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 ممخص البحث
استهدف هذا البحث بشكل أساسي دراسة واختبار أثر نوع رأى مراقب الحسابات ودرجة التخصص   

تدم إجدراد دراسدة تطبيقدة عمدى عيندة مكوندة  ،الصناعى له عمى إستمرارية األرباح. ولتحقيق هددف البحدث
. 7102 -7107من  شركة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية فى الفترة  55مشاهدة لعدد  752 من

وقد خمص البحث فى شقه النظدرى إلدى أن الدربل الحدالى لمشدركات المقيددة بالبورصدة المصدرية لده تد ثير 
أيضدددال إلدددى أن ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات ودرجدددة إيجدددابى عمدددى ربحهدددا المسدددتقبمى. كمدددا خمدددص البحدددث 

تددد ثر عمدددى العنقدددة بدددين الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة  ،كمتغيدددرات معدلدددة ،التخصدددص الصدددناعى لددده
بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى. وفى شقه التطبيقي خمص البحث إلى وجود ت ثير إيجدابى معندوى 

إلدى  ،صة المصرية وربحها المسدتقبمى. وتوصدمت الدراسدة أيضدابين الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبور 
وجود ت ثير إيجابى معنوى لنوع رأى مراقب الحسابات عمى القوائم المالية عن السنة الحالية عمى العنقة 
بين الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى. كما كشفت نتدائ  الدراسدة عدن 

إيجابى معنوى لدرجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات عمى العنقة بين الربل الحالى وجود ت ثير 
 لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى.

جددودة  –التخصدص الصدناعى –ندوع رأى مراقدب الحسدابات  –إسدتمرارية األربداح  الكمماتت المتاتحةا  
 األرباح.
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The Impact of the Auditor's Opinion Type and the Degree          

of his Industrial Specialization on the Earnings Persistence:   

An Empirical Study on Companies listed in the Egyptian Stock 

Exchange 

Abstract 

This study investigates the impact of auditor opinion and industrial 
specialization on Earnings Persistence. An Empirical study was conducted on a 
sample of 257 observations of 53 non-Financial companies listed in the Egyptian 
Stock Exchange for the period 2012-2016. The literature review revealed that 
current earnings of companies listed in the Egyptian Stock Exchange have a 
positive impact on their future earnings. Further, it is conclude that auditor 
opinion and industrial specialization can affect the relationship between current 
earnings of these companies and their future earnings. The empirical study 
revealed a positive and moral effect between current earnings of companies 
listed in the Egyptian Stock Exchange and their future earnings. The study also 
found a significant positive effect of the type of auditor opinion for the current 
year on the relationship between current earnings of companies listed in the 
Egyptian Stock Exchange and their future earnings. Finally, the study revealed a 
positive effect of industrial specialization on the relationship between current 
earnings of companies listed on the Egyptian Stock Exchange and their future 
earnings. 

Key words: Earnings Persistence - Auditor's Opinion Type - Industrial 
Specialization - Earnings quality.   
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  مقدم  -1
ُتعد األرباح المحاسبية البند األبرز من بين بنود القوائم المالية والذى يمقى االهتمام األكبر مدن جاندب 

فاألربداح المحاسدبية تعتبدر هددفهم الرئيسدي الدذى يسدعون إليده دائمدال كونهدا تمثدل العائدد عمدى  ،المستثمرين
فضنل عن أنها ال تزال تمثل أداتهم الرئيسية فدى تقيديم أداد الشدركات وبالتدالى اتخداذ قدرارتهم  ،استثمارتهم

( أن األرباح هى ممخص القيداس الدذى Watrin and Ullmann, 2012المناسبة بش نها. لذلك يرى ) 
( أن Demerjian et al.,2013يركز عميه أصحاب المصالل فى الشركات بشكل أساسدى. كمدا يدرى )

األربددددداح تعتبدددددر المددددددخل الرئيسدددددي لنمددددداذج التقيددددديم الخاصدددددة بالمسدددددتثمرين والمحممدددددين. فدددددى حدددددين يدددددرى 
(Balachandran & Mohanram,2012; Hewitt,2009; Li et al.,2013 أن األربداح تمثدل )

 خنصة اإلجرادات المحاسبية التى تقيس أداد الشركة والذى ينعكس عمى قيمة أسهمها.

ت المتنحقة التدى تشدهدها معظدم األسدواق الماليدة العالميدة أصدبل اهتمدام المسدتثمرين ونتيجة التطورا    
بدددل إمتددد اهتمدددامهم وبشدددكل أكبددر ليشدددمل إسدددتمرارية األربددداح  ،باألربدداح لدددم يقتصدددر عمددى األربددداح الحاليدددة

Earnings Persistence ( فددى المسددتقبل. وهددو مددا أكدتدده دراسددةLin and Yu, 2015 مددن أن )   
     إظهددددرت  ،ركددددود االقتصددددادى التددددى أصددددابت معظددددم إقتصدددداديات العددددالم المتقدمددددة منهددددا والناميددددةحالددددة ال

( Wang, 2013مدى أهمية توافر خاصية اإلستمرارية فدى األربداح التدى تحققهدا الشدركات. كمدا أشدار )
        إلدددددى أن الدراسدددددات السدددددابقة أكددددددت بددددد ن المسدددددتثمرين فدددددى الوقدددددت الحدددددالى يهتمدددددون باألربددددداح المسدددددتمرة 
أكثر من األرباح الم قتة )العابرة( وذلدك بسدبب كثدرة حددوث األزمدات الماليدة العالميدة التدى حددثت خدنل 

وأن ذلك يقددم حدافزال لممدديرين لتمهيدد األربداح المعمدن عنهدا وجعمهدا تبددو أكثدر اسدتمرارية.  ،اآلونة األخيرة
فقددددرارات االسددددتثمار تعتمددددد عمددددى توقعددددات منددددافا االسددددتثمار فددددى المسددددتقبل والتددددى تسددددتند إلددددى األربدددداح 

(McNicols & Stubben,2008لذلك دائمال ما تكون النظرة األعمق لألرباح من جانب المستثم .) رين
 بمثابة نظرة مستقبمية.

( أن االهتمدام باألربداح مدن قبدل أصدحاب المصدالل عندد اتخداذهم Apergis et al.,2012ويضديف )  
ألن االعتمداد عمدى صدافى الددربل بحدد ذاتده يد دى إلددى ، لقدراراتهم ال يعندى بالضدرورة اتخداذ قددرارات رشديدة

ندود االسدتحقاقات والتدى تد ثر فدى عمميدة اتخداذ إغفال ما تحتويه القوائم المالية مدن معمومدات تتعمدق فدى ب
فدى حدين  ،إذ أن تحقيدق الشدركة ألربداح مرتفعدة ال يعندى بالضدرورة أنهدا حققدت تددفقال نقدديال مرتفعدال  ،القرار

 كمما ارتفا صافى التدفقات النقدية الموجبة الذى تحققه الشركة خنل العام كمما ارتفعت جودة أرباحها.

بددل أعتبرهدددا الددبعض أحددددى  ،لددذلك أصددبحت اإلسدددتمرارية أحدددى خصدددائص وسددمات جددودة األربددداح     
(. حيدث توضدل هدذل السدمة )اإلسدتمرارية( مددى قددرة Zohdi et al.,2014طدرق قيداس جدودة الدربل )
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     األربدددداح الحاليددددة عمددددى التنبدددد  باألربدددداح المسددددتقبمية  فكممددددا إرتفعددددت إسددددتمرارية األربدددداح كممددددا أصددددبحت 
       األمدددددر الدددددذى يمكدددددن معددددده  ،األربددددداح الحاليدددددة معيدددددارال مدددددوجزال ومفيددددددال لقيددددداس األداد المسدددددتقبمى لممنشددددد ة

(. ويددددددرى  خددددددرون Dechow et al., 2010تقيدددددديم مناسددددددب لوضددددددا الشددددددركة فددددددى المسددددددتقبل ) وضددددددا
(Moghaddam et al., 2016 أن دور األربدداح فددى الوقددت الددراهن هددو مسدداعدة المسددتثمرين عمددى )

لدذلك فمدن المتوقدا أن الشدركات التدى يكدون لدديها إسدتقرار مدن ناحيدة  ،التنب  بالتدفقات النقدية المسدتقبمية
وهدو مدا يدنعكس إيجابدال عمدى تقيديم  ،سيكون لديها المزيد مدن إسدتمرارية األربداح ،األرباح والتدفقات النقدية

بعددض المشدداكل والصددعوبات فمددن فدد ن الشددركات التددى يكددون لددديها  ،أداد الشددركة. عمددى الجانددب األخددر
وهددو مددا يعنددى إنخفدداض إسددتمرارية  ،المتوقددا أن تكددون جددودة أرباحهددا أقددل وسددتكون أرباحهددا غيددر مسددتقرة

 وهو ما ينعكس سمبال عمى تقييم إدائها. ،أرباحها

ونتيجدددة لمطبيعدددة الديناميكيدددة لمهندددة المراجعدددة وقددددرتها عمدددى التطدددور لموفددداد باحتياجدددات العمدددند مدددن    
ومدا صداحبها مددن  ،وفدى ظدل التغيددرات المسدتمرة التدى شدهدتها بيئددة األعمدال فدى السدنوات األخيددرة ،يدةناح

باإلضدافة إلدى كثدرة القدوانين والمدوائل  ،زيادة تعقيد طبيعة عممياتها واخدتنف انواعهدا ،كبر حجم الشركات
صدص الصدناعى مثدل التخ ،ف ن خصدائص منشد ة مراقدب الحسدابات ،الخاصة بتنظيمها من ناحية أخرى

سديكون لهدا دور فدى تحقيدق  ،الدذى يقدمده فدى التقريدر الدرأىوندوع  ،لمراقب الحسابات وكبدر حجدم منشد ته
بمددا يددنعكس عمددى كفددادة قراراتدده  ،التميددز والتحسددين المسددتمر فددى الخدددمات التددى يقدددمها مراقددب الحسددابات

وأحكامه فيما يتعمق بالتحقق من جودة الربل المعمن عنه والذى يعتمد عميه أصحاب المصالل فى اتخداذ 
  خاصة عندما يكون هناك إتجال متزايدد لمتنعدب باألربداح مدن قبدل اإلدارة مدن أجدل إظهارهدا فدى قرارتهم

 (.7112غير حقيقتها )عوض 

 ;Heninger, 2001)  وفى ضود تمك التحديات حاولت العديد من الدراسات السابقة  ،بنادال عميه     
Piot & Janin, 2005; Gerayli et al., 2011; Memiş & Çetenak, 2012; Okolie et 

al., 2013; Okolie, 2014;Balsam et al.,2003;Hadriche,2015;) إيجاد  .7107؛ الجبر
فى نوع رأى مراقب الحسابات ودرجة تخصصه الصناعى( وبين  عنقة بين جودة المراجعة )ممثمة

 )المتمثمة فى إستمراريتها( التى يسعى أصحاب المصالل لمتحقق من منها.   جودة األرباح

     Positiveولمدددا كدددان الدددرأى الفندددى لمراقدددب الحسدددابات هدددو المندددت  المهندددى الدددذى يدددوفر توكيددددال إيجابيدددال  
Assurance  يضداحاتها المتممدةبش ن ت كيدات اإل حاولدت العديدد مدن الدراسدات  ،دارة بدالقوائم الماليدة واض

 ;Vichitsarawong & Pornupatham, 2015; Tsipouridou & Spathis, 2013)السدابقة
Brain et al., 2011; Herbohn & Ragunathan,2008; Francis & Krishnan, 
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1999;Bartov et al., 2001; Butler et al., 2004)  إيجاد إدلة عمى وجود عنقدة بدين ندوع رأى
  ,Discretionaryمراقبدددى الحسدددابات وممارسدددات إدارة اإلربددداح مدددن خدددنل االسدددتحقاقات االختياريدددة 

Accruals  وقدددددد جدددددادت نتدددددائ  معظدددددم تمدددددك الدراسدددددات مختمفدددددة. فعمدددددى سدددددبيل المثدددددال كشدددددفت دراسدددددة            
(Francis and Krishnan,1999 أن الشددددددددركات )ذات االسددددددددتحقاقات االختياريددددددددة األعمددددددددى،            

          . أيضددال أكدددت نتددائ  دراسدددةAdjusted audit reportالمتوقددا أن تتمقددى تقددارير مراجعددة معدلددة  مددن
(Bartov et al.,2001 عمى وجود عنقة هامة ومباشرة )  بين االستحقاقات االختيارية و راد المراجعة

           كددددددذلك عددددددم وجددددددود  ،لقيدددددود المفروضددددددة عمدددددى نطدددددداق عمميدددددة المراجعدددددةالمعدلدددددة وذلدددددك فيمددددددا يخدددددص ا
    لددددم تجددددد دراسددددة  ،عمددددى تطبيددددق المعددددايير المحاسددددبية بالشددددكل الكددددافى. عمددددى النقدددديض مددددن ذلددددك اتفدددداق

(Butler et al.,2004; Herbohn & Ragunathan.,2008 أى عنقدة بدين ندوع ر ى مراقبدى )
( أن مراقبدى Moghaddam et al.,2016األربداح. فدى حدين أكدد )الحسدابات وبعدض ممارسدات إدارة 

الحسابات يقومدون بتعدديل  رائهدم وذلدك عنددما يواجهدون بعدض اإلشدكاليات التدى تخدص عمميدة المراجعدة 
عدم وجود اتفاق حدول التطبيدق السدميم لممعدايير والسياسدات  ،مثل الغموض فى بعض بنود القوائم المالية

وبعض القيود التى قد تفرض عمى مراقب الحسابات أثناد تنفيذل لعممية  ،ة الشركةالمحاسبية من قبل إدار 
 المراجعة  أيضال الشكوك حول إستمرارية بعض إنشطة المنش ة.  

أحددد المحددددات الهامددة  Industry Specializationمددن ناحيددة أخددرى ُيعددد التخصددص الصددناعى      
لجودة المراجعة والذى قد ي دى إلى التحقق مدن جدودة األربداح ومدن ثدم التحقدق مدن إسدتمراريتها. فمراقدب 
الحسابات المتخصص فى صدناعة معيندة تتدوافر لديده المعرفدة والخبدرة بمجدال الصدناعة التدى تعمدل فيهدا 

ون أكثدر قددرة مدن غيدرل عمدى أكشدتاف األخطداد وبالتالى من المتوقدا أن يكد ،الشركة التى يقوم بمراجعتها
الجوهرية والحد من األسداليب االنتهازيدة لدردارة فدى التنعدب باألربداح المعمندة ممدا يد ثر عمدى إسدتمرارية 

 األرباح المحاسبية. 

؛ متدولى 7115ولقد تعددت الدراسات التى تناولت التخصص الصناعى لمراقب الحسدابات ) لبيدب      
 Carcello؛7105؛ محمد  7102؛ منصور 7112؛ عوض 7102؛ البمتاجى 7102؛ عمى  7112 

& Nagy, 2002; Mayhew & Wiikins, 2003; De Boskey & Jiang,2012; Low, 
     ( سدددواد مدددن حيدددث عنقتددده بجدددودة المراجعدددة أو أتعددداب المراجعدددة أو الغدددش واالحتيدددال واألخطددداد2004

 باح.أو مخاطر المراجعة أو إدارة وجودة األر 

؛ 7102،؛ محمددد7102، ؛ السدديد و خددرون7102،وفددى مصددر تناولددت بعددض الدراسددات )أبددو خزانددة     
وجدددادت نتدددائ  تمدددك الدراسدددات مختمفدددة فيمدددا بينهدددا. هدددذا  ،( موضدددوع إسدددتمرارية األربددداح7102،أبدددو سدددالم
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سددابات )مثددل نددوع رأى مراقددب الح باإلضددافة إلددى ندددرة الدراسددات التددى تناولددت بعددض المتغيددرات األخددرى
ودرجة تخصصه الصناعى( التدى يمكدن أن تد ثر عمدى إسدتمرارية األربداح المحاسدبية  ولدذلك فثمدة سد ال 
منطقددى؛ هدددل سدددتت ثر إسدددتمرارية أربددداح الشدددركات المقيددددة بالبورصدددة المصدددرية بكدددل مدددن ندددوع رأى مراقدددب 

 الحسابات ودرجة تخصصه الصناعى  وهذا ما سيجيب عنه هذا البحث نظريال وعمميال.

 مشكم  البحث -2
تواجه المنظمات فى العصر الحديث ضدغوطال وتحدديات تتمثدل فدى الزيدادة المسدتمرة لمقدوى الداخميدة      

حيدث شدهد العدالم فدى السدنوات األخيدرة تحدوالت جذريدة ماليدة  ،والخارجية الم ثرة عمى إستقرارها وربحيتهدا
جتماعية وغيرها قتصادية واض كما أن هنداك  ثدارال سدمبية لهدذل  ،نت  عنها العديد من المخاطر والتهديدات ،واض

أو  Uncertaintyالمخاطر عمى عمميات المنش ة وأصولها بكافة أنواعها وهناك حاالت مدن عددم الت كدد 
عدددم االسددتقرار فددى أعمددال المنشدد ت ونتائجهددا التددى تدد ثر عمددى أهددداف المنشدد ة والتددى تصددب فددى الهدددف 

 (.7102غالبية المنش ت وهى تحقيق األرباح ) السيد و خرون الرئيسى ل

أصددبل االعتمدداد عمددى  ،وكنتيجددة لهددذل التحددديات والضددغوطات التددى تشددهدها معظددم األسددواق الماليددة     
رقم الربل المفصل عنه بالتقارير المالية ك رقام مطمقة فقط دون األخدذ بعدين االعتبدار مسدتوى جدودة تمدك 

دارة غيددر مناسددبة لمثددروة ،وقددد يدد دى إلددى اتخدداذ قددرارات غيددر دقيقددة ،االربدداح غيددر كددافى وزيددادة فجددوة  ،واض
وذلددك العتمادهددا عمددى كميددة تمددك المخرجددات )األربدداح(  ،التوقعددات عمددى المسددتويين األكدداديمي والتطبيقددي

 دون االعتماد عمى جودتها. 

 ،     داخددددل األوسدددداط المحاسددددبية لددددذلك أصددددبل موضددددوع إسددددتمرارية األربدددداح أحددددد القضددددايا المثددددارة حاليددددال    
     والددددذى جددددذب  نتبددددال الكثيددددر مددددن البدددداحثين. حيددددث أصددددبحت إسددددتمرارية األربدددداح أحددددد الم شددددرات الهامددددة 

(. Penman & Zhang,2002الدالدة عمدى تحقدق جدودة األربداح المعمدن عنهدا مدن قبدل إدارة المنشد ة )
          سدددددتمرارية األربددددداح متسدددددقة فيمدددددا بينهدددددا ولقدددددد جدددددادت نتدددددائ  معظدددددم الدراسدددددات السدددددابقة التدددددى تناولدددددت إ

(Oei et al., 2008; Lin & Yu, 2015;Dawar, 2014; Richardson et al., 2005; 
Zohdi et al., 2014; Dey & Lim, 2015; Clinch et al., 2012) ؛ 7107؛ حمددان وأخدرون

 . 7102أبوسالم  

عمددى الجانددب األخددر يعددد نددوع رأى مراقددب الحسددابات ودرجددة تخصصدده الصددناعى أحددد المحددددات 
الهامددة لجددودة المراجعددة  والتددى يعتمددد عميهددا أصددحاب المصددالل لمتحقددق مددن إسددتمرارية أربدداح الشددركات. 

 ;Vichitsarawong & Pornupatham, 2015) لددذلك اتفقددت العديددد مددن الدراسددات السددابقة 
Tsipouridou; & Spathis, 2013; Brain et al., 2011; Herbohn & Ragunathan, 
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2008; Francis & Krishnan,1999; Carcello & Nagy, 2002; Mayhew & Wiikins, 
( عمى وجود ت ثير لكل من ندوع رأى مراقدب الحسدابات ودرجدة تخصصده الصدناعى عمدى العنقدة 2003

  بين الربل الحالى لمشركات وربحها المستقبمى.

ومددا ندددرة الدراسددات فددى البيئددة العربيددة عامددة والمصددرية خاصددة  التددى تناولددت أثددر كددل مددن نددوع رأى    
مراقددب الحسددابات ودرجددة تخصصدده الصددناعى عمددى إسددتمرارية األربدداح  تبددرز أهميددة هددذا البحددث. وعميدده 

فدى بيئدة الممارسدة  يمكن التعبير عن مشكمة البحث فى كيفية اإلجابدة نظريدال وعمميدال عمدى األسدئمة التاليدة
 المحاسبية المصرية:

تجال العنقة بين ربل السنة الحالية والسنة التالية ) إستمرارية األرباح(؟ -  ما هو شكل واض

 هل ي ثر نوع رأى مراقب الحسابات عمى العنقة بين ربل السنة الحالية والسنة التالية؟ -

العنقدة بدين ربدل السدنة الحاليدة والسدنة هل تد ثر درجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات عمدى  -
 التالية؟

هل ي ثر نوع رأى مراقب الحسابات ودرجة تخصصه معال عمى العنقة بين ربل السدنة الحاليدة والسدنة  -
 التالية؟

 هدف البحث -3
يسدددددددددتهدف البحدددددددددث دراسدددددددددة واختبدددددددددار أثدددددددددر ندددددددددوع رأى مراقدددددددددب الحسدددددددددابات ودرجدددددددددة التخصدددددددددص     

الصدددددناعى لددددده عمدددددى إسدددددتمرارية أربددددداح الشدددددركات  وذلدددددك مدددددن خدددددنل دراسدددددة نظريدددددة وتطبيقيدددددة عمدددددى 
 (.7102 – 7107عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية فى الفترة من )

 أهمة  ودوافع البحث -4
يسدددددتمد البحددددددث أهميتددددده األكاديميددددددة لتصدددددديه لقضددددددية بحثيددددددة هامدددددة  وهددددددى العنقدددددة بددددددين الددددددربل       

وأثددددددددر كددددددددنل مددددددددن نددددددددوع رأى مراقددددددددب  ،الحددددددددالى لمشددددددددركات وربحهددددددددا المسددددددددتقبمى )إسددددددددتمرارية األربدددددددداح(
الحسدددددددابات عمدددددددى القدددددددوائم الماليدددددددة عدددددددن السدددددددنة الحاليدددددددة ودرجدددددددة تخصصددددددده الصدددددددناعى عمدددددددى هدددددددذل 

لتضددددييق فجددددوة البحددددوث المحاسددددبية فددددى هددددذا المجددددال  خاصددددة مددددا جددددود  العنقددددة. وذلددددك فددددى محاولددددة
نددددددرة ممموسدددددة فددددددى البحدددددوث المتعمقددددددة بموضدددددوع إسدددددتمرارية األربدددددداح وأثدددددر بعددددددض خصدددددائص عمميددددددة 

 المراجعة عميها.
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كما يسدتمد البحدث أهميتده العمميدة مدن خدنل محاولدة الوصدول لددليل عممدى مدن واقدا بيئدة الممارسدة     
والدذى مدن شد نه أن ُيمفدت نظدر المسدتثمرين ب هميدة التحقدق مدن  ،إلثبات ذلك األثدر المحاسبية فى مصر

إسددتمرارية أربدداح الشددركات المقيدددة بالبورصددة فددى المسددتقبل  وعدددم االعتمدداد فقددط عمددى رقددم صددافى الددربل 
ى المعمددن مددن قبددل إدارة المنشدد ة فددى اتخدداذ القددرارات االسددتثمارية. وهددو مددا ُيعددد مددن األمددور المشددجعة عمدد

ولمفت االنتبال نحو االهتمام ب سدتمرارية اإلربداح  ،البحث فى هذا المجال إلثراد الفكر المحاسبى من جهة
 من جانب باقى مستخدمى المعمومات المحاسبية من جهة أخرى.

 ،ذات الصدمة ،ورغم كثرة دوافا البحث إال أن أهمها؛ سعيه لتطوير منهجيدة تسداير البحدوث األجنبيدة    
وبدذلك يحداول  ،وتحميدل الحساسدية ،والتحميل اإلضدافى،ثة أنواع من التحميل؛ التحميدل األساسدىب جراد ثن

والدراسددات التددى تمددت  ،هددذا البحددث تضددييق الفجددوة بددين الدراسددات األكاديميددة التددى تمددت فددى دول متقدمددة
مرين فددى جمهوريددة مصددر العربيددة فددى هددذا المجددال. أيضددال يصددب البحددث فددى اتجددال ترشدديد قددرارات المسددتث

وذلدك مدن خدنل تزويددهم بمقيداس جديدد يسداعدهم  ،االقتصادية والتوجيه الكدفد والفعدال لدر وس أمدوالهم
 عمى اإلختيار السميم بين الشركات التى يسعون لألستثمار فيها.

 حدود البحث -5

يركددددز البحددددث بصددددفة أساسددددية عمددددى دراسددددة واختبددددار العنقددددة بددددين الددددربل الحددددالى لمشددددركات وربحهددددا     
وأثددر نددوع رأى مراقددب الحسدابات ودرجددة تخصصدده الصددناعى  ،المسدتقبمى )إسددتمرارية األربدداح( مددن ناحيدة

وذلدددك بدددالتطبيق عمدددى عيندددة مدددن الشدددركات غيدددر الماليدددة المقيددددة  ،عمدددى تمدددك العنقدددة مدددن ناحيدددة أخدددرى
البورصدددة المصدددرية. وبدددذلك يخدددرج عدددن نطددداق هدددذا البحدددث الشدددركات غيدددر المقيددددة بالبورصدددة المصدددرية ب

م.  7102وحتى  7107والم سسات المالية. كما تقتصر فترة الدراسة فى هذا البحث عمى السنوات من 
الدراسددة  وأخيددرال فدد ن قابيمددة النتددائ  لمتعمدديم مشددروطة بحدددود البحددث وضددوابط اختيددار مجتمددا وعينددة وفتددرة

 وأدوات القياس المستخدمة لقياس متغيرات الدراسة.

 خط  البحث -6
 لمعالجة مشكمة البحث وتحقيق الهدف منه وفى إطار حدودل سوف ُيستكمل البحث عمى النحو التالى:

تحميل الدراسات ذات الصمة ب ستمرارية األرباح  وأثر نوع رأى مراقب الحسابات ودرجدة تخصصده  2-0
 عميها واشتقاق فروض البحث.الصناعى 

 تحميل الدراسات ذات الصمة ب ستمرارية األرباح واشتقاق الفرض األول لمبحث. 2-0-0
تحميدل الدراسدات ذات الصدمة بد ثر ندوع رأى مراقدب الحسدابات عمدى إسدتمرارية األربداح واشدتقاق  2-0-7

 الفرض الثانى لمبحث.
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خصدددددص الصدددددناعى لمراقدددددب الحسدددددابات عمدددددى تحميدددددل الدراسدددددات ذات الصدددددمة بددددد ثر درجدددددة الت 2-0-5
 إستمرارية األرباح واشتقاق الفرض الثالث لمبحث.

تحميل األثدر المشدترك لندوع رأى مراقدب الحسدابات ودرجدة تخصصده الصدناعى عمدى إسدتمرارية  2-0-2
 األرباح واشتقاق الفرض الرابا لمبحث.

 منهجية البحث. -2-7
 ث المقترحة.نتائ  البحث والتوصيات ومجاالت البح -2-5

وأثااار ناااوع رأى مراقاااب الحساااتبتت  ،احمةااال الدراساااتت صات الصااام  ب ساااامرارة  األرباااتح -6-1
 ةهت واشاقتق فروض البحثودرج  اخصصه الصنتعى عم

 Dey & Lim, 2015؛7102،؛ عمدى7102 ،اتجه عدد كبير من الدراسات السابقة )السديد وأخدرون  
Zhang, 2007 Dawar,2014; Sloan,1996; Richardson et al.,2005; Clinch et al., 

2012; Zohdi et al., 2014; Frankel & Litov,2009; Li, 2019 لدراسدة إسدتمرارية األربداح )
فكمما زادت قدرة أصحاب المصالل فى استخدام األرباح  ،ك حد المقاييس الدالة عمى تحقق جودة األرباح

أى أن األربداح الدائمدة تتصدف ب ربداح عاليدة  ،األربداح بدالجودةالحالية لمتنب  باألرباح المستقبمية اتصفت 
 ,Choi & Jeter, 1992; Hadriche, 2015; Gajevszky) الجودة .كما اختبرت عدد من الدراسات

2014; Tsipouridou & Spathis, 2013; Brain et al., 2011; Herbohn & 
Ragunathan, 2008; Francis & Krishnan,1999)  أثددر نددوع رأى مراقددب الحسددابات عمددى

؛ 7112؛ عدددددوض؛ 7105،إسدددددتمرارية األربددددداح. كدددددذلك أيضدددددال اختبدددددرت عددددددد مدددددن الدراسدددددات )مرسدددددى
( أثدر ندوع التخصدص الصدناعى لمراقدب Balsam et al.,2003؛7102،؛ الدونى والعمدى7107،الجبدر

 الحسابات عمى إستمرارية األرباح فى المستقبل.

بالتحميل الثنث مجموعات من الدراسات السابقة ومن ثم اشتقاق فروض  لذلك سوف يتناول الباحث  
 البحث عمى النحو التالى:

احمةااال الدراساااتت صات الصااام  ب ساااامرارة  األرباااتح واشااااقتق التااارض األول  6-1-1
 لمبحث.

 تزايدد اهتمدام المسدتثمرين بجددودة األربداح فدى العقددد األخيدر بعدد أن اعمندت عدددة شدركات عالميدة عددن     
لدذا اصدبل المسدتثمرون أكثدر حدذرال عندد  ،مكاسب غير م يدة وغير دائمة كجزد من تقاريرها الربا سدنوية

النظدر إلدى رقدم صدافى الدربل. بندادال عميده قامدت العديدد مدن الدراسدات بدراسدة واختبدار اسدتمرارية األربدداح 
 بينها. ك حد مقاييس وخصائص جودة األرباح. وجادت نتائ  تمك الدراسات متسقة فيما
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( اسدتمرارية مكدون مدا لألربداح بالمددى الدذى يمكدن مدن Herrmann et al.,2000بداية عرف )       
خنله لهذا الُمكون أن يحدد األرباح فى المستقبل  فى حين يتم السديطرة عمدى مكوندات األربداح األخدرى. 

ا ب نهدا مددى ارتبداط ( أن اسدتمرارية األربداح يمكدن تعريفهدAltamuro & Beatty,2007فى حدين يدرى )
( أن اسددتمرارية 7102،األربدداح الحاليددة باألربدداح المسددتقبمية. فددى نفددس اإلتجددال أكدددت دراسددة )أبددو خزانددة

األرباح هى قدرة األرباح الحالية عمى االستمرار فى المستقبل بما يعكس كفدادة األداد المسدتقبمى لمشدركة 
 مقارنة بكفادة أدادها الحالي. 

( أن المقصود ب ستمرارية األربداح هدو Penman & Zhang,2002يرى كل من ) فى نفس السياق    
فهمددا ينظددران إلددى األربدداح عاليددة الجددودة  ،أن األربداح المفصددل عنهددا ُتعددد م شددرال جيدددال لألربدداح المسددتقبمية

ينظدران إلدى النظدام المحاسدبى الدذى  ،. وبالمقابدلSustainable Earningsعمى أنها "أرباح مستدامة" 
( Tomy, 2012ينت  أرباحدال غيدر مسدتدامة عمدى أنده مدن النوعيدة الرديئدة أو فقيدرة الجدودة. كدذلك يدرى )

والتى تعتبر ذات جودة عالية ألنها توفر مدخنت أكثر دقة  ،أن األرباح المستمرة هى األرباح المستدامة
 ومة.وفائدة لتقييم التدفقات النقدية المخص

الدراسددات  ربطدت العديددد مدن ،وب عتبدار إسدتمرارية األربدداح مقياسدال لجددودة األربداح وأحددى خصائصددها    
 ,Ohlson & Feltham)عدرف  ،السدابقة بدين مفهدوم جدودة األربداح واسدتمراريتها. فعمدى سدبيل المثدال

ير العادية باالعتمداد عمدى جودة األرباح ب نها قدرة المستثمرين عمى التنب  باألرباح المستقبمية غ (1995
( جودة األرباح من خنل استمرارية Demerjian et al.,2013المعمومات الحالية. كما عرفت دراسة )

األربدداح  وأوضددحت أندده كممددا كددان ارتبدداط المسددتحقات بالتدددفقات النقديددة أكبددر دل  ذلددك عمددى أن األربدداح 
اح ب نهددا مدددى تعبيددر األربدداح التددى تعمنهددا ( جددودة األربدد7112،تتمتددا بجددودة أعمددى. كمددا عددرف )قددراقيش

أو بعبددارة أخددرى فدد ن أربدداح الشددركة المنشددورة ذات  ،الشددركة بصدددق وعدالددة عددن األربدداح الحقيقيددة لمشددركة
 (. 7107،وجود نقدى ممموس وتخمو من المبالغات أو األرقام االحتمالية )حمدان وأخرون

عمى أنها ذات جودة مرتفعة من خدنل مددى قددرة  ( إلى األرباح7112،وينظر )الشريف وأبو عجيمة    
فد ن ذلدك  ،فكممدا تمتعدت األربداح باسدتمرارية أكبدر ،األرباح الحالية عمى االستمرار فى الفترات المسدتقبمية

( جودة األرباح ب نها مددى 7107،يشير إلى ارتفاع مستوى جودة األرباح المستقبمية. فيما عرف )حمدان
وقددرتها عمدى االسدتمرار فدى المسدتقبل.  ،ى تقدديم صدورة حقيقيدة عدن واقدا الشدركةقدرة األرباح الحالية عم

( جدودة األربداح المحاسدبية ب نهدا هدى التدى تعكدس األداد Dechow & Schrand, 2004كمدا عدرف )
 التشغيمى الحالى وم شر جيد لألداد التشغيمى المستقبمى ومقياس جيد لتقييم قيمة المنش ة.

( بقيداس جدودة األربداح عمدى أسداس Gaio & Raposo, 2011قدام كدل مدن ) ،وفدى ذات الصددد     
( والدذين Demerjian et al.,2013سبعة مقاييس منها االسدتمرارية. وسدايرل فدى هدذا االتجدال كدل مدن )
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 ،اعتبرو أن هناك أربعدة مقداييس لجدودة األربداح ووضدعوا اسدتمرارية األربداح ك حدد هدذل المقداييس األربعدة
( المذان قاما بتوظيدف اسدتمرارية األربداح كبددائل لموصدول إلدى جدودة Huang & Wang,2013كذلك )

( أن مقاييس جدودة األربداح تدرتبط إيجابيدال باسدتمرارية األربداح. كمدا Li,2011األرباح. فيما بينت دراسة )
( أن تحقيددق قدددر معددين مددن األربدداح فددى سددنة معينددة ال ُيعددد م شددرال عمددى 7100،أكدددت دراسددة ) عثمددان

جددودة األربدداح  فقددد يكددون جددزدال منهددا ناتجدددال عددن األنشددطة والعمميددات غيددر المسددتمرة والبنددود االسدددتثنائية 
( أن سياسددة الددتحفظ المحاسددبي تمددنل األربدداح 7102،لمشددركة. مددن ناحيددة أخددرى كشددفت دراسددة )الجددرف

فهدى أربداح  ،لفعدلاإلستمرارية فى المستقبل وذلدك مدن خدنل ت جيدل االعتدراف بداإليرادات لحدين تحققهدا با
 ممكنة الحدوث ولكن لم يفصل عنها بالفترة الحالية وبالتالى ستولد تدفقات نقدية فى الفترات القادمة.

وانسجامال ما التصورات السابقة لمفهوم جودة األرباح فقد بين العديد من الباحثين ب ن جدودة األربداح     
قدداموا بدالربط بدين ذلدك وبدين مفهدوم اسدتمرارية األربدداح. و  ،تتمثدل فدى القددرة التنب يدة لألربداح فدى المسدتقبل

مددن خددنل تقسدديم  ،حيددث تشددير اسددتمرارية األربدداح إلددى مدددى ارتبدداط األربدداح الحاليددة باألربدداح المسددتقبمية
وتعددددد التدددددفقات النقديددددة أعمددددى جددددودة مددددن المسددددتحقات )أبددددو  ،األربدددداح إلددددى تدددددفقات نقديددددة ومسددددتحقات

 ،وى المرتفدا مدن التددفقات النقديدة إلدى زيدادة دقدة االجتهدادات والتقدديرات(. كما يشير المسدت7112الخير 
(. أمدا األربداح المصدحوبة بنقصدان بالتددفقات النقديدة 7107،وبالتالى زيدادة مسدتوى جدودة األربداح )أحمدد

وبالتددالى تدددنى الدقددة فددى  ،والزيددادة فددى المسددتحقات فتشددير إلددى تدددنى مسددتوى دقددة االجتهددادات والتقددديرات
وهدددذل الجدددودة المنخفضدددة تددد دى إلدددى عوائدددد  ،اب األربددداح ممدددا يددد دى إلدددى انخفددداض جدددودة األربددداححسددد

فيمدددا تددددل جدددودة األربددداح عمدددى قددددرة األربددداح المفصدددل عنهدددا فدددى بيدددان أربددداح الشدددركة  ،مسدددتقبمية ضدددعيفة
 (. 7107،الحقيقية والتنب  باألرباح المستقبمية )حمدان وأخرون

ف ردفددت  ،( القدددرة التنب يدة باألربدداح باسدتمراريتهاBellovary et al.,2005كدذلك ربطدت دراسددة )     
ب ن "األرباح ذات الجودة العاليدة هدى التدى تسداعد عمدى التنبد  باألربداح المسدتقبمية وتتصدف باالسدتمرارية 

( أن مفهوم اسدتمرارية األربداح يقدوم عمدى الددور Doukakis,2010وعدم التذبذب". أيضال أكدت دراسة )
لألربدداح. حيددث غالبدال مددا يشددير المحممددون المداليون إلددى أن الفحددص الددقيق لألربدداح ومكوناتهددا قددد  التنبد ى

 يعزز من  قدرتها عمى التنب  باألرباح المستقبمية  وكذلك تقدير قيمتها المتوقعة.

( عمددددى أن القدددددرة التنب يددددة لألربدددداح Dicheve & Tang,2009فددددى نفددددس السددددياق برهنددددت دراسددددة )   
 ،تتمتدددا بقددددرة تنب يدددة أقدددلVolatility فاألربددداح األكثدددر تقمبدددال  ،تتددد ثر بمددددى اسدددتمرارية األربددداح المحاسددبية

ويرجددا السددبب فددى ذلددك إلددى أن  األربدداح المتقمبددة وغيددر مسددتقرة تتضددمن مكونددات وعناصددر م قتددة بسددبب 
ن اسدتمرارية  ،الظروف الغير اعتيادية كاألزمات االقتصادية مما ُيصعب من عممية التنب  بها مسدتقبنل  واض

األرباح المرتفعدة تسداعد المسدتثمرين عمدى تقيديم أداد المنشد ة واتخداذ القدرارات االسدتثمارية الرشديدة. كدذلك 
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( إلدى أن انخفداض اسدتمرارية األربداح ال يسداعد المسدتثمرين عمدى Jeon et al.,2004أشدارت دراسدة )
مومدات األربداح ودورهدا فدى اتخداذ القدرارات مما قدد يترتدب عمدى ذلدك انخفداض منفعدة مع ،التنب  بالمستقبل

عمدددى اعتبدددار أن جدددزدال مدددن األربددداح المحققدددة قدددد يكدددون ناتجدددال مدددن األنشدددطة والعمميدددات غيدددر  ،المختمفدددة
 (.Jonas & Blanchet,2000المستمرة والبنود االستثنائية والتى ال يتوقا تكرارها فى المستقبل )

بقة مدخل الدراسة التطبيقية عمى عينة من شركات فعمية عند اتبعت معظم الدراسات السا ،ومنهجيال      
تناولها لمفهوم استمرارية األرباح ك حد خصائص جودة األرباح. وقد ُطبقدت الدراسدات فدى بيئدات مختمفدة 

 (Herrmann et al.,2000; Altamuro & Beatty,2007  حيدث ُطبقدت دراسددات  ،ومتنوعدة
(Bellovary et al.,2005 سدتراليا. بينمدا فى بيئات مت قدمة مثدل اليابدان والواليدات المتحددة األمريكيدة واض

 Dawar,2014;؛ 7107،؛ حمدددددان وأخددددرون7112،؛ أبددددو الخيددددر7102،طبقددددت دراسددددات )أبددددو خزانددددة
Dicheve & Tang,2009يدران. وعمدى الدرغم  ،( فدى بيئدات دول ناميدة مثدل مصدر  واألردن  والهندد واض

اتفقددت واجمعددت فددى نتائجهددا عمددى اعتبددار اسددتمرارية األربدداح أحددد مددن اخددتنف بيئددات التطبيددق إال أنهددا 
 مقاييس جودة الربل.

يرتبط بمددى   Earnings Persistenceويخمص الباحث مما سبق إلى أن مفهوم إستمرارية األرباح   
وقدرتها عمى توفير معمومات مفيدة لمستخدمى القوائم  ،قدرة األرباح الحالية عمى االستمرار فى المستقبل

المالية لمساعدتهم عمى توقا األرباح المستقبمية لمشركات. وحتى تستطيا األربداح الحاليدة أن تسداعد فدى 
توقا األرباح المستقبمية البد من أن تكدون خاليدة مدن أى بندود غيدر عاديدة أو غيدر متكدررة أو م قتدة بمدا 

وكددذلك لدديس بهددا أى مبالغددات متعمدددة مددن قبددل اإلدارة لمتدد ثير  ،وقدددرتها عمددى التنبدد يضددمن اسددتمراريتها 
عمى األداد الحقيقى لمشركة. وأيضال يخمص الباحدث إلدى أن هنداك اتفاقدال بدين الدراسدات السدابقة عمدى أن 

ة تفسدديرية كبيددرة وأن األربدداح الحاليددة لهددا قددو  ،هندداك ارتباطددال قويددال بددين األربدداح الحاليددة واألربدداح المسددتقبمية
لمقدار األربداح المسدتقبمية. وأخيدرال يخمدص الباحدث إلدى أنده عمدى الدرغم مدن اخدتنف بيئدات التطبيدق بدين 
هددددذل الدراسددددات إال أنهددددا توصددددمت لددددنفس النتيجددددة وهددددى أن الددددربل الحددددالى لمشددددركات يدددد ثر عمددددى ربحهددددا 

 المستقبمى.

لحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى وبنادال عمى ما سبق يتوقا الباحث أن ي ثر الربل ا     
 ( عمى النحو التالي: H1ربحها المستقبمى. ولذا يمكن اشتقاق الفرض األول )

 

 
H1.ةؤثر الربح الحتلى لمشركتت المقةدة بتلبورص  المصرة  عمى ربحهت المساقبمى   
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إسامرارة   احمةل الدراستت صات الصم  بأثر نوع رأى مراقب الحستبتت عمى 6-1-2
 ربتح واشاقتق الترض الثتنى لمبحثاأل 

تعرضددت مهنددة المحاسددبة والمراجعددة النتقددادات عنيفددة فددى السددنوات األخيددرة  حيددث كشددفت العديددد مددن     
( أن أغمب حاالت الفشل المدالى Blandon et al.,2013; Elfouzi & Ali Zarai,2009الدراسات )

 ,Enronلسددنوات السددابقة لكبددرى الشددركات األمريكيددة مثددل واالنهيددارات المفاجئددة التددى حدددثت خددنل ا
Worldcom كانت نتيجة لقيام اإلدارة بتطبيق ممارسات محاسبية معينة لمتنعب فى األرقدام المحاسدبية 

وكان من الطبيعدى أن يتبدا ذلدك تسدا ل هدام وهدو؛ أيدن كدان مراقبدى  ،المنشورة وخاصة رقم صافى الربل
خاصددددة وأن تقددددارير المراجعددددة التددددى اسددددتممتها تمددددك  ،رة بتمددددك الممارسددددات؟الحسددددابات عندددددما قامددددت اإلدا

حيث لدم تحتدوى عمدى أى تحفظدات  ،الشركات فى السنوات السابقة لننهيارات كانت متضمنة  راد نظيفة
كمدا لدم تدوفر هدذل التقدارير أى تحدذيرات مبكدرة  ،بسبب وجدود شدكوك ُتحديط بقددرة المنشد ة عمدى االسدتمرار

شركات لمشاكل ماليدة قدد تد دى بهدا إلدى اإلفدنس  لدذلك أصدبحت مصدداقية تقريدر مراقدب لتعرض تمك ال
 الحسابات فى وضا شك من قبل مستخدميه.

 Rosner et al., 2003; Trigeorgis, 2007; Bradshaw) لذلك اهتمت العديد من الدراسات     
et al., 2001; Bartov et al., 2001; Herbohn & Ragunathan, 2008; Tsipouridou 

et al., 2010; Tsipouridou & Spathis, 2013)  فى اآلونة األخيرة بدراسة واختبار أثر نوع رأى
مراقب الحسدابات عمدى ممارسدات إدارة األربداح بصدفة عامدة وجدودة األربداح واسدتمراريتها بصدفة خاصدة. 

قدددة بدددين ندددوع رأى مراقدددب ولكدددن لدددم يكدددن هنددداك اتفددداق واجمددداع بدددين نتدددائ  تمدددك الدراسدددات حدددول ندددوع العن
 الحسابات واستمرارية األرباح ك حد مقاييس وخصائص جودتها.

 Audit Opinionة بداية إتفقت مجموعة مدن الدراسدات عمدى وجدود عنقدة سدمبية بدين رأى المراجعد     
    ;Rosner et al.,2003) أشددددارت دراسدددة   إدارة األربدددداح. فعمدددى سددددبيل المثددددال وبدددين أسدددداليب

Trigeorgis,2007) أن رأى المراجعدة المعددل Qualified Audit Opinion  قدد يددفا بعدض مدديرى
إلى أن يكونوا أكثر تحفظال فى تقاريرهم المالية أكثر من غيدرهم  Distressed Firmsالشركات المتعثرة 

( Etemadi et al.,2013; Hadriche,2015دراسدة )وهدو مدا أيدتده  مدن مدديرى الشدركات األخدرى.
إلدى إتبداع إجدرادت متحفظدة تجدال  ،تحت ضدغط ندوع رأى المراجعدة ،ركات المتعثرة قد تضطرأن الشمن 

تقدارير األربداح. لدذلك يمثدل نددوع رأى المراجعدة المعددل ضدغطال عمدى المددديرين إلتبداع سدموك أكثدر تحفظددال 
 األرباح.  األمر الذى يعنى الحد من إنشطة وأساليب إدارة تجال اإلعنن عن األرباح الخاصة بالشركات

( أن احتماليدددة انخفدداض ممارسدددات إدارة Gajevszky,2014كشدددفت نتددائ  دراسددة ) ،وفددى رومانيددا     
األرباح مرتبط ب صدار تقرير مراجعة معدل. وبالتدالى توجدد هنداك عنقدة سدمبية بدين رأى المراجعدة وبدين 
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رجددة بالبورصددة. كددذلك يددرى االسددتحقاقات االختياريددة ك حددد أسدداليب إدارة األربدداح وذلددك فددى الشددركات المد
(Taktak & Mbarki,2014 أن  راد المراجعة المعدلة قد تكدون دافعدال لحدث المدديرين عمدى الحدد مدن )

وبالتدددالى ُتظهدددر هدددذل النتدددائ  أهميدددة ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات فدددى الحدددد مدددن  ،ممارسدددات إدارة األربددداح
 ممارسات إدارة األرباح.

 Arnedo et)قددام كددل مددن  ،وباسددتخدام عينددة مددن الشددركات الخاصددة األسددبانية ،فددى نفددس السددياق    

al.,2008)  باختبدددار العنقدددة بدددين ندددوع رأى المراجعدددة المعددددل واإلربددداح المعمندددة لمشدددركات. حيدددث قددداموا
بتقسدددديم نددددوع رأى المراجعددددة المعدددددل إلددددى نددددوعين؛ رأى مراجعددددة معدددددل بسددددبب بعددددض األمددددور المتعمقددددة 

ورأى مراجعدددة معددددل أخدددر متعمدددق ب سدددباب أخدددرى. وأوضدددحت نتدددائ  الدراسدددة وجدددود  ،ةب سدددتمرارية المنشددد 
وعنقدة إيجابيدة  ،عنقة سدمبية بدين إدارة األربداح وندوع رأى المراجعدة المعددل الخداص باسدتمرارية المنشد ة

 بين إدارة األرباح ونوع رأى المراجعة المعدل ألسباب أخرى.

نقة السمبية بين نوع رأى مراقدب الحسدابات وممارسدات إدارة األربداح  واستمرارال لمدراسات الداعمة لمع    
( بدالتحقق ممدا إذا كاندت هنداك عنقدة سدمبية Herbohn & Ragunathan,2008فقدد قامدت دراسدة )

مكانية تمقى  راد مراجعدة معدلدة فدى الشدركات األسدترالية أم ال. وباسدتخدام  بين االستحقاقات االختيارية واض
أكددت النتدائ  عمدى وجودعنقدة سدمبية بدين رأى  ،ن الشركات المدرجة فدى بورصدة أسدتراليابيانات عينة م

 المراجعة المعدل واإلستحقاقت االختيارية. 

 (;Bartov et al., 2001  الدراسدات أخدرى مددن  وجددت مجموعدة  ،عمدى النقديض ممدا سددبق      
Bradshaw et al., 2001; Vichitsarawong & pornupatham,2015)   إدلدة حدول وجدود

 Vichitsarawong) عنقة إيجابية بين رأى المراجعة وممارسات إدارة األرباح. حيث استهدفت دراسة 
& pornupatham,2015) وذلدك فدى الشدركات  ،فحص العنقة بين رأى المراجعدة واسدتمرارية األربداح
 ،تتمقدى تقدارير مراجعدة متحفظدة وأوضحت نتائ  الدراسة أن الشركات التدى ،المقيدة بالبورصة فى تاينند

غالبال ما تكون استمراريتها أقل من الشركات التدى تتمقدى تقدارير مراجعدة غيدر متحفظدة. كمدا أكددت نتدائ  
الدراسددة عمددى أن اسددتمرارية األربدداح تختمددف بدداختنف درجددة وأسددباب الددتحفظ الموجددودة بتقريددر المراجعددة. 

وهو أن الشركات  ،( عمى نفس النتيجة السابقةMoghaddam et al.,2016أكدت دراسة ) ،وفى أيران
التدددى تتمقدددى  راد مراجعدددة متحفظدددة غالبدددال مدددا تكدددون اسدددتمراريتها أقدددل مقارندددة بالشدددركات التدددى تتمقدددى  راد 

 مراجعة نظيفة. 

( عمدى أن Bartov et al.,2001; Bradshaw et al.,2001اتفدق كدل مدن ) ،عمدى نفدس النحدو    
وأن أى زيدددادة فددددى  ،تدددرتبط ارتباطدددال إيجابيددددال ومباشدددرال باالسدددتحقاقات االختياريدددة راد المراجعدددة المتحفظدددة 

ممارسات إدارة األرباح من ش نه أن ي دى إلى زيادة احتمالية تمقى الشركة آلراد مراجعة متحفظة. أيضال 
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( عدن احتماليدة تمقدى الشدركة لدرأى مراجعدة مدتحفظ Sengupta & Shen, 2007كشفت نتائ  دراسة )
 يكون أكبر فى حالة انخفاض جودة استحقاقات الشركة.  ،وص إستمراريتها فى المستقبلبخص

( قيداس وتفسدير العنقدة بدين ممارسدات Johl et al.,2007اسدتهدفت دراسدة ) ،وفدى ذات الصددد     
إدارة األرباح المحاسبية واتجال مراقب الحسابات نحو إصدار تقرير متحفظ  وقدد تمدت هدذل الدراسدة عمدى 

 ،0222وحتدددى عددددام  0222يندددة مدددن الشددددركات المقيددددة فددددى بورصدددة ماليزيددددا  خدددنل الفتددددرة مدددن عددددام ع
مشدددداهدة. وكشددددفت نتددددائ  الدراسددددة عمددددى وجددددود عنقددددة إيجابيددددة بددددين  0507وبمجمددددوع مشدددداهدات بمغددددت

صدار مراقب الحسابات لتقرير متحفظ.   ممارسات إدارة األرباح من خنل االستحقاقات االختيارية واض

( اإلجابدة عمدى سد ال رئيسدي وهدو؛ لمداذا ُتظهدر Lin et al., 2011وفدى الصدين  حاولدت دراسدة )     
 0227وذلك خنل الفترة من عام  ،تقارير مراقبى الحسابات لمعديد من الشركات الصينية  راد متحفظة؟

 2722. ولرجابدة عمدى هدذا التسدا ل تدم إجدراد دراسدة تطبيقيدة عمدى عيندة مكوندة مدن 7112وحتى عام 
مشاهدة. وفسرت نتائ  الدراسة الزيدادة فدى عددد تقدارير مراقبدى الحسدابات المتضدمنة لدرأى مدتحفظ خدنل 

وهددو ممارسددات إدارة األربدداح مددن قبددل إدارة تمددك الشددركات وذلددك  ،فتددرة الدراسددة يعددزو إلددى سددبب رئيسددى
ارت نتدائ  الدراسدة أن تقدارير لمقابمة الحوافز التنظيمية المرتبطة بالقيد فى سوق األوراق الماليدة. كمدا أشد

مراقبدددى الحسدددابات المتحفظدددة لددديس لهدددا أى تددد ثير عمدددى أصدددحاب رأس المدددال بمعندددى )ال يددد ثر التقريدددر 
 المتحفظ لمراقبى الحسابات عمى قرارات منل اإلئتمان(. 

وفى اتجال ثالث  قدمت مجموعة مدن الدراسدات إدلدة حدول عددم وجدود أى عنقدة أو ارتبداط بدين ندوع     
 & Tsipouridou)ى مراقب الحسابات وممارسات إدارة األرباح. فعمى سبيل المثال  استهدفت دراسة رأ

Spathis, 2012)  فحددص أثددر ممارسددات إدارة األربدداح المحاسددبية عمددى نددوع تقريددر مراقددب الحسددابات؟
ة إلدى وهل يختمف هدذا األثدر بداختنف حجدم مكتدب المراجعدة؟  بمعندى هدل تتجده مكاتدب المراجعدة الكبيدر 

إصدار تقارير مراجعة متحفظة بشكل أكبر مدن مكاتدب المراجعدة الصدغيرة. وتدم إجدراد الدراسدة التطبيقيدة 
حتددى عددام  7115عمدى عينددة مددن الشددركات المسدداهمة المقيدددة فددى بورصددة اليونددان خددنل الفتددرة مددن عددام 

د عنقدة معنويدة مشاهدة. وقد أسفرت نتائ  الدراسة عن عددم وجدو  222  ب جمالى مشاهدات بمغ 7112
بين إدارة األرباح مدن خدنل االسدتحقاقات غيدر العاديدة وبدين التقريدر المدتحفظ لمراقدب الحسدابات  إال أن 
تضدمين حجدم مكتدب المراجعدة فدى نمدوذج االنحددار يد ثر عمدى معممدات االنحددار  ممدا يشدير إلدى وجددود 

االختياريدة وبدين التقريدر المدتحفظ فدى عنقة إيجابية بين ممارسات إدارة األرباح مدن خدنل االسدتحقاقات 
 .Big4الشركات التى تراجا من قبل مكاتب المراجعة الكبرى 

( أى دليل عمدى أن الشدركات Butler et al.,2004لم تجد دراسة ) وفى الواليات المتحدة األمريكية    
مددك الشددركات التددى التددى تتمقددى  راد مراجعددة معدلددة تكددون فيهددا نسددبة ممارسددات إدارة األربدداح أكثددر مددن ت
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. وفى دراسة أخرى فى اليوندان قدام Unqualified Opinionتتمقى  راد مراجعة غير متحفظة ) نظيفة( 
(Tsipouridou & Spathis,2013 باختبار العنقة بين ندوع رأى مراقدب الحسدابات وممارسدات إدارة )

ارتبدداط بددين نددوع رأى المراجعددة  األربدداح القائمددة عمددى االسددتحقاقات. ولددم تجددد هددذل الدراسددة أى عنقددة أو
دارة األرباح.  واض

( إلى تحقيق هدف أساسى والذى تمثدل فدى Rusmanto et al.,2014وفى ماليزيا  سعت دراسة )    
قياس وتفسير العنقة بين ممارسات إدارة األرباح المحاسبية مدن خدنل االسدتحقاقات االختياريدة والتقريدر 

نتهت الدراسة إلى؛ عدم وجود عنقة بين االستحقاقات االختيارية والتقريدر  المتحفظ لمراقب الحسابات. واض
 المتحفظ لعينة الدراسة.

( باختبدار العنقدة بدين ندوع تقريدر Tsipouridou et al.,2010قامدت دراسدة ) ،وعمدى نفدس الدنه      
 ة المراجعدددة وأشدددارت أنددده ال توجدددد اى عنقدددة ارتبددداط بدددين ندددوع منشددد ،المراجعدددة واالسدددتحقاقات االختياريدددة

غالبدددال مدددا تصددددر  راد   Big4واالسدددتحقاقات االختياريدددة. وأضدددافت الدراسدددة أن شدددركات المراجعدددة الكبدددرى
      مراجعدددة نظيفدددة  بغدددض النظدددر عمدددا اذا كاندددت المنشددد ة قدددد قامدددت بممارسدددة بعدددض إنشدددطة إدارة األربددداح 

 ارة األرباح.)مثل اإلستحقاقت االختيارية(. دون االلتفات لحجم إنشطة ممارسات إد

مما سبق يخمص الباحث إلى أن الدراسات السدابقة قدد اختمفدت فيمدا بينهدا حدول أثدر ندوع رأى مراقدب     
الحسابات عمى استمرارية األرباح ك حد مقاييس وخصدائص جدودة الدربل. فبعضدها يدرى أن هنداك ارتبداط 

تمقدى الشدركة لدرأى مدتحفظ فد ن سدمبى )عكسدى( بدين ندوع الدرأى واسدتمرارية األربداح  بمعندى أنده فدى حالدة 
ذلدددك يمثدددل دافدددا  وفدددى بعدددض األوقدددات ندددوع مدددن الضدددغط عمدددى إدارة الشدددركة لمحدددد مدددن ممارسدددات إدارة 
األربددداح. والدددبعض األخدددر يدددرى أن هنددداك ارتبددداط إيجدددابى )طدددردى( بدددين ندددوع الدددرأى واسدددتمرارية األربددداح. 

سددتمراريتها أعمددى مددن تمددك الشددركات بمعنددى أن الشددركات التددى تتمقددى ر ى نظيددف مددن المتوقددا أن تكددون ا
التى تتمقى ر ى متحفظ  حيث أن هذا الرأى المتحفظ دائمال ما يشير إلى بعض األمدور التدى مدن المتوقدا 
أن ت ثر عمى اإلداد المستقبمى لمشركة مثل؛ الشك فى قدرة المنش ة عمى األسدتمرار فدى المسدتقبل  وجدود 

حاسددددبية  وجددددود بعددددض القيددددود التددددى قددددد ُتعيددددق مراقددددب خددددنف حددددول تطبيددددق السياسددددات والمعالجددددات الم
الحسددابات أثندداد تنفيددذل لعمميددة المراجعددة. وبالتددالى فمددن المتوقددا أن تدد دى هددذل اإلشددكاليات إلددى انخفدداض 

وهدو أنده ال  ،يرى تيار أخر من الباحثين عكس ذلدك ،جودة األرباح ومن ثم انخفاض استمراريتها. وأخيرال 
 بين نوع رأى مراقب الحسابات واستمرارية األرباح. توجد أى عنقة أو ارتباط 

وفدددى رأى الباحدددث أن اخدددتنف النتدددائ  حدددول طبيعدددة هدددذل العنقدددة قدددد يعدددزو إلدددى عددددة أسدددباب منهدددا؛    
منهدددا  ،فقدددد تنوعدددت مدددا بدددين بيئدددات دول متقدمدددة وأوربيدددة ،اخدددتنف البيئدددات التدددى ُطبقدددت فيهدددا الدراسدددات
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 ;Butler et al.,2004; Tsipouridou & Spathis,2012; Lin et al.,2011)دراسدات 
Herbohn & Ragunathan,2008; Arnedo et al.,2008; Hadriche,2015)   طبقدت فدى

األمريكيددة والصددين وأسددبانيا وأسددتراليا واليونددان وفرنسددا. فددى حددين ُطبقددت دراسددات مثددل   الواليددات المتحدددة 
(Rusmanto et al.,2014; Gajevszky,2014; Johl et al.,2007; Moghaddam et 

al.,2016)   فددى بيئددات دول ناميددة وناشددئة مثددل؛ إيددران وماليزيددا ورومانيددا وتايننددد. أيضددال مددن ضددمن
اخددتنف البيئددات التنظيميددة  ،اخددتنف حجددم العينددة التددى ُطبقددت عميهددا الدراسددة ،ئ أسددباب اخددتنف النتددا

رساد قواعد الحوكمة فى كل دولة.   والقانونية ومدى تطبيق واض

وبندددادال عمدددى مدددا سدددبق يتوقدددا الباحدددث أن يختمدددف تددد ثير الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة بالبورصدددة     
ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات فدددى قوائمهدددا الماليدددة عدددن السدددنة المصدددرية عمدددى ربحهدددا المسدددتقبمى بددداختنف 
 ( عمى النحو التالى:H2الحالية. ولذلك يمكن اشتقاق الفرض الثانى )

 
 
 

احمةاااال الدراسااااتت صات الصاااام  بااااأثر درجاااا  الاخصااااص الصاااانتعى لمراقااااب  6-1-3
 الحستبتت عمى إسامرارة  األربتح واشاقتق الترض الثتلث لمبحث.

يعتبدددر التخصدددص الصدددناعى لمراقدددب الحسدددابات أحدددد مدددداخل التطدددور فدددى ممارسدددة مهندددة المراجعدددة      
لمواجهددة التغيددرات المسددتمرة فددى بيئددة األعمددال والبيئددة التنظيميددة والمهنيددة المرتبطددة بممارسددة المهنددة  كمددا 

لمدددة وانفتددداح يسددداعد منشددد ت المراجعدددة عمدددى مواجهدددة المنافسدددة المتزايددددة فدددى سدددوق المهندددة فدددى ظدددل العو 
(. وتعددددت التعدداريف المحددددة لمفهددوم التخصددص الصددناعى لمراقددب الحسددابات  7112،األسددواق)عوض
( مراقددب الحسددابات المتخصددص فددى صددناعة مددا ب ندده ذلددك Solomon et al.,1999حيددث عددرف )

ويقضددى معظددم وقتدده فددى مراجعددة  ،المراجددا الددذى تتركددز خبرتدده وتدريبدده بشددكل كبيددر فددى صددناعة معينددة
( حيدددث أشدددار إلدددى أن Hammersley,2006عمدددند فدددى صدددناعة واحددددة. وي كدددد عمدددى هدددذا المفهدددوم )

مراقددب الحسددابات المتخصددص فددى الصددناعة هددو المراجددا الددذى تتركددز خبرتدده وتدريبدده بشددكل رئيسددى فددى 
ام مراقب الحسابات ( أن التخصص الصناعى هو عبارة عن قي7105،صناعة معينة. فيما يرى ) محمد

بدد داد خدددمات المراجعددة المسددتقمة إلددى عمددند ينتمددون إلددى قطدداع صددناعى واحددد بمددا يضددمن ذلددك تماثددل 
مكانيددة الحصددول عمددى المعرفددة والخبددرات              طبيعددة العمميددات التددى تقددوم بهددا المنشدد ت فددى نفددس القطدداع واض

H2ةخامف اأثةر الربح الحتلى لمشركتت المقةدة بتلبورص  المصرة  عمى ربحهت المساقبمى بتخاالف   
 .عن السن  الحتلة نوع رأى مراقب الحستبتت عمى قوائمهت المتلة        
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( التخصدص الصدناعى فدى Robkob et al.,2011المتعمقدة بطبيعدة تمدك العمميدات. وحصدرت دراسدة )
 قدرة مراقب الحسابات وخبرته فى مراجعة صناعة معينة.

فعمددى سددبيل المثددال  ،ولقددد حظددى التخصددص الصددناعى لمراقددب الحسددابات باهتمددام الجهددات المهنيددة     
عمدى أهميدة  AICPAأكدت معايير جودة المراجعة والصادرة من المعهد األمريكى لممحاسدبين القدانونيين 

(. وعمى الرغم من أن معايير Hegazy et al.,2015تعيين مراقب حسابات متخصص فى الصناعة )
إال أنهدا تناولدت هدذا  ،المراجعة الدولية لم تتضمن معيار يتناول التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات

اعة االتجدال بشدكل غيدر مباشدر مدن خدنل مطالبددة مراقدب الحسدابات بضدرورة تفهدم أعمدال العميدل والصددن
( بعندوان" فهدم الوحددة والبيئدة التدى تعمدل ISA 315التدى يعمدل فيهدا وذلدك فدى معيدار المراجعدة الددولى )

فيها وتقرير المخاطر واألهمية النسبية"  حيث أكد هذا المعيار عمى أهمية التخصص الصدناعى لمراقدب 
تمددددددى إليهددددددا الحسددددددابات مددددددن خددددددنل إلزامدددددده بضددددددرورة فهددددددم طبيعددددددة نشدددددداط العميددددددل والصددددددناعة التددددددى ين

( يحددددد GAAS(. كمدددا أن المعيدددار األول مدددن معدددايير المراجعدددة المقبولدددة قبدددوالل عامدددال )7112،)إبدددراهيم
حدى الطرق التدى يسدتخدمها  بصورة واضحة أهمية وجود مستوى كافى من الخبرة فى مجال المراجعة  واض

فددى مراجعددة صددناعة  مراقددب الحسددابات لزيددادة خبرتدده هددى تحقيددق الميددزة التنافسددية مددن خددنل التخصددص
 (.Kato et al., 2016معينة )

؛  Fernando et al., 2010; Klein, 2002)مدن ناحيدة أخدرى استعرضدت بعدض الدراسدات       
أهمية ومزايا التخصص الصدناعى. وذكدرت أن التخصدص الصدناعى يسداعد مراقدب  7102،عبدالعزيز(

لتالى سيكون لديده قددرة أكبدر عمدى تقدديم وبا ،الحسابات عمى فهم عمنئه وخصائصهم بشكل أوسا وأدق
وبالتددالى القددرة عمددى مواجهدة المنافسددة  ،وتجعمدده قدادرال عمددى تمبيدة متطمبدداتهم المتزايددة ،خددمات مميددزة لهدم

فدددى مجدددال عممددده. كمدددا ُيمكدددن التخصدددص مراقدددب الحسدددابات مدددن معرفدددة وتحديدددد المخددداطر والتحريفدددات 
 ،ويسدداعد أيضددال عمددى مواجهددة حدداالت الغددش واالحتيددال المددالى ،الجوهريددة التددى قددد توجددد بددالقوائم الماليددة

واكتشدداف هددذل الحدداالت أو الحيمولددة دون وقوعهددا. وكددذلك مواجهددة قيددام الشددركات ب صدددار تقددارير ماليددة 
 (.7102،مضممة أو متضمنة احتياالل ماليال بممارسة أحد اساليب إدارة األرباح )عمى

ف ندددده ال يوجددددد إتفدددداق حددددول كيفيددددة قيدددداس هددددذا  ،الصددددناعىوفيمددددا يتعمددددق بمددددداخل قيدددداس التخصددددص     
( بد ن مراقدب الحسدابات يكدون متخصصدال إذا كاندت جممدة 7112،فقد أشدارت دراسدة )متدولى ،التخصص

% من إجمالى األتعاب أو إجمالى الشركات الخاضدعة 01من شركات ال يقل عن ،أو ما يراجعه ،أتعابه
% 71( ضدرورة حصدول مكتدب المراجعدة عمدى7115)لبيدب  لممراجعة فى قطاع معين. بينما ترى دراسة

 عمى األقل من جممة شركات القطاع  أو جممة أتعاب المراجعة عمى مستوى هذا القطاع.
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ويوجدددد مددددخنن  ،لدددذا اسدددتخدمت الدراسدددات السدددابقة بعدددض الم شدددرات لقيددداس التخصدددص الصدددناعى    
( ومدددخل المحفظددة Market Share Approachأساسدديان لقياسدده وهمددا؛ مدددخل الحصددة السددوقية )

Portfolio Share Approach حيدث يفتدرض مددخل الحصدة السدوقية أنده يمكدن قيداس معرفدة وخبدرة .
وبالتدالى فد ن مراقدب  ،مراقب الحسابات فى صدناعة معيندة مدن خدنل حصدته السدوقية فدى هدذل الصدناعة

ن يكون لديه معرفة وخبدرة الحسابات الذى يكون له حصة سوقية أكبر فى صناعة معينة من المفترض أ
أكبر فى هذل الصناعة. وتوجدد عددة مقداييس لتحديدد الحصدة السدوقية  حيدث يمكدن تحديددها عمدى أسداس 

أو إجمددالى  ،عدددد العمددند الددذين قددام مراقددب الحسددابات بمراجعددة حسدداباتهم  أو إجمددالى مبيعددات عمنئدده
(. ويعتبدر مددخل Bergen,2013; Kato et al.,2016; Karami et al.,2017أصدول عمنئده )

لذلك ف ن  ،الحصة السوقية هو المدخل األكثر شيوعال واستخدامال وواقعية فى تحديد التخصص الصناعى
 الباحث سيعتمد عند إجرائه الدراسة التطبيقية عمى هذا المدخل.

فددددى المقابددددل يعتمددددد مدددددخل المحفظددددة فددددى تحديددددد التخصددددص الصددددناعى عمددددى تميددددز منشدددد ة مراقددددب     
حيث يركدز فدى تحديدد التخصدص الصدناعى عمدى التوزيدا النسدبى لمخددمات  ،ات عبر الصناعاتالحساب

والصددناعة التددى تحظددى بنسددبة أكبددر مددن الخدددمات تعتبددر مجددال  ،التددى ت ديهددا منشدد ة مراقددب الحسددابات
 (.Kato et al.,2016؛ 7112تخصص مراقب الحسابات )الصغير 

والدذى مدن المتوقدا  ،ات من أهم محددات جودة األرباحويعتبر التخصص الصناعى لمراقب الحساب     
فمراقب الحسابات المتخصص  ،أن ي دى إلى التحقق من جودة صافى الربل المعمن عنه من قبل اإلدارة

فددى صددناعة معينددة تتددوافر لديدده المعرفددة والخبددرة بمجددال الصددناعة التددى يعمددل فيهددا عميمدده. وبالتددالى مددن 
غيددرل عمددى اكتشدداف األخطدداد الجوهريددة والحددد مددن األسدداليب االنتهازيددة  المتوقددا أن يكددون أكثددر قدددرة مددن

 لردارة فى التنعب باألرباح المعمنة مما ي ثر عمى استمرارية األرباح المحاسبية. 

( إلى  ;7105Bhattacharya,2011; Zuo & Guan,2014لذلك توصمت دراسات ) مرسى     
والخبرة الواسعة وبالتالى اكتشاف ومواجهة أساليب إدارة أن التخصص يكسب مراقبى الحسابات المعرفة 

وبالتالى ف ن هناك عنقة ارتباط بين تطبيق استراتيجية التخصص  ،األرباح من قبل إدارات الشركات
 والحد من ممارسات إدارة األرباح.

قبدل ( أن الشدركات التدى تراجدا مدن Balsam et al.,2003أوضحت دراسدة )، فعمى سبيل المثال     
وعناصددر اسددتحقاق اختياريددة أقددل  ،مكاتددب مراجعددة متخصصددة يكددون لددديها معامددل اسددتجابة أربدداح أعمددى

مقارنددددددة بالشددددددركات التددددددى تراجددددددا مددددددن المكاتددددددب غيددددددر المتخصصددددددة. كددددددذلك اظهددددددرت نتددددددائ  دراسددددددة 
(Rusmin,2010أن عناصددددر االسددددتحقاق االختياريددددة هددددى أقددددل لمشددددركات التددددى يددددتم 7102،؛ حسدددين )

؛ الددونى Gramling et al., 2001طة مددراجعين متخصصددين. كمددا أشددارت دراسددة )مراجعتهددا بواسدد
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( إلدددى أن اسدددتمرارية األربددداح تكدددون أكبدددر بالنسدددبة لمشدددركات التدددى تراجدددا مدددن قبدددل مراقدددب 7102،والعمدددى
 ;Sun & Liu,2013; Jaggi et al.,2012)حسابات متخصص. كمدا اتفقدت نتدائ  دراسدات كدل مدن

Havasi & Darabi,2016; Jenkins et al.,2006)   عمدى أن التخصدص الصدناعى يسداعد عمدى
 زيادة جودة األرباح لمشركة عميل المراجعة.

( إلدى اختبدار أثدر تخصدص منشد ة المراجعدة فدى Krishnan,2003هدفت دراسدة ) ،فى نفس السياق   
أن المنشدد ت صدناعة العميدل عمددى مسدتويات إدارة الربحيدة التددى يمارسدها العميدل. وتوصددمت الدراسدة إلدى 

التى يتم مراجعتها من قبل منش ة مراجعة غير متخصصة تمارس إدارة الربحية بمستويات أعمى من تمك 
كمدا توصدمت الدراسدة إلدى أن المنشد ت  ،المنش ت التى يدتم مراجعهتدا مدن قبدل منشد ة مراجعدة متخصصدة

متخصصددة حتددى ال تكتشددف التددى ترتفددا فيهددا ممارسددات إدارة الربحيددة تقددوم باختيددار منشدد ة مراجعددة غيددر 
عمددى العكددس مددن المنشدد ت التددى ال تتوسددا فددى ممارسددات إدارة الربحيددة فهددى تميددل إلددى  ،تمددك الممارسددات

 اختيار منش ة مراجعة متخصصة لمراجعتها. 

( أن عمميددة التخصددص الصددناعى لمراقددب Romanus et al.,2008يددرى ) ،وعمددى نحددو مماثددل    
مسددتمر يكتسددب مراقددب الحسددابات مددن خنلهددا خبددرات كبيددرة مددن خددنل الحسددابات تعتبددر بمثابددة تدددريب 
وبالتدددالى تزيدددد  ،ممدددا يددد دى إلدددى زيدددادة معرفتددده بخصدددائص هدددذل الصدددناعة ،التركيدددز عمدددى صدددناعة معيندددة

األمددر الددذى  ،كفادتدده خاصددة فيمددا يتعمددق بقدرتدده عمددى اكتشدداف األخطدداد المتعمقددة بالتقددديرات المحاسددبية
 مراجعة وبالتالى قدرة أرباح العميل عمى التنب  بالتدفقات النقدية المتوقعة. ينعكس عمى زيادة جودة ال

( إلى تقييم دور مراقبى الحسدابات المتخصصدين Deboskey & Jiang,2012كما هدفت دراسة )    
فى تقييد والحد من إدارة األرباح عن طريق مخصصات خسائر القدروض المصدرفية لشدريحة واسدعة مدن 

. وتوصمت الدراسة إلى أن مراقب 7112إلى عام  7117وذلك فى الفترة ما بين عام  ،يةالبنوك األمريك
وأن خبدددرة مراقدددب  ،الحسدددابات المتخصدددص هدددو أكثدددر فعاليدددة فدددى الحدددد مدددن احتماليدددة زيدددادة إدارة األربددداح

 باح.الحسابات فى صناعة العميل تجعمه يمعب دورال فعاالل فى تقييد اإلدارة ب تباع ممارسات إدارة األر 

( التعدددرف عمددى أثددر تخصددص مراقددب الحسددابات فدددى 7112،اسددتهدفت دراسددة )عددوض ،وفددى مصددر   
، القطددداع الصدددناعى عمدددى خصدددائص جدددودة األربددداح المحاسدددبية لمشدددركات المسدددجمة بالبورصدددة المصدددرية

ولتحقيق هذا الهدف تم أخذ عينة من الشركات المصرية النشطة المسجمة بالبورصدة  والتدى تتدوافر عنهدا 
وتدددم  ،7115إلدددى عدددام  0222شدددركة خدددنل الفتدددرة الممتددددة مدددن عدددام  50وتدددم أخدددذ  ،بياندددات المطموبدددةال

واستخدمت ثدنث بددائل لقيداس  ،االعتماد عمى مدخل الحصة السوقية لقياس تخصص مراقب الحسابات
التنبد   قددرة األربداح عمدى ،درجدة تحفدظ األربداح ،جدودة األربداح المحاسدبية وهدى؛ القيمدة المنئمدة لألربداح

وتوصدمت الدراسدة إلدى وجدود تد ثير إيجدابى لتخصدص المراقدب عمدى القيمدة  ،بالتدفقات النقديدة المسدتقبمية
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وأظهدددرت  ،وعمدددى قددددرة األربددداح عمدددى التنبددد  بالتددددفقات النقديدددة المسدددتقبمية ،المنئمدددة لألربددداح المحاسدددبية
ى تقميل درجة التحفظ المحاسدبى  النتائ  أن زيادة التخصص لمراقب الحسابات إلى درجة عالية ي دى إل

 وارتفاع درجة التوقيت المنئم لنعتراف باألنباد السارة من قبل األرباح المحاسبية.

وعمى الرغم من إجماع نتائ  الدراسات السابقة عمى وجود عنقة سمبية بين التخصص الصدناعى       
أو بمعندى أخدر وجدود عنقدة إيجابيدة بدين التخصدص وجدودة  ،لمراقب الحسابات وممارسات إدارة األرباح

األربدداح. إال أن هندداك بعددض الدراسددات األخددرى القميمددة التددى قدددمت بعددض األدلددة عمددى عدددم وجددود أى 
عنقدة أو تدد ثير لدرجددة تخصددص مراقددب الحسددابات عمددى جدودة األربدداح. ومددن بددين هددذل الدراسددات دراسددة 

ثر عوامل جودة المراجعة عمى جودة األرباح  وذلك عمى عينة التى استهدفت فحص أ، (7102)إبراهيم 
. ولتحقيددق هددذا 7100إلددى 7115 مددن الشددركات الصددناعية المدرجددة فددى بورصددة عمددان خددنل الفتددرة مددن

واسددتخدمت كددنل مددن  Richardson et al,2005الهدددف تددم قيدداس جددودة األربدداح باسددتخدام نمددوذج 
وقيمددة أتعدداب المراجعددة  ،فتددرة االحتفدداظ بالعميددل ،اجعددةحجددم مكتددب المر  ،التخصددص فددى صددناعة العميددل

كمقددداييس لجدددودة المراجعدددة. وتوصدددمت الدراسدددة إلدددى عددددم وجدددود تددد ثير لعوامدددل جدددودة المراجعدددة بمدددا فيهدددا 
 التخصص عمى جودة األرباح.

( إلدى عددم وجدود اخدتنف فدى إدارة Hegazy et al., 2015دراسدة )وفى مصر أيضدال توصدمت       
وفددددى  لنسددددبة لمشددددركات التددددى يقددددوم بمراجعتهددددا مراجعددددون متخصصددددون أو غيددددر متخصصددددون.األربدددداح با

( عدن عدددم وجدود تدد ثير لممراجدا سددواد كدان مددن 7107،المممكدة العربيددة السدعودية  كشددفت دراسدة )الجبددر
ضافت نتدائ  الدراسدة أن  مكاتب المراجعة الكبيرة أو مكاتب المراجعة المتخصصة عمى جودة األرباح. واض

مرين وغيرهم من ذوى العنقة فى سوق األوراق المالية السعودى ال ينظدرون إلدى الدربل ب نده أكثدر المستث
استمرارية لمشركات التى تراجا مدن قبدل مكاتدب المراجعدة الكبيدرة أو المتخصصدة مقارندة بالشدركات التدى 

يعتبددرون الددربل  تراجددا مددن قبددل المكاتددب األخددرى. ممددا يعنددى أن المسددتثمرين وغيددرهم مددن ذوى العنقددة ال
الددذى تمددت مراجعتدده بواسددطة مكاتددب المراجعددة الكبددرى أو المتخصصددة أعمددى جددودة مقارنددة بددالربل الددذى 

 تمت مراجعته بواسطة مكاتب المراجعة األخرى.

( عمى عدم وجود عنقة بين تخصص مراقدب الحسدابات Zuo & Guan,2014كما أكدت دراسة )    
دارة األربداح. إال أنهددا فددى نفدس  الوقددت أكدددت عمددى أن هدذا التدد ثير يمكددن أن يظهدر فددى حالددة الشددركات واض

أو بمعندى  خدر البيئدة التدى تقدل فيهدا الشدفافية بصدورة كبيدرة  ،التى لديها معددالت عاليدة مدن إدارة األربداح
( أنده 7102،ويزيد فيها مقدار عدم تماثل المعمومات المحاسدبية. كدذلك أوضدحت نتدائ  دراسدة )البمتداجى

نقة ذات معنوية إحصائية بين متغير التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وجودة التقدارير ال توجد ع
 المالية فى بيئة األعمال السعودية والمحددة بالشركات المقيدة فى بورصة األوراق المالية السعودية.
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إلددى وجددود  ،ممددا سددبق يخمددص الباحددث مددن تحميددل الدراسددات السددابقة والتددى تمددت فددى بيئددات مختمفددة    
اتفدداق بددين غالبيددة هددذل الدراسددات عمددى أندده فددى حالددة وجددود عنقددة أو تدد ثير لدرجددة التخصددص الصددناعى 
لمراقب الحسابات عمدى جدودة األربداح فد ن هدذا التد ثير يكدون إيجدابى. ولدم تقددم أى دراسدة أى إدلدة عمدى 

بداح. إال أنده فدى نفدس وجود عنقة سمبية بين درجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات وجدودة األر 
هناك عدد قميدل مدن الدراسدات السدابقة التدى لدم تجدد أى عنقدة أو تد ثير لدرجدة تخصدص مراقدب  ،الوقت

ومعظدم هدذل الدراسدات تمدت فدى بيئدات دول عربيدة مثدل؛ المممكدة العربيدة  ،الحسابات عمى جودة األربداح
د اخددتنف نتددائ  تمددك الدراسددات مددا األمددر الددذى يمكددن تفسدديرل أن السددبب ورا ،األردن ،مصددر ،السددعودية

نتدائ  الدراسدات التدى إيددت العنقدة اإليجابيدة بدين درجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات وجددودة 
األربددداح هدددو اخدددتنف البيئدددة الثقافيدددة والقانونيدددة والتنظيميدددة والمحاسدددبية فدددى األسدددواق الناشدددئة عنهدددا فدددى 

 (.7107،)الجبر وهو ما أكدته نتائ  دراسة ،األسواق المتقدمة

وبندددادال عمدددى مدددا سدددبق يتوقدددا الباحدددث أن يختمدددف تددد ثير الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة بالبورصدددة     
تقبمى بدداختنف درجددة التخصدص الصددناعى لمراقددب الحسدابات. ولددذلك يمكددن المصدرية عمددى ربحهددا المسد
 ( عمى النحو التالى:H3اشتقاق الفرض الثالث )

 

 

احمةل األثر المشارك لنوع رأى مراقاب الحساتبتت ودرجا  اخصصاه الصانتعى  6-1-4
 ربتح واشاقتق الترض الرابع لمبحثعمى إسامرارة  األ 

 Hadriche, 2015; Tsipouridou and)  العربيدة أو األجنبيدةهنداك عددد مدن الدراسدات سدواد     
Spathis,2012)التدى تناولدت أثدر بعدض خصدائص جدودة المراجعدة )حجدم المكتدب  7107،؛ الجبر– 

 ،مدددة إرتبدداط مكتددب المراجعددة بمنشدد ة العميددل( عمددى جددودة األربدداح –التخصددص الصددناعى  –نددوع الددرأى 
وذلك من خنل الجما بين متغيرين أو أكثر. ولكن فيما يتعمق بتفاعل نوع رأى مراقب الحسابات ودرجة 
التخصدددص الصدددناعى لددده فدددى التددد ثير عمدددى إسدددتمرارية األربددداح ك حدددد مقددداييس جدددودة األربددداح  فمدددم يجدددد 

والتخصدص أى دراسدة تناولدت األثدر المشدترك لندوع رأى مراقدب الحسدابات  -فى حدود إطنعه -الباحث
الصناعى معال عمى جودة األرباح. وهو ما يعتبرل الباحث دافعال الختبار تمك العنقة فى البيئة المصدرية  

 ويوضل أيضال مدى أهمية هذا البحث.

H3 ةخامااف اااأثةر الااربح الحااتلى لمشااركتت المقةاادة بتلبورصاا  المصاارة  عمااى ربحهاات المساااقبمى  
 الاخصص الصنتعى لمراقب الحستبتت بتخاالف درج 
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( العنقددددة بددددين جددددودة األربدددداح وحجددددم مكتددددب 7107فعمددددى سددددبيل المثددددال  تناولددددت دراسددددة )الجبددددر       
لددك عمددى عينددة مددن الشددركات السددعودية. وأوضددحت نتددائ  تمددك المراجعددة ودرجددة التخصددص الصددناعى وذ

الدراسة أنه ال يوجد ت ثير لحجم مكتب المراجعة ودرجة التخصص الصناعى له عمى جودة األرباح. فى 
( وجدود عنقدة سدمبية بدين ندوع رأى مراقدب الحسدابات Hadriche, 2015حدين أوضدحت نتدائ  دراسدة )

  وذلك عمى عينة من البنوك التجارية فدى فرنسدا. فدى حدين تناولدت وحجم مكتبه وممارسات إدارة األرباح
( أثددر حجددم مكتددب المراجعددة ونددوع رأى المراجعددة عمددى Tsipouridou & Spathis,2012دراسددة )

ممارسات إدارة األرباح من خنل االستحقاقات االختيارية عمى عينة من الشركات المقيددة بالبورصدة فدى 
اسدددة عدددن وجدددود عنقدددة طرديدددة بدددين االسدددتحقاقات االختياريدددة وبدددين التقريدددر وكشدددفت نتدددائ  الدر  ،اليوندددان

 .Big4المتحفظ فى الشركات التى تراجا من قبل المكاتب األربعة الكبار 

وبندددادال عمدددى ذلدددك يمكدددن إسدددتخنص  وجدددود تفاعدددل بدددين عددداممى ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات ودرجدددة     
وأن هددذا التفاعددل بدددورل يدد ثر فددى طبيعددة العنقددة بددين الددربل الحددالى لمشددركات  ،التخصددص الصددناعى لدده

وربحهدددا المسدددتقبمى. وبالتدددالى فمدددن المتوقدددا أن يختمدددف تددد ثير الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة بالبورصدددة 
المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى بدد ختنف كددل مددن نددوع رأى مراقددب الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن 

الحاليددة ودرجددة التخصددص الصددناعى معددال كمتغيددرات معد لددة. وبنددادال عميدده يمكددن صددياغة الفددرض السددنة 
 الرابا لمبحث عمى النحو التالي: 

 
 
 
 منهجة  البحث 6-2

عدرض منهجيدة البحدث تمهيددال الختبدار فروضده. حيدث  ،يتناول الباحث فدى هدذل الجزئيدة مدن البحدث    
وتوصديف وقيداس  ،ونمدوذج البحدث ،ومجتمدا وعيندة الدراسدة ،سيعرض الباحث لكل من؛ أهداف الدراسدة

جرادات الدراسة ،متغيرات الدراسة وأخيدرال  ،والنماذج اإلحصائية المستخدمة فى تحميل البيانات ،وأدوات واض
 وذلك عمى النحو التالي: ،اختبار فروض البحث

 أهداف الدراس  الاطبةقة  6-2-1
مددن خددنل قيدداس تدد ثير الددربل الحددالى لمشددركات  ،روض البحددثتسددتهدف الدراسددة التطبيقيددة اختبددار فدد   

المقيدددة بالبورصددة المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى. باإلضددافة إلددى اختبددار مدددى تدد ثير نددوع رأى مراقددب 
 ،الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن السددنة الحاليددة ودرجددة التخصددص الصددناعى لدده عمددى تمددك العنقددة

H4   ةخامف اأثةر الربح الحتلى لمشركتت المقةدة بتلبورص  عمى ربحهت المساقبمى بتخاالف نوع رأى
   عن السن  الحتلة  ودرج  اخصصه الصنتعى معت  مراقب الحستبتت عمى قوائمهت المتلة
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؛ (Vichitsarawong & Pornupatham,2015; Moghaddam et al., 2016) وذلك قياسال عمى
 .7107،الجبر

 مجامع وعةن  الدراس  6-2-2
يتمثدل مجتمدا الدراسدة فدى جميدا الشدركات المسداهمة غيدر الماليدة المقيددة ببورصدة األوراق الماليددة       

المجتمدا سديتم اسدتبعاد المنشد ت عيندة حكميدة مدن هدذا  . والختيار7102حتى 7107المصرية من الفترة 
فصدداح خاصددة بهددا باإلضددافة إلددى أن مدددلوالت  ،الماليددة ألنهددا تخضددا لقواعددد تنظيميددة ومتطمبددات قيدداس واض
وكذلك الشركات التى خرجدت  ،مقاييس المتغيرات لمشركات المالية قد تختمف عنها لمشركات غير المالية

لتددى لددم يددتمكن الباحددث مددن الحصددول عمددى قوائمهددا مددن التسددجيل فددى بورصددة األوراق الماليددة والشددركات ا
وكدددذا الشدددركات التدددى تعدددد قوائمهدددا الماليدددة بعممدددة أجنبيدددة والشدددركات غيدددر المتسدددقة فدددى السدددنوات  ،الماليدددة
 Bartov et al.,2001; Bradshaw et al.,2001; Vichitsarawong)وذلك قياسال عمى  ،المالية

& pornupatham,2015; Moghaddam et al.,2016;) . 

(. 0مشاهدة )انظر ممحدق رقدم  752شركة ب جمالى عدد مشاهدات  55وقد بمغ حجم عينة الدراسة     
واعتمددد الباحددث فددى جمددا البيانددات عمددى عدددة مصددادر تمثمددت فددى شددركة مصددر لنشددر المعمومددات وموقددا 

ة لمشدركات البورصة المصرية وبعض المواقا عمى شبكة االنترنت والمتخصصدة فدى نشدر التقدارير الماليد
( حجددددم العينددددة النهددددائى مددددا توزيددددا المشدددداهدات حسددددب القطاعددددات 0المصددددرية. ويوضددددل الجدددددول رقددددم )

 االقتصادية المختمفة التى تنتمى إليها.

 ابوةب عةن  الدراس  حسب القطتعتت   (1جدول )
 النسبة  عذد المشاهذات  القطاع م
 %24.5 63 األغزيح ٔانًششٔتاخ 1

 %14.4 37 انثُاءانرشييذ ٔيٕاد  2

 %11.3 29 خذياخ ٔيُرجاخ صُاعيح ٔعياساخ 3

 %7.8 21 عيادح ٔذشفيّ 4

 %15.2 39 اإلعكاٌ ٔانعماساخ 5

 %5.8 15 انكيًأياخ 6

 %5.8 15 انًٕاسد األعاعيح 7

 %13.2 34 انًُغٕجاخ ٔانغهع انًعًشج 8

 %2 5 ذكُٕنٕجيا 9

 %111 257 اإلجًانٗ 
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 واوصةف وقةتس الماغةراتج البحث نموص 6-2-3
يمكن صياغة وعرض نموذج البحث فى ظل التحميل األساسى وتوصيف وقياس متغيرات الدراسة    

 عمى النحو التالى:
 نموصج البحث 6-2-3-1
 ،مددددن حيددددث المتغيددددر المسددددتقل  والمتغيددددر التددددابا ،يوضددددل الشددددكل التددددالى نمددددوذج البحددددث المسددددتخدم   

 والعنقات محل االختبار. ،والمتغيرات المعدلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( نموصج الاحمةل األستسى )إعداد البتحث(1شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 المتغيش المستقل
انررررررررررشتخ انذررررررررررانٗ 

نهشررررررشماخ انًميررررررذج 

 تانثٕسصح انًصشيح

 

 المتغيش التابع

انررررررشتخ انًغرررررررمثهٗ 

نهشرررررشماخ انًميرررررذج 

 تانثٕسصح انًصشيح

 انًرغيشاٌ انًعذالٌ

      

 المتغيشات الشقابية

 دجى انششمح 

 انشفع انًانٗ 

 ذٕصيعاخ األستاح 

 َٕع سأٖ يشالة انذغاتاخ

 يرذفظ/ غيش يرذفظ

 

 دسجح انرخصص انصُاعٗ 

 يرخصص/ غيش يرخصص

H2  

   
H3 

H1 

H4   
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 اوصةف وقةتس الماغةرات 6-2-3-2
 الدراسة ورموزها فى نموذج االنحدار وطريقة قياس كل منها.يوضل الجدول التالى متغيرات 

 (  اوصةف وقةتس ماغةرات البحث2جدول )
 Fundamental Analysisمتغيشات التحليل األساسي 

 التوصيف وطشيقة القياس نوعه الشمز المتغيش

انشتخ 

 انذانٗ
Earnit يغرمم 

ذى لياط انشتخ انذانٗ تمغًح صافٗ انذخم لثم انضشائة ٔانفٕائرذ عهرٗ مجًرانٗ 

 (;Vichitsarawong & pornupatham,2015األصٕل, ٔرنك لياعاً عهٗ 

Moghaddam et al.,2016;Oei et al.,2008; Francis et al.,2004; 

; Altamuro & Beatty,2007) . 

انشتخ 

 انًغرمثهٗ
Earnit+1 ذاتع 

  iذى لياط انشتخ انًغرمثهٗ تمغًح صافٗ انذخم لثم انضشائة ٔانفٕائذ نهشرشمح 

. ٔرنرك tفٗ انغُح انذانيح   iعهٗ مجًانٗ أصٕل انششمح  t +1فٗ انغُح انماديح 

 Vichitsarawong & pornupatham,2015; Moghaddam)لياعاً عهٗ 

et al., 2016; Oei et al., 2008;). 

َٕع سأٖ 

يشالة 

 انذغاتاخ

AO يعذل 

ٔيمصذ تّ سأٖ يشالة انذغاتاخ تشأٌ صذق ٔعذانح انمٕائى انًانيح. ْٕٔ عثاسج 

عٍ يرغيش ًْٔٗ يأخز انميًح )صفش(عُذيا يعطٗ يشالة انذغاتاخ سأيراً َييفراً. 

ٔرنرك  ،( عُذيا يعطٗ يشالة انذغراتاخ سأيراً يعرذالً ) يرذفيراً(1ٔيأخز انميًح )

 ,Tsipouridou & Spathis, 2012; Robu & Robu)لياعرراً عهررٗ 

 .2118؛ سييهٗ,(2016

انرخصص 

 انصُاعٗ
Spec يعذل 

يرغيررش ًْٔررٗ نميرراط يررذٖ ذخصررص يكرررة انًشاجعررح فررٗ انمطرراع ٔانررزٖ يأخررز 

% فررأم ش ٔذأخررز 21( مرا ماَررد دصررح يكرررة انًشاجعررح فررٗ انمطرراع 1انميًررح )

عرح فرٗ انميًح )صفش( فٗ خالف رنك. ٔيررى ليراط يرذٖ ذخصرص يكررة انًشاج

لطرراع يعرريٍ يررٍ خررالل انذصررح انغررٕليح نًكرررة انًشاجعررح داخررم انمطرراع؛ عررٍ 

طشيررك ميجرراد َغررثح عررذد انًُشرراخ انرررٗ يشاجعٓررا يكرررة انًشاجعررح داخررم لطرراع 

يعيٍ منٗ مجًانٗ عذد انًُشاخ داخم َفظ انمطاع, ٔتانرانٗ مهًرا صادخ انذصرح 

خصررص يكرررة انغررٕليح نًكرررة انًشاجعررح فررٗ لطرراع يعرريٍ مهًررا صادخ دسجررح ذ

 ;Bergen, 2013; Kato et al., 2016)انًشاجعررح. ٔرنررك لياعرراً عهررٗ 

Karami et al., 2017). 

 Additional Analysisيرغيشاخ انرذهيم اإلضافٗ 

دجى 

 انششمح
Size ٗسلات 

يشرريش منررٗ دجررى عًهياذٓررا, ٔمجًررانٗ دجررى أصررٕنٓا, ٔطالرٓررا ٔميكاَياذٓررا نرٕنيررذ 

 ،يرٍ خرالل انهٕغراسيرى انطثيعرٗ نًجًرٕع األصرٕلميشاداخ انُشاط. ٔذرى لياعرّ 

 ,Vichitsarawong & pornupatham, 2015; Hadriche)لياعراً عهرٗ 

2015; Romanus et al., 2008) . 

 سلاتٗ Lev انشفع انًانٗ

ٔيعُٗ انشفع انًانٗ يذٖ اعرًاد انششمح عهٗ أيٕال انغيرش فرٗ ذًٕيرم عًهياذٓرا, 

ٔيشرريش نهًخرراطش انرررٗ لررذ ذٕاجٓٓررا انشررشمح فررٗ دانررح عررذو لررذسذٓا عهررٗ انٕفرراء 

تانرضاياذٓرا ذجراِ انًمشضرريٍ. ٔذرى لياعررّ تُغرثح مجًرانٗ اإلنرضايرراخ منرٗ مجًررانٗ 

 Sun & Liu, 2013; Jaggi et al., 2012; Havasi)األصٕل, لياعاً عهٗ 

& Darabi, 2016). 

ذٕصيعاخ 

 اإلستاح
DIV ٗسلات 

( تانُغررثح نهشررشماخ انرررٗ ذررذفع ذٕصيعرراخ  أسترراح 1ْٔررٕ يرغيررش ًْٔررٗ يغررأٖ )

خالل انغُح, ٔيغأٖ )صفش( نهششماخ انرٗ نى ذمى تذفع ذٕصيعراخ أستراح خرالل 

 ;Vichitsarawong & pornupatham,2015)انغرُح, ٔرنرك لياعراً عهرٗ 

Moghaddam et al., 2016; Tsipouridou & Spathis,2013).) 
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 Sensitivity Analysisيرغيش ذذهيم انذغاعيح 

انشتخ 

 انًغرمثهٗ
Earnit+1 ذاتع 

ألغشاض ذذهيم انذغاعيح ذى لياط انرشتخ انًغررمثهٗ تمغرًح صرافٗ انرذخم تعرذ  

فرٗ   iشمح عهٗ مجًانٗ أصرٕل انشر t +1فٗ انغُح انماديح   iانضشائة نهششمح 

 (.Freeman et al.,1982; Sloan,1996. ٔرنك لياعاً عهٗ )tانغُح انذانيح 

جراءات الدراس  والنمتصج اإلحصتئة  6-2-4  المساخدم  فى اخابتر فروض البحث أدوات وا 
 ،تتعمدددددق هدددددذل الجزئيدددددة مدددددن البحدددددث بدددددد دوات واجدددددرادات الدراسدددددة التطبيقيدددددة التدددددى اتبعهدددددا الباحددددددث    

عمدددى النحدددو  ،وكدددذلك نمدددوذج االنحددددار المسدددتخدم فدددى اختبدددار فدددروض البحدددث ،واالحصدددادات الوصدددفية
 التالى:

جر  6-2-4-1  اءات الدراس أدوات وا 
 (Vichitsarawongتم إجراد الدراسة التطبيقية قياسال عمى منهجية غالبية الدراسات السابقة المماثمة    

& pornupatham, 2015; Moghaddam et al., 2016)مدن خدنل اسدتخدام  ،7107،؛ الجبدر
البياندات الفعميددة الددواردة بددالقوائم الماليددة  واإليضدداحات المتممددة لهدا لشددركات عينددة الدراسددة عددن الفتددرة مددن 

. وقدددددام الباحدددددث بددددد جراد تحميدددددل لمبياندددددات الفعميدددددة الدددددواردة بدددددالقوائم الماليدددددة  7102وحتدددددى  7107سدددددنة 
عينددة الدراسددة  وقددام الباحددث بقيدداس متغيددرات الدراسددة كمددا تددم بياندده  واإليضدداحات المتممددة لهددا لشددركات

بجدول القياس السابق. وشممت إجرادات الدراسة عمل تحميل محتوى لمتقارير المالية لشركات العينة عن 
فترة الدراسة واستخراج  وحسداب  قديم المتغيدرات عمدى اخدتنف أنواعهدا. وأخيدرال اسدتخدام النسدب والنمداذج 

 مة لحساب بعض متغيرات الدراسة.المنئ

 االحصتءات الوصتة  6-2-4-2
 ( اإلحصادات الوصفية لمتغيرات الدراسة. 5يوضل جدول )

 اإلحصتءات الوصتة  لماغةرات الدراس   (3جدول )

Maximum Minimum Median 

Std. 

Error 

of Mean 

Mean 
Std. 

Deviation 
VAR 

26.7478 -1.4408E1 4.564736E0 5522112 5.657589E0 8.8526189 Earn it 

27.2198 -1.4408E1 4.904097E0 5657920 6.288179E0 9.0703355 Earnit+1 

24 17 20.42 095 20.41 1.523 Size 

1 0 .38 .014 .38 220 Lev 

1 0 .00 .025 .20 .403 AO 

1 0 1.00 .028 .74 .442 Spec 

1 0 1.00 .031 .51 .501 DIV 
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( إلى 0.221-( تتراوح من )Earnitأن قيمة ) ،(5وينحظ الباحث تعميقال عمى الجدول السابق رقم )   
( تتددراوح مددن Earnit+1(. كمددا أن قيمددة )2.2572( بمددا يتمشددى مددا االنحددراف المعيددارى )72.2222)
(. كمددددا بمدددغ متوسددددط الددددربل 2.12155( وكددددان االنحددددراف المعيدددارى لدددده )72.7022إلدددى ) )0.221-)
( Earnit+1( )2.722(  فى حين بمدغ متوسدط ربحهدا المسدتقبمى )Earnit( )5.252حالى لمشركات )ال

 وهو ما يشير إلى ارتفاع الربل المستقبمى لعينة الدراسة. 
( Specأيضال الحظ الباحث ارتفاع نسبة الشركات التدى ُتراجدا مدن قبدل مكاتدب مراجعدة متخصصدة )   

( AOكددددذلك بمددددغ متوسددددط نسددددبة  راد المراجعددددة المتحفظددددة ) %(.22حيددددث بمددددغ متوسددددط تمددددك النسددددبة )
 %(.50( نسبة )DIV%(. كما بمغ متوسط الشركات التى قامت بدفا توزيعات أرباح )71)
 تر فروض البحث )الاحمةل األستسى(النمتصج اإلحصتئة  المساخدم  فى اخاب 6-2-4-3

 مى:تم االعتماد عمى نماذج االنحدار الختبار فروض البحث  كما ي
 (.H1نموصج اخابتر الترض األول ) -)أ(
الختبار أثر الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى  تم االعتماد     

 Vichitsarawong & pornupatham,2015; Clinch) عمى نموذج االنحدار التالى قياسال عمى 
et al.,2012; Moghaddam et al.,2016). 

Earnit+1 = β0 + β1 Earn it + eit        (1) 
 :حيث -

Earn it+1+ (.0: الربل المستقبمى لمشركات ) السنة الحالية 
Earn it الربل الحالى لمشركات وتم قياسه بقسمة )صافى الدخل قبل الضرائب والفوائد/ إجمالى :

 األصول(.
β0 .الجزد الثابت فى معادلة االنحدار : 
β1حدار التى تحدد اتجال العنقة  وتقيس ما يفسرل أثر الربل الحالى لمشركة من التغيرات : معممات االن

 فى الربل المستقبمى لها.
 eit.الخط  العشوائى : 

 (.H2نموصج اخابتر الترض الثتنى ) -)ب(
 ،الختبدار مدا إذا كدان تد ثير الددربل الحدالى لمشدركات المقيددة بالبورصددة المصدرية عمدى ربحهدا المسددتقبمى  

يختمددف بدداختنف نددوع رأى مراقددب الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن السددنة الحاليددة. لددذلك يددتم تعددديل 
( يعبدددر عدددن ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات. كمدددا AOit( ب ضدددافة متغيدددر يرمدددز لددده بدددالرمز)0النمدددوذج رقدددم )

 ذاددددددرب هددددوذلك بض ،كمتغير مستقل ،يتطمب األمر تقدير األثر التفاعمى بين هذا المتغير والربل الحالى
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المتغيددددر فددددى المتغيددددر المسددددتقل بنمددددوذج االنحدددددار ) الددددربل الحددددالى   نددددوع الددددرأى( وذلددددك قياسددددال عمددددى 
(Rosner et al.,2003;Bartov et al.,2001; Herbohn & Ragunathan,2008; 

Tsipouridou et al.,2010; Tsipouridou & Spathis,2013)  وبدذلك أمكدن صدياغة النمدوذج
 عمى النحو التالى: 

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2  AOit + β3 (Earnit* AOit)+  eit  (2) 

 حيث: -
AO.)يشير إلى نوع رأى مراقب الحسابات )متحفظ/ غير متحفظ : 

(Earn it * Aoit يشير لألثدر التفداعمى لمدربل الحدالى لمشدركات المقيددة بالبورصدة المصدرية وندوع رأى :)
 عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية عمى ربحها المستقبمى.مراقب الحسابات 

β2الددذى يحددد اتجدال تد ثير ندوع الدرأى عمدى العنقددة  ،: معامدل انحددار متغيدر ندوع رأى مراقدب الحسدابات
 محل الدراسة.

β3 يشير إلدى مقددار التغيدر بالزيدادة )موجبدة( أو باالنخفداض )سدالبة( فدى قددرة الدربل الحدالى لمشدركات :
وذلددك فددى ظددل اخددتنف نددوع رأى مراقددب الحسددابات  ،مددى تفسددير التغيددرات فددى ربحهددا المسددتقبمىع

 عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية.
 وباقى المتغيرات كما سبق تعريفها.

 (.H3نموصج اخابتر الترض الثتلث ) -)ج(

 ،المصدرية عمدى ربحهدا المسدتقبمىالختبار ما إذا كان ت ثير الربل الحدالى لمشدركات المقيددة بالبورصدة    
( 0يختمدددف بددداختنف درجدددة التخصدددص الصدددناعى لمراقدددب الحسدددابات. لدددذلك يدددتم تعدددديل النمدددوذج رقدددم )

( يعبدر عدن درجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات. كمدا Specitب ضافة متغير يرمز له بالرمز)
لى  كمتغيدر مسدتقل  وذلدك بضدرب هدذا يتطمب األمر تقدير األثدر التفداعمى بدين هدذا المتغيدر والدربل الحدا

المتغير فى المتغير المستقل بنموذج االنحدار ) الربل الحالى  درجة التخصص الصناعى( وذلك قياسال 
( وبذلك أمكن صدياغة Balsam et al.,2003; Gramling et al.,2001; Rusmin,2010عمى )

 النموذج التالى:

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 Specit + β3 (Earnit * Spec it)+  eit   (3)                                                                              

 حيث: -
Spec.)يشير إلى درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات )متخصص/ غير متخصص : 
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(Earn it * Specitيشير لألثر التفداعمى لمدربل الحدالى لمشدركات المقيددة :)  بالبورصدة المصدرية ودرجدة
 التخصص الصناعى لمراقب الحسابات عمى ربحها المستقبمى.

β2 معامل انحدار متغير درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات  الدذى يحددد اتجدال تد ثير درجدة :
 التخصص الصناعى عمى العنقة محل الدراسة.

β3 باالنخفداض )سدالبة( فدى قددرة الدربل الحدالى لمشدركات : يشير إلدى مقددار التغيدر بالزيدادة )موجبدة( أو
عمددى تفسددير التغيددرات فددى ربحهددا المسددتقبمى  وذلددك فددى ظددل اخددتنف درجددة التخصددص الصددناعى 

 لمراقب الحسابات.
 وباقى المتغيرات كما سبق تعريفها.

 (.H4نموصج اخابتر الترض الرابع ) -)د(

لمشددركات المقيدددة بالبورصدة المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى  الختبدار مددا إذا كددان تدد ثير الدربل الحددالى   
( 0يختمددف بدداختنف األثددر التفدداعمى لممتغيددران المعدددالن السددابقان معددال. لددذلك يددتم تعددديل النمددوذج رقددم )

(. كمدددا يدددتم إضدددافة األثدددر AOit( ومتغيدددر ندددوع الدددرأى )Specitب ضدددافة متغيدددر التخصدددص الصدددناعى )
كمتغير مسدتقل  وذلدك بضدرب هدذان المتغيدران فدى المتغيدر  ،ن والربل الحالىالتفاعمى بين هذان المتغيرا

)الددربل الحددالى  نددوع الددرأى(  ،المسددتقل بنمددوذج االنحدددار ) الددربل الحددالى  درجددة التخصددص الصددناعى(
 ليصبل صيغة النموذج كما يمي: 

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 AOit + β3(Earnit* AOit) + β4 Specit +β5                                
(Earnit*Specit)+ eit.                      (4) 

 (.5( و)7( و)0وقد سبق التعريف بمتغيرات النموذج بالنماذج السابقة أرقام )

الختبددار الفددرض األول  Linear Regressionواسددتخدم الباحددث تحميددل االنحدددار الخطددى البسدديط     
الختبدار الفدروض الثدانى والثالدث  Multiple Linear Regressionواالنحدار الخطى المتعددد  ،لمبحث
وكددذلك  ،وذلددك لتقددير معممددات نمداذج االنحدددار الخاصدة بكددل فدرض والتددى سدبق ذكرهددا مدن قبددل ،والرابدا

ويدة الختبدار معن ANOVA( لكدل نمدوذج  وتحميدل التبداين Adj R2تحديد قيمة معامدل التحديدد المعددل  )
. وعنددد إجدراد تحميددل االنحدددار تدم احتسدداب إحصددائية معامدل تضددخم التبدداين F-Testالنمدوذج باسددتخدام 

Variance Inflation Factor (VIF)  )وم شدر التبداين المسدموح بده )الدذى يمكدن قبولدهTolerance 
 Multicollinearityلكددل متغيددر مددن المتغيددرات المسددتقمة لتحديددد درجددة االرتبدداط الخطددى الددذاتى المتعدددد 

( أو 01فدد ذا كانددت إحصددائية معامدل تضددخم التبدداين أقددل مددن ) ،المتغيددرات المسدتقمة ،أو بعددض ،بدين كددل
% فددد ن  هدددذا يعندددى عددددم وجدددود ارتبددداط خطدددى ذاتدددى متعددددد بدددين المتغيدددرات 5م شدددر التبددداين أكبدددر مدددن 
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وتدم اختبدار  ، (77اإلصددار رقدم ) SPSS. وتم اجراد تحميل االنحدار باستخدام برنام  )7115)بشير 
إذا كانددت  ،ويددتم رفددض فددرض العدددم وبالتددالى قبددول الفددرض البددديل ،%5الفددروض عنددد مسددتوى معنويددة 

%. بينمدددا يدددتم قبدددول فدددرض 5أقدددل مدددن  ،والمتغيدددرات المسدددتقمة ،( لمنمدددوذجP-Valueالقيمدددة االحتماليدددة )
( لمنمدددوذج والمتغيدددرات P-Valueإذا كاندددت القيمدددة االحتماليدددة ) ،العددددم وبالتدددالى رفدددض الفدددرض البدددديل

 (.7111 ،% )حسن وأحمد5المستقمة أكبر من أو تساوى 

 احمةل الناتئج واخابتر فروض البحث فى ظل الاحمةل األستسي. 6-2-5
 تتناول هذل الفرعية من البحث اختبار فروض البحث كما يمي:

 (.H1ناةج  اخابتر الترض األول ) 6-2-5-1

( اختبدار أثدر الدربل الحدالى لمشدركات المقيددة بالبورصدة المصدرية H1استهدف الفرض األول لمبحث )   
 كما يمي: H0وتم صياغة هذا الفرض إحصائيال كفرض عدم  ،عمى ربحها المستقبمى

H0.ال ي ثر الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى : 

 (.0رقم )والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار 

Earnit+1 = β0 + β1 Earn it + eit        (1) 

 (.0( نتائ  تحميل نموذج االنحدار رقم )2ويوضل الجدول رقم )

 ناتئج احمةل االنحدار الخطى البسةط الخابتر العالق  محل الترض األول  (4جدول )
Sig T Std.Error β Variables 
.000 5.109 .529 2.702 Constant 

.000 12.574 .050 .634 Earn it 

R2=.383      

Adj R2 = .380  

F= 158.110 

Sig=  .000 

( والتددى توضددل المقدددرة التفسدديرية Adj R2أن قيمددة معامددل التحديددد ) ،يتضددل مددن الجدددول السددابق    
قدد بمغدت  ،لمنموذج  بمعنى إلى أى مدى تفسر التغيرات فى المتغير المستقل التغيرات فى المتغيدر التدابا

من التغيدرات  )%38(. ويعنى ذلك أن الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة يمكن أن يفسر )38%)
بينما ترجا النسدبة المتممدة لمتغيدرات فدى ربحهدا المسدتقبمى إلدى عوامدل أخدرى ومدن  ،فى ربحها المستقبمى

ة أخرى كان من المفروض إدراجها بينها الخط  العشوائى فى المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقم
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( Sigوأن القيمددددة االحتماليدددددة ) 158.110)( تسددددداوى )Fضددددمن النمدددددوذج. كمددددا يتضدددددل أن احصددددائية )
وهو مدا يشدير إلدى معنويدة النمدوذج وصدنحيته الختبدار العنقدة محدل الدراسدة.  ،(000.لمنموذج بمغت )

والتددى ، Coefficientsامنت االنحدددار ويمكدن تفسددير المعنويددة الجزئيددة لنمددوذج االنحدددار مددن خددنل معدد
( بمسدتوى 12.574المقابمدة لده ) T( وقيمدة احصدائية 634.تشير إلى أن معامل الدربل الحدالى يسداوى )

 ،مما يشير لوجود ت ثير إيجابى ومعنوى لمربل الحالى لمشركات عمدى ربحهدا المسدتقبمى ،(000.معنوية )
القائدل بوجدود أثدر لمدربل الحدالى لمشدركات  ،(H1بدديل )وبالتالى يدتم رفدض فدرض العددم وقبدول الفدرض ال

 المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى  كما أن هذا الت ثير كان إيجابيال.

 Gaio & Raposo,2011; Herrmann) وتتفق هذل النتيجة ما ما توصمت إليه الدراسات السابقة    
et al.,2000; Altamuro & Beatty,2007; Bellovary et al.,2005;  Jonas & Blanchet, 

2000; Demerjian et al.,2013;  Huang & Wang,2013; Li,2011). 

سواد من ، ويرى الباحث أن الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة كمما تمتا بقدر عالى من الجودة  
أو من خدنل الحدد  ،ارية األرباحخنل تخفيض االستحقاقات االختيارية التى تعتبر مكون أساسى الستمر 

وعددددم احتوائددده عمدددى أى بنددود غيدددر عاديدددة أو غيدددر متكدددررل أو  ،مددن ممارسدددات إدارة األربددداح بشدددكل عددام
م قتدده. ف نددده يكددون قدددادرال )الددربل الحدددالى( عمددى توقدددا األربدداح المسدددتقبمية لمشددركات. وبالتدددالى فدد ن الدددربل 

 بحها المستقبمى.الحالى لمشركات ي ثر بشكل إيجابى ومعنوى عمى ر 

 (.H2نتيجة اختبار الفرض الثانى ) 2-7-5-7

( اختبدددار مدددا إذا كدددان تددد ثير الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة بالبورصدددة H2اسدددتهدف الفدددرض الثدددانى )  
المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى يختمددف بدداختنف نددوع رأى مراقددب الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن 

 السنة الحالية.

 هذا الفرض إحصائيال تم صياغته كفرض عدم كالتالى: والختبار

H0 ال يختمف أثر الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى باختنف :
 نوع رأى مراقب الحسابات عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية.

 (.7والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار رقم )

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2  AOit + β3 (Earnit* AOit)+  eit  (2) 

 (.7( نتائ  تحميل نموذج االنحدار رقم )5ويوضل الجدول رقم )
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 ناتئج احمةل االنحدار الخطى الماعدد الخابتر العالق  محل الترض الثتنى   (5جدول )

Collinearity 

Statistics 

سأى في ظل األخز في االعتباس لنوع 

مشاقب الحسابات كمتغيش معذل 

 للعالقة

 (2نمورج )

في ظل تجاهل 

 المتغيشات المعذلة

 (1نمورج )

 

 النمورج

VIF Tolerance P-Value β P-Value β 

- - .000 3.896 .000 2.702 Constant 

1.268 .788 .000 .539 .000 .634 Earn it 

1.136 .880 .008 -3.104 - - AO 

1.124 .889 .006 .469 - - Earnit* AO 

- .415 .383 R2 

- .408 .380 Adj R2 

- 59.821 158.110 F 

- .000 .000 Sig 

    أنددده بعدددد إدخدددال ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات عمدددى القدددوائم الماليدددة عدددن  ،يتضدددل مدددن الجددددول السدددابق   
وأن قيمددة معامددل التحديددد  ،أن النمددوذج ظددل معنويددال  ،السددنة الحاليددة كمتغيددر معدددل لمعنقددة محددل الدراسددة

(Adj R2والتى توضل المقدرة التفسيرية لمنموذج )، ( وباقى النسبة يرجا %41( إلى )%38زادت من )
إلى الخط  العشوائى فى المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقمة أخرى كدان مدن المفدروض إدراجهدا 

( لكل متغير من VIFجدول أيضال أن إحصائية معامل تضخم التباين )ضمن النموذج. كما يتضل من ال
( ممدددددددددا يعندددددددددى عددددددددددم وجدددددددددود ارتبددددددددداط خطدددددددددى ذاتدددددددددى متعددددددددددد 01المتغيدددددددددرات المسدددددددددتقمة أقدددددددددل مدددددددددن )

(Multicollinearity:كما تشير النتائ  إلى اآلتى .) 

أى كمتغيدر معددل لده تد ثير إيجدابى ومعندوى قبدل إدخدال ندوع الدر  ،أن متغير الدربل الحدالى بشدكل منفدرد -
( وبمدغ بعددل 634.حيث كان معامدل االنحددار لده موجبدال ويسداوى ) ،لمعنقة محل الدراسة وأيضال بعدل

( قبدددل إدخدددال ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات كمتغيدددر P-Valueوكاندددت القيمدددة االحتماليدددة ) ،(539.)
 (.000.( وأيضال بعدل نفس القيمة )000.%)5معدل لمعنقة محل الدراسة تقل عن 

لدده تدد ثير سددمبى ومعنددوى عمددى الددربل المسددتقبمى  ،بشددكل منفددرد ،أن متغيددر نددوع رأى مراقددب الحسددابات -
حيددث كددان معامددل انحدددار متغيددر نددوع رأى مراقددب الحسددابات  ،لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية

 (.008.% )5 وكانت القيمة االحتمالية تقل عن ،(3.104-سالبال ويساوى )

أن المتغيددر الخدداص بالتفاعددل بددين الددربل الحددالى ونددوع رأى مراقددب الحسددابات لدده تدد ثير إيجددابى معنددوى  -
عمددى العنقددة بددين الددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية وربحهددا المسددتقبمى  حيددث كددان 
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( تقدل عدن P-Valueوكانت القيمة االحتماليدة ) ،(469.موجبال ويساوى) ،معامل انحدار هذا المتغير
.( ومدددن ثدددم يددد ثر ندددوع رأى مراقدددب الحسددددابات عنددددما يتفاعدددل مدددا متغيدددر الدددربل الحددددالى %006 )5

 لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى.

القائدددل بدداختنف التددد ثير المعندددوى  ،(H2وبالتددالى يدددتم رفددض فدددرض العدددم  وقبدددول الفدددرض البددديل )     
بدداختنف نددوع رأى مراقددب  ،لمقيدددة بالبورصددة المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمىلمددربل الحددالى لمشددركات ا

 الحسابات عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية.

 ,.Bartov et al.,2001; Bradshaw et al) وتتفق هذل النتيجة ما مدا توصدمت إليده دراسدات     
2001; Vichitsarawong & pornupatham, 2015; Moghaddam et al.,2016; Bartov 
et al.,2001; Bradshaw et al.,2001; Sengupta & Shen,2007; Johl et al.,2007) 

 Etemadi et al.,2013; Hadriche,2015; Rosner et). فدى حدين اختمفدت مدا دراسدات 
al.,2003; Trigeorgis,2007; Gajevszky,2014; Taktak & Mbarki,2014; Arnedo et 
al.,2008; Herbohn & Ragunathan,2008; Tsipouridou & Spathis,2012; Butler 

et al.,2004; Rusmanto et al.,2014). 

خاصدددة الدددرأى النظيدددف يكدددون لددده تددد ثير إيجدددابى عمدددى ، ويدددرى الباحدددث أن ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات   
وقدا األربداح كما أنه يساعد المستثمرين وباقى أصحاب المصالل عمدى ت ،إستمرارية األرباح فى المستقبل

وذلك نتيجة عدم وجود أى تحفظ من جانب المراقب قد يثير الشدك فدى أى بندد مدن  ،المستقبمية لمشركات
 البنود المتعمقة بتوليد األرباح المستقبمية.

 (H3ناةج  اخابتر الترض الثتلث ) 6-2-5-3
المقيدددة بالبورصددة  ( اختبددار مددا إذا كددان تدد ثير الددربل الحددالى لمشددركاتH3اسددتهدف الفددرض الثالددث )   

 المصرية عمى ربحها المستقبمى يختمف باختنف درجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات.

 والختبار هذا الفرض إحصائيال تم صياغته كفرض عدم كالتالى:

H0 ال يختمف أثر الربل الحالى لمشركات المقيددة بالبورصدة المصدرية عمدى ربحهدا المسدتقبمى بداختنف :
 الصناعى لمراقب الحسابات.درجة التخصص 

 (. 5والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار رقم )

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 Specit + β3 (Earnit * Spec it)+  eit    (3)                                                                              

 (.5تحميل نموذج االنحدار رقم ) ( نتائ 2ويوضل الجدول رقم )
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 ناتئج احمةل االنحدار الخطى الماعدد الخابتر العالق  محل الترض الثتلث   (6جدول )

Collinearity 

Statistics 

في ظل األخز في االعتباس 

دسجة التخصص الصناعي 

 كمتغيش معذل للعالقة

 (3نمورج )

في ظل تجاهل 

 المتغيشات المعذلة

 (1نمورج )

 

 النمورج

VIF Tolerance P-Value β P-Value β 
- - .679 .377 .000 2.702 Constant 

5.429 .184 .113 .181 .000 .634 Earn it 

1.556 .643 .153 1.748 - - Spec 

4.969 .201 .000 .555 - - Earn it * Spec 

- .427 .383 R2 

- .420 .380 Adj R2 

- 62.814 158.110 F 

- .000 .000 Sig 

أنده بعدد إدخدال درجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب الحسدابات كمتغيدر  ،يتضل من الجدول السدابق     
( والتى توضل Adj R2وأن قيمة معامل التحديد ) ،أن النموذج ظل معنويال  ،معدل لمعنقة محل الدراسة
الخطد  العشدوائى فدى ( وباقى النسبة يرجا إلى %42( إلى )%38زادت من ) ،المقدرة التفسيرية لمنموذج

المعادلددة أو ربمددا لعدددم إدراج متغيددرات مسددتقمة أخددرى كددان مددن المفددروض إدراجهددا ضددمن النمددوذج. كمددا 
( لكدل متغيدر مدن المتغيدرات المسدتقمة VIFيتضل من الجدول أيضال أن إحصائية معامل تضخم التباين )

(. كمدا تشدير النتدائ  Multicollinearity( مما يعنى عدم وجود ارتباط خطى ذاتى متعدد )01أقل من )
 إلى اآلتى:

أن متغيددددر الددددربل الحددددالى بشددددكل منفددددرد  لدددده تدددد ثير إيجددددابى ومعنددددوى قبددددل إدخددددال متغيددددر التخصددددص  -
حيدددث كدددان معامدددل االنحددددار لددده موجبدددال ويسددداوى ، الصدددناعى كمتغيدددر معددددل لمعنقدددة محدددل الدراسدددة

خال التخصص الصناعى كمتغير معددل بعد إد ،(. بينما أصبل له ت ثير إيجابى وغير معنوى634.)
فى حين كانت القيمة  ،(181.لمعنقة محل الدراسة حيث أصبل معامل االنحدار له موجبال ويساوى )

 (. 113.% وتساوى )5( تزيد عنP-Valueاالحتمالية )

لدده تدداثير إيجدابى وغيددر معنددوى عمددى الددربل  ،بشددكل منفددرد ،أن متغيدر نددوع درجددة التخصددص الصدناعى -
حيث كدان معامدل انحددار متغيدر درجدة التخصدص  ،قبمى لمشركات المقيدة بالبورصة المصريةالمست

 (.153.% وتساوى )5وكانت القيمة االحتمالية تزيد عن 1.748)  الصناعى موجبال ويساوى )

أن المتغيددر الخدداص بالتفاعددل بددين الددربل الحددالى ودرجددة التخصددص الصددناعى لمراقددب الحسددابات لدده  -
معنددوى عمددى العنقدة بددين الددربل الحددالى لمشدركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية وربحهددا  تد ثير إيجددابى
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وكاندددددت القيمدددددة  ،(555.موجبدددددال ويسددددداوى) ،حيدددددث كدددددان معامدددددل انحددددددار هدددددذا المتغيدددددر، المسدددددتقبمى
.( ومدن ثدم يد ثر متغيدر التخصدص الصدناعى عنددما 000% )5( تقل عدن P-Valueاالحتمالية )

 حالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى.يتفاعل ما متغير الربل ال

القائددل بدداختنف التدد ثير المعنددوى  ، (H3وقبددول الفددرض البددديل ) ،وبالتددالى يددتم رفددض فددرض العدددم      
بدداختنف درجددة التخصددص  ،لمددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى

 الصناعى لمراقب الحسابات.

 Balsam et al.,2003) وتتفدددق هدددذل النتيجدددة مدددا غالبيدددة مدددا اتفقدددت عميددده الدراسدددات السدددابقة    

Rusmin,2010; Gramling et al.,2001; Sun & Liu,2013; Jaggi et al.,2012; 
Havasi & Darabi,2016; Jenkins et al.,2006; Krishnan,2003; Romanus et al., 

2008; Deboskey & Jiang,2012)والتدى أكددت عمدى  ،7102،؛ الدونى والعمدى7102،؛ حسدين
وجود ت ثير إيجابى لدرجة التخصص الصناعى لمراقب الحسابات عمى إستمرارية األربداح ك حدد مقداييس 

؛ 7102،؛ إبدددراهيمHegazy et al., 2015جدددودة الدددربل. فدددى حدددين اختمفدددت مدددا الدراسدددات القميمدددة )
(. التى لم تجد أى ت ثير أو ارتباط بين التخصص الصناعى واسدتمرارية 7102،؛ البمتاجى7107،الجبر

 األرباح ك حد مقاييس جودة الربل.

ويرى الباحث أن هذل النتيجة تكشف عن التوجه الجديد لمسوق المالى المصرى وألصحاب المصالل     
إدراكال ووعيال ألهميدة وجدود مراقدب حسدابات متخصدص لديده حيث أصبل المستثمرين أكثر  ،عن ذى قبل

القددددرة والخبدددرة الكافيدددة بصدددناعة معيندددة  تمكنددده مدددن كشدددف المخددداطر والتحريفدددات الجوهريدددة والحدددد مدددن 
ومددن ثددم الت كيدد عمددى قدددرة األربداح الحاليددة المفصددل  ،ممارسدات إدارة األربدداح والتحقدق مددن جددودة األربداح

إلددى أن  ،كة الحقيقيدة والتنبدد  باألربدداح المسدتقبمية. وتشددير هددذل النتيجدة أيضددال عنهدا فددى إظهدار أربدداح الشددر 
المسددتثمرين وغيددرهم مددن أصددحاب المصددالل فددى سددوق األوراق الماليددة المصددرى ينظددرون إلددى الددربل ب ندده 
أكثر إسدتمرارية لمشدركات التدى تراجدا مدن قبدل مكاتدب مراجعدة متخصصدة مقارندة بالشدركات التدى تراجدا 

 لمكاتب األخرى.من قبل ا

 (H4ناةج  اخابتر الترض الرابع ) 6-2-5-4
( اختبدددار مدددا إذا كدددان تددد ثير الدددربل الحدددالى لمشدددركات المقيددددة بالبورصدددة H4اسدددتهدف الفدددرض الرابدددا )   

المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى يختمددف بدداختنف نددوع رأى مراقددب الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن 
ه الصناعى معال. والختبار هدذا الفدرض احصدائيال تدم صدياغته كفدرض عددم السنة الحالية ودرجة تخصص

 كالتالى:
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H0 ال يختمددددف التدددد ثير المعنددددوى لمددددربل الحددددالى لمشدددددركات المقيدددددة بالبورصددددة المصددددرية عمددددى ربحهدددددا :
المسدددتقبمى بددداختنف ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات عمدددى قوائمهدددا الماليدددة عدددن السدددنة الحاليدددة ودرجدددة 

 معال.التخصص الصناعى 

 (. 2والختبار هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار رقم )

Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 AOit + β3(Earnit* AOit) + β4 Specit + β5                               
(Earnit*Specit)+ eit.        (4) 

 (.2( نتائ  تحميل نموذج االنحدار رقم )2ويوضل الجدول رقم )  

 ناتئج احمةل االنحدار الخطى الماعدد الخابتر العالق  محل الترض الرابع   (7جدول )

 

Collinearity 

Statistics 

 في ظل األخز في االعتباس لمتغيشات 

) نوع سأى مشاقب الحسابات ودسجة 

 التخصص الصناعي( كمتغيشات معذلة للعالقة

 (4نمورج )

في ظل تجاهل 

 المتغيشات المعذلة

 (1)نمورج 

 

 النمورج

VIF Tolerance P-Value β P-Value β 

- - .028 2.297 .000 2.702 Constant 

6.055 .165 .838 .024 .000 .634 Earn it 

1.215 .823 .013 -2.854 - - AO 

1.272 .786 .000 .687 - - 
Earn it * 

AO 

1.736 .576 .983 .026 - - Spec 

5.373 .186 .000 .687 - - 
Earn it * 

Spec 

- .470 .383 R2 

- .459 .380 Adj R2 

- 44.507 158.110 F 

- .000 .000 Sig 

ودرجدة التخصدص  ،أنده بعدد إدخدال متغيدرات ) ندوع رأى مراقدب الحسدابات ،يتضل من الجدول السدابق  
وأن قيمدددة معامدددل  ،أن النمدددوذج ظدددل معنويدددال  ،الصدددناعى( معدددال كمتغيدددرات معدلدددة لمعنقدددة محدددل الدراسدددة

( وبدداقى %46( إلددى )%38زادت مددن ) ،( والتددى توضددل المقدددرة التفسدديرية لمنمددوذجAdj R2التحديددد )
النسددبة يرجدددا إلدددى الخطدد  العشدددوائى فدددى المعادلدددة أو ربمددا لعددددم إدراج متغيدددرات مسددتقمة أخدددرى كدددان مدددن 

عامددل تضددخم التبدداين المفددروض إدراجهددا ضددمن النمددوذج. كمددا يتضددل مددن الجدددول أيضددال أن إحصددائية م
(VIF( لكل متغير من المتغيرات المستقمة أقل من )مما يعنى عدم وجود ارتباط خطى ذاتى متعدد 01 )
(Multicollinearity:كما تشير النتائ  إلى اآلتي .) 
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لده تد ثير إيجدابى معندوى قبدل إدخدال متغيدرات ) ندوع رأى مراقدب  ،أن متغير الربل الحالى بشكل منفرد -
حيددددث كددددان معامددددل ، ت والتخصددددص الصددددناعى( معددددال كمتغيددددرات معدددددل لمعنقددددة محددددل الدراسددددةالحسددددابا

بعدددد إدخدددال تمدددك  ،(. بينمدددا أصدددبل لددده تددد ثير إيجدددابى وغيدددر معندددوى634.االنحددددار لددده موجبدددال ويسددداوى )
المتغيددرات معددال كمتغيددرات معدلددة لمعنقددة محددل الدراسددة حيددث أصددبل معامددل االنحدددار لدده موجبددال ويسدداوى 

 (. 838.% وتساوى )5( تزيد عنP-Valueفى حين كانت القيمة االحتمالية ) ،(024.)

لددده تددد ثير سدددمبى ومعندددوى عمدددى الدددربل  ،بشدددكل منفدددرد ،فيمدددا يتعمدددق بمتغيدددر ندددوع رأى مراقدددب الحسدددابات -
حيددث كددان معامددل انحدددار متغيددر نددوع رأى مراقددب  ،المسددتقبمى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية

(. وفيمدا يتعمدق 013.% )5 وكاندت القيمدة االحتماليدة تقدل عدن ،((2.854-الحسابات سالبال ويسداوى 
بددالمتغير الخدداص بالتفاعددل بددين نددوع رأى مراقددب الحسددابات والددربل الحددالى لمشددركات لدده تدد ثير إيجددابى 

شركات المقيدة بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى  حيدث ومعنوى عمى العنقة بين الربل الحالى لم
( تقدل P-Value(. وكانت القيمة االحتمالية )687.كان معامل انحدار هذا المتغير موجبال ويساوى )

(. ومددن ثددم يدد ثر متغيددر نددوع رأى مراقددب الحسددابات عندددما يتفاعددل مددا متغيددر الددربل 000.% )5عددن 
 المصرية عمى ربحها المستقبمى. الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة

لدده تدد ثير إيجددابى  ،بشددكل منفددرد ،فيمددا يتعمددق بمتغيددر درجددة التخصددص الصددناعى لمراقددب الحسددابات -
حيدث كدان معامدل انحددار  ،وغير معندوى عمدى الدربل المسدتقبمى لمشدركات المقيددة بالبورصدة المصدرية

% 5وكانددددت القيمددددة االحتماليددددة تزيددددد عددددن  ،((026.متغيددددر التخصددددص الصددددناعى موجبددددال ويسدددداوى 
(. وفيما يتعمق بالمتغير الخداص بالتفاعدل بدين التخصدص الصدناعى والدربل الحدالى لمشدركات 983.)

له ت ثير إيجابى ومعنوى عمى العنقة بين الربل الحالى لمشركات المقيددة بالبورصدة المصدرية وربحهدا 
(. وكاندت القيمدة االحتماليدة 687.موجبدال ويسداوى ) المستقبمى  حيث كان معامل انحددار هدذا المتغيدر

(P-Value تقل عن )(. ومن ثم يد ثر متغيدر ندوع التخصدص الصدناعى عنددما يتفاعدل 000.% )5
 ما متغير الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية ما ربحها المستقبمى.

القائددل بدداختنف التدد ثير المعنددوى  ،(H4وقبددول الفددرض البددديل ) ،وبالتددالى يددتم رفددض فددرض العدددم      
بدداختنف نددوع رأى مراقددب  ،لمددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية عمددى ربحهددا المسددتقبمى

 الحسابات عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية ودرجة التخصص الصناعى معال.

 Bartov et al.,2001; Bradshaw et)وتتفدق هدذل النتيجدة مدا مدا توصدمت إليده دراسدات      
al.,2001; Vichitsarawong & pornupatham,2015; Moghaddam et al.,2016; 
Balsam et al.,2003 Rusmin,2010; Gramling et al.,2001; Sun & Liu,2013; 

Jaggi et al.,2012) بينما تختمف ما دراسات ما .(Etemadi et al.,2013;  Hadriche,2015; 
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Rosner et al.,2003; Trigeorgis,2007; Gajevszky,2014; Hegazy et al.,2015) ؛
 . 7102إبراهيم 

جمدداالل يددرى الباحددث أن هددذل النتيجددة ترجددا بصددفة عامددة إلددى أن نددوع رأى مراقددب الحسددابات ودرجددة     واض
التخصدص الصددناعى لدده  لهمدا تدد ثير واضددل عمدى درجددة التحقددق مدن رقددم صددافى الدربل المعمددن  ومددن ثددم 

لشركة عمدى إسدتمرارية أرباحهدا فدى المسدتقبل. وأن متغيدرى ندوع رأى مراقدب الحسدابات ودرجدة مدى قدرة ا
التخصدص الصددناعى لدده يد ثران عمددى العنقددة محدل الدراسددة وذلددك مدن خددنل تفاعمهمددا مدا متغيددر الددربل 

 الحالى لمشركات.

 الاحمةل اإلضتفي 6-2-5-5

منهجيددة إلمكانيددة إعددادة  Complementary Additional Analysisُيمثددل التحميددل اإلضددافى    
بعدد تعدديمها بمتغيدرات جديددة ومعالجتهدا كمتغيدرات  ،اختبار العنقات الرئيسية لمدراسة بالتحميل األساسدى

 ،رقابيددة أو معدلددة  أو تغييددر طريقددة معالجددة المتغيددرات اإلضددافية بهددا بخددنف المتغيددرين المسددتقل والتددابا
وذلددك  ،لتحميميددين اإلضددافي واألساسددي وتحديددد مدددى االخددتنف بيددنهمحتددى يددتم إجددراد مقارنددة بددين نتددائ  ا

 (.7102،بغرض توفير المزيد من الوضوح عمى العنقات الرئيسية بالتحميل األساسى )زكى

 ومن ثم استهدف التحميل اإلضافي اإلجابة عن س الين هامين عمى النحو التالي:  

رجة التخصص الصناعى له، كمتغيرين رقدابيين بددالل ما هو أثر معالجة نوع رأى مراقب الحسابات ود -
فددى سدددياق دراسددة أثدددر الددربل الحددالى لمشدددركات المقيدددة بالبورصدددة  ،مددن معالجتهمددا كمتغيدددرين معدددلين
 المصرية عمى ربحها المستقبمى؟.

 ،والرفا المالى ،هل تسهم إضافة بعض المتغيرات الرقابية الجديدة لنموذج الدراسة مثل )حجم الشركة -
وتوزيعددات األربدداح( فددى زيددادة المقدددرة عمددى تفسددير التغيددرات فددى الددربل المسددتقبمى لمشددركات فددى سددياق 

 العنقة محل البحث؟.
قدددام البحدددث ب عدددادة اختبدددار الفدددرض األول لمبحدددث باالعتمددداد عمدددى  ،ولرجابدددة عمدددى هدددذين التسدددا لين   

 المدخل الرقابى لمعالجة المتغيرات.

 (.5استخدام نموذج االنحدار رقم )والختبار هذا الفرض تم 

Earnit+1= B0 +B1 Earnit + B2 AOit + B3 Specit + SIZEit+ LEVit +DiVit+ eit   (5)  
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 (.5( نتائ  تحميل نموذج االنحدار رقم )2ويوضل الجدول رقم )  

 ناتئج احمةل االنحدار الخطى الماعدد الخابتر العالق  الختص  بتلاحمةل اإلضتفي  (8جدول )
 

Collinearity 

Statistics 

نتائج اختباس الفشض األول 

 في ظل التحليل اإلضافي

 (5نمورج )

نتائج اختباس الفشض األول 

 في ظل التحليل األساسي

 (1نمورج )

 

 النمورج

VIF Tolerance P-Value β P-Value β 
- - .250 7.007 .000 2.702 Constant 

1.621 .617 000. .547 .000 .634 Earn it 

1.874 .534 .164 1.913 - - Spec 

1.265 .791 .067 -2.271 - - AO 

1.182 .846 .354 -.293 - - Size 

1.105 .905 .161 2.980 - - LEV 

1.138 .879 .864 .162 - - DIV 

- .405 .383 R2 

- .391 .380 Adj R2 

- 28.364 158.110 F 

- .000 .000 Sig       

ودرجدة التخصدص  ،أنه بعد إدخال متغيرات ) ندوع رأى مراقدب الحسدابات، يتضل من الجدول السابق   
ضدددافة متغيدددرات رقابيدددة جديددددة )حجدددم  ،الصدددناعى( كمتغيدددرات رقابيدددة بددددالل مدددن كونهدددا متغيدددرات معدلدددة واض

أن نمدددوذج االنحددددار مدددازال معنويدددال  ،وتوزيعدددات األربددداح( لمعنقدددة محدددل الدراسدددة ،الشدددركة  والرفدددا المدددالى
( والددذى يشددير إلددى Adj R2وصددالل الختبددار العنقددة محددل البحددث. كمددا أن معامددل التحديددد المعدددل )

(. ويعنى ذلك أن متغيدر الدربل الحدالى %39( إلى )%38)المقدرة التفسيرية لنموذج االنحدار ارتفا من 
مددن  %39يمكددن أن تفسددر  ،إضددافة إلددى المتغيددرات الرقابيددة األخددرى التددى تددم إضددافتها لنمددوذج االنحدددار

وباقى النسبة يرجا إلى الخطد  العشدوائى فدى المعادلدة أو ربمدا لعددم إدراج  ،التغيرات فى الربل المستقبمى
ان مددن المفددروض إدراجهددا ضددمن النمددوذج. كمددا يتضددل مددن الجدددول أيضددال أن متغيددرات مسددتقمة أخددرى كدد

( مما يعنى عدم 01( لكل متغير من المتغيرات المستقمة أقل من )VIFإحصائية معامل تضخم التباين )
 (. كما تشير النتائ  إلى اآلتي:Multicollinearityوجود ارتباط خطى ذاتى متعدد )

وهددددو أقددددل مددددن القيمددددة ، (000.( وبمسددددتوى معنويددددة )547.ى يسدددداوى )معامددددل متغيددددر الددددربل الحددددال -  
(  ممدا يعندى أن متغيدر الدربل الحدالى لمشدركات فدى حالدة التحميدل اإلضدافي P-Value% )5االحتماليدة 

 وهو فى نفس الت ثير فى حالة التحميل األساسي. ،له ت ثير إيجابي ومعنوى عمى ربحها المستقبمى

،       (1.913هما عمى الترتيب ) ،الصناعى ونوع رأى مراقب الحساباتأن معاممى التخصص  -
مما يعنى أن القيمة االحتمالية لهذين المتغيرين أكبر  ،.(067) ،.(164بمستوى معنوية ) ،(2.271-)
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األمر الذى يعنى أن المتغيرين غير معنويين فى تفسير التغيرات فى الربل  ،%5من مستوى المعنوية 
بينما ي ثر  ،ما منحظة أن متغير التخصص ي ثر إيجابال عمى الربل المستقبمى ،مشركاتالمستقبمى ل

 متغير نوع رأى مراقب الحسابات سمبال عمى الربل المستقبمى.

% 5( وبقيمدة أحتماليدة أكبدر مدن (293.-فيما يتعمق بمتغير حجم الشدركة فكدان معامدل االنحددار لده  -
ممدددا يعندددى أن متغيدددر حجدددم الشدددركة لددده تددد ثير سدددمبى غيدددر معندددوى عمدددى الدددربل المسدددتقبمى  ،(354.)

 لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى ظل التحميل اإلضافى.

% 5( وبقيمدة أحتماليدة أكبدر مدن 2.980فيما يتعمق بمتغيدر الرفدا المدالى فكدان معامدل االنحددار لده ) -
الى لددده تددد ثير إيجدددابى غيدددر معندددوى عمدددى الدددربل المسدددتقبمى ممدددا يعندددى أن متغيدددر الرفدددا المددد ،(161.)

 لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى ظل التحميل اإلضافى. 

% 5( وبقيمة أحتمالية أكبر من 162.فيما يتعمق بمتغير توزيعات األرباح فكان معامل االنحدار له ) -
ى غيدر معندوى عمدى الدربل المسدتقبمى مما يعندى أن متغيدر توزيعدات األربداح لده تد ثير إيجداب ،(864.)

 لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية فى ظل التحميل اإلضافى.

 احمةل الحستسة  6-2-5-6
كمنهجيددة أو أسددموب لتقيدديم قددوة النتددائ  التددى تددم  Sensitivity Analysisُيسددتخدم تحميددل الحساسددية    

 ،التوصل إليها من خنل التحميل األساسى وبيدان مددى اخدتنف افتراضداته عدن نتدائ  التحميدل األساسدى
 one atالتدابا( ويسدمى  ،الوسديط ،وذلك من خنل اختنف طرق قياس المتغيدرات الرئيسدية ) المسدتقل

time Sensitivity Measuresنف حجدم العيندة وهدو مدا يعدرف بالتحميدل العداممى   أو اخدتFactor 
Analysis أو اختنف الفترة الزمنية ويسمى بتحميل الحساسية التفاضمي  Differential Sensitivity 
Analysis (.7102،) زكى 

ويدرى الباحدث إمكانيدة إجدراد تحميدل الحساسدية بداختنف طدرق القيداس هدو األنسدب لمبحدث الحدالي       
تبدددار العنقدددات الرئيسدددية لمدراسدددة فدددى بيئدددة األعمدددال المصدددرية. لدددذلك فقدددد تدددم إعدددادة تشدددغيل النمددداذج الخ

وتحديدال طريقة قياس  ،المستخدمة لقياس فروض البحث اعتمادال عمى طرق قياس بديمة لقياس المتغيرات
ى بقسددمة صددافى الدددخل المتغيددر التددابا والمتعمددق بددالربل المسددتقبمى والددذى تددم قياسدده وفقددال لمتحميددل األساسدد

فدى حدين تدم قياسده فدى تحميدل الحساسدية مدن خدنل قسدمة  ،قبل الضرائب والفوائد عمى إجمدالى األصدول
صدافى الددخل بعدد الضددرائب عمدى إجمدالى األصدول. وذلددك لبيدان أيدان مدن طددرق القيداس أفضدل لمتحقددق 

 من العنقات محل الدراسة فى بيئة الممارسة المهنية المصرية.
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لذلك تم إعادة تشغيل النمداذج المسدتخدمة الختبدار فدروض البحدث. وتدم إجدراد تحميدل الحساسدية         
مددا تغييددر  ،( الختبددار فددروض البحددث األربعددة2 5 7 0باالعتمدداد عمددى نفددس نمدداذج االنحدددار السددابقة )

 ى:طريقة قياس المتغير التابا. وفيما يمي توضيل لهذل النماذج  كما يم

Earnit+1 = β0 + β1 Earn it + eit                                                 (6) 
Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2  AOit + β3 (Earnit* AOit)+  eit              (7) 
Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 Specit + β3 (Earnit * Spec it)+  eit        (8) 
Earnit+1= β0 +β1 Earnit + β2 AOit + β3(Earnit* AOit) + β4 Specit +β5                                  
(Earnit*Specit)+ eit.                                                              (9) 
                                                                        

 حيث: -

Earnit+1:  يشير إلى الربل المستقبمى لمشركةi   فى السنةt+1  مقاس بقسمة صافى الدخل بعد (
 (.tفى السنة  iعمى إجمالى األصول لمشركة  t+1فى السنة  iالضرائب لمشركة 

 ،(2) ،(2) ،(2نتائ  تحميل نماذج االنحدار رقم ) ،(07) ،(00) ،(01) ،(2وتوضل الجداول رقم )
(2.) 

( فى ظل نموصج احمةل الحستسة  ونموصج H1اوضةح لناتئج اخابتر الترض )  (9جدول )
 الاحمةل األستسي

  (1في ظل التحليل األساسي نمورج ) (6في ظل تحليل الحساسية نمورج )

 P-Value β P-Value β النمورج

.003 -1.251 .000 2.702 Constant 

.000 .803 .000 .634 Earn it 

.611 .383 R2 

.609 .380 Adj R2 

400.227 158.110 F 

.000 .000 Sig 

 ذى لثٕنّ ذى لثٕنّ
َريجررررررررح اخرثرررررررراس 

 انفشض
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( فى ظل نموصج احمةل الحستسة  ونموصج H2اوضةح لناتئج اخابتر الترض )  (11جدول )
 الاحمةل األستسي

 النمورج (2في ظل التحليل األساسي نمورج ) (7في ظل تحليل الحساسية نمورج )

P-Value β P-Value β  

.067 -.941- .000 3.896 Constant 

.000 .773 .000 .539 Earn it 

.486 -.656- .008 -3.104 AO 

.165 .190 .006 .469 Earnit* AO 

.614 .415 R2 

.610 .408 Adj R2 

134.343 59.821 F 

.000 .000 Sig 

 َريجح اخرثاس انفشض ذى لثٕنّ ذى سفضّ

( فى ظل نموصج احمةل الحستسة  ونموصج H3اوضةح لناتئج اخابتر الترض )  (11جدول )
 الاحمةل األستسي

  (3في ظل التحليل األساسي نمورج ) (8في ظل تحليل الحساسية نمورج )

 P-Value β P-Value β النمورج

.000 -4.211- .679 .377 Constant 

.000 .368 .113 .181 Earn it 

.001 3.236 .153 1.748 Spec 

.000 .469 .000 .555 Earn it * Spec  

.656 .427 R2 

.651 .420 Adj R2 

160.475 62.814 F 

.000 .000 Sig 

 َريجح اخرثاس انفشض ذى لثٕنّ ذى لثٕنّ
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( فى ظل نموصج احمةل الحستسة  ونموصج H4اوضةح لناتئج اخابتر الترض )  (12جدول )
 الاحمةل األستسي

  (4في ظل التحليل األساسي نمورج ) (9الحساسية نمورج )في ظل تحليل 

 النمورج
P-Value β P-Value β 

.000 -4.040- .028 2.297 Constant 

.001 .309 .838 .024 Earn it 

.824 .204 .013 -2.854 AO 

.044 .277 .000 .687 Earn it * AO  

.004 2.877 .983 .026 Spec 

.000 .531 .000 .687 Earn it * Spec 

.661 .470 R2 

.655  .459 Adj R2 

98.027 44.507 F 

.000 .000 Sig 

 َريجح اخرثاس انفشض ذى لثٕنّ ذى لثٕنّ

( لمنمدداذج فددى حالددة الفددروض Sigيتضددل مددن نتددائ  الجددداول السددابقة انخفدداض القيمددة االحتماليددة )     
% 5عنددد مسددتوى معنويددة أقددل مددن  ،كمددا فددى حالددة التحميددل األساسددى ،األربددا فددى ظددل تحميددل الحساسددية

كمددا تشددير نتددائ   ،ممددا يعنددى صددنحية كافددة النمدداذج الختبددار العنقددات محددل الدراسددة ،(000.يسدداوى )
 الجداول إلى اآلتي:

   وبدددالرجوع لمجدددداول السدددابقة يتضدددل أن قيمدددة معامدددل التحديدددد  ،فيمدددا يتعمدددق بدددالفروض األربدددا السدددابقة -
(Adj R2والتددى توضددل المقدددرة التفسدديرية لكددل نمددوذج عمددى حدددل )،  زادت زيددادة كبيددرة فددى ظددل نمدداذج

 (.%60وارتفاع القوة التفسيرية لها لما هو أعمى من ) ،تحميل الحساسية

أن لده  ،(2يتضدل مدن نتدائ  الجددول رقدم ) ،فيما يتعمق بالفرض األول والخاص بمتغيدر الدربل الحدالى -
والتحميددل األساسددي.  ،معنددوى عمددى الددربل المسددتقبمى فددى حالددة كددل مددن تحميددل الحساسدديةتدد ثير إيجددابى و 

والقائدل بوجدود تد ثير معندوى لمدربل الحدالى لمشدركات  ،وعميه تدم رفدض فدرض العددم وقبدول الفدرض البدديل
ومددددن ثدددددم قبددددول الفدددددرض األول بنمددددوذج تحميدددددل  ،المقيدددددة بالبورصددددة المصدددددرية عمددددى ربحهدددددا المسددددتقبمى

 والنموذج األساسى لمدراسة. ،الحساسية
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يتضددل  ،فيمدا يتعمدق بدالفرض الثدانى والخداص بالتفاعدل بدين الدربل الحدالى وندوع رأى مراقدب الحسدابات -
أن لددده تددد ثير إيجدددابى غيدددر معندددوى عمدددى العنقدددة بدددين الدددربل الحدددالى  ،(01مدددن نتدددائ  الجددددول رقدددم )

لددة تحميددل الحساسددية. بينمددا فددى حالددة لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية وربحهددا المسددتقبمى فددى حا
التحميددل األساسددي كددان لدده تدد ثير إيجددابى ومعنددوى. ومددن ثددم تددم قبددول الفددرض الثددانى فددى ظددل التحميددل 

 األساسي  ورفضه فى ظل تحميل الحساسية.

فيما يتعمق بالفرض الثالث والخاص بالتفاعل بدين الدربل الحدالى ودرجدة التخصدص الصدناعى لمراقدب  -
أن له ت ثير إيجابى ومعنوى عمدى العنقدة بدين الدربل  ،(00ضل من نتائ  الجدول رقم )يت ،الحسابات

فددى حالددة كددل مددن تحميددل الحساسددية  ،الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية وربحهددا المسددتقبمى
 معنددوى تدد ثير والقائددل بوجددود ،والتحميدل األساسددي. وعميدده تددم رفددض فددرض العدددم وقبدول الفددرض البددديل

 التخصدص درجدة باختنف ،عمى ربحها المستقبمى المصرية بالبورصة المقيدة لمشركات الحالى لمربل
والنمدددوذج  ،ومدددن ثدددم قبدددول الفدددرض الثالدددث بنمدددوذج تحميدددل الحساسدددية ،الحسدددابات لمراقدددب الصدددناعى

 األساسى لمدراسة.

 ،لصدناعى معدال فيما يتعمق بالفرض الرابا والخاص ب ثر نوع رأى مراقب الحسدابات ودرجدة تخصصده ا -
أن لدده تدد ثير إيجددابى ومعنددوى عمددى العنقددة بددين الددربل الحددالى  ،(07يتضددل مددن نتددائ  الجدددول رقددم )

لمشدركات المقيددة بالبورصدة المصددرية وربحهدا المسدتقبمى فددى حالدة كدل مددن تحميدل الحساسدية والتحميددل 
لتد ثير المعندوى لمدربل والقائل بداختنف ا ،األساسي. وعميه تم رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل

بدددداختنف نددددوع رأى مراقددددب  ،الحددددالى لمشددددركات المقيدددددة بالبورصددددة المصددددرية عمددددى ربحهددددا المسددددتقبمى
الحسددابات عمددى قوائمهددا الماليددة عددن السددنة الحاليددة ودرجددة التخصددص الصددناعى معددال. ومددن ثددم قبددول 

 والنموذج األساسي لمدراسة. ،الفرض الرابا بنموذج تحميل الحساسية

يددرى الباحددث أن التدد ثير المعنددوى لمددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية عمددى ربحهددا و     
وأيضدددال التددد ثير المعندددوى لمتخصدددص الصدددناعى وإلجمدددالى األثدددر التفددداعمى لندددوع رأى مراقدددب  ،المسدددتقبمى

صددرية الحسددابات والتخصددص الصددناعى عمددى العنقددة بددين الددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة الم
ي يدد  ،وأيضال فى حالة النمدوذج األساسدي ،وربحها المستقبمى فى ظل النموذج البديل ) تحميل الحساسية(

والرابا بالتحميدل األساسدي. كمدا يدرى الباحدث أن هدذل النتيجدة تددعم توجده  ،والثالث ،صحة الفرض األول
 الباحث عند اختيارل لطرق قياس المتغيرات فى بيئة األعمال المصرية.
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 بحثخالص  ناتئج اخابتر فروض ال 6-2-5-7
 يوضل الجدول التالى خنصة نتيجة اختبار فروض البحث.

 صيغة الفشض الفشض

مذى تأييذ 

الفشض في ظل 

التحليل 

 األساسي

مذى تأييذ 

الفشض في ظل 

التحليل 

 اإلضافي

مذى تأييذ 

الفشض في ظل 

تحليل 

 الحساسية

انفرررررررررشض 

 H1األٔل 

نهشررررشماخ انًميررررذج يررررالش انررررشتخ انذررررانٗ 

 تانثٕسصح انًصشيح عهٗ ستذٓا انًغرمثهٗ.
 ذى لثٕنّ ذى لثٕنّ ذى لثٕنّ

انفرررررررررشض 

 H2ان اَٗ 

يخرهف ذأليش انشتخ انذانٗ نهششماخ انًميرذج 

تانثٕسصح انًصشيح عهٗ ستذٓرا انًغررمثهٗ 

تاخرالف َٕع سأٖ يشالرة انذغراتاخ عهرٗ 

 لٕائًٓا انًانيح عٍ انغُح انذانيح.

 ذى سفضّ  ذى لثٕنّ

انفرررررررررشض 

 H3ان انث 

يخرهف ذأليش انشتخ انذانٗ نهششماخ انًميرذج 

تانثٕسصح انًصشيح عهٗ ستذٓرا انًغررمثهٗ 

تررررراخرالف دسجرررررح انرخصرررررص انصرررررُاعٗ 

 نًشالة انذغاتاخ.

 ذى لثٕنّ  ذى لثٕنّ

انفرررررررررشض 

 H4انشاتع 

يخرهف ذأليش انشتخ انذانٗ نهششماخ انًميرذج 

خرالف تانثٕسصح عهٗ ستذٓرا انًغررمثهٗ ترا

َررٕع سأٖ يشالررة انذغرراتاخ عهررٗ لٕائًٓررا 

انًانيح عٍ انغُح انذانيرح ٔدسجرح ذخصصرّ 

 انصُاعٗ يعاً .

 ذى لثٕنّ  ذى لثٕنّ

 

 ت البحث المقارح ناتئج البحث والاوصةتت ومجتال 6-3
وذلك عمى  ،ومجاالت البحث المقترحة ،والتوصيات ،يتناول هذا الجزد من البحث عرضال لنتائ  البحث

 النحو التالى:

 ناتئج البحث-6-3-1
تندداول البحددث دراسددة واختبددار أثددر نددوع رأى مراقددب الحسددابات ودرجددة التخصددص الصددناعى لدده عمددى    

العنقة بين الربل الحدالى لمشدركات وربحهدا المسدتقبمى )إسدتمرارية األربداح(. وذلدك بدالتطبيق عمدى بعدض 
بشدددقيه النظدددرى  ،المصدددرية. ويمكدددن بمدددورة أهدددم نتدددائ  البحدددثالشدددركات غيدددر الماليدددة المقيددددة بالبورصدددة 

 والتطبيقي عمى النحو التالي:

فيما يتعمق بالشق النظرى خمص البحث إلى أن استمرارية األرباح هى عبارة عن قدرة األرباح الحالية  -
عمى االستمرار فى المستقبل بما يعكس كفادة األداد المستقبمى لمشركة مقارنة بكفدادة أدادهدا الحدالي. 

يا األربدداح الحاليددة كمددا أن إسددتمرارية األربدداح تعددد أحددد مقدداييس وخصددائص جددودة الددربل. وحتددى تسددتط
أن تسدداعد فددى توقددا األربدداح المسددتقبمية البددد مددن أن تكددون خاليددة مددن أى بنددود غيددر عاديددة أو غيددر 
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وكددذلك لدديس بهددا أى مبالغددات متعمدددة  ،متكددررة أو م قتددة بمددا يضددمن اسددتمراريتها وقدددرتها عمددى التنبدد 
 من قبل اإلدارة لمت ثير عمى األداد الحقيقى لمشركة.

إلدى اخدتنف الدراسدات فيمدا بينهدا حدول تد ثير ندوع رأى مراقدب  ،فدى شدقه النظدرى أيضدال خمص البحث  -
الحسابات عمى العنقة بين الربل الحالى لمشركات وربحها المستقبمى. فبعضدها يدرى أن هنداك ارتبداط 

 بمعنى أنه فى حالة تمقى الشركة لرأى متحفظ فد ن ،سمبى )عكسى( بين نوع الرأى واستمرارية األرباح
ذلددك يمثددل دافددا  وفددى بعددض األوقددات نددوع مددن الضددغط عمددى إدارة الشددركة لمحددد مددن ممارسددات إدارة 
األربدداح. والددبعض األخددر يددرى أن هندداك ارتبدداط إيجددابى )طددردى( بددين نددوع الددرأى واسددتمرارية األربدداح. 

ركات بمعنى أن الشركات التى تتمقى ر ى نظيف من المتوقا أن تكون استمراريتها أعمى مدن تمدك الشد
وهو أنده ال توجدد أى عنقدة  ،يرى تيار أخر من الباحثين عكس ذلك ،التى تتمقى ر ى متحفظ. وأخيرال 

 أو ارتباط بين نوع رأى مراقب الحسابات واستمرارية األرباح. 

كمدددا خمدددص البحدددث فدددى شدددقه النظدددرى  إلدددى اتفددداق غالبيدددة نتدددائ  الدراسدددات السدددابقة عمدددى وجدددود تددد ثير  -
صص الصناعى لمراقب الحسابات عمى إستمرارية األربداح ك حدد خصدائص جدودة إيجابى لدرجة التخ

الدددربل. ولدددم تقددددم إى دراسدددة أيدددة إدلدددة عمدددى وجدددود تددد ثير سدددمبي لدرجدددة التخصدددص الصدددناعى عمدددى 
التدى تمدت فدى أسدواق دول  ،إستمرارية األربداح. فدى حدين كدان هنداك عددد قميدل مدن الدراسدات السدابقة

 جد أى عنقة أو ت ثير لدرجة التخصص عمى جودة األرباح.نامية أو ناشئة  التى لم ت

القائددل بوجددود تدد ثير معنددوى لمددربل  ،(H1خمددص البحددث فددى شددقه التطبيقددى إلددى قبددول الفددرض األول ) -
الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية عمى ربحها المستقبمى. كمدا أن هدذا التد ثير كدان إيجابيدال. 

ذى يمكدددن أن ي ديددده رقدددم صدددافى الدددربل الحدددالى فدددى مسددداعدة اصدددحاب وهدددذا بددددورل يوضدددل الددددور الددد
 المصالل عمى توقا األرباح المستقبمية لمشركات وترشيد قرارات االستثمار.

كما خمص البحث فى شقه التطبيقى إلى وجود ت ثير إيجابى ومعنوى لنوع رأى مراقب الحسابات عمى  -
دل  عمددى العنقددة بددين الددربل الحددالى لمشددركات وربحهددا القددوائم الماليددة عددن السددنة الحاليددة  كمتغيددر معدد

( القائل بوجود ت ثير معندوى لندوع رأى مراقدب الحسدابات H2المستقبمى. ومن ثم قبول الفرض الثانى )
عمددى القددوائم الماليددة عددن السددنة الحاليددة عمددى العنقددة بددين الددربل الحددالى لمشددركات المقيدددة بالبورصددة 

 المصرية وربحها المستقبمى.

كذلك خمص البحث فى شدقه التطبيقدى إلدى وجدود تد ثير إيجدابى ومعندوى لدرجدة التخصدص الصدناعى  -
عمى العنقة بدين الدربل الحدالى لمشدركات وربحهدا المسدتقبمى. ومدن  ،كمتغير معدل ،لمراقب الحسابات
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( القائدددل بوجددددود تدددد ثير معندددوى لدرجددددة التخصدددص الصددددناعى لمراقددددب H3ثدددم قبددددول الفدددرض الثالددددث )
 ات عمى العنقة بين الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى.الحساب

والقائدل بداختنف التد ثير  ،(H4كما خمص البحث فدى شدقه التطبيقدى أيضدال إلدى قبدول الفدرض الرابدا ) -
وع رأى المعنوى لمربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصدرية عمدى ربحهدا المسدتقبمى بداختنف ند
 مراقب الحسابات  عمى قوائمها المالية عن السنة الحالية ودرجة التخصص الصناعى معال.

فيمددددا يتعمددددق بمدددددخل التحميددددل اإلضددددافي والددددذى اعتبددددر متغيددددرى نددددوع رأى مراقددددب الحسددددابات ودرجددددة  -
إضددددافة إلدددى إدخدددال بعددددض  ،التخصدددص الصدددناعى لددده كمتغيددددرات رقابيدددة بددددالل مددددن متغيدددرات معدلدددة

 ،الرفدا المدالى ،ت الرقابية الجديدة التى لم تكن موجدودة بدالنموذج والمتمثمدة فدى )حجدم الشدركةالمتغيرا
 كان لها ت ثير غير معنوى عمى العنقة محل الدراسة. ،توزيعات األرباح(

كمدا فدى حالدة  ،خمص البحدث إلدى قبدول الفدرض األول والثالدث والرابدا ،وفيما يتعمق بتحميل الحساسية -
ولدم يدتم قبدول الفدرض الثدانى لمبحدث والمتعمدق بمددى تد ثير ندوع رأى مراقدب  ،ساسدي لمبحدثالتحميل األ

 الحسابات عمى العنقة بين الربل الحالى لمشركات المقيدة بالبورصة المصرية وربحها المستقبمى.

 اوصةتت البحث6-3-2
يوصددي الباحددث بمددا  ،وفددى ضددود حدددودل ،وفقددال لمددا انتهددى إليدده البحددث مددن نتددائ  بشددقيه النظددرى والعممددي

 يمي:
يوصدي الباحدث بضدبرورة اهتمدام البدداحثين بد جراد المزيدد مدن األبحدداث حدول إسدتمرارية األربداح ومدددى  -

 ت ثيرها عمى قرارات المستثمرين.
 ،يوصددددى الباحددددث بضددددرورة اهتمددددام منشدددد ت المحاسددددبة والمراجعددددة المصددددرية بالتخصددددص الصددددناعى -

ومعرفددة جميددا المخدداطر التددى  ،دقيقددة بطبيعددة الصددناعة ومشدداكمهاالكتسدداب الخبددرة العمميددة والمعرفددة ال
 من ش نها أن ت ثر عمى رقم الربل المعمن عنه من قبل الشركة.

يوصدددي الباحدددث بضدددرورة توعيدددة المسدددتثمرين والمتعددداممين فدددى سدددوق رأى المدددال ب هميدددة رأى مراقدددب  -
الشركة  والذى ينعكس بددورل عمدى  الحسابات فى التحقق من جودة األرباح المعمن عنها من قبل إدارة

 قرارات األستثمار الخاصة بهم.
يوصدددي الباحدددث بضدددرورة قيدددام هيئدددة الرقابدددة الماليدددة بتددددعيم مراجعدددة القدددوائم الماليدددة لمشدددركات المقيددددة  -

بالبورصدددة المصدددرية بواسدددطة مراقدددب حسدددابات متخصدددص فدددى الصدددناعة مدددن خدددنل وضدددا القواعدددد 
جدددال  وذلدددك فدددى ظدددل مدددا أظهرتددده نتدددائ  الدراسدددة الحاليدددة مدددن تددد ثيرل واإلجدددرادات التدددى تددددعم هدددذا االت

 اإليجابى عمى التحقق من جودة األرباح الحالية.
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يوصددي الباحددث بضددرورة اهتمددام الجامعددات المصددرية بتدددريس موضددوعات عددن مقدداييس جددودة األربدداح  -
ى الذى يقدمده وكذلك موضوعات عن التخصص الصناعى ونوع الرأ ،ومن ضمنها إستمرارية األرباح

 ،المراقدددب  ومددددى أهميدددتهم فدددى التحقدددق مدددن رقدددم صدددافى الدددربل المعمدددن عنددده مدددن قبدددل إدارة الشدددركة
 خصوصال فى مرحمة الدراسات العميا.

يوصي الباحث بضرورة توفير برام  التدريب وورش العمل لمراقبى الحسابات لمتعرف عمدى األسداليب  -
عظدددم إدارات الشدددركات مدددن أجدددل إظهدددار األربددداح فدددى غيدددر المختمفدددة إلدارة األربددداح والتدددى تنتهجهدددا م

 صورتها الحقيقية.
 مجتالت البحث المقارح  6-3-3

 يقترح الباحث عددال من مجاالت البحوث المستقبمية  عمى النحو التالي:
 أثر اختنف الخصائص التشغيمية لمشركات عمى إستمرارية األرباح. -
 إستمرارية األرباح.أثر اختنف خصائص مجمس اإلدارة عمى  -
 أثر حجم منش ة المحاسبة والمراجعة عمى إستمرارية األرباح. -
 أثر اختنف خصائص الممكية لمشركات عمى إستمرارية األرباح. -
 أثر المعامنت ما األطراف ذوى العنقة عمى إستمرارية األرباح. -

 

 المراجع
 أوال   المراجع  بتلمغ  العربة 

(. تقيددديم التخصدددص الندددوعى لممراجدددا الخدددارجى مدددن وجهدددة نظدددر اطدددراف 7112اشدددرف محمدددد.) ،إبدددراهيم
جامعددة بنددى  –كميددة التجددارة  ،دراسددة تطبيقيددة. مجمددة الدراسددات الماليددة والتجاريددة -عمميددة المراجعددة

 .722-772ص. ،77العدد  ،سويف
دراسدددة تطبيقيدددة عمدددى  –(. اثدددر جدددودة التددددقيق فدددى جدددودة األربددداح 7102محمدددد عمدددى عايدددد. ) ،إبدددراهيم

كميدددة االقتصددداد  ،الشدددركات الصدددناعية المدرجدددة فدددى بورصدددة عمدددان. رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورة
 جامعة اليرموك. ،والعموم اإلدارية

(. أثدددر معدددايير المحاسدددبة الدوليدددة والعوامدددل النظاميدددة عمدددى جدددودة 7112مددددثر طددده السددديد.) ،أبدددو الخيدددر
بيددق معيددار االنخفدداض فددى قيمددة األصددول. المجمددة العمميددة التقددارير الماليددة: دراسددة ميدانيددة عددن تط

 .52-0ص. ،العدد األول ،لمتجارة والتمويل
ختبدار أثدر خصدائص مجمدس اإلدارة عميهدا 7102إيهاب محمد.) ،أبو خزانة (. قياس إسدتمرارية األربداح واض

جامعددة  ،جددارةكميددة الت ،بالشددركات المدرجددة بالبورصددة المصددرية. المجمددة العمميددة لنقتصدداد والتجددارة
 .722-772ص. ،العدد الرابا ،عين شمس
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(. تددد ثير االسدددتحقاقات االختياريدددة عمدددى اسدددتمرارية األربددداح: دراسدددة 7102سددديد سدددالم محمدددد.) ،أبدددو سدددالم
 ،عددين شددمس، كميددة التجددارة ،اختباريددة عمددى الشددركات المسدداهمة المصددرية. مجمددة الفكددر المحاسددبى

 .221-221ص.، العدد الرابا
وانعكاسددها عمددى التوزريعددات النقديددة فددى  ،(. أثددر جددودة المراجعددة فددى جددودة األربدداح7107سددامل.) ،أحمددد

 ،العدد الرابا ،2المجمد  ،الشركات الصناعية المساهمة المصرية. المجمة األردنية فى إدارة األعمال
 .220-252ص.
ودة التقارير (. أثر التخصص الصناعى لمراقب الحسابات عمى ج7102يسرى محمد محمود.) ،البمتاجى

دراسدددة تطبيقيدددة عمدددى الشدددركات المقيددددة فدددى بورصدددة األوراق الماليدددة. مجمدددة كميدددة التجدددارة  –الماليدددة 
 .51-0ص.  ،العدد الثانى ،سكندريةكمية التجارة  جامعة اال ،لمبحوث العممية

(. العنقة بين جودة االرباح المحاسبية والمراجا الخارجى: دراسة تطبيقية 7107يحيى بن عمى.) ،الجبر
 ،العدددد الثددانى ،عمددى الشددركات المسدداهمة فددى المممكددة العربيددة السددعودية. مجمددة البحددوث المحاسددبية

 .57-2ص.
يددة كم شددر لتقيدديم (. قيدداس درجددة الددتحفظ المحاسددبى فددى القددوائم المال7102ياسددر أحمددد السدديد.) ،الجددرف

العدددد  ،جامعددة طنطددا ،كميددة التجددارة ،مدددى الممارسددات االنتهازيددة لددردارة. مجمددة البحددوث المحاسددبية
 .72-0ص. ،الثانى

(. نموذج مقترح لقياس أثر االستحقاقات االختيارية عمى جودة 7102داليا عادل عباس و خرون.) ،السيد
جامعدة  ،كميدة التجدارة ،ة. مجمدة التجدارة والتمويدلاألرباح فى ظل ظدروف عددم الت كدد: دراسدة تطبيقيد

 .051-017ص.، العدد الثالث ،طنطا
بحث مقدم  -(. العنقة بين جودة األرباح والحاكمية الم سسية7112عماد.) ،إقبال وأبو عجيمة ،الشريف

 –فى الم تمر العممدى السدابا بعندوان تدداعيات اإلزمدة االقتصدادية العالميدة عمدى منظمدات األعمدال 
 األردن. ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  جامعة الزرقاد الخاصة ،األفاق ،الفرص ،التحديات

(. دور التخصص الصناعى لمراجا الحسابات الخارجى فدى تفعيدل قواعدد 7112محمد السيد.) ،الصغير
، 77المجمددد  ،جامعددة سددوهاج –كميددة التجدارة  ،حوكمدة الشددركات. مجمددة البحدوث التجاريددة المعاصددرة

 .722-020ص. ،العدد الثانى
(. أثدر التخصددص القطداعى لمدددقق الحسدابات فددى اسدتمرارية األربدداح 7102طالددب.) ،نددور؛ العمدى ،الدونى

 .20-00ص. ،05العدد  ،دراسة تطبيقية فى سورية. مجمة جامعة البعث -المحاسبية
 Version 10إلصدار العاشر ا ، SPSS(. دليمك إلى البرنام  اإلحصائى 7115سعد زغمول.) ،بشير

 بغداد. ،المعهد العربى لمتدريب والبحوث اإلحصائية
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قسدم اإلحصداد  ،(. مبداد  االسدتدالل اإلحصدائى7111محمدد عمدى محمدد.) ،امتثال محمدد وأحمدد ،حسن
 سكندرية.جامعة اال ،كمية التجارة ،والرياضة والت مين

ناعى لممراجدا الخددارجى عمدى العنقددة بددين (. تد ثير التخصددص الصدد7102محمددد إبدراهيم محمددد.) ،حسدين
استقنلية مجمس اإلدارة وجودة المراجعة: دليل تطبيقى من الشركات غيدر الماليدة المقيددة بالبورصدة 

 .7102،العدد الثانى ،جامعة عين شمس ،كمية التجارة ،المصرية. مجمة الفكر المحاسبى
ودة األربداح: دليدل مدن الشدركات الصدناعية (. العوامدل المد ثرة فدى جد7107عنم محمد موسدى.) ،حمدان

ص  ،العدددد األول ،71المجمدد  ،األردنيدة. مجمدة الجامعددة األسدنمية لمدراسددات االقتصدادية واإلداريددة
.725-510. 
(. دور لجددان التدددقيق فددى اسددتمرارية األربدداح كدددليل عمددى جودتهددا. 7107عددنم محمددد واخددرون.) ،حمدددان

 .255-212ص. ،5العدد  ،2مجمد  ،جامعة األردن ،المجمة األردنية فى إدارة االعمال
(. أثر جودة المراجعة المدركة ونوع رأى مراقب الحسدابات عمدى المقددرة 7102سناد محمد رزق.) ،رميمى

يدددة لممعمومدددات المحاسددددبية: دراسدددة تطبيقيدددة عمددددى الشدددركات غيدددر الماليددددة المقيددددة بالبورصددددة التقويم
ص  ،العددد الثدانى ،المصرية. مجمة األسكندرية لمبحوث المحاسبية  كمية التجدارة  جامعدة السدكندرية

710-752. 
لدردارة ومندا (. اثر جودة المراجعة الخارجية عمى الحدد مدن السدموك االنتهدازى 7102نهى محمد.) ،زكى

رسالة دكتوراة غير  ،الغش بالقوائم المالية: دراسة تطبيقية عمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
 جامعة االسكندرية. ركمية التجارة ،منشورة
(. مدددى مسدداهمة التخصددص المهنددى لممراجددا الخددارجى فددى 7102جعفددر عثمددان الشددريف.) ،عبدددالعزيز

كميددة العمددوم والدراسددات  ،راسددة ميدانيددة. مجمددة العمددوم االقتصدداديةد –تحسددين جددودة عمميددة المراجعددة 
 .52-27ص. ،العدد أألول ،02المجمد  ،المممكة العربية السعودية ،جامعة المجمعة -اإلنسانية

(. نموذج مقترح لقيداس جدودة األربداح المحاسدبية وأثرهدا عمدى 7100أبو الحمد مصطفى صالل.) ،عثمان
جامعة جنوب  ،كمية التجارة ،األوراق المالية. رسالة دكتوراة غير منشورة قرارات االستثمار فى سوق

 الوادى.
(. اسددتمرارية األربدداح الحاليددة ومقدددرتها عمددى التنبدد  باألربدداح والتدددفقات النقديددة 7102 يدداد عبدددا .) ،عمددى

 دراسددددة تطبيقيددددة عمددددى الشددددركات الصددددناعية والخدميددددة -التشددددغيمية فددددى ظددددل ظدددداهرة إدارة األربدددداح
جامعدددة العمدددوم اإلسدددنمية  ،كميدددة الدراسدددات العميدددا ،المسددداهمة العامدددة. رسدددالة دكتدددوراة غيدددر منشدددورة

 األردن. ،العالمية
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(. أثدر درجددة التخصددص الصددناعى لمراقدب الحسددابات وتدددوير منشدد ته 7102محمددود أحمددد أحمددد.) ،عمدى
دراسدددة تطبيقيدددة عمدددى الشدددركات المقيددددة بالبورصدددة المصدددرية. مجمدددة  -عمدددى تقمبدددات عوائدددد األسدددهم

 .55-0ص. ،العدد الثالث ،المحاسبة والمراجعة
(. قيدداس أثدددر التخصددص الصددناعى لمراجدددا الحسددابات عمددى جدددودة 7112 مددال محمدددد محمددد.) ،عددوض

 ،األرباح لمشركات المسجمة فى سوق األوراق المالية المصدرى. المجمدة المصدرية لمدراسدات التجاريدة
 .752-020ص.، العدد األول ،جامعة المنصورة ،كمية التجارة

تدقيق عمى جودة األرباح: دراسدة تطبيقيدة عمدى شدركات (. ت ثير خصائص لجان ال7112سائد.) ،قراقيش
األكاديمية العربية لمعمدوم  ،القطاع الصناعى المدرجة فى بورصة عمان. رسالة دكتوراة غير منشورة

 المالية والمصرفية.
(. دور التخصددددص القطدددداعى فددددى تحسددددين كفددددادة اآلداد المهنددددى 7115خالددددد محمددددد عبدددددالمنعم.) ،لبيددددب

 ،كميدددة التجدددارة ،دراسدددة تطبيقيدددة مقارندددة. مجمدددة كميدددة التجدددارة لمبحدددوث العمميدددة –لممراجدددا الخدددارجى 
 .025-051ص. ،العدد األول ،27المجمد  ،سكندريةجامعة اال

(. نموذج مقترح لقيداس العنقدة بدين اسدتراتيجية التخصدص الصدناعى 7112أحمد زكى حسين. ) ،متولى
 ،دراسة ميدانية تطبيقية. مجمة التجدارة والتمويدل -عةلممراجا والعوامل الم ثرة فى إدارة عممية المراج

 .722-025ص. ،العدد األول ،جامعة طنطا، كمية التجارة
(. تفسددددير العنقددددة بددددين هيكددددل الممكيددددة وخصددددائص مجمددددس اإلدارة ولجنددددة 7102أحمددددد سددددميم. ) ،محمددددد

مددددة الفكدددددر مج المراجعددددة بشددددفافية واسدددددتمرارية األربدددداح: دراسددددة تطبيقدددددة عمددددى الشددددركات المشدددددتركة.
 .220-212ص.  ،العدد الثالث ،جامعة عين شمس، كمية التجارة  المحاسبى

(. أثر استراتيجية التخصص الصناعى لمراقدب الحسدابات عمدى جدودة 7105منى حممى محمد. ) ،محمد
 ،العددددد األول ،جامعدددة عدددين شدددمس -كميدددة التجدددارة ،أداد عمميدددة المراجعدددة. مجمدددة الفكدددر المحاسدددبى

 .252-212ص.
(. اثر استخدام استراتيجية التخصص الصناعى لممراجا الخدارجى عمدى 7105هبة سعيد السيد.) ،مرسى

 ،دراسدة ميدانيدة. رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة  –جودة المراجعة لمحد مدن ممارسدات إدارة األربداح 
 جامعة السويس. ،كمية التجارة

لحسددابات وحجددم منشدد ته عمددى فتددرة (. اثددر التخصددص الصددناعى لمراقددب ا7102محمددد السدديد.) ،منصددور
دراسددة تطبيقيددة عمددى الشددركات المقيدددة بالبورصددة المصددرية. مجمددة الفكددر  -إصدددار تقريددر المراجعددة

 .0152-222ص. ،العدد الثانى، جامعة عين شمس –كمية التجارة  ،المحاسبى
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(1ملحق )  

 بيان باسماء ششكات العينة

 

 28 ششمح اجٕاء نهصُاعاخ انغزائيح 1
       شررشمح شررًال انصررعيذ نهرًُيررح ٔاالَرررا  انضساعررٗ

 ) َيٕداب(

 ششمح انُغاجٌٕ انششليٌٕ نهغجاد 29 االعكُذسيح نهغضل ٔانُغيجششمح  2

 ششمح تانى ْيهض نهرعًيش 31 ششمح االنٕيُيٕو انعشتيح 3

 ششمح سايح انماتضح نهركُٕنٕجيا ٔاالذصاالخ. 31 انششمح انعشتيح نذهيج االلطاٌ 4

 ششمح سيكٕ الَشاء انمشٖ انغياديح 32 اعكٕو -ششمح اعيك نهرعذيٍ  5

 .ششمح شاسو دسيًض نالعر ًاس انغيادٗ 33 ششمح انماْشج نهذٔاجٍ 6

 ششمح اعًُد عيُا )ػ.و.و( 34 انششمح انًانيح ٔانصُاعيح انًصشيح 7

 35 انششمح انًصشيح نهًُرجعاخ انغياديح 8
شرررشمح انغرررادط يرررٍ امررررٕتش نهرًُيرررح ٔاالعرررر ًاس 

 "عٕديك"

 ششمح يجًٕعح طهعد يصطفٗ انماتضح 36 انششمح انًصشيح نهًششٔعاخ انغياديح انعانًيح 9

 37 ششمح انماْشج نالعكاٌ ٔانرعًيش 11
انشررشمح انًصررشيح نرطررٕيش صررُاعح انثُرراء "نيفررد 

 عالب يصش"

 انششمح انًصشيح نهذٔاجٍ )اجيثكٕ( 38 ماتٕ -ششمح انُصش نهًالتظ ٔانًُغٕجاخ  11

 انٕادٖ نالعًُدجُٕب  39 ششمح انًصشييٍ نالعكاٌ ٔانرًُيح ٔانرعًيش 12

 انًصشيح نخذياخ انُمم أيجيرشاَظ 41 ششمح انُصش نرصُيع انذاصالخ انضساعيح 13

14 
شرررشمح انُصرررش نصرررُاعاخ انًذرررٕالخ ٔانًُرجررراخ 

 انًامٕ -انكٓشتائيح 
41 

شرررشمح انصرررُاعاخ انُٓذعررريح انًعًاسيرررح ن َشررراء 

 ٔانرعًيش.

 اإللطاٌانُيم نذهيج  42 ششمح انشًظ نالعكاٌ ٔانرعًيش 15

 عًاد يصش ميجيفشخ 43 ششمح انغٕيذ انيكرشيك 16

 انًصشيح نصُاعح انُشا ٔانجهٕمٕص 44 ششمح دذيذ عض 17

 أيذيرا نهصُاعاخ انغزائيح 45 انششمح انذٔنيح نهًذاصيم انضساعيح 18

 يٕاد انثُاء -انعشتيح نهًذاتظ 46 يصش نهذٔاجٍ -ششمح االعًاعيهيح  19

21 
انٕطُيرررح نهصرررُاعاخ انغزائيرررّ  شرررشمح االعرررًاعيهيح

 فٕديكٕ
47 

لطراع  -ييشامٕ  -يصش نصُاعح انرثشيذ ٔانركييف 

 انرشييذ ٔانثُاء

 انعشتيح نالعًُد 48 ششمح جٓيُح نهصُاعاخ انغزائيح 21

 دنرا نهطثاعح ٔانرغهيف K,Z" 49ششمح مفش انضياخ نهًثيذاخ ٔانكيًأياخ " 22

 نهرًُيحمعًاس يصش  51 ششمح نيغيكٕ 23

 انًُصٕسج نهذٔاجٍ 51 يَٕيشاب -انعشتيح ٔتٕنفاس نهغضل ٔانُغيج 24

 دايظ نهًالتظ انجاْضج لطاع يُغٕجاخ 52 ياسيذايف -ششمح انخذياخ انًالديح ٔانثرشٔنيح  25

 انماْشج نهضيٕخ ٔانصاتٌٕ 53 ششمح ييُا نالعر ًاس انغيادٗ ٔانعماسٖ 26

   ششمح تُٗ عٕيف نالعًُد. 27


