دددددد  معمومدددددد ت

 .إداراته  وك ف   المحتمم  المخ طر حو 
 Linsely et دراسدددددددددددددد  أوضددددددددددددددحت وكددددددددددددددذل   

al.(2006)  ستكشدددددددددد ف  ا بدراسدددددددددد  ق مددددددددددت والتدددددددددد 
 التقددددد ر ر فددددد  المخددددد طر عددددد  اإلفصددددد ح لمم رسددددد ت
 الكند دددددددددد  والبنددددددددددو  البر ط ن دددددددددد  لمبنددددددددددو  السددددددددددنو  
 بشدددددك  المخددددد طر عددددد  الوصدددددف  اإلفصددددد ح انتشددددد ر
 أ ضددددد  أشددددد ر كمددددد .   الكمددددد  اإلفصددددد ح مددددد  أكثدددددر
 تركدددددددز البندددددددو  فددددددد  اإلفصددددددد ح ت معظددددددد  أ  إلددددددد 

 السدددددددددددو  ومخددددددددددد طر اال تمددددددددددد  ، مخددددددددددد طر عمددددددددددد 
 إدارة س  سدددددددد ت و ، لمدددددددد  ا رأس كف  دددددددد  ومخدددددددد طر
 ومخدددددددددد طر ، التشدددددددددد  م   والمخدددددددددد طر ، المخدددددددددد طر

 .التوال  عم  الف  دة سعر
 مددددددددد  Thuelin et al.(2006) اتفددددددددد  وقدددددددددد  

 عدددددددد  ب إلفصدددددددد ح  تعمدددددددد  ف مدددددددد  السدددددددد بق  الدراسدددددددد 
 بتحم ددددددد  وزمددددددد ؤ  Thuelin قددددددد   ح دددددددث المخددددددد طر

 دراسدددد  إجددددرا  خدددد   مدددد  الم ل دددد  لمتقدددد ر ر المحتددددو 
 وقددددددد.  كبددددددر  فرنسدددددد   شددددددرك ت ثلددددددث  استكشدددددد ف  

 إفصددددد ح ت وجدددددود وزمددددد ؤ   Thuelin أوضددددد 
 الق نون ددددددد  المخددددددد طر عددددددد  اإلفصددددددد ح مثددددددد  أخدددددددر 

Legal risks ، والمخدددد طر ، الب   دددد  والمخدددد طر 
 إخددددددددت   إلدددددددد  أ ضدددددددد  أشدددددددد ر كمدددددددد .   الصددددددددن ع  
 شدددددرك  مددددد  المخددددد طر عددددد  اإلفصددددد ح مصدددددطمح ت

 .ألخر 
 Linsely & Lawrence دراسددد  أوضدددحت كمددد   

 المحتدددددددو  تحم ددددددد  اسدددددددتخدا  خددددددد   مددددددد  (2007)
 التقدددد ر ر فدددد  المخدددد طر عدددد  اإلفصدددد ح الستكشدددد  
 قدددددددددددددرة أ  إلدددددددددددد  البر ط ن دددددددددددد  لمشددددددددددددرك ت الم ل دددددددددددد 

  وفهددددددددد  قدددددددددرا ة عمددددددددد  الم ل ددددددددد  القدددددددددوا   مسدددددددددتخدم 
 ، صددددددعب  تكددددددو  ب لمخدددددد طر المرتبطدددددد  المعمومدددددد ت

 اإلفصددددد ح مسدددددتو  تحسددددد   الدراسددددد  اقترحدددددت لدددددذل 
 أفضدددددد  فهدددددد  عمدددددد   ل المصدددددد أصددددددح ب لمسدددددد عدة
 . الشرك ت لمخ طر

 عدددددددد  اإلفصدددددددد ح أ  ب لددددددددذكر، الجددددددددد ر ومدددددددد     
 الم ل دددددد  األزمدددددد ت بعددددددد خ صدددددد  زاد قددددددد المخدددددد طر
 Korosec andبددد   لدددذا.  األخ دددرة الع لم ددد 

Horvat(2005) المعمومدددددددددددد ت تددددددددددددوف ر ضددددددددددددرورة 
 ، األس سددددددددددددد   والمخددددددددددددد طر ، التهد ددددددددددددددات عددددددددددددد 

 ووصدددددددددد  ، المسددددددددددتقب  فدددددددددد  اله مدددددددددد  والفددددددددددرص
.  المخددددد طر إلدارة اتخ ذهددددد   دددددت  التددددد  را اتاإلجددددد
 عدددددد  اإلفصدددددد ح أ  Rajab(2009) أوضدددددد  كمدددددد 

 وفقدددددددد  المختمفدددددددد  الدددددددددو  بدددددددد    ختمدددددددد  المخدددددددد طر
 والقواعددددددددد ، الثق ف دددددددد  والعوامدددددددد  الق نون دددددددد  لمددددددددنظ 

 ، اإلفصددددددددددد ح عمم ددددددددددد  تدددددددددددنظ  التددددددددددد  التنظ م ددددددددددد 
 المخدددد طر عدددد  اإلفصدددد ح اخددددت   إلدددد  ب إلضدددد ف 

 . المختمف  القط ع ت ب   الواحدة الدول  داخ 
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 تحم ددددددددد  Neri(2010) دراسددددددددد  تن ولدددددددددت كمددددددددد    
 فدددددد  المق دددددددة لمشددددددرك ت الم ل دددددد  لمتقدددددد ر ر محتددددددو 
 إلدددد  الدراسدددد  توصددددمت وقددددد.  اال ط ل دددد  البورصدددد 
 الشددددددددددرك  حجدددددددددد  بدددددددددد   ا ج ب دددددددددد  ع قدددددددددد  وجددددددددددود

 وجددددود إلدددد  ب إلضدددد ف  ، المخدددد طر عدددد  واإلفصدددد ح
 لهددددد  تتعدددددرض التددددد  المخددددد طر بددددد   سدددددمب   ع قددددد 

.  المخدددددددددد طر عدددددددددد  اإلفصدددددددددد ح ودرجدددددددددد  لشددددددددددرك ا
 لدددددد ه  التدددد  الشددددرك ت أ  أ ضددددد  الدراسدددد  وأشدددد رت
 لعمم دددددددد  أكبددددددددر اهتم مدددددددد  تددددددددول  لممخدددددددد طر لجندددددددد 

 التددددددد  الشدددددددرك ت عددددددد  المخددددددد طر عددددددد  اإلفصددددددد ح
 . المخ طر إلدارة لجن  لد ه  ل س
 Kravet & Muslu دراسددد  أهتمدددت وقدددد   

 عمدددددددد  المخدددددددد طر عدددددددد  اإلفصدددددددد ح بدددددددد ثر (2011)
 اإلفصدددد ح هددددذا  informativeness  دددد معموم ت
 توصددددددددمت وقددددددددد.  السددددددددنو   الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر فدددددددد 

 األسددددده  عوا ددددد فددددد  التقمددددب انخفددددد ض إلدددد  الدراسدددد 
 الم ل دددد  التقدددد ر ر فدددد  المخدددد طر عدددد  اإلفصدددد ح عنددددد
 تددددداو  حجدددد  فدددد  ز دددد دة وجددددود إلدددد  توصددددمت كمدددد . 

 أخبدددددد ر عدددددد  اإلفصدددددد ح ح لدددددد  فدددددد  الشددددددرك  أسدددددده 
 ح لدددددددد  فدددددددد  عندددددددد (  اال جدددددددد ب اإلفصدددددددد ح)  ج دددددددددة

(. السددددمب  اإلفصدددد ح)  سدددد    أخبدددد ر عدددد  إفصدددد حه 
 عدددددددددددد  اإلفصدددددددددددد ح أ  الدراسدددددددددددد  أوضددددددددددددحت كمدددددددددددد 

 ز دددددد دة عمدددددد  المدددددد ل    المحممدددددد    سدددددد عد المخدددددد طر
 إلدددد  أ ضدددد  الدراسدددد  توصددددمت كمدددد .  توقعدددد ته  دقدددد 

 القط عددددددد ت فددددددد  المخددددددد طر عددددددد  اإلفصددددددد ح ز ددددددد دة
 ذلدددددد  اتضدددددد  وقددددددد االسددددددتقرار، بعددددددد  تتم ددددددز التدددددد 
 وبعددددد ، الع لم دددد  الم ل دددد  األزمدددد  حدددددوث دبعدددد جم دددد 
 .4004 ع   SOX ق نو  صدور

 التقددددددددد ر ر إعددددددددداد نحددددددددو االتجددددددددد   لتزا ددددددددد نظددددددددراو   
 عدددددد  إفصدددددد ح مدددددد  ذلدددددد   تطمبدددددد  ومدددددد  ، المتك ممدددددد 
 زاد م ل دددددددددد    ددددددددددر ومعمومدددددددددد ت م ل دددددددددد  معمومدددددددددد ت

 المخددددددددددددددد طر إدارة عددددددددددددددد   إلفصددددددددددددددد حب االهتمددددددددددددددد  
 وخ صدددددد  ، (Adams et al.,2011) المسددددددتقبم  

 المتك ممددددد  التقددددد ر ر إعدددددداد عمم ددددد  تتطمبددددد  مددددد   مددددد
. المتوقعددددد  األحدددددداث مددددد  السددددد ب  األدا  دمددددد  مددددد 

  مكدددددد  ERM المخدددددد طر إدارة فدددددد   ، عم دددددد  وبندددددد  
 لعمم ددددد  شدددددموال أكثدددددر كمددددددخ  كب دددددرا دورا تمعدددددب أ 

.  (IIRC, 2011) المتك ممدددددددددددد  التقدددددددددددد ر ر إعددددددددددددداد
 التقددددددددد ر ر فددددددددد  المخددددددددد طر عددددددددد  اإلفصددددددددد ح و عدددددددددد
 ، المخدددددد طر إدارة عمم دددددد  جددددددوهر شددددددورةالمن الم ل دددددد 
 المخدددد طر عدددد  المعمومدددد ت إت حدددد   ددددت  خ لدددد  فمدددد 
 المنظمدددددد  تواجههدددددد  أ  المحتمدددددد  أو تواجههدددددد  التدددددد 

 مددددددددددخ ت تعدددددددددد المعمومددددددددد ت هدددددددددذ  أ  ب عتبددددددددد ر ،
 لهددددددددذ  المسددددددددتخدم  الف دددددددد ت قددددددددرارات فدددددددد  أس سدددددددد  
 عددددد  التقر دددددر  عدددددد كمددددد (. 0202، عمدددددرا )التقددددد ر ر
 المخددددد طر، إدارة نظددددد   تنف دددددذ طدددددر  أحدددددد المخددددد طر
 المنظمدددددددددد  فدددددددددد  اإلدارة مجمددددددددددس  كددددددددددو  أ  عمدددددددددد 

 إدارة معمومددددددددددد ت عددددددددددد  اإلفصددددددددددد ح عددددددددددد  مسدددددددددد وال
 المهتمدددددددددد  األطددددددددددرا  أ  مدددددددددد  لمت كددددددددددد المخدددددددددد طر

 ج ندددددب مددددد  المطبقددددد  االسدددددترات ج  ت تق ددددد    مكنهددددد 
 .(0202، عمرا )المنظم 

 التدددد  الدراسدددد ت تعدددددد بددددر   أندددد  الب حددددث و ددددر     
 معظمهدددددد  أ  إال المخدددددد طر عدددددد  اإلفصدددددد ح تن ولددددددت
 م ل دددد    ددددر ، م ل دددد )  المخدددد طر أنددددواع عمدددد   ركددددز

 ، كمدددددد ) المخدددددد طر عدددددد  اإلفصدددددد ح وندددددوع ،....( ،
 فددددد  سدددددوا  عنهددددد  اإلفصددددد ح ومكددددد   ،...( وصدددددف ،
 المتممدددددددد  اإل ضدددددددد ح ت أو الم ل ددددددد  القددددددددوا   صدددددددمب
 درجددددددد  عمددددددد  المدددددددؤثرة والعوامددددددد  ، الم ل ددددددد  لمقدددددددوا  

 طب عدددد  ، شددددرك ال حجدددد )  المخدددد طر عدددد  اإلفصدددد ح
 تعدددددد وبددددر  ...( . ، البورصدددد  فدددد  الق ددددد ، النشدددد ط
 عمددددد  حدددددد عمددددد  - وجدددددد ال أنددددد  إال الدراسددددد ت تمددددد 

 اإلفصدددد ح عمم دددد  أثددددر تن ولددددت  دراسدددد ت – الب حددددث
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 المخدددددد طر إدارة عمم ددددد  مددددد  كجددددددز  المخددددد طر عددددد 
 أ  أ ضدددد  الب حددددث  ددددر  كمدددد .  األربدددد ح جددددودة عمدددد 

  ل دددددددد الم التقددددددد ر ر فددددددد  المخددددددد طر عددددددد  اإلفصددددددد ح
  تجددددزأ ال وجددددز  المخدددد طر إدارة عمم دددد  عمدددد   عتمددددد
 وجددددددودة شددددددف ف   ز دددددد دة إلدددددد   ددددددؤد  ح ددددددث ، منهدددددد 

 مسددددددددتقبم   معمومدددددددد ت مدددددددد   ددددددددوفر  لمدددددددد  اإلفصدددددددد ح
 ممدددد  ت ر خ دددد  معمومدددد ت إلدددد  ب إلضدددد ف  ، ومحتممدددد 
 ،االسدددددددتمرار عمددددددد  المنشددددددد ة مقددددددددرة مدددددددد   عكدددددددس
  إلددددد  المخددددد طر عددددد  اإلفصددددد ح  دددددؤد  عم ددددد  وبنددددد  
 لجدددددددددودة مؤشدددددددددرا تعدددددددددد والتددددددددد  ، صددددددددد حاإلف جددددددددودة
  .الم ل   التق ر ر
 الر ابةةةةة أثةةةةر تناولةةةةت التةةةةى الدراسةةةةات:  ثانيةةةةا

 جةةةةودة عمةةةةى المخةةةةاطر إلدارة كآليةةةةة الداخميةةةةة
 األرباح

 نظددددد   مددددد  كددددد  ومت بعددددد  ، وتق ددددد   ، تطب ددددد   عدددددد’
دارة الداخم ددددددد  الرق بددددددد   ر  سددددددد   محدددددددددا المخددددددد طر وا 
 النظددددد   ذاهددددد أ  وخ صددددد  ، الم ل ددددد  التقددددد ر ر لجدددددودة
 المعمومددددددددد ت فددددددددد  المتعمدددددددددد الت عدددددددددب مددددددددد   حدددددددددد

 خطدددددددر مددددددد  و قمددددددد  الخ رج ددددددد ، لمجهددددددد ت المعمنددددددد 
 وأخطدددددددددد   ، procedural العشددددددددددوا    اإلجددددددددددرا ات

 مددددددددد  و خفددددددددد  ، الم ل ددددددددد  التقددددددددد ر ر فددددددددد  التقدددددددددد ر
 األعمددددددددددد   السدددددددددددترات ج  ت المت زمددددددددددد  المخددددددددددد طر
 جددددددددودة عمدددددددد  تددددددددوثر أ   مكدددددددد  التدددددددد  والعمم دددددددد ت
 .(Coso,199)الم ل    ر رالتق ف  المعموم ت

 معقدددددوال ات ك دددددد الداخم ددددد  الرق بددددد  تقر دددددر  دددددوفر كمددددد 
 ر ر التقدددددددد عمدددددددد  االعتمدددددددد د ب مك ن دددددددد   تعمدددددددد  ف مدددددددد 
 جدددددودة تدددددؤد  أ  المفتدددددرض مددددد  وب لتددددد ل  ،  الم ل ددددد

  مكدددددددد  م ل دددددددد  معمومدددددددد ت إلدددددددد  الداخم دددددددد  الرق بدددددددد 
 الرق بددددد  تهدددددد  إذ . أكبدددددر بصدددددورة عم هددددد  العتمددددد دا

 ال ددددش أو األخطدددد   اكتشدددد  و  ، مندددد  إلدددد  الداخم دددد 
 وبددددددددر   . الم ل دددددددد  القددددددددوا   تحر دددددددد  سددددددددبب  الددددددددذ 

 عدددددد  الب  ندددددد ت نقددددددص نت جدددددد  محدددددددود دل دددددد  وجددددددود
 الم ل ددددد  التقددددد ر ر بجدددددودة وع قتهددددد  الداخم ددددد  الرق بددددد 

 جددددددودة مدددددد  التحقدددددد  أو م حظدددددد  الصددددددعب فمدددددد  ،
 ولكددددددددددددد . (Kinney ,2000) الداخم ددددددددددددد  الرق بددددددددددددد 
 اختبددددر ح ددددث ، ذلدددد  أثددددر تن ولددددت الدراسدددد ت بعددددض

(Doyle et al.( 2007  ب  دددد  بدددد   الع قدددد 
 الرق بدددددد  مدددددد  كجددددددز  الشدددددرك  فدددددد  الداخم دددددد  الرق بددددد 

 لجددددددددودة كمؤشددددددددر االسددددددددتحق ق ت وجددددددددودة الداخم دددددددد 
 شدددددرك  0002 مددددد  لع نددددد  وذلددددد  ، الم ل ددددد  التقدددد ر ر
. 0222 إلددددددد  0220 مددددددد  الفتدددددددرة خددددددد   أمر ك ددددددد 

 عدددددد  اإلفصدددددد ح عمدددددد  وزمدددددد ؤ  Doyle ركددددددز وقددددددد
  لمشددددددرك  الداخم دددددد  الرق بدددددد  فدددددد  لجددددددوهر ا الضددددددع 

material weakness   ب  دددددددددددددد  عمدددددددددددددد  لمحكدددددددددددددد 
 هدددددذا أ  إلدددد  ب إلضدددد ف  ، لمشدددددرك  الداخم دددد  الرق بدددد 
 عمدددد   ددددؤثر الداخم دددد  الرق بدددد  فدددد  الخمدددد  مدددد  النددددوع
 عددددددددد  اإلفصددددددددد ح أ  كمددددددددد  ، االسدددددددددتحق ق ت جدددددددددودة

. اخت  ر دددد  ولدددد س إجب ر دددد   كددددو  الجددددوهر  الضددددع 
 الجددددوهر  الضددددع  هددددذا  بالكتددد هددددوال  صددددن  كمددد 
 معدددد   حسدددد ب مسددددتو  عمدددد  جددددوهر  ضددددع  إلدددد 

account-specific عمددددددددد  جدددددددددوهر  ضدددددددددع  أو 
 قددددددددددددددددو .  company-level الشدددددددددددددددرك  مسدددددددددددددددتو 
 ضدددددددع  وجدددددددود أ  إلددددددد  وزمددددددد ؤ  Doyle توصددددددد 
  ددددد احتم ل مددددد   ز دددددد الداخم ددددد  الرق بددددد  فددددد  جدددددوهر 
 أ  إذ . الم ل ددددد  القددددوا   فدددد  ه مددددد  مشددددك ت وجددددود
 مدددددددد   ز ددددددددد ضددددددددع ف  داخم دددددددد   بدددددددد رق ب  دددددددد  وجددددددددود
 ممدددد  ، األربدددد ح فدددد  الت عددددب خطددددر وجددددود احتمدددد  
 مددددد  عم هددددد   ترتدددددب ومددددد  األربددددد ح جدددددودة مددددد   قمددددد 

 ركددددددددز وقددددددددد . الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر جددددددددودةل انخفدددددددد ض
 مدددددددد  االسددددددددتحق ق ت جددددددددودة ق دددددددد س عمدددددددد  الكتدددددددد ب
 االخت  ر دددد  االسددددتحق ق ت مثدددد  مقدددد   س عدددددة خدددد  

 الم ل ددددد  لقدددددوا  ا وتعدددددد   ، االسدددددتحق ق ت جدددددودة و ،
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 توصدددددددد  وقددددددددد.  األربدددددددد ح واسددددددددتمرار   ، الت ر خ دددددددد 
Doyle  لمضدددددع  سدددددمب  أثدددددر وجدددددود إلددددد  وزمددددد ؤ 

( الشددددرك  مسددددتو  عمدددد ) الداخم دددد  لمرق بدددد  الجددددوهر 
  كددددددددو  ال ب نمدددددددد  ، الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر جددددددددودة عمددددددد 
 الداخم دددددد  لمرق بددددد  الجددددددوهر  لمضدددددع  تدددددد ث ر هنددددد  

 ر رالتقددددددد  جدددددددودة عمددددددد ( الحسددددددد ب مسدددددددتو  عمددددددد )
 . الم ل  
-et al.(2008) Ashbaugh ركددددددز كمدددددد    

Skaife  الرق بددددد  نظددددد   قصدددددور أثدددددر اختبددددد ر عمددددد 
 SOX لقدددددددددددد نو  وفقدددددددددددد  defficiencies الداخم دددددددددددد 

 التقدددد ر ر لجددددودة كمؤشددددر االسددددتحق ق ت جددددودة عمدددد 
 لمتقدددددددددد ر ر مشدددددددددد هدة 0050 مدددددددددد  لع ندددددددددد  الم ل دددددددددد 
 عدددددددد  األمر ك ددددددد  الشدددددددرك ت فدددددددد  السدددددددنو   الم ل ددددددد 
 توصددددددددد  وقدددددددددد. 0222 إلددددددددد  0226 مددددددددد  الفتدددددددددرة
 عدددد  تفصدددد  التدددد  الشددددرك ت أ  إلدددد  الكتدددد ب هددددوال 

 جددددددددودة بهدددددددد  تقدددددددد  الداخم دددددددد  الرق بدددددددد  فدددددددد  قصدددددددور
 المطمقدددددددددددددددددد  ب لق مدددددددددددددددددد  مق سدددددددددددددددددد  االسددددددددددددددددددتحق ق ت
 بخددددددددد   وذلددددددددد  ،  الع د ددددددددد    دددددددددر ل سدددددددددتحق ق ت

 الرق بددددد  فددددد  قصدددددور عدددد  التفصددددد  التددددد  الشددددرك ت
 Ashbaugh-Skaife أشددددددددددددد ر كمددددددددددددد . الداخم ددددددددددددد 
 الداخم دددددد  الرق بدددددد  فدددددد  الضددددددع  أ  إلدددددد  وزمدددددد ؤ 
  دددددددؤد  ب نمددددددد  متعمددددددددة   دددددددر أخطددددددد   إلددددددد   دددددددؤد 

 أخطدددددددددد   إلددددددددد  الداخم ددددددددد  الرق بددددددددد  فددددددددد  القصدددددددددور
 .متعمدة

 أثدددر عمددد  Brown et al.(2008) ركدددز وقدددد 
 لمرق بددددددددددددد  0665 عددددددددددددد   KTG قددددددددددددد نو  إصددددددددددددددار
 لجدددددددودة كمؤشدددددددر األربددددددد ح جدددددددودة عمددددددد  والشدددددددف ف  
 شدددددرك  0236 مددددد  لع نددددد  وذلددددد  ، الم ل ددددد  التقدددد ر ر
 شددددددرك  02560 مدددددد  بمجموعدددددد  ومق رنتهدددددد  ألم ن دددددد 

 0664 مددددد  الفتدددددرة عددددد  وذلددددد  ، مختمفددددد  دو  فددددد 
 إلدددددد  وزمدددددد ؤ  Brown توصدددددد  وقددددددد. 0220 إلدددددد 

 عمدددد  الداخم دددد  الرق بدددد  لنظدددد   ا جدددد ب  تدددد ث ر وجددددود
 القددددد نو  هدددددذا صددددددور بعدددددد وخ صددددد  األربددددد ح جدددددودة
 . 0665 ع  
 منظمددددد  ن  بقدددددوا اإللتدددددزا  أ  سدددددب  ممددددد   تضددددد     

 عمددددددد  الحفددددددد ظ أو ز ددددددد دة عمددددددد  المدددددددد ر    سددددددد عد
دارة الداخم ددددددددد  الرق بددددددددد  نظددددددددد   جدددددددددودة  المخددددددددد طر وا 

(Hermanson,2000; Kinney,2000)  .
 الرق بدددددددد  لنظدددددددد   قددددددددوان   عدددددددددة إصدددددددددار تدددددددد  وقددددددددد

دارة الداخم ددددددددد   مثددددددددد  دو  عددددددددددة فددددددددد  المخددددددددد طر وا 
 والقدددددددد نو  ،8221 عدددددددد   KTG األلمدددددددد ن  القدددددددد نو 

 الكندددددددد  والقددددددد نو  ،4004 عددددددد   SOX األمر كددددددد 
SOX North   ال  بدددد ن  والقدددد نو  ، 4002 عدددد 

J-SOX   الصددددددددد ن  والقددددددددد نو  ، 4001 عددددددددد C-
SOX   جعددددددددددددددددد  ممددددددددددددددددد  4088.0 عددددددددددددددددد Brown 

 مدددد  0204 عدددد   دراسددددته  بتكددددرار  قومددددو  وزمدددد ؤ 
 ب عتب رهمددددددددد  الحسدددددددددب   فددددددددد  المخددددددددد طر إدارة أخدددددددددذ
  عمددددددد  الترك دددددددز خددددددد   مددددددد  وذلددددددد  ، واحدددددددد نظددددددد  
 الداخم ددددد  لمرق بدددد  نظدددد   ومت بعددددد  ، ق دددد  وت ، تطب دددد 
دارة  لجددددددودة ر  سددددد     محدددددددا   ب عتب رهمددددد  المخددددد طر وا 

 لخطدددددددددر منعهمددددددددد  خددددددددد   مددددددددد  الم ل ددددددددد  التقددددددددد ر ر
 المح سدددددددددب   المعمومددددددددد ت فددددددددد  المتعمدددددددددد الت عدددددددددب
 عمددددددد  وزمددددددد ؤ  Brown اعتمدددددددد وقدددددددد . المنشدددددددورة

 ومق رنتهدددد  ألم ن دددد  شددددرك  0045 مدددد  مكوندددد  ع ندددد 
 مختمفدددددد  دو  مدددددد  شددددددرك  02563 مدددددد  بمجموعدددددد 

 وقدددددد. 0220 إلدددد  0664 مدددد  الفتدددددرة عدددد  وذلدددد  ،
 تجدددددر ب    شدددددب  مددددددخم   عمددددد  هوال الكتددددد ب اعتمدددددد

quasi-experimental  األو  المدددددددددددددخ   سددددددددددددم 
  سددددددددددددددتخد  إذ.  differences الفددددددددددددددرو  اختبدددددددددددددد ر
 الشددددددرك ت فددددد  األربددددد ح جدددددودة فددددد  الت  دددددر لق ددددد س

 عدددددددددددد   KTG قدددددددددددد نو  صدددددددددددددور بعددددددددددددد األلم ن دددددددددددد 
                                                             
1 وقال عه   Brown et al.(2014)  
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 المسددددددتق  المت  ددددددر هددددددو KTG اعتبدددددد ر تدددددد و .0665
indicator ،  لمسددددددددنوات( 8) الق مدددددددد    خددددددددذ والددددددددذ 
 الق مددددددددد  و  خدددددددددذ ، 0665 د سدددددددددمبر بعدددددددددد الم ل ددددددددد 

 التددددد ب  المت  دددددر كددددد   ب نمددددد  ، 0665 قبددددد ( صدددددفر)
 ف سدددددم  الثددددد ن  المددددددخ  أمددددد .  األربددددد ح جدددددودة هدددددو

-difference in الفددددددددددرو  فدددددددددد  الفددددددددددر 
differences  فدددددد  الت  ددددددر لق دددددد س تصددددددم م  وتدددددد 

 صدددددور بعددددد األلم ن دددد  الشدددرك ت فدددد  األربدددد ح جدددودة
   دددددددر الشدددددددرك ت بمجموعددددددد  مق رنددددددد  KTG قددددددد نو 

 . الق نو  لهذا الخ ضع 
 ز دددددد دة وجددددددود إلدددددد  وزمدددددد ؤ  Brownتوصدددددد  وقددددددد 

 ، المن سدددددب التوق دددددت فددددد  ب لخسددددد  ر االعتدددددرا  فددددد 
 قدددددددد نو  صدددددددددور بعددددددددد األربدددددددد ح تمه ددددددددد وانخفدددددددد ض

KTG   الكتددددد ب ؤال هددددد توصدددددمت كمددددد . 8221 عددددد 
 الداخم ددددد  لمرق بددددد  ممدددددز  نظددددد   وجدددددود أ  إلددددد  أ ضددددد 
دارة  األربدددددددد ح جددددددددودة ز دددددددد دة إلدددددددد  أد  المخدددددددد طر وا 

 أشددددددد رت وقدددددددد.  الم ل ددددددد  التقددددددد ر ر جدددددددودةل كمؤشدددددددر
 ممددددددز  نظدددددد   الشددددددرك ت إتبدددددد ع تزا ددددددد إلدددددد  الدراسدددددد 
دارة الداخم دددددد  لمرق بدددددد   مدددددد  كث ددددددر فدددددد  المخدددددد طر وا 

 SOX و قددددد ن صددددددور بعدددددد وخ صددددد   ، العددددد ل  دو 
   . األمر ك   المتحدة الوال  ت ف  4004 ع  

 Song and أوضددددددددددد  ، أخدددددددددددر  ن ح ددددددددددد  ومددددددددددد 

Kemp(2013)  فع لدددددددددد  مخدددددددددد طر إدارة وجددددددددددود أ 
 الرق بددددددد  فددددددد  جدددددددوهر  ضدددددددع  وجدددددددود مددددددد   قمددددددد 

 تحسددددددد   إلددددددد   دددددددؤد  ممددددددد  الشدددددددرك  فددددددد  الداخم ددددددد 
 أوضددددحت  مدددد  هددددذا و دددددع  . الم ل دددد  التقدددد ر ر جددددودة
 أ  مدددددددددددد  COSO(2004 & 1992) لجندددددددددددد 
  وسدددددددد  ERMالمخدددددددد طر إلدارة المتك مدددددددد  اإلطدددددددد ر

 إطدددددددد ر محدددددددد   حدددددددد  وال ، الداخم دددددددد  الرق بدددددددد  مدددددددد 
 الداخم دددددد  الرق بدددددد   دددددددم  ولكندددددد  ، الداخم دددددد  الرق بدددددد 
 كمدددددددددددددددد  . المخدددددددددددددددد طر إدارة أدوات مدددددددددددددددد  كدددددددددددددددد داة

 أ  إلددد  McNally & Tophoff(2014)أشددد ر
 تعتبددددددرا  الداخم دددددد  والرق بدددددد  الفع لدددددد  المخدددددد طر إدارة

 المنظمدددددددددد ت وأ  ، األعمدددددددددد   ألدا  ه مدددددددددد  مسددددددددددبب 
 مدددددد  م ددددددزة عمدددددد  الحصددددددو  ك ف دددددد  تدددددددر  الن جحدددددد 
 التددددد  التهد دددددات تجنددددب وك ف دددد  ، المت حدددد  الفددددرص
 المنظمدددد  أدا  تحسدددد  إلدددد   ددددؤد  ممدددد  لهدددد  تتعددددرض

 .كك 
 أ  Cohen et al.(2014) وضددددد أ وقدددددد 

 محدددد   كددددو  المخدددد طر إدارة نظدددد   فدددد  خمدددد  وجددددود
 لمددددددددد  تق  مدددددددد  عنددددددددد الخدددددددد رج  المراجدددددددد  اهتمدددددددد  
 تق  مددددد  عندددددد أو ، االسدددددتمرار عمددددد  المنشددددد ة مقددددددرة

 المنشدددددددد ة قدددددددددرةم لمع لجدددددددد  اإلدارة خطددددددددط لجدددددددددو 
 ب ختبدددددد ر الدراسدددددد  أهتمددددددت وقددددددد .االسددددددتمرار عمدددددد 
 التقدددددد ر ر جددددددودة عمدددددد  مخدددددد طرال إدارة تطب دددددد  أثددددددر

 استقصددددد   خددددد   مددددد  ، الداخم ددددد  والرق بددددد  الم ل ددددد 
Cohen  لوثثددددددددددد أسدددددددددددمو  مددددددددددد  لددددددددددددور وزم  ددددددددددد  

 لجنددددددددددد  أعضددددددددددد   ، المددددددددددد ل  المدددددددددددد ر) الحوكمددددددددددد 
 إدارة عمم دددددد  فدددددد (  الخددددد رج  المراجدددددد  ، المراجعددددد 
 الم ل دددد  التقددد ر ر جددددودة عمددد  ذلدددد  وأثدددر  المخددد طر،
 وقدددددددددد.  الشدددددددددرك  فددددددددد  الداخم ددددددددد  الرق بددددددددد  وتعز دددددددددز
 ا جدددددد ب  أثددددددر وجددددددود إلدددددد  الكتدددددد ب هددددددوال  توصدددددد 
 ، الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر جدددددددودة عمدددددددد  المخددددددد طر إلدارة
 المدددددد ر   مددددد  كددددد  ألرا  وفقددددد  ، الداخم ددددد   بددددد والرق

 والمدددددراجع   ، المراجعددددد  لجنددددد  وأعضددددد   ، المددددد ل   
 ذلددددد  و تفددددد .  الدراسددددد  فددددد  المشددددد رك     الخددددد رج 

 إدارة   بدد Bell et al.(2002) أوضددح  مدد  مدد 
 عمددددددددد  والرق بددددددددد  مت بعددددددددد  عمددددددددد  تدددددددددؤثر المخددددددددد طر
 تق ددددددددد   عمددددددددد  بددددددددددوره  تدددددددددؤثر والتددددددددد   المخددددددددد طر،

 .  المراجع  عمم   وتخط ط  طرلممخ المراج 
 أ  Kochetova et al.(2011) أوضددد  كمددد  

 ه مددددد  معمومدددد ت تددددوفر الشددددرك  فدددد  المخدددد طر إدارة
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 المدددددت ز  والخطدددددر الرق بددددد  خطدددددر لتق ددددد   لممدددددراجع  
 لتخطددددددددد ط إتب عهددددددددد   مكددددددددد  التددددددددد  واالسددددددددترات ج  ت

 kommunuri أوضدددد  كمدددد  . المراجعدددد  عمم دددد 
et al.(2014)  قمدددد  المخدددد طر إدارة تطب دددد  أ  

 األربددددد ح جدددددودة مددددد   ز دددددد ممددددد  األربددددد ح تمه دددددد مددددد 
 . الم ل   التق ر ر لجودة كمؤشر
 الشددددددرك  إدارة مجمددددددس  عددددددد’ مصددددددر وفدددددد     

 عمدددددددد  المخددددددد طر إدارة عددددددد  عددددددد   بشدددددددك  مسددددددد وال
 ، الشدددددددددرك  نشدددددددد ط وطب عدددددددد   تفددددددددد  الددددددددذ  النحددددددددو

  ددددددر  وقددددددد. ف دددددد  تعمدددددد  الددددددذ  والسددددددو  وحجمهدددددد ،
 تقدددددددددو  لممخددددددددد طر ةإدار  إنشددددددددد   ضدددددددددرورة المجمدددددددددس
 المجمدددددددددس عمددددددددد  وتقددددددددد . إشدددددددددراف  تحدددددددددت بعممهددددددددد 
 التدددد  المخدددد طر لتحد ددددد إسددددترات ج   وضدددد  مسدددد ول  
 ومسدددددتو  معهددددد ، التع مددددد  وك ف ددددد  الشدددددرك ، تواجددددد 

 كددددد  وعدددددرض الشدددددرك  بهددددد  تتع مددددد  التددددد  المخددددد طر
 دل دددددددد )  واضدددددددد  بشددددددددك  المسدددددددد هم   عمدددددددد  ذلدددددددد 
 (0200 المصر  الشرك ت حوكم 
 كددددد  فع ل ددددد  تتحقددددد  لكددددد  أنددددد  الب حدددددث و دددددر     
دارة الداخم دددددد  الرق بددددد  مددددد   مدددددد  ف بدددددد المخددددد طر وا 
 المنظمدددد  أهدددددا  وتحق دددد  وضدددد  فدددد  دورهمدددد  فهدددد 
 الرسددددم   القنددددوات خدددد   مدددد  سددددوا   تكدددد م  وأ  ،
 ممددددد  و تضددددد  . المنظمددددد  داخددددد  الرسدددددم     دددددر أو

 آل ددددددد ت أحدددددددد تعدددددددد’ الداخم ددددددد  الرق بددددددد  أ  ، سدددددددب 
 مدددددددد  لمحددددددددد  عم هدددددددد  عتمددددددددد التدددددددد  المخدددددددد طر إدارة

 ، األربدددد ح إدارة خطددددر مثدددد   المخدددد طر مدددد  العد ددددد
 ،( إلددددددد ....، األصددددددو  وسدددددددرق ) ، ال ددددددش وخطددددددر
 أو ، األربددددددد ح جدددددددودة عمددددددد  بددددددددوره  تدددددددؤثر والتددددددد 
 إمك ن ددددددددد  ومدددددددددد  المح سدددددددددب   المعمومددددددددد ت جدددددددددودة

 جدددددددددددودة أو ، الم ل ددددددددددد  القدددددددددددوا   عمددددددددددد  االعتمددددددددددد د
.  الم ل ددددددد  التقددددددد ر ر لجدددددددودة كمؤشدددددددرات  اإلفصددددددد ح

 مدددددددد  العد ددددددددد ز ددددددددركت إلدددددددد  سددددددددب  مدددددددد   أد وقددددددددد

 والتددددددد  ، المخددددددد طر إدارة آل ددددددد ت عمددددددد  الدراسددددددد ت
 عمددددددددد  االعتمددددددددد د إمك ن ددددددددد  لز ددددددددد دة اإلدارة تتبعهددددددددد 
 . الم ل ددددد  التقددددد ر ر جدددددودة وز ددددد دة ، الم ل ددددد  القدددددوا  
 الوح دددددددددة اآلل دددددددد  هدددددددد  الداخم دددددددد  الرق بدددددددد  فم سددددددددت
 مثدددددد  أخددددددر  آل دددددد ت توجددددددد ب نمدددددد  المخدددددد طر إلدارة
  المح سب  وطوالتح التحفظ
 الةةةةةةتحفظ أثةةةةةةر تناولةةةةةةت التةةةةةةى الدراسةةةةةةات: ثالثةةةةةةا

 جةةةةةودة عمةةةةةى المخةةةةةاطر إلدارة كآليةةةةةة المحاسةةةةةبى
 األرباح

 اتجددددددددددد   أو س  سددددددددددد  المح سدددددددددددب  الدددددددددددتحفظ  عدددددددددددد’
 الق مدددددددددد  لصدددددددددد ف  المتعمددددددددددد لمتخفدددددددددد ض مح سددددددددددب 

 ق متددددددددددد  لصددددددددددد ف  ب لنسدددددددددددب  لألصددددددددددد  المح سدددددددددددب  
(.  (Ruch & Taylor ,2014 االقتصددد د  

 المعددددددد   ر وواضدددددددع  البددددددد حث   بددددددد   جدددددددد  و وجدددددددد
 فددددددددد  المح سدددددددددب  الدددددددددتحفظ وتكمفددددددددد  منفعددددددددد  حدددددددددو 

 بعدددددددددم  وخ صدددددددد  لمسددددددددتخدم ه ، الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر
 FASB الم ل ددددد  المح سدددددب  معددددد   ر مجمدددددس اسدددددتبعد
 النوع ددددد  الخصددددد  ص مددددد   المح سدددددب  الدددددتحفظ
 عددددددددد   المفددددددددد ه م  إطددددددددد ر  فددددددددد  الم ل ددددددددد  لمتقددددددددد ر ر
  دددددددد الح  د عمدددددددد  و ددددددددؤثر متح ددددددددزا ب عتبدددددددد ر  4080

(FASB,2010)  .الددددددددتحفظ أ  الددددددددبعض رأ  فقددددددددد 
 القددددددوا  فدددددد  متح ددددددزة أرقدددددد   إلدددددد   ددددددؤد  المح سددددددب 

 سددددم م    ددددر قددددرارات اتخدددد ذ إلدددد   ددددؤد  بمدددد  الم ل دددد 
(e.g.,Guay & Verrecchia,2006 ; 

Gigler et al.,2009)  ،  . العكددددس وعمدددد 
 إلدددددد   ددددددؤد  المح سددددددب  الددددددتحفظ أ  الددددددبعض  ددددددر 
  عددددددد إذ التع قددددددد  أطددددددرا بدددددد   الح  د دددددد  مدددددد  مز ددددددد
 سددددددددددم   بشددددددددددك  التع قدددددددددددات التمدددددددددد   فع لدددددددددد  آل دددددددددد 

(e.g.,Basu,1997; Watts,2003a) . 
 أ  إلدددددددد  الدراسدددددددد ت مددددددد  العد ددددددددد شدددددددد رأ قددددددددو     

 إدارة آل ددددددددد ت مددددددددد  كآل ددددددددد )  المح سدددددددددب  الدددددددددتحفظ



 لمخاطر على جودة االرباح ......أثر تطبيق إدارة ا                             حسام حسن محمود الشعراوى/  أ

 

12 
 

 التقدددددد ر ر جددددددودة تحسدددددد   عمدددددد   سدددددد عد( المخدددددد طر
 Kim & Kross(2005) ركدددز فقدددد.  الم ل ددد 
 المشددددددروط المح سددددددب  لددددددتحفظا أثددددددر اختبدددددد ر عمدددددد 
 الشددددرك ت مدددد  لع ندددد  األربدددد ح جددددودة تحسدددد   عمدددد 

 مدددد  الفتددددرة خدددد   البورصدددد  فدددد  المق دددددة األمر ك دددد 
 إلدددددد  الك تبدددددد   توصدددددد  وقددددددد.  0220 إلدددددد  0640
 التنبدددددددؤ عمددددددد  األربددددددد ح قددددددددرة فددددددد  تحسددددددد  وجدددددددود

        التشددددددددددد  م   األنشدددددددددددط  مددددددددددد  النقد ددددددددددد  ب لتددددددددددددفق ت
 المح سددددب  الددددتحفظ دةز دددد  نت جدددد ( التنبؤ دددد  القدددددرة) 

 دراسددددددددددد  أتفقدددددددددددت وقدددددددددددد.  الشدددددددددددرك ت هدددددددددددذ  فددددددددددد 
Bandyopadyay et al.(2010)  دراسددد  مددد 

Kim & Kross(2005)  اختب رهددد  خددد   مددد 
 ب لبورصددددد  المق دددددة األمر ك ددددد  الشددددرك ت مددددد  لع ندددد 
 وأضددددد فت ، 0223 إلددددد  0652 مددددد  الفتدددددرة خددددد  

 التنبددددؤ عمدددد  القدددددرة مدددد   ز ددددد الشددددرط  الددددتحفظ أ 
 دراسددددددددد   اختمفدددددددددت ب نمددددددددد .  المسدددددددددتقبم   ب ألربددددددددد ح

Chen et al. (2014)   السددددد بقت   الدراسدددددت   مددددد 
 األمر ك دددددد  الشددددددرك ت مدددددد  ع ندددددد  عمدددددد  ب عتم دهدددددد 
 إلددددد  0655 مددددد  الفتدددددرة خددددد   ب لبورصددددد  المق ددددددة
 الدددددددددددددتحفظ أ  إلددددددددددددد  توصدددددددددددددمت ح دددددددددددددث ، 0202

 األربدددد ح اسددددتمرار   مدددد   قمدددد  المشددددروط المح سددددب 
 لجدددددددودة كمؤشدددددددر األربددددددد ح جدددددددودة مددددددد   قمددددددد  ممددددددد 

 ركدددددزت السددددد    نفدددددس وفددددد .  الم ل ددددد  التقددددد ر ر
 إختبددد ر عمددد  Jackson & Liu(2010) دراسددد 
 تحصدددددد مه  فدددددد  المشددددددكو  الددددددد و  مخصددددددص أثددددددر

 قدددددددددرة عمدددددددد  المشددددددددروط   ددددددددر لمددددددددتحفظ ك سددددددددموب
 اسدددددتخدا  خددددد   مددددد  األربددددد ح إدارة عمددددد  الشدددددرك 

 مدددددد  لع ندددددد  وذلدددددد  ، المعدومدددددد  الددددددد و  مصددددددرو 
 خدددددددد   ب لبورصدددددددد  لمق دددددددددةا األمر ك دددددددد  الشددددددددرك ت

 توصددددددددد  وقدددددددددد. 0224 إلددددددددد  0652 مددددددددد  الفتدددددددددرة
 مخصددددددددددص عمدددددددددد  االعتمدددددددددد د أ  إلدددددددددد  الك تبدددددددددد  

 الددددددتحفظ)       تحصدددددد مه  فدددددد  المشددددددكو  الددددددد و 
 مصدددددرو  اسدددددتخدا  مددددد   سددددده ( المشدددددروط   دددددر

 مدددددد   قمدددددد  ممدددددد  األربدددددد ح إلدارة المعدومدددددد  الددددددد و 
 التقددددددددد ر ر جدددددددددودة انخفددددددددد ض وب لتددددددددد ل  ، جودتهددددددددد 
 . الم ل  
 & Ruch صددددن  فقددددد ، سددددب  لمدددد  قدددد وف   

Taylor(2014) أثددددددددر أختبددددددددرت التدددددددد  الدراسدددددددد ت 
 كمؤشدددددر األربددددد ح جدددددودة عمددددد  المح سدددددب  الدددددتحفظ
 تمثدددددد 3  مجمددددددوعت   إلدددددد  الم ل دددددد  التقدددددد ر ر لجددددددودة

 ركددددددزت التدددددد  الدراسدددددد ت تمدددددد  األولدددددد  المجموعدددددد 
 لألربدددددددددد ح الزمن دددددددددد  الس سدددددددددد  خصدددددددددد  ص عمدددددددددد 

time-series properties  خ صدددددددددددددددددد   مثدددددددددددددددددد 
 والتددددد  لهددددد  التنبؤ ددددد  والمقددددددرة ، األربددددد ح تمرار  اسددددد
 المجموعددددد  وتمثددددد .  األربددددد ح لجدددددودة مق ددددد س تعدددددد

 وجدددددود عمددددد  ركدددددزت التددددد  الدراسددددد ت تمددددد  الث ن ددددد 
 .األرب ح لجودة كمؤشر األرب ح إدارة عمم  

 الدراسددد ت مددد  العد دددد قددد   ، أخدددر  ن ح ددد  ومددد   
 الدددددددددور عمدددددددد  المح سددددددددب  الددددددددتحفظ أثددددددددر ب ختبدددددددد ر
 لألربددد ح مددد  لكددد value relevance   التق  مددد 

 Collins et قددددددددد   فقدددددددددد.  الدفتر ددددددددد  الق مددددددددد  أو

al.(1997) المح سددددددددددب  الددددددددددتحفظ أثددددددددددر ب ختبدددددددددد ر 
 الدفتر ددددددد  والق مددددددد  لألربددددددد ح التق  مددددددد  الددددددددور عمددددددد 
 فددددددددد  المق ددددددددددة األمر ك ددددددددد  الشدددددددددرك ت مددددددددد  لع نددددددددد 

.  0666 إلددددد  0626 مددددد  الفتدددددرة خددددد   البورصددددد 
 انخفددددددددد ض إلدددددددد  مددددددددد ؤ وز  Collins توصدددددددد  وقددددددددد
 جددددودة انخفدددد ض  عندددد  بمددد  لألربدددد ح التق  مدددد  الددددور

 الشددددددرك ت فدددددد  األمر ك دددددد  الشددددددرك ت فدددددد  األربدددددد ح
 ، السدددددددد لب  األربدددددددد ح تز ددددددددد ح ددددددددث تحفظدددددددد  األكثددددددددر
 التق  مدددددددد  الدددددددددور انخفدددددددد ض فدددددددد  السددددددددبب و رجدددددددد 
 .  الدفتر   لمق م  التق  م  الدور لز  دة لألرب ح
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 Lev & Zarowin(1999) دراسدددد  اتفقددددت وقدددد  
 مددددد  Collins et al.(1997) دراسددددد  مددددد 

 المق دددددددة األمر ك دددددد  الشددددددرك ت مدددددد  لع ندددددد  أختب رهدددددد 
. 0663 إلددددد  0644 مددددد  الفتدددددرة خددددد   ب لبورصددددد 

 والعوا دددددد األربدددد ح بددددد   الع قدددد  أ  إلددددد  توصددددمت إذ
 جدددددددددودة النخفددددددددد ض كمؤشدددددددددر الدددددددددزم  عبدددددددددر تقددددددددد 

 التدددد  خ صددد  تحفظدددد  األكثدددر الشددددرك ت فددد  األربددد ح
 .والتطو ر البحوث نفق ت ةبز  د تتم ز
 التددددد  الدراسددددد ت مددددد  الب حدددددث  خمدددددص أ   مكددددد    
 أثددددر إختبدددد ر عمدددد  ركددددزت أنهدددد   بع ل دددد  تن ولهدددد  تدددد 

 الم ل دددددد  التقدددددد ر ر جددددددودة عمدددددد  المح سددددددب  الددددددتحفظ
 عمدددد  االعتمدددد د تدددد  والتدددد  ، األربدددد ح بجددددودة مق سدددد 

 إدارة ق دددددد س تدددددد  إذ لجودتهدددددد  كمقدددددد   س خص  صدددددده 
 ، التنبؤ دددددددددد  ومقدددددددددددرته  ، ه واسددددددددددتمرار ت ، األربدددددددددد ح
 لمق مدددد  التق  دددد  ب لدددددور لهدددد  التق  مدددد  الدددددور ومق رندددد 
 .الدفتر  
 Kouenidis et أوضدددددد  العكددددددس وعمدددددد     

al.(2009)  لألربددددددددددد ح المعمومدددددددددد ت  المحتددددددددددو  أ 
information content   (لجددددودة كمق دددد س 

 بدددددددددد لتحفظ خط دددددددددد  ع قدددددددددد  تربطدددددددددد  ال( األربدددددددددد ح
 فددددددددد  ربددددددددد حاأل م  مددددددددد  تقددددددددد  ح دددددددددث المح سدددددددددب 

 Chen etأشدد ر ب نمدد .  تحفظدد  األكثددر الشددرك 
al.(2007)  المشددددددددددروط   ددددددددددر الددددددددددتحفظ أ  إلدددددددددد 

 أمدددددددددد  ، المح سددددددددددب   المعمومدددددددددد ت جددددددددددودة  حسدددددددددد 
 جدددددددددددددودة  حسدددددددددددد  ال ف ندددددددددددد  المشددددددددددددروط الددددددددددددتحفظ
 . المح سب   المعموم ت

 Biddle et بددد   فقددد ، أخدددر  ن ح ددد  ومدد     
al.(2013)  آل ددددددددد   عدددددددددد’ المح سدددددددددب  الدددددددددتحفظ أ 

 لتخفددددد ض إتب عهددددد   دددددت  المخددددد طر إدارة آل ددددد ت مددددد 
 األنشدددددددط  مددددددد  النقد ددددددد  التددددددددفق ت تددددددددهور خطدددددددر

   ددددددر المح سددددددب  الددددددتحفظ  عدددددددۥ ح ددددددث ، التشدددددد  م  

  سدددددددددتخد  المح سدددددددددب  لمتحدددددددددوط بدددددددددد   المشدددددددددروط
 النقد دددددددددددد  التدددددددددددددفق ت تدددددددددددددهور خطددددددددددددر لتخفددددددددددد ض
 مكمددددد  المشدددددروط الدددددتحفظ د عددددد’ ب نمددددد  ، التشددددد  م  
.  الخطدددددددددر هدددددددددذا لتخفددددددددد ض المح سدددددددددب  لمتحدددددددددوط

   ددددددددددر الددددددددددتحفظ  عددددددددددد’ ، ذلدددددددددد  إلدددددددددد  ب إلضدددددددددد ف 
 تعددددرض مدددد  تقمدددد  المخدددد طر إلدارة آل دددد  المشددددروط
 تعز ددددددددز  خدددددددد   مدددددددد  اإلفدددددددد س لخطددددددددر المنظمدددددددد 
 إدارة عمم دددددددددد  مدددددددددد  حدددددددددددالو  ، النقد دددددددددد  لمتدددددددددددفق ت
 Biddle et al., 2013 Alipour ) األربدد ح

et al .,2013; Khani et al.,2013;  .) 
 بددددد   اتفددددد   وجدددددود عدددددد  ، سدددددب  ممددددد   تضددددد     

 المح سدددددب  الدددددتحفظ أثدددددر اختبدددددرت التددددد  الدراسددددد ت
 توصددددد  الدراسددددد ت فدددددبعض.  األربددددد ح جدددددودة عمددددد 
 المح سددددب  الدددتحفظ بدددد   ا ج ب ددد  ع قدددد  وجدددود إلددد 
 ب نمدددد .  األربدددد ح جددددودة وبدددد   الم ل دددد  التقدددد ر ر فدددد 

 بددد   سدددمب   ع قددد  وجدددود إلددد  أخدددر بعدددض توصددد 
 وجددددددودة الم ل دددددد  التقدددددد ر ر فدددددد  المح سددددددب  الددددددتحفظ
 الدددددبعض  توصددددد  لددددد  الدددددذ  الوقدددددت فددددد  ، األربددددد ح

 المح سددددب  الددددتحفظ بدددد   معنو دددد  ع قدددد  وجددددود إلدددد 
  تضدددد  كمددد  . األربدددد ح وجدددودة الم ل دددد  التقددد ر ر فددد 
  أ  أ ض 

 نظددددددددد   بددددددددد   الع قددددددددد  تنددددددددد و  الدراسددددددددد ت معظددددددددد 
 فقدددددد.  الم ل ددددد  التقددددد ر ر وجدددددودة الشدددددرك ت حوكمددددد 
  الشددددددددرك ت حوكمدددددددد  آل دددددددد ت عمدددددددد  الددددددددبعض ركددددددددز

 ، اإلدارة مجمددددددددددددددددددددددس خصدددددددددددددددددددددد  ص وخ صدددددددددددددددددددددد )
 ه كدددددد  وخصدددددد  ص ، المراجعددددد  لجندددددد  وخصددددد  ص
 أثدددددددر عمددددددد  األخدددددددر الدددددددبعض وركدددددددز( .  التمو ددددددد 
 الداخم ددددد  الرق بددددد  وخ صددددد )  المخددددد طر إدارة آل ددددد ت

 عمددددد ( المح سدددددب  التحدددددوط ، المح سدددددب  الدددددتحفظ ،
 مثددددددد ) المخددددددد طر بعدددددددض مددددددد  الحدددددددد أو تخفددددددد ض
 انخفددددد ض ،وخطدددددر  األسددددده أسدددددع ر تددددددهور خطدددددر
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 وخطددددددددر ، اإلفدددددددد س وخطددددددددر  النقد دددددددد  التدددددددددفق ت
 لدددددددددد  ب نمدددددددددد ( .  األربدددددددددد ح إدارة وخطددددددددددر ، ال ددددددددددش

 أثدددددر إلددددد  الدراسددددد ت مددددد  قم ددددد  عددددددد إال تعدددددرض 
 عمدددد  الداخم دددد  والرق بدددد  المخدددد طر إدارة نظدددد   دمدددد 
 أثددددر عمدددد  ركددددز األخددددر والددددبعض.  األربدددد ح جددددودة
 خدددددد   مدددددد  األربدددددد ح جددددددودة عمدددددد  المخدددددد طر إدارة

 ولجنددددددددددد  ، الخددددددددددد رج  المراجددددددددددد  مددددددددددد  لتواصددددددددددد ا
 فع لدددد  حوكمدددد  كآل دددد ت المدددد ل  والمددددد ر ، المراجعدددد 

 هددددذ  فدددد  الب حددددث حدددد و  ، سددددب  عمدددد  بندددد   .

 المخدددددددددد طر إدارة تطب دددددددددد  أثددددددددددر اختبدددددددددد ر الدراسدددددددددد 
 حوكمدددددد  الداخم دددددد  اآلل دددددد ت ك حددددددد) عممدددددد  بشددددددك 

 مددددددددد  والتددددددددد  األربددددددددد ح جدددددددددودة عمددددددددد  (الشدددددددددرك ت
 فددددددددد  بددددددددد حاألر  جدددددددددودة مددددددددد  تحسددددددددد  أ  المتوقددددددددد 
و ددددر  . فع لدددد  مخدددد طر إدارة تطبدددد  التدددد  الشددددرك ت

 بدددددددددد   الع قدددددددددد  توضدددددددددد    مكدددددددددد  الب حددددددددددث أندددددددددد 
 حوكمددددددد  آل ددددددد ت ألثدددددددر تعرضدددددددت التددددددد  الدراسددددددد ت
 الشددددك  خدددد   مدددد  األربدددد ح جددددودة عمدددد  الشددددرك ت

 3 الت ل 
األرباح بجودة وآلياتها الشركات حوكمة عال ة

 
 
 

 

 

 

 

 

 لب حثا إعداد3 المصدر
 العد ددددد ق دددد   أعدددد   المبدددد   الشددددك  مدددد   تضدددد     
 حوكمدددددددددد  آل دددددددددد ت أثددددددددددر بتندددددددددد و  الدراسدددددددددد ت مدددددددددد 

 آل دددد ت أك نددددت سددددوا  األربدددد ح جددددودة عمدددد  الشددددرك ت
 مجمددددددددددس خصدددددددددد  ص مثدددددددددد  خ رج دددددددددد  أو داخم دددددددددد 
 أو ، الممك دددددددددددددددددد  ه كدددددددددددددددددد  أوخصدددددددددددددددددد  ص ، اإلدارة

 حوكمددددددد  آل ددددددد ت أو ، المراجعددددددد  لجنددددددد  خصددددددد  ص
 الخددددد رج  والمراجددددد  الدددددداخم  المراجددددد  مثددددد  أخدددددر 

 أثددددددددر الدراسدددددددد ت بعددددددددض تندددددددد و  ب نمدددددددد . و  رهمدددددددد 
 ، الداخم ددددددد  الرق بددددددد  مثددددددد ) المخددددددد طر إدارة آل ددددددد ت

 جدددددددددددودة عمددددددددددد ( المح سدددددددددددب  والتحدددددددددددوط والدددددددددددتحفظ

 أثدددددر عمددددد  الدراسددددد ت بعدددددض ركدددددز كمددددد .  األربددددد ح
دارة الداخم دددد  لمرق بدددد  ممددددز  نظدددد   وجددددود  المخدددد طر وا 
 مدددد   قم دددد عدددددد  وجددددد ولكدددد . األربدددد ح جددددودة عمدددد 

 المخدددد طر إدارة تطب دددد  أثددددر ق دددد س تندددد و  الدراسدددد ت
 لددددددددذا.  األربدددددددد ح جددددددددودة عمدددددددد  الحددددددددد ث بمفهومهدددددددد 

 إدارة تطب دددد ل المتوقدددد  األثددددر ب ختبدددد ر الب حددددث أهددددت 
 .  األرب ح جودة عم  مخ طرال

 الدراسددددد ت مددددد  استعراضددددد  تددددد  مددددد  ضدددددو  فددددد     
 المخدددد طر إدارة بدددد   الع قدددد  إطدددد ر وفدددد  ، السدددد بق 
 ، األربدددد ح وجددددودة الشددددرك ت لحوكمدددد   دددد داخم كآل دددد 

 وظاو انحوكمت في انشركت

 

 

 

 

خصددددددددددددددددددددددد  ص 
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 هيكم انمهكيت
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انمحاسبي انتحفظ رانذاخهيت  

انمخا ر عه اإلفصاح  
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 جودة األرباح



 لمخاطر على جودة االرباح ......أثر تطبيق إدارة ا                             حسام حسن محمود الشعراوى/  أ

 

3 
 

 صددددورت  فدددد  البحددددث فددددرض اشددددتق   لمب حددددث  مكدددد 
 3   الت ل  
 جةةةودة عمةةةى ايجابيةةةا مخةةةاطرال إدارة طبيةةةقت يةةةؤثر
 .   األرباح

 التطبيقية الدراسة -3
 اإلطددددددد ر فددددددد  استعراضددددددد  تددددددد  مددددددد  ضدددددددو  فددددددد     

 تحق دددددد  إلدددددد  التطب ق دددددد  الدراسدددددد  تهددددددد  ، النظددددددر 
 وسددددددد ت .  البحدددددددث ضفدددددددر  واختبددددددد ر البحدددددددث هدددددددد 
 ، الدراسددددد  وع نددددد  مجتمددددد  تنددددد و  خددددد   مددددد  ذلددددد 

 ، الدراسدددددد  مت  ددددددرات وق دددددد س ، الب  ندددددد ت ومصدددددد در
 اإلحصددددددددددددد     واألسددددددددددددد ل ب ، الدراسددددددددددددد  ونمدددددددددددددوذج
 الدراسدددددد  نتدددددد    وتحم دددددد  دراسدددددد   فدددددد  المسددددددتخدم 

 . الت ل  النحو عم  وذل 
 الدراسة وعينة مجتمع 6-0

 حم ددددددد ت عمددددددد  البحدددددددث ضفدددددددر  ختبددددددد را  عتمدددددددد    
 المسددددددد هم  شدددددددرك ت مددددددد  لع نددددددد  الم ل ددددددد  التقددددددد ر ر
 المصدددددددددددددر   الم ل ددددددددددددد  األورا  ببورصددددددددددددد  المق ددددددددددددددة
 الدراسددددددد  مجتمددددددد   تكدددددددو و  .واإلسدددددددكندر   ب لقددددددد هرة

 تمثدددددد ’ التدددددد  الم ل دددددد    ددددددر الشددددددرك ت جم دددددد  مدددددد 

 وقددددددد.  مصددددددر فدددددد  المختمفدددددد  الصددددددن ع  قط عدددددد ت
 بح ددددث طبق دددد  عشددددوا    ع ندددد  عمدددد  الب حددددث اعتمددددد

 المجتمددددد  فددددد  المختمفدددد  الصدددددن ع  قط عددددد ت تمثدددد ’
 الشدددددروط لتدددددوافر اسدددددتن دا الع نددددد  اخت ددددد ر تددددد  وقدددددد. 

 3 الت ل  
 األورا  بورصددددددددد ب مق ددددددددددة̕ الشدددددددددرك  تكدددددددددو  أ  -0

 .المصر   الم ل  
 خدددد    لبورصدددد ب الشددددرك  أسدددده  تددددداو   ددددت  أ  -0

 . الدراس  ت ط ه  الت  الزمن   الفترة
 إعدددددددددداد فددددددددد  المسدددددددددتخدم  العممددددددددد  تكدددددددددو  أ  -6

 الجن ددددددددد  هددددددددد  الع نددددددددد  لشدددددددددرك ت الم ل ددددددددد  القدددددددددوا  
 . المصر 

 حتددددد  التحم ددددد  فتدددددرة عددددد  الب  نددددد ت تتدددددوافر أ   -4
 .الدراس  مت  رات ق  س  مك 
 مدددد  تتكددددو  ع ندددد  عدددد  الشددددروط تمدددد  أسددددفرت وقددددد
 عدددددددد   مدددددددد  سددددددددنوات 6 فتددددددددرة عدددددددد  مشدددددددد هدة 025
( 0) رقددددد  الجدددددو  و بددددد    .0202 إلدددد  0225

 ع نددددد  شدددددممته  التددددد  فددددد المختم الصدددددن ع  قط عددددد ت
 3 الدراس 

توزيع مفردات العينة(  2)جدول ر م 

 (تقريبا) النسبة الم وية  المشاهداتعدد  القطاع
 %4.2 1  طاع الكيماويات

 %48.2 42  طاع التشييد ومواد البناء

 %2.6 6  طاع األغ ية والمشروبات

 %4.1 2 الصحيةالرعاية  طاع 

 %4.1 2 لصناعية طاع الخدمات والمنتجات ا

 %4.1 2  طاع اإلعالم

 %4.444 2  طاع البترول

 %44.4 42  طاع المنتجات المنزلية والشخصية
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اتمصادر البيان 2- -3
 ال زمدددد  الب  ندددد ت عمدددد  ب لحصددددو  الب حددددث قدددد      

 والتقدددددددد ر ر القددددددددوا   واقدددددددد  مدددددددد  التطب ق دددددددد  لمدراسدددددددد 
 اإلفصددددددددددد ح بكتددددددددددد ب المنشددددددددددورة السدددددددددددنو   الم ل دددددددددد 

 عددددددد  الصددددددد در نشددددددد ط  األكثدددددددر شدددددددرك  لمخمسددددددد  
 مجمددددددس وتقدددددد ر ر ، واإلسددددددكندر   القدددددد هرة بورصددددددت 

  الم ل دددد والتقدددد ر ر القددددوا   واقدددد  مدددد  وأ ضدددد  ، اإلدارة
 لنشدددددددددر مصدددددددددر شدددددددددرك  لدددددددددد  المت حددددددددد  األصدددددددددم  

 بعددددددددض عمدددددددد  الحصددددددددو  تدددددددد  كمدددددددد .  المعمومدددددددد ت
 اإللكترون دددددددددددد  المواقدددددددددددد  طر دددددددددددد  عدددددددددددد  الب  ندددددددددددد ت
 الموقددددددددددددد  وكدددددددددددددذل  الدراسددددددددددددد  محددددددددددددد  لمشدددددددددددددرك ت

 لمرق بدددددددددددددددددددددد  الع مدددددددددددددددددددددد  لمه  دددددددددددددددددددددد  اإللكتروندددددددددددددددددددددد 

 والموقددددددددددددددددددددددددد  ،)www.cma.gov.eg(الم ل ددددددددددددددددددددددددد 
  الم ل ددددددددددد  األورا  سدددددددددددو ل اإللكترونددددددددددد 

)www.egyptse.com(،  مب شددددددددددددددددددددددر وموقدددددددددددددددددددددد 
 عدددددددد  الب  ندددددددد ت بعددددددددض إلدددددددد  ب إلضدددددددد ف  مصددددددددر،
 مددددددددد  المخددددددددد طر ولجددددددددد   المخددددددددد طر إدارة تطب ددددددددد 
 . الدارس  مح  لمشرك ت الم دان   الز  رات

  الدراسة متغيرات  ياس 3-3
 االنحدددددار تحم دددد  أسددددموب عمدددد  الب حددددث اعتمددددد    

 عمددددد  المخددددد طر إدارة تطب ددددد  أثدددددر لق ددددد س المتعددددددد
 .الت ل  النموذج خ   م  األرب ح جودة

DAjt= β0 + β1 ERM + β2 SIZE+ β3 Inventory Turnover +β4 Audit +β5 

Restatement+  β6 Material Weakness + β7 Current Ratio + β8 Asset Turnover 

+εjt. 
 :حيث
DA  3 ل سدددددددددددددتحق ق ت المطمقددددددددددددد  الق مددددددددددددد  تمثددددددددددددد 

 .اإلخت  ر  
ERM  3 المخ طر إدارة تطب   تمث. 
SIZE  3 الشرك  حج   مث. 

Inventory Turnover  3 دورا  معدددددد   مثددددد 
 .المخزو 
Audit  3 لددددد  تنتمددددد  الدددددذ  المراجعددددد  مكتدددددب  مثددددد 
 .الشرك 

Restatement  3 القددددددددوا   إصدددددددددار إعدددددددد دة  مثدددددددد 
 .الم ل  

Material Weakness  3 عدددد  اإلفصدددد ح  مثدددد 
 .الداخم   لمرق ب  الجوهر  الضع 

Current Ratio  3 التداو  نسب   مث. 
Asset Turnover  3 دورا  معددددددددد   مثدددددددد 

 . األصو 

 %86.4 81  طاع العقارات

 %4.1 2  طاع التكنولوجيا

 %2.2 80  طاع االتصاالت

 %4.1 2 سياحة وترفيه

 %800 ش هدةم 801 

http://www.cma.gov.eg/
http://www.egyptse.com/
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 مسدددددددتق  ومت  دددددددر تددددددد ب  مت  دددددددر النمدددددددوذج و شدددددددم  
  مددددددددد  وف مددددددددد .  رق بدددددددد  مت  دددددددددرات إلددددددددد  ب إلضدددددددد ف 

 . المت  رات هذ  ق  س لك ف   عرض
  ابعالت المتغير:  أوال 

 االسددددددددددتحق ق ت فدددددددددد  التدددددددددد ب  المت  ددددددددددر  تمثدددددددددد     
 عكسددددد   مق  سددددد  تعدددددد’ والتددددد  ،DA  االخت  ر ددددد 

  قددددد   فقدددددد.  t السدددددن  عددددد  j لمشدددددرك  األربددددد ح لجدددددودة
 ق ددددد س عمددددد  ب العتمددددد د البحدددددث هدددددذا فددددد  الب حدددددث
 إدارة وجددددود مددددد  ق دددد س خدددد   مدددد  األربدددد ح جددددودة

 فدددددد  كمدددددد  المعددددددد  Jones لنمددددددوذج وفدددددد  لألربدددددد ح

 ذلددد  و ددت  Dechow et al .(1995) دراسدد 
 االخت ددددددد ر    دددددددر االسدددددددتحق   تقدددددددد ر خددددددد   مددددددد 

 3 الت ل   ب لخطوات
 Total الكميةةةةةةة اإلسةةةةةةتحقا ات احتسةةةةةةا  -1

Accruals(TA) 3بدددددددددد    مددددددددددخ    وجدددددددددد 
 مددددددددخ "  همددددددد  الكمددددددد  اإلسدددددددتحق   إلحتسددددددد ب
 التددددددددددددفق ت مددددددددددددخ "و ، العموم ددددددددددد  الم زان ددددددددددد 
 مددددددددخ  الب حدددددددث  سدددددددتخد  وسدددددددو " . النقد ددددددد 
 اإلسدددددتحق   إحتسددددد ب و دددددت  ، النقد ددددد  التددددددفق ت

 3   اآلت   ب لمع دل  الكم 

 

  اإلختيةةةةةةةةةةارى غيةةةةةةةةةةر اإلسةةةةةةةةةةتحقاق تقةةةةةةةةةةدير -0
Nondiscretionary 

Accruals(NDA): اسددددددددددددتخدا  بدددددددددددد  و قصددددددددددددد 
 لمق بمدددددددددد  طب عدددددددددد  بشددددددددددك  اإلسددددددددددتحق   أسدددددددددد س

 الفتددددددددرة تخددددددددص التدددددددد  والمصددددددددروف ت اإل ددددددددرادات
 حكمهددددددددددددددددددددد  اسددددددددددددددددددددتخدا  اإلدارة مح ولدددددددددددددددددددد  دو 

 و مكددددد .  األسددددد س هدددددذا تطب ددددد  فددددد  الشخصددددد 
   ك لت ل  تقد ر 

NDAt=α1(1/At-
1)+α2[(ΔREVt- ΔRECt ) /  At-
1] + α3(PPEt/At-1) 

NDAt   اإلخت دددددددددددد ر    ددددددددددددر االسددددددددددددتحق   وتمثدددددددددددد 
 .t السن  ع  المقدر
At-1   السددددن  نه  دددد  فدددد  األصددددو  إجمدددد ل  وتمثدددد 
t-1. 

REVt  بد   الفدر  وهدو ، اال رادت ف  الت  ر وتمث 
 . t-1 السن  ع  واال رادات ، t السن  ع  اال رادات

 RECt  العمدددد   رصدددد د فدددد  الت  ددددر وتمثدددد ، 
 نه  دددد  فددد  العمددد   رصددد د صدددد ف  بددد   الفدددر  وهدددو
 السددددن  نه  دددد  فدددد  العمدددد   رصدددد د وصدددد ف  t السددددن 
t-1 . 

 
 

  PPE  الث بتددددددد  األصدددددددو  إجمددددددد ل  وتمثددددددد 
 .t السن  نه    ف  الممموس 

α1  ,α2  ,α3  النمدددددددددددددددوذج معممددددددددددددددد ت تمثددددددددددددددد ، 
  الت ل  النموذج استخدا  خ   م  تقدر والت 

TAt  /  At-1    =ά1(1/At-
1)+ά2[(ΔREVt- ΔRECt     /  At-1])+ 
ά3(PPE/At-1)+εt 

ά1  ,ά2 ، ά3  لممعممدددددددددد ت تقدددددددددد رات تمثددددددددد α1 
 ,α2  ,α3. 

 إلدددددددد  تشددددددد ر والتددددددد  ، النمدددددددوذج بدددددددواق  تمثددددددد   
 . الكم  اإلستحق   م  اإلخت  ر  المكو 

TAt=EBXAt – Oct 
TAt   اإلسددددتحق ق ت إجمدددد ل  تمثدددد .     EBXAt  عدددد  واإلسددددتثن     الع د دددد    ددددر البنددددود قبدددد  األربدددد ح تمثدددد 
 . t السن 
Oct  السن  ع  التش  م  النقد  التدف  تمث t . 
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-Discr اإلختيةةةةةةةةةارى اإلسةةةةةةةةةتحقاق تقةةةةةةةةةدير -4

etionary Accruals(DA) 3 و قصددددددددددددددددددد
 عمدددددددددددددد  التعددددددددددددددد  ت اإلخت دددددددددددددد ر  ب إلسددددددددددددددتحق  

 بهدددددددد  تقددددددددو  والتدددددددد  ، لمشددددددددرك  النقد دددددددد  التدددددددددفق ت
 تحق قددددددددد  الشخصددددددددد  حكمهددددددددد  عمددددددددد  بنددددددددد   اإلدارة
 فدددد  الددددتحك  خدددد   مدددد  ذلدددد  و ددددت .  ذات دددد  لمنفعدددد 
 ، والمصدددددددددروف ت بددددددددد ال رادات اإلعتدددددددددرا  توق دددددددددت
جدددددددرا   و مكدددددددد .  المح سدددددددب   التقدددددددد رات بعدددددددض وا 
 مدددددد  كدددددد  بدددددد   الفددددددر  خدددددد   مدددددد  DA  بإحتسدددددد

   ددددددددددددددددر واإلسددددددددددددددددتحق   ، الكمدددددددددددددددد  اإلسددددددددددددددددتحق  
 3 الت ل   ب لمع دل  اإلخت  ر 

 

DAt= TAt/ At-1 – NDAt 

 المستقل المتغير: ثانيا
 إدارة تطبيةةةق عمم ددد  فددد  المسدددتق  المت  دددر  تمثددد    

 لحوكمددد  الداخم ددد  اآلل ددد ت أحدددد تعدددد والتددد  المخةةةاطر
 المخدد طر إدارة تطب د    فد أنفدد  ذكدر’ فكمد .  الشدرك 
 بمعند  فدرد  بشدك  المخد طر مد  ب لتع مد  إم   كو 

 التقم ددد  المفهددو )  حدددة عمدد  خطددر كدد  مدد  التع مدد 
 مدد  التع مدد  خدد   مدد   كددو  أو ،(  المخدد طر إلدارة

 المفهدددو )  وشددد م  متك مددد  بشدددك  جم عهددد  المخددد طر
 مدد  لمب حددث إتضدد  وقددد( .  المخدد طر إلدارة الحددد ث
 الشدرك ت تحد دد إمك ن د  لمدراسد  النظر  الش  خ  
 اعتبددر ح ددث ، طددر  بعدددة مخدد طر إدارة تطبدد  التدد 

 وجدددود عددد  االعددد   مجدددرد أ  الدراسددد ت مددد  العد دددد
 الشددددرك  تطب دددد  عمدددد   ددددد  CRO لممخدددد طر مددددد ر
 & e.g.,Liebenberg) المخددددد طر إلدارة

Hoyt,2003;Beasley et al,2008;Pagach 
& Warr,2008 ; and Pagach & W-

arr,2011)  . عمددددد  األخدددددر الدددددبعض اعتمدددددد ب نمددددد 
 الحددددددد ث بمفهومهدددددد  المخدددددد طر إدارة تطب دددددد  تحد ددددددد
ERM  مثددد  الب  نددد ت قواعدددد فددد  البحدددث خددد   مددد 
 ادخددد   خددد   مددد  وذلددد  ، Lexis Nexis ق عددددة
 CRO المخدد طر مدد ر مثد  الر  سد   الكممد ت بعدض

 لجنددددددد  أو ، ERM المشدددددددروع مخددددددد طر مدددددددد ر أو ،
 .(e.g.,Hoyt & Liebenb-erg,2011)المخ طر

 إدارة تصددن   عمدد  األخددر الددبعض اعتمددد حدد   فدد  
 إدارة لتبندددددد  كمؤشددددددر S&P خدددددد   مدددددد  المخدددددد طر
  ح ث ، (McShane et al,2011) المخ طر

 
 فددد  الشدددرك ت عددد  فقدددط مت حددد  التصدددن   هدددذا  كدددو 
 عمددد  األخدددر الدددبعض اعتمدددد ب نمددد .  التددد م   قطددد ع
 تبنددددد  عمددددد  الدالددددد  الر  سددددد   الكممددددد ت عددددد  البحدددددث
 السددنو   الم ل دد  التقدد ر ر فدد  المخدد طر إلدارة الشددرك 
دارة ، المخدددددد طر لجندددددد  مثدددددد   ومددددددد ر ، المخدددددد طر وا 

 .  (Gordon et al,2009) المخ طر
 الم ل د  التقد ر ر عمد  الب حدث اعتمدد فقدد وب لتد ل     

 وعمد  ، اإلدارة مجمدس اجتم عد ت وتقد ر ر ، السنو  
 إدارة تطب دددد  مدددد  لمتحقدددد  ك تلمشددددر  م دان دددد  ز ددد رات

 المخدددددددد طر إدارة تطب دددددددد  ق دددددددد س وتدددددددد .  المخدددددددد طر
 ح لددد  فددد ( 8) الق مددد    خدددذ وهمددد  مت  دددر ب سدددتخدا 
 مدددد ر لدددد ه  سدددوا )  لممخددد طر إدارة الشدددرك  تطب ددد 

 والق مدددد  ،(  مخدددد طر إدارة لجندددد  لددددد ه  أو لممخدددد طر
 . لممخ طر إدارة الشرك  تطب   عد  ح ل  ف ( صفر)

 الر ابة تغيراتم:  ثالثا
 الرق بد  مت  درات مد  مجموعد  عم  الب حث اعتمد  
 التدد  المت  ددرات أهدد  مدد  أنهدد  الب حددث  عتقددد والتدد  ،
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 السد بق  الدراسد ت مد  العد دد قبد  مد  اسدتخدامه  ت 
 3  وتتضم 

 الشدرك  حج  ق  س ت  وقد : SIZE الشركة حجم -1
 نه  دددد  فدددد  الشددددرك  ألصددددو  الطب عدددد  ب لمو دددد ر ت 

 .  السن 
 Inventory المخةةةةةةزون دوران معةةةةةةدل -2

Turnover  :تكمفددددددد  بنسدددددددب  ق  سددددددد  تددددددد  وقدددددددد 
 ف  المخزو  تكمف  متوسط إل  المب ع  البض ع 

 .السن  نه   
 :  Assets Turnover األصول دوران معدل -3

 إجم ل  إل  المب ع ت ص ف  بنسب  ق  س  ت  وقد
 . السن  نه    ف  الشرك  أصو 

 ق  س  ت  وقد:  Current Ratio التداول نس -4
 .المتداول  الخصو  إل  المتداول  األصو  بنسب 

  عدددRestatement 3 الماليةةة القةةوا م تعةةديل-5
 فددد  المدددؤثرة العوامددد  أحدددد الم ل ددد  القدددوا   تعدددد  
 أ  الدراسددد ت بعدددض بددد   ح دددث ، األربددد ح جدددودة

 مدددرة الم ل ددد  القدددوا   إصددددار تع دددد التددد  الشدددرك ت
 & e.g.,Xio) األربدد ح ودةجد مدد  تقمد  أخدر 

Min 2011)  . الم ل ددد  القدددوا   تعدددد   و مثددد 
 الشددرك  ك نددت إذا( 8) الق مدد    خددذ وهمدد  مت  ددر
( صددفر) والق مدد  ، الم ل دد  تق ر رهدد  بتعددد   ق مددت
 ذل  بخ  

 : Audit الدراسة محل لمشركة المراجعة مكت - 6
 الق مد    خذ وهم   مت  را المراجع  مكتب و مث 

 بمراجعدددددد   قددددددو  الددددددذ  المكتددددددب كدددددد   إذا ) 8)
 بخدد  ( صددفر) والق مدد   ، دول دد  مكتبدد  الشددرك 
 . ذل 

 الر ابةةةة فةةةى الجةةةوهرى الضةةةع  عةةةن اإلفصةةةاح-7
  مثدد  إذ:  Material Weaknessالداخميةةة

 تقر ددر  فدد  مددتحفظ لددرأ  الحسدد ب ت مراقددب إبدددا 

 أحدددد الداخم ددد  الرق بددد  قصدددور أو ضدددع  نت جددد 
 رأ  و مثدد . األربدد ح جددودة عمدد  المددؤثرة العوامدد 
( 8) الق مدد    خددذ وهم دد  مت  ددرا الحسدد ب ت مراقددب
 الرق بددددد  ضددددع  نت جدددد  مددددتحفظ رأ  وجددددود فدددد 

  ذل  بخ  ( صفر) والق م  ، الداخم  
  المستخدمة اإلحصا ية األسالي  3-4
 ب لتحم ددددد  البدددددرام  حزمددددد  عمددددد  الب حدددددث اعتمدددددد    

 تحد ددد بعددد SPSS (Version 22) اإلحصدد   
 ، الب  ندددد ت لطب عدددد  المن سددددب  اإلحصدددد     سدددد ل باأل

 تحم دددددد  فدددددد  السددددددتخدامه  وذلدددددد  ، البحددددددث وفددددددرض
ختبد ر الع ن  مفردات ع  تجمع ه  ت  الت  الب  ن ت  وا 
 االنحدددددار أسددددموب اسددددتخدا  تدددد  وقددددد. البحددددث فددددرض
 مد  ، المختمفد  المت  درات بد   الع ق  لدراس  المتعدد
̋ اعتمدد دا ككدد  االنحدددار نمددوذج معنو دد  مددد  اختبدد ر
 معنو ددددد  مدددددد  اختبددددد ر وكدددددذل  ،( (F اختبددددد ر عمددددد 

 (. T)  اختب ر ب ستخدا  االنحدار مع م ت
   البحث فرض إختبار نتا ج  3-5
 المخد طر إدارة تطب   أثر دراس  قب  الب حث ق      

  مثد  والذ  التابع المتغير بق  س األرب ح جودة عم 
 عمدددد  عتمدددد دب ال ق  سدددد  تدددد  والددددذ  ، األربدددد ح جددددودة
 Dechow et دراسد  فد  كمد  المعدد  جدونز نموذج

al.(1995) ،  تطب ددد  أثدددر ب ختبددد ر الب حدددث قددد   ثددد 
 .   م  كم  األرب ح جودة عم  المخ طر إدارة
(  األربةةاح جةةودة) التةةابع المتغيةةر  يةةاس" : أوال
 المعدل جونز لنمو ج وفقا

 الوصف   اإلحص  ات بعض( 6) رق  الجدو   وض 
 نسدددب  متوسدددط أ  تظهدددر والتددد  ، الدراسددد  لمت  دددرات
 TAt/ A األصدو  إجم ل  إل  االستحق ق ت إجم ل 
 نسددب  أعمدد  بدد   كب ددرا فرقدد  هندد   وأ  %6.6 حددوال 
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 وأقددد  االصدددو  إجمددد ل  إلددد  اإلسدددتحق ق ت إلجمددد ل 
 لنسددددب  المع دددد ر  االنحددددرا  بمدددد  فقددددد ولددددذل  ، نسددددب 

 إلددددد  االصدددددو  إجمددددد ل  إلددددد  االسدددددتحق ق ت إجمددددد ل 
  وضد  بم  ، نفس  المتوسط م  أعم  وهو 04.5%
 وضددد  وهدددو ، الع نددد  شدددرك ت فددد  النسدددب  هدددذ  تبددد   

 فدددددد  مشدددددد هدة 025 الع ندددددد  تشددددددم  ح ددددددث طب عدددددد 
 نسددب  عدد  قولدد  سددب  مدد  و نطبدد . مختمفدد  قط عدد ت

 TAt/ A األصدو  إجمد ل  إلد  االستحق ق ت إجم ل 
 صددد ف  فددد  الت  دددر بددد   الفدددر  نسدددب  مددد  كددد  عمددد 

 إجمددددد ل  إلددددد  العمددددد   رصددددد د فددددد    دددددروالت اال دددددراد
 ونسدب  ، A  / ( ΔREV- ΔREC) األصدو 
 إجمددد ل  إلددد  والمعددددات واآلالت الممتمكددد ت إجمددد ل 

.PPE/A األصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو 

 (التابع المتغير  (األرباح جودة  ياس لمتغيرات الوصفية اإلحصاءات بعض(  3) ر م جدول  
 د األدنىالح الحد األعمى االنحرا  المعيارى المتوسط المتغير

TAt/ At .0388 .148 .581 -.665 
1/At-1 .0000020 .0000036 .000023 .00000 

(ΔREV- ΔREC )    /  A .018 .140 .950 -.580 
PPEt/A .520 .4218 1.617 .002 

 مش هدة 025عدد المش هدات )*( 
 النموذج لمع ل  تقد رات( 4) رق  الجدو  و وض     
 أل  ونظدرا.  النمدوذج معد ل  لمعنو د  T اختبد رات م 
 ،% 2 المعنو دد  مسددتو  مدد  أقدد  المعدد م ت كدد  قدد  
 بواق  تعبر’ ب نم  . المع م ت ك  معنو    عن  مم 

  حوال  تفسر والت  النموذج

 االسددتحق ق ت عدد  الكم دد  االسددتحق ق ت مدد % 60.3
 األربددددد ح لجدددددودة مؤشرعكسددددد  تعدددددد التددددد  االخت  ر ددددد 

 ، الم ل دد  التقدد ر ر جددودة مقدد   س أهدد  أحددد تعددد’والتدد 
 حدددددوال  االخت  ر دددد    ددددر االسددددتحق ق ت تفسددددر ب نمدددد 
 . الكم   االستحق   م % 6.4

 

 (األرباح جودة  ياس)  المتعدد اإلنحدار معامالت معنوية إلختبار االنحدار تحميل نتا ج( 4) جدول
TAt  /  At-1    =ά1(1/At-1)+ά2[(ΔREVt- ΔRECt     /  At-1])+ ά3(PPE/At-1)+εt 

 

 

 Bقيمة معامالت اإلنحدار النموذج
 t قيمة اختبار

 

 درجة المعنوية

sig 

(α1) .8.16101 915.2 .011 

(α2) .245 916.9 .015 

(α3) -.072 -2.150 .034 

R2  9.4 معامل التحديد% 

 مش هدة 025عدد المش هدات )*(  
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 المخةةةةةةاطر إدارة تطبيةةةةةةق أثةةةةةةر  يةةةةةةاس:  ثانيةةةةةةا
  باحاألر  جودة عمى
 اإلحصدددددد  ات بعددددددض( 2) رقدددددد  الجدددددددو   بدددددد       

 أ  تظهدددددددر والتددددددد  ، الدراسددددددد  لمت  دددددددرات الوصدددددددف  
 مق دددددددد س)  DA االخت  ر ددددددد  االسددددددددتحق ق ت متوسدددددددط
 وأ  ،% 5.4  بمددددددددددد ( األربددددددددددد ح لجدددددددددددودة عكسددددددددددد 

 اخت  ر دددد  اسددددتحق ق ت أعمدددد  بدددد   كب ددددرا فرقدددد  هندددد  
 بمدددددددد  فقددددددددد ولددددددددذل  ، اخت  ر دددددددد  اسددددددددتحق ق ت وأقدددددددد 

 االخت  ر دددددددددد  ل سددددددددددتحق ق ت مع دددددددددد ر ال االنحددددددددددرا 
 بمدددددد  ، نفسدددددد  المتوسددددددط مدددددد  أعمدددددد  وهددددددو% 02.5

 فدددددددددد  االخت  ر دددددددددد  االسددددددددددتحق ق ت تبدددددددددد     وضدددددددددد 
 تشددددم  ح دددث طب عدددد  وضددد  وهددددو ، الع نددد  شدددرك ت
.  مختمفدددددددد  قط عدددددددد ت فدددددددد  مشدددددددد هدة 025 الع ندددددددد 
 دورا  معددددددددددد  مت  دددددددددر عمددددددددد   نطبددددددددد  مددددددددد  وهدددددددددو

 ومعددددددددددددد  ، inventory turnover المخددددددددددددزو 
 ونسدددددددددددددددددب  ،asset turnover صدددددددددددددددددو األ دورا 
 . c.ratio التداو 

 ERMالمخددددددد طر إدارة مت  دددددددر أ   تضددددددد  ب نمددددددد    
 ،( 0)  لددددددد  األقصدددددد  الحددددددد  كددددددو  وهمدددددد  مت  ددددددر
 المخددددددددد طر، إدارة تطبددددددددد  التددددددددد  لمشدددددددددرك ت وذلددددددددد 
 وذلدددددددد ( صددددددددفر) لدددددددد  األدندددددددد  الحددددددددد  كددددددددو  ب نمددددددد 

 و نطبددددد . المخددددد طر إدارة تطبددددد  ال التددددد  لمشدددددرك ت
 التدددد  الشددددرك ت مت  ددددر عمدددد   قولدددد سددددب  مدددد  نفددددس
 دولددددددد  مراجعددددددد  مكتدددددددب قبددددددد  مددددددد  مراجعتهددددددد  تدددددددت 

AUDIT  ، ق مددددددت التدددددد  الشددددددرك ت مت  ددددددر و 
  ،Restatement  الم ل دددددددددددددددد  قوا مهدددددددددددددددد  بتعددددددددددددددددد  
 ضددددع  وجددددود عدددد  تفصدددد  التدددد  الشددددرك ت ومت  ددددر
 MW الم ل   قوا مه  ف  جوهر 

 الدراسة لمتغيرات الوصفية اإلحصاءات بعض( 5 (ر م جدول
 الحد األدنى الحد األعمى االنحرا  المعيارى المتوسط متغيرال

DA .087 .108 .758 .0003 

ERM .34 .477 1 0 

SIZE 14.13 1.48 18.37 80.61 

Inventory turnover  5.04 7.15 40.27 0 

AUDIT .39 .49 1 0 

RESTATEMENT .16 .366 1 0 

MW .31 .467 1 0 

C.RATIO 1.88 1.39 7.54 .091 

Assets Turnover .49 .37 1.94 .02 

 مش هدة 025عدد المش هدات )*( 
 الدراسددددددد  مشددددددد هدات( 3) رقددددددد  الجددددددددو  و قسددددددد    

 تبمددددددددد  المخدددددددد طر إدارة تطبددددددددد  مشدددددددد هدة 64 إلدددددددد 
 40و ، المشدددددددددددددددد هدات إجمدددددددددددددددد ل  مدددددددددددددددد % 64.5

 وتمثددددددددددددددد  المخدددددددددددددد طر إدارة تطبدددددددددددددد  ال مشدددددددددددددد هدة

  وجددددددد ب نمدددددد .  المشددددد هدات إجمدددددد ل  مددددد % 32.4
 مكتدددددددب خددددددد   مددددددد  مراجعتهددددددد  تدددددددت   هدةمشددددددد 40

 مدددد % 65.6 وتمثدددد (  BIG 4) دولدددد   مراجعدددد 
 تدددددددددددددت  ال مشدددددددددددد هدة 33 ، المشددددددددددددد هدات إجمدددددددددددد ل 
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 وتمثدددد  دولدددد  مراجعدددد  مكتددددب خدددد   مدددد  مراجعتهدددد 
 توجددددددد ب نمدددددد .  المشددددد هدات إجمدددددد ل  مددددد % 30.0
 الم ل دددددددددد  قوا مهدددددددددد  بتعددددددددددد   ق مددددددددددت مشدددددددددد هدة 04

 تقدددددددددددددو  لددددددددددددد  مشددددددددددددد هدة 60و ،% 02.4 وتمثددددددددددددد 
 مددددددددد % 54.6 وتمثددددددددد  الم ل ددددددددد  قوا مهددددددددد  عدددددددددد  بت

 مشدددددددددددد هدة 64 و وجددددددددددددد.  المشدددددددددددد هدات إجمدددددددددددد ل 
 تمثدددد  الداخم دددد  الرق بدددد  فدددد  ضددددع  عدددد  أفصددددحت
 ضددددددع  عدددددد  تفصدددددد  لدددددد  مفددددددردة 44و ،% 60.2
 إجمددددد ل  مددددد % 35.2 تمثدددد  الداخم ددددد  الرق بددددد  فدددد 

 .المش هدات

 ةالدراس لمتغيرات التكرارية الوصفية اإلحصاءات بعض (6)  ر م جدول

 ERMشركات ال تطبق  ERMشركات تطبق  المتغير

ERM 
 71 العدد 24 العدد

 %65.7 النسب  %34.3 النسب 

 دولية غير مكات  خالل من تراجع شركات دولية مكات  خالل من تراجع شركات المتغير

AUDIT 
 66 العدد 24 العدد

 %68.8 النسب  %21.2 النسب 

 المالية القوا م بتعديل تقوم لم شركات المالية  مالقوا بتعديل  امت شركات المتغير

restatement 
 91 العدد 17 العدد

 %84.3 النسب  %15.7 النسب 

 الداخمية الر ابة فى ضع  لديها ليس شركات الداخمية الر ابة فى ضع  وجود عن تفصح شركات المتغير

MW 
 42 العدد 22 العدد

 %61.2 النسب  %28.2 النسب 

 مش هدة 025د المش هدات عد)*( 
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 الدراسة متغيرات بين بيرسون ارتباط معامالت( 7) ر م جدول

 DA ERM SIZE المتغير
INVEN
TOR AUDIT 

RESTA
TEME

NT 
MW C.RATIO 

ATURN
OVER 

DA 1 -.146 -.092 .372** .036 .223* -.196* .227* -.012 

ERM -.146 1 .346** .112 .265** -.044 -.237* .038 .14 

SIZE -.092 .346** 1 .406** .303** -.138 -.177 -.022 .15 

INVE
NTOR

Y 
.372** .112 .406** 1 .171 -.016 -.064 -.117 .300** 

AUDI
T .036 .265** .303** .171 1 -.136 -.091 -.093 .073 

REST
ATEM

ENT 
.223** -.044 -.138 -.016 -.136 1 -.019 -.046 -.105 

MW 
-.196* -.237* -.177 -.064 -.091 -.019 1 -.062 -.277** 

C.RA
TIO .227** .038 -.022 -.117 -.093 .046 -.062 1 -.042 

ATUR
NOVE

R 
-.012 .14 .15 .300** .073 -.105 -.277** -.042 1 

 مش هدة 801عدد المش هدات )*( 
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 ارتبددددددد ط معددددددد م ت( 4) رقددددددد  الجددددددددو  و وضددددددد    
 مت  دددددرات كددددد    بددددد لمع قددددد  Pearson)) ب رسدددددو 
 وجددددود  بدددد   والددددذ  ، الدراسدددد  مدددد  الث ن دددد  المرحمدددد 
 المت  ددددددر بدددددد   و  رمعنددددددو  سدددددد لب ارتبدددددد ط ع قدددددد 
 والمت  دددددددر(  االخت  ر ددددددد  االسدددددددتحق ق ت)DA  التددددددد ب 

 بمددددد  فقدددددد(  ERM مخددددد طر إدارة تطب ددددد ) المسدددددتق 
 عندددددددد وذلدددددد  ، 2.043- ب نهمددددددد  االرتبدددددد ط مع مدددددد 
 ع قددددددد  جدددددددودو   بددددددد   كمددددددد . %2 معنو ددددددد  مسدددددددتو 
 ومعدددددد  DA التددددد ب  المت  دددددر بددددد   ومعنو ددددد  موجبددددد 
 ، inventory turnover المخدددددددددددددددددددددددددددددددددزو  دورا 

 ونسددددددب ،  restatement الم ل دددددد  القددددددوا   وتعددددددد  
  االرتبددددد ط معددددد م ت بمددددد  ح دددددث ،  c.ratio التدددددداو 
 وذلددددددددددد  ، التدددددددددددوال  عمددددددددددد  004.، .006 ، .640
% ( 2 ،% 2 ،% 0)  معنو ددددددددددددد  مسدددددددددددددتو  عندددددددددددددد
 ارتبدددددد ط ع قدددددد  وجددددددود  بدددددد   كمدددددد .   التددددددوال عمدددددد 

 ومت  دددددر DA التددددد ب  المت  دددددر بددددد   ومعندددددو  سددددد لب
 الداخم دددددددد  الرق بدددددددد  فدددددددد  الضددددددددع  عدددددددد  اإلفصدددددددد ح

MW وذلددددددد  063.- االرتبددددددد ط مع مددددددد  بمددددددد  فقدددددددد 
 وجددددددددود  بدددددددد   كمددددددد % . 2 معنو دددددددد  مسددددددددتو  عندددددددد
 المت  دددددر بددددد   معندددددو  و  دددددر سددددد لب ارتبددددد ط ع قددددد 
  ومعدددددددددددد ، SIZE الشدددددددددددرك  وحجددددددددددد  DA التددددددددددد ب 
 بمددد  فقدددد  Assets Turnover المخددزو  دورا 

 عمدددددددددددددد  2.200- ،2.260- االرتبدددددددددددددد ط مع مدددددددددددددد 
 عددددد  مدددد  ب لت كددددد أ ضدددد  الب حددددث قدددد   وقددددد. التددددوال 
 تحم ددددددددددد  فددددددددددد  الخطدددددددددد  االزدواج مشدددددددددددكم  وجددددددددددود

 كمددددد  أخدددددر   تحم مددددد   إجدددددرا  خددددد   مددددد  االنحددددددار
 مددددددددد  و تضددددددددد (. 5) رقددددددددد  الجددددددددددو  مددددددددد   تضددددددددد 
 االزدواج مشدددددددددكم  وجدددددددددود عدددددددددد  السددددددددد ب  الجددددددددددو 
 02  تعدددددددد  ال VIF مع مددددددد  أ  ح دددددددث ، الخطددددددد 
 TOL 2.02 ومع م 

 
 الدراسة متغيرات بينMulti-collinearity  الخطى االزدواج اختبار( 8) ر م جدول

 TOL VIF المتغير
ERM .815 1.226 
SIZE .697 1.434 

INVENTORY .753 1.328 
AUDIT .858 1.165 

RESTATEMENT .951 1.051 
MW .864 1.157 

C.RATIO .969 1.032 
ATURNOVER .828 1.208 

 مش هدة 025عدد المش هدات )*( 
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 المتعدد االنحدار لنمو ج ANOVA التباين تحميل( 9) جدول
 درجة المعنوية

sig 
 المحسوبة

F 
متوسط 

 MSالمربعات 
 درجات الحرية

df 
 مجموع المربعات

SS 
 النمو ج

M 

نحداراإل  525. 8 066. 8.838 000.  

 البوا ى 734. 99 007.  

 المجموع 1.259 107   

 مش هدة 025عدد المش هدات )*( 
 ، التبدددددد    تحم دددددد ( 6) رقدددددد  الجدددددددو  و عددددددرض     

 نمددددددددددوذج معنو دددددددددد  الجدددددددددددو  مدددددددددد   تضدددددددددد  ح ددددددددددث
 ،% 2 معنو دددددددددد  مسددددددددددتو  عنددددددددددد ككدددددددددد  االنحدددددددددددار
 بمددددددد  كمددددددد .  5.565 المحسدددددددوب  F ق مددددددد  وبم دددددددت
 وذلددددددددد  ،% 26.2 المعدددددددددد  التحد دددددددددد مع مددددددددد 
 حددددددددددوال  تفسددددددددددر المسددددددددددتقم  المت  ددددددددددرات أ   عندددددددددد 
  االسدددددددتحق ق ت إجمددددددد ل  فددددددد  الت  دددددددر مدددددد % 63.6

 التقدددددددددد ر ر لجددددددددددودة عكسدددددددددد  كمؤشددددددددددر االخت  ر دددددددددد 
 فقدددددط% 5.3 المع دددد ر  الخطدددد  بمدددد  كمدددد  ،  الم ل دددد 

 مددددددد  التحد دددددددد مع مددددددد  حسددددددد ب  مكددددددد  كمددددددد .
 نحدددددداراال مربعددددد ت مجمدددددوع متوسدددددط قسدددددم  خددددد  
% 40.4== المربعددددددددد ت مجموعددددددددد ت عمددددددددد 

 مدددددددددد % 40.4  فسددددددددددر النمددددددددددوذج فدددددددددد   وب لتدددددددددد ل 
 حددددددد   فدددددد  التددددددد ب  المت  ددددددر قددددددد   فدددددد  االخت فدددددد ت

 أخدددددددر  عوامددددددد  ن تجددددددد  االخت فددددددد ت مددددددد % 25.6
 . العشوا   الخط  منه 
    
 
 
 

( 02) رقدددد  ب لجدددددو  R2 التحد دددد مع مدددد   وضددد 
 الرق بدددددد  تومت  ددددددرا المخدددددد طر إدارة تطب دددددد  أ 

 م % 63.6 حوال   فسرا  األخر 
 كمؤشدددددددر االخت  ر ددددددد  االسدددددددتحق ق ت فددددددد  الت  دددددددرات
 ق مدددددد  أ   تضدددددد  كمدددددد   ، األربدددددد ح لجددددددودة عكسدددددد 
 المت  دددر  مثددد  والدددذ  ،  ERM (β1) احتمددد  

 مسدددددددددددتو  مددددددددددد  أقددددددددددد  0.022 تسددددددددددد و  المسددددددددددتق 
 ، المت  دددددر هدددددذا معنو ددددد   عنددددد  ممددددد % 2 المعنو ددددد 

 0.024  سدددد و β1  مع مدددد ق مدددد  أ   تضدددد  كمدددد 
 إدارة لتطب دددددددد  سددددددددمب  تددددددد ث ر وجددددددددود  عندددددددد  ممددددددد -

 االسددددددددتحق ق ت)  التدددددددد ب  المت  ددددددددر عمدددددددد  المخددددددد طر
 البحددددث فددددرض صددددح  عمدددد   ددددد  ممدددد ( االخت  ر دددد 

 ، SIZE (β2) احتمددد   ق مددد  ا   تضددد  كمددد . 
  تسدد و  رقدد ب  كمت  ددر الشددرك  حجدد  تمثدد  والتدد 

 ممدددددددد % 2 المعنو دددددددد  مسددددددددتو  مدددددددد  أقدددددددد  0.002
 ق مدددد  أ   تضدددد  كمدددد  ، المت  ددددر هددددذا نو دددد مع  عندددد 
 وجددود  عندد  مدد  021. -  تسدد و (β2)   مع مدد 
   التددددد ب  المت  دددددر عمددددد  الشدددددرك  لحجددددد  سدددددمب  تددددد ث ر

 ( . االخت  ر   االستحق ق ت) 
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نتا ج تحميل االنحدار المتعدد( 11)جدول   
DAjt= β0 + β1 ERM + β2 SIZE+ β3 Inventory Turnover +β4 Audit +β5 

Restatement+  β6 Material Weakness + β7 Current Ratio + β8 Asset 

Turnover +εjt. 

 يمة معامالت  النمو ج
 Bاإلنحدار

  يمة اختبار
t 

 درجة المعنوية
sig 

(β1) -.042 -2.155 .034 
(β2) -.021 -3.069 .003 
(β3) .281 6.278 .000 
(β4) .025 1.338 .184 
(β5) .049 2.090 .039 
( β6) -.063 -3.261 .002 
( β7) .021 3.488 .001 
( β8) -.048 -1.956 .053 

R2 36.9 المعدلة%   
 مش هدة 025عدد المش هدات )*( 

 Inentory احتمددد   ق مددد  ا   تضددد  كمددد       

turnover (β3) ،  دورا  معددددد  تمثدددد  والتدددد 
 أقدددد  2.222  تسدددد و  رقددد ب  كمت  ددددر  المخدددزو 

 هددددذا معنو دددد   عندددد  ممدددد % 2  المعنو دددد مسددددتو  مددد 
     مع مددد  ق مددد  أ   تضددد  كمددد  ، المت  دددر

(β3) تددددددددد ث ر وجدددددددددود  عنددددددددد  مددددددددد  2.050 تسددددددددد و 
 المت  ددددددددر عمدددددددد  المخددددددددزو  دورا  لمعددددددددد  ا جدددددددد ب 
  تضددددددد  كمددددددد (. االخت  ر ددددددد  االسدددددددتحق ق ت)  التددددددد ب 

 تمثددد  والتددد  ، Audit (β4) احتمددد   ق مددد  ا 
 مددددد   الم ل ددددد قوا مهددددد  مراجعددددد  تدددددت  التددددد  الشدددددرك ت
 رقدددددددد ب  كمت  ددددددددر  دولدددددددد  مراجعدددددددد  مكتددددددددب خدددددددد  
% 2 المعنو ددددد  مسددددتو  أكبددددرم  .054  تسدددد و 
 كمددددددد  ، المت  دددددددر هدددددددذا معنو ددددددد  عدددددددد   عنددددددد  ممددددددد 

 مددددددد  .. 02تسددددددد و (β4) مع مددددددد  ق مددددددد  أ   تضددددددد 
 عمدددددد  المت  ددددددر لهددددددذا ا جدددددد    تدددددد ث ر وجددددددود  عندددددد 
 (. االخت  ر   االستحق ق ت)  الت ب  المت  ر

 احتمددددددددددددد   ق مددددددددددددد  ا   تضددددددددددددد  كمدددددددددددد     

Restatement (β5) ،  الشدددرك ت تمثددد  والتددد 
 رقدددد ب  كمت  ددددر الم ل دددد  قوا مهدددد  بتعددددد   ق مددددت التدددد 

% 2 المعنو ددددددد  مسدددددددتو  مددددددد  أقددددددد  2.ج66 تسددددددد و 
 أ   تضدددد  كمدددد  ، المت  ددددر هددددذا معنو دددد   عندددد  ممدددد 
  عندددددددد  مدددددددد  2.46 .تسدددددددد و  (β5)  مع مدددددددد  ق مددددددد 
 عمددددد  الم ل ددددد  القدددددوا   لتعدددددد   ا جددددد ب  تددددد ث ر وجدددددود

 كمدددددد (. االخت  ر دددددد  االسددددددتحق ق ت)  التدددددد ب  المت  ددددددر
 تمثددد  والتددد  ، MW(β6)احتمددد   ق مددد  ا   تضددد 

 الرق بددددد  فددددد  ضدددددع  عددددد  تفصددددد  التددددد  الشدددددرك ت
 مددد  أقددد  .220  تسددد و  رقددد ب  كمت  دددر الداخم ددد 
 هدددددددذا معنو ددددددد   عنددددددد  ممددددددد % 2 المعنو ددددددد  مسدددددددتو 

 (β6)   دمع مدددددد  دق مدددددد أ   د تضدددددد  دكمدددددد ، ت  ردالمدددددد
 سددددددددمب  تددددددد ث ر وجدددددددود  عنددددددد  مددددددد  .236.- تسددددددد و 
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 عمدددد  الداخم دددد  الرق بدددد  فدددد  ضددددع  عدددد  لإلفصدددد ح
 (. االخت  ر   االستحق ق ت)  الت ب  المت  ر

 Currentاحتمددددددددد   ق مددددددددد  ا   تضددددددددد  كمددددددددد    

ratio(β7) ،  كمت  دددر التدددداو  نسدددب  تمثددد  والتددد 
 المعنو دددددد  مسددددددتو  مدددددد  أقدددددد . 220 تسدددددد و  رقددددد ب 

 كمدددددددد  ، المت  ددددددددر هددددددددذا معنو دددددددد   عندددددددد  ممدددددددد % 2
 مدد 021.  تسدد و (β7)   مع مدد  ق مدد  أ   تضدد 
 عمدددددد  التددددددداو  لنسدددددب  ا جدددددد ب  تددددد ث ر وجددددددود  عنددددد 

 كمدددددد (. االخت  ر دددددد  االسددددددتحق ق ت)  التدددددد ب  المت  ددددددر
 Assets turnover احتمدد   ق مدد  ا   تضدد 
(β8)،  األصددددددددددددو  دورا  معددددددددددددد  تمثدددددددددددد  والتدددددددددددد 
 مسددددتو  تسدددد و  تكدددد د 053.تسدددد و  رقدددد ب  كمت  ددددر
 ، المت  دددددر هدددددذا معنو ددددد   عنددددد  ممددددد % 2 المعنو ددددد 
 تسددددددددددد و (β8) مع مددددددددددد  ق مددددددددددد  أ   تضددددددددددد  كمددددددددددد 
 لمعددددددددد  سددددددددمب  تدددددددد ث ر وجددددددددود  عندددددددد  مدددددددد  .-148
 التددددددددددددددددددد ب  المت  دددددددددددددددددددر عمددددددددددددددددددد  األصدددددددددددددددددددو  دورا 

 (. االخت  ر   االستحق ق ت)
 وتوصياته البحث خالصة -4
 فددددد  الدراسددددد ت معظددددد  أ  إلددددد  الب حدددددث توصددددد     

 اإلفصدددددد ح عمدددددد  ركددددددز الماليةةةةةةة المحاسةةةةةةبة مجدددددد  
 لمشددددددددرك ت الم ل دددددددد  التقدددددددد ر ر فدددددددد  المخدددددددد طر عدددددددد 
 عددددد  اإلفصددددد ح  دددددت  مصةةةةةر فةةةةةىو.  أنواعهددددد  بك فددددد 

 اإل ضددددددددددد ح ت فددددددددددد  الشدددددددددددرك ت لهدددددددددددذ  المخددددددددددد طر
 إلدارة ب لنسددددددددب  سددددددددوا  ، الم ل دددددددد  لمقددددددددوا   المتممدددددددد 

 وخطددددددددددر ، السددددددددددو  خطددددددددددر)  الم ل دددددددددد  المخدددددددددد طر
 مخددددددد طر إدارة وأ ،(  السددددددد ول  وخطدددددددر ، اال تمددددددد  

 فدددد  الشددددرك  اسددددتمرار   عمدددد  لممح فظدددد  المدددد   رأس
دارة ، المسددددددددددددددددددددتقب   ، الس  سدددددددددددددددددددد   المخدددددددددددددددددددد طر وا 

  ددددددددددددددت  وب لتدددددددددددددد ل .  والتنظ م دددددددددددددد  ، واالقتصدددددددددددددد د  
 فقدددددددط ومخ طرهددددددد  الم ل ددددددد  األدوات عددددددد  اإلفصددددددد ح

 مدددد  العد ددددد وتندددد و . األخددددر  المخدددد طر أنددددواع دو 
 ل دددد تآ مدددد  ك ل دددد  المح سدددب  الددددتحفظ أثددددر الدراسددد ت

 وقددددد.  الم ل دددد  التقدددد ر ر جددددودة عمدددد  المخدددد طر إدارة
 توصدددددددد  ح ددددددددث ، الدراسدددددددد ت تمدددددددد  نتدددددددد    تب  نددددددددت
 المح سددددب  لمدددتحفظ ا جددد ب  أثددددر وجدددود إلددد  الدددبعض
 توصددددددددد  ب نمددددددددد  ، الم ل ددددددددد  التقددددددددد ر ر جدددددددددودة عمددددددددد 

 لمدددددددتحفظ سدددددددمب  اثددددددر وجدددددددود إلدددددد  األخدددددددر الددددددبعض
 . الم ل   التق ر ر جودة عم  المح سب 
 مجةةةةةةةةال فدددددددد  الدراسدددددددد ت بعددددددددض ركددددددددز كمدددددددد       

 إلدارة كآل ددددد  الداخم ددددد  الرق بددددد  أثدددددر عمددددد  المراجعةةةةةة
 تمدددددد  وتوصددددددمت.  األربدددددد ح جددددددودة عمدددددد  المخدددددد طر
 الرق بددددد  فددددد  الجدددددوهر  الضدددددع  أ  إلددددد  الدراسددددد ت
 أ  حددددد   فددددد  ، األربددددد ح جدددددودة مددددد   قمددددد  الداخم ددددد 
 جددددددودة مددددد   حسددددد  الضددددددع  ذلددددد  عددددد  اإلفصددددد ح
 .   األرب ح

 إدارة تطب دددددددد  أثددددددددر تبدددددددد رب خ الب حددددددددث قدددددددد   وقددددددددد  
 63 مدددد  ع ندددد  عمدددد  األربدددد ح جددددودة عمدددد  المخدددد طر
 المصدددددددر   البورصددددددد  فددددددد  مق ددددددددة مسددددددد هم  شدددددددرك 
 وقدددددددددد.   0202 إلددددددددد  0225 مددددددددد  الفتدددددددددرة خددددددددد  
 لتطب دددد  سددددمب  تدددد ث ر وجددددود إلدددد  الدراسدددد  توصددددمت

 الشدددددددرك ت لحوكمددددددد  داخم ددددددد  كآل ددددددد  المخددددددد طر إدارة
 عكسددددددد  كمؤشدددددددر اإلخت  ر ددددددد  االسدددددددتحق ق ت عمددددددد 

 تطبددددد  التددددد  الشدددددرك ت أ  ح دددددث ، األربددددد ح جدددددودةل
 اإلخت  ر ددددد  اإلسدددددتحق ق ت ف هددددد  تقددددد  المخددددد طر إدارة
 جدددددددددودة عمددددددددد  كمؤشدددددددددر األربددددددددد ح جدددددددددودة وتز دددددددددد ،

 تددددددد  النتددددددد    تمددددددد  عمدددددد  وبنددددددد  .  الم ل ددددددد  التقدددددد ر ر
 ا جددددد ب  أثدددددر وجدددددود بشددددد   البحةةةةةث فةةةةةرض  بةةةةةول

 ، األربدددددددد ح جددددددددودة عمدددددددد  المخدددددددد طر إدارة لتطب دددددددد 
 إل دددددددد  توصدددددددد  مدددددددد  مدددددددد  لدراسدددددددد ا نتدددددددد    واتفقددددددددت

Brown et al.(2014) . تعمددددد  ف مددددد  أمددددد  
 ، األربدددددد ح وجددددددودة الرق بدددددد  مت  ددددددرات بدددددد   ب لع قدددددد 
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 معنددددددددو  تدددددددد ث ر وجددددددددود الدراسدددددددد  نتدددددددد    أوضددددددددحت
 واإلفصددددد ح ، الشدددددرك  حجددددد  مددددد  كددددد  بددددد   وسدددددمب 
 ومعددددددددد  ، الداخم دددددددد  الرق بدددددددد  فدددددددد  الضددددددددع  عدددددددد 
 واالسددددددددددددتحق ق ت ، ن ح دددددددددددد  مدددددددددددد  األصددددددددددددو  دورا 
 مدددددد  األربدددددد ح لجددددددودة عكسدددددد  كمق دددددد س ت  ر دددددد االخ

 الدراسدددددددد  نتدددددددد    أوضددددددددحت كمدددددددد .  أخددددددددر  ن ح دددددددد 
 معددددد  مدددد  كدددد  عمدددد  وا جدددد ب  معنددددو  تدددد ث ر وجددددود
 ، الم ل دددددددددددد  القددددددددددددوا   وتعددددددددددددد   ، المخددددددددددددزو  دورا 

 واالسدددددددددددتحق ق ت ، ن ح دددددددددد  مددددددددددد  التددددددددددداو  ونسددددددددددب 
 مدددددد  األربدددددد ح لجددددددودة عكسدددددد  كمؤشددددددر اإلخت  ر دددددد 

 وجددددود الدراسدددد    نتدددد  أوضددددحت كمدددد . أخددددر  ن ح دددد 
 مكتددددددب وجددددددود بدددددد   معنددددددو  و  ددددددر ا جدددددد ب  تدددددد ث ر

 واالسدددددتحق ق ت الكبددددد ر األربعددددد  مددددد  دولددددد  مراجعددددد 
 . اإلخت  ر  

 ونت  جدددددددددد  البحددددددددددث خ صدددددددددد  تندددددددددد و  أ  وبعددددددددددد  
 الرق بددددددددد  ه  ددددددددد  ق ددددددددد   بضدددددددددرورة الب حدددددددددث  وصددددددددد 
 لمشدددددرك ت ممزمددددد  قواعدددددد بوضددددد  المصدددددر   الم ل ددددد 
 مخدددد طر لجندددد  ب نشدددد   المصددددر   ب لبورصدددد  المق دددددة
 إدارة عمم ددددددد  بمت بعددددددد  تقدددددددو  اإلدارة لمجمدددددددس ت بعددددددد 

 الشددددددرك ت هددددددذ  إلددددددزا  مدددددد  الشددددددرك  فدددددد  المخدددددد طر
 تتعددددرض التدددد  المخدددد طر عدددد  اإلجبدددد ر  ب إلفصدددد ح

 لجنددددد  مددددد  الصددددد در كددددد لتقر ر منفصددددد  بتقر دددددر لهددددد 
 مكمددددددددد  التقر دددددددددر ذلددددددددد   كدددددددددو  بح دددددددددث المراجعددددددددد 
 . الم ل   لمتق ر ر

 ق عدددددة هندددد    كددددو  أ   جددددب أخددددر  ن ح دددد  مدددد    
   ،تداالنترن عبر شرك   ك  لد  ب  ن ت

 

 ه  ددددددددد  أو ، المصدددددددددر   البورصددددددددد  خددددددددد   مددددددددد  أو
 نظدددددددد   عدددددددد  لتفصدددددددد  المصددددددددر   الم ل دددددددد  الرق بدددددددد 
 وعدددددددد المخدددددد طر لجندددددد  ف هدددددد  بمدددددد  ف هدددددد  الحوكمدددددد 
...  اجتم ع تهددددددددد ، وعدددددددددد ، وتكو نهددددددددد  ، أعضدددددددد  ه 

 المصدددددددددر   البورصددددددددد  ق ددددددددد   ضدددددددددرورة مددددددددد . إلددددددددد 
 المق ددددددة لمشدددددرك ت الحوكمددددد  نظددددد   عددددد  ب إلفصددددد ح

 سدددددددددوا  الحوكمددددددددد  وقواعدددددددددد أبعددددددددد د تشدددددددددم  لدددددددددد ه 
 لجنددددددددد  أوخصددددددددد  ص ، اإلدارة مجمدددددددددس خصددددددددد  ص
 ، المخددددددددددددد طر لجنددددددددددددد  أوخصددددددددددددد  ص ، المراجعددددددددددددد 

 والبددددددددد. إلدددددددد ....  ، الممك دددددددد  ه كدددددددد  أوخصدددددددد  ص
 مصدددددددر فددددددد  األبحددددددد ث دا دددددددرة توسددددددد   مددددددد  أ ضددددددد 
 كفدددددد  ة عمدددددد  المخدددددد طر إدارة تطب دددددد  أثددددددر لتتندددددد و 
 ، الددددددددد   سددددددددو  وكفدددددددد  ة ، الم ل دددددددد  األورا   سددددددددو 

 الم ل ددددد  لممؤسسددددد ت سدددددوا  الم ل ددددد  التقددددد ر ر وجدددددودة
 .الم ل     ر المؤسس ت أو
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