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 ممخص البحث
)نرجسية المدير التنفيػذم  ملييػة المػدير التنفيػذم تختبر ىذه الدراسة أثر سلكؾ المدير التنفيذم 

ف بػددارة األربػاح  لنينػة مػف الشػريات المسػاىمة ي( على قياـ المػديريف التنفيػذيفي الشرية ألسيـ
يمػا  .۱۰۲۲-۱۰۲4السنكدية المدرجة فػي السػكؽ الماليػة السػنكدية )تػداكؿ( خػتؿ الفتػرة مػف 

  كجػػػػـ مجلػػػس اندارة  نسػػػػبة 1تختبػػػر الدراسػػػػة دكر وليػػػات ككيمػػػػة الشػػػريات )لجنػػػػة المراجنػػػة
المػػػػػدير التنفيػػػػػذم( فػػػػػي تاييػػػػػد ا ختيػػػػػارات انداريػػػػػة  دكر يف  إزدكاجيػػػػػةيالمػػػػػديريف ليػػػػػر التنفيػػػػػذ

المكتػػكل المنلكمػػاتي للاػػكااـ الماليػػة كتخفػػيض عػػدـ تماثػػؿ  تكسػػيفا نتيازيػػة للمػػديريف كبالتػػالي 
 منلكمات بيف اندارة كمستخدمي الاكااـ المالية مف أصكاب المصالح في الشرية. ال
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علػػػى أسػػػلكب ميلػػػر لايػػػاس إدارة األربػػػاح فػػػػي  كفكلتكايػػػؽ اليػػػدؼ مػػػف الدراسػػػة اعتمػػػد البػػػػاكث
عػػدد مػػف نمػػاذج ا نكػػدار المتنػػدد لتكديػػد النتقػػة بػػيف سػػلكؾ المػػدير ك الشػػريات مكػػؿ الدراسػػة  

دارة األرب  اح  كدكر ككيمة الشريات في الكد مف ىذه النتقة.التنفيذم كا 
عتقػػػػة إيجابيػػػة ذات د لػػػة اكصػػػااية بػػػيف نرجسػػػية المػػػػدير كقػػػد تكصػػػلت الدراسػػػة إلػػػى كجػػػكد 

دارة األربػػاح دارة  كعػػدـ كجػػكد عتقػػة مننكيػػة بػػيف ملييػػة  التنفيػػذم كا  المػػدير التنفيػػذم ل سػػيـ كا 
يف ذكل السػػػػمات يقػػػػدرة المػػػػديريف التنفيػػػػذأف وليػػػػات ككيمػػػػة الشػػػػريات خف ػػػػت مػػػػف ك األربػػػػاح  

النرجسية على إدارة األرباح  فبدخكؿ متغيرات الككيمة يمتغيرات مندلػة فػي نمػكذج ا نكػدار  
دارة األربػاح مػف عتقػة إيجابيػة مننكيػة  الػى  تككلت النتقة ما بيف نرجسػية المػدير التنفيػذم كا 

ا ختيػػارات انداريػػة ا نتيازيػػة  قيػػدت عتقػػة ليػػر مننكيػػة  ممػػا يشػػير إلػػى أف اليػػات الككيمػػة
 للمديريف ندارة األرباح.

لػدكرىا الفنػاؿ فػي اليشػؼ  وليػات ككيمػة الشػرياتدعت الدراسة إلى التكصية ب ركرة تفنيؿ ك 
كمراقبػػة تطبيايػػا مػػف قبػػؿ جميػػ    عػػف كػػا ت الفسػػاد المػػالي كاندارم فػػي الشػػريات المسػػاىمة

ب ػػركرة بػػذؿ الننايػػة المينيػػة مػػف قبػػؿ مػػدقاي الكسػػابات الشػػريات المسػػاىمة. كيػػذلؾ التكصػػية 
 ختقية مف قبؿ المديريف التنفيذييف .األكالباكثيف لليشؼ عف الممارسات لير 

دكر   لجنة المراجنػة  ازدكاجيػة   النرجسيةإدارة األرباح  سلكؾ المدير التنفيذمالكممات الدالة: 
 المدير التنفيذم. الككيمة.
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Abstract 
 

This study examines the effect of CEO‟s conduct (CEO narcissistic 

personality and CEO shares‟ ownership) to engage in earning 

management on a sample of listed companies in the Saudi Stock 

Exchange (Tadawul) during the period from 2014-2017. The study also 

examines the role of corporate governance mechanisms (Audit 

Committee, Number of BOD Directors, Percentage of Non-executive 

directors and CEO Double-standards) in restricting administrative self-

interested choices of thee CEOs leading to increasing the information 

content of financial statements and reducing non-consistency of 

information between the management and users of financial statements 

as stakeholders in the company. 
 

To achieve the objectives of the study, the researchers relied on 

Miller‟s way to measure practices of earning management. The rese-

archers also used a number of multiple regression models to investigate 

the relationship between the CEO conduct and earning management as 

well as the role of corporate governance in limiting such relationship. 
 

The results suggested that there is a statistically significant positive 

relationship between the CEO narcissistic personality and earning 

management. Also, the results revealed that there is no significant re-

lationship between CEO ownership of shares and earning mana-gem-

ent. The findings also suggested that corporate governance mec-han-

isms reduced influence of CEOs having narcissistic personality on ea-

rning management. Since governance variations are applied as amen-  
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ded variations in regression model, the relationship between the CEO 

narcissistic personality and earning management changed from a 

significant positive relationship to non-significant. This implies that 

corporate governance mechanisms can restrict administrative self-

interested choices of CEOS in relation to earning management. 

The results of the study highlighted the significance of corporate 

governance due to its vital role in detecting financial and administrative 

corruption. The results also show the importance of monitoring the 

application of corporate governance mechanisms by listed companies. 

The researchers recommended both auditors and researchers to perform 

necessary exercising and professional care to detect such immoral 

practices of executives in general. 

Key   words: Earning Management, CEO‟s Conduct, Narcissism, Audit 

Committee, CEO Double-standards, Corporate Governance. 
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 مقدمة  -1
في اآلكنة األخيرة؛ تزايد اىتماـ دكؿ النالـ بارتفاع مندؿ التتعب بالمنلكمات المكاسػبية الػذم 

ذلؾ فاط  رتفػاع عػدد الكػا ت التػي تػـ ايتشػفيا  بػؿ أي ػان  رتفػاع يتـ بالمؤسسات  ك  يرج  
قيمػػة األمػػكاؿ التػػي تػػـ التتعػػب بيػػا كارتفػػاع عػػدد المؤسسػػات التػػي أصػػبكت  ػػكية عمليػػات 
التتعب  كأبرزىا أزمة شػرية أنػركف التػي تنمػؿ فػي مجػاؿ التسػكيؽ كالييربػا  كالغػاز الطبينػي 

ـ كما نتج عنو مف  ػياع أمػكاؿ أصػكاب المصػالح 2001 في الك يات المتكدة األمرييية عاـ
 (.  2010)الكياف  المختلفة
ليبػػرل الشػػريات النالميػػة كالتػػي تسػػببت بف ػػااح ماليػػة   التتعػػب بالبيانػػات المكاسػػبيةإف تزايػػد 

أدت إلػػػى اىتمػػػاـ الدراسػػػات المكاسػػػبية  برسػػػباب ا نييػػػارات المتتكاػػػة  كالتػػػي يشػػػفت أف إدارة 
يميػػػف أف تمػػػارس ىػػػذه ك الشػػػريات ىػػػي المسػػػاكلة عػػػف األدا  المػػػالي ليػػػا  يكييػػػؿ عػػػف المػػػتؾ  

 Earnings)  مػػف خػػتؿ إدارة األربػػاح المسػػاكلية بشػػيؿ انتيػػازم لتكايػػؽ مصػػالكيا الخاصػػة
)management ة  كان ػػرار بسػػكؽ األكراؽ ت ػػليؿ مسػػتخدمي الاػػكااـ الماليػػ ممػػا يػػؤدل إلػػى

 (Al-Thuneibat et al., 2016  (المالية.
مسػؤكلية المػدير التنفيػذم تنزيػز السػلكؾ األختقػي كتشػجي  المػػكظفيف مػف علػى الػرلـ مػف أف ك 

ك ممارسػات أعػف أيػة شػيكؾ كػكؿ كجػكد أخطػا  كتكريفػات جكىريػة   بتغكالمراجنيف على ان
ندارة األربػػػاح كانبػػػتغ عػػػػف أم انتيايػػػات تػػػتـ عػػػػف طريػػػؽ اسػػػتغتؿ الثغػػػػرات المكجػػػكدة فػػػػي 
دارة أرباكيػػا بمػػا ينظػػـ  األسػػاليب كالبػػدااؿ المكاسػػبية المتػػكفرة لتكسػػيف المريػػز المػػالي للشػػرية كا 

ف ا ختيػارات المتاكػة ليػـ ك ف  إ  أنو قد يستغؿ المدير يلتنفيذيمناف  الشرية أك مناف  المديريف ا
في المنايير المكاسبية لتكايؽ منافنيـ الشخصية انتيازيان  خاصػة فػي كالػة عػدـ كجػكد وليػات 
رقابػػػػة قكيػػػػة علػػػػى أدا  المػػػػديريف  ممػػػػا أدل إلػػػػى ا ىتمػػػػاـ بتطبيػػػػؽ وليػػػػات الككيمػػػػة لتفػػػػادل 

يف يشػػرية  بمػػا يػػؤدل إلػػى تاييػػد اسػػتخداـ المػػديريف التنفيػػذؿ إدارة البػػالممارسػػات الخاطاػػة مػػف ق
لسػػػلطاتيـ الممنككػػػة ليػػػـ مػػػف قبػػػؿ المػػػتؾ بشػػػيؿ انتيػػػازل  كيخفػػػؼ مػػػف األثػػػار السػػػلبية ندارة 
األرباح  كتخفيض عدـ تماثؿ المنلكمات بيف اندارة كأصكاب المصالح في الشػرية  كتكصػيؿ 

للشػػرية )كمػػاد   ىكعدالػػة عػػف األدا  الكاياػػ منلكمػػات إلػػى سػػكؽ األكراؽ الماليػػة تنبػػر بصػػدؽ
2005.) 
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كعلى الرلـ مف اىتماـ النديػد مػف الدراسػات بػرثر الكػكافز انداريػة علػى سػلكؾ المػديريف ندارة 
أثػػػر سػػػلكؾ كخصػػػااص كالسػػػمات   بالاػػػدر اليػػػافى  األربػػػاح  إ  أف ىػػػذه الدراسػػػات لػػػـ تتنػػػاكؿ

المػدير التنفيػػذم كامتتيػة لنسػػبة مػف أسػػيـ  الشخصػية للمػدير التنفيػػذم  بصػفة عامػػة  كنرجسػية
الشرية  بصفة خاصة  على إدارة األرباح  يما أف ىناؾ ندرة في الدراسػات التػي اىتمػت بػدكر 

دارة األرباح.  وليات ككيمة الشريات فى تنديؿ النتقة بيف سلكؾ المدير التنفيذم كا 
ثر الكػػكافز انداريػػة رت النتقػػة بػػلػػذلؾ كاكلػػت الدراسػػة الكاليػػة اسػػتيماؿ الدراسػػات السػػاباة ذاك 

علػى إدارة األربػاح  كدكر ككيمػة الشػػريات فػي تنػديؿ ىػذه النتقػػة  بدراسػة إثنػيف مػف الكػػكافز 
انداريػػة متنلاػػة بالسػػمات الشخصػػية كسػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم كىمػػا؛ نرجسػػية المػػدير التنفيػػذم  

لككيمػػة علػػى الكػػد مػػف تلػػؾ كملييتػػو ألسػػيـ فػػي الشػػرية  مػػ  اختبػػار أثػػر مجمكعػػة مػػف وليػػات ا
 النتقة كتاييدىا.

 البحثمشكمة  -2
النتقة بيف سػلكؾ المػدير التنفيػذم ك إدارة األربػاح  دراسة كالتكاؽ مفتتمثؿ مشيلة الدراسة في 

وبناا  عماى ذلاك  اؤن ساؤال الدراساة كالدكر االمندؿ آلليات ككيمة الشريات فػي تلػؾ النتقػة  
 يتمثل  ي معر ة : 

  دارة األربػاح ك الػدكر المنػدؿ شيؿ كاتجاه ما لككيمػة النتقة بػيف سػلكؾ المػدير التنفيػذم كا 
 في ىذه النتقة ؟ الشريات

 البحثأىداف  -3
دارة األربػػػاح   تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تكليػػػؿ كاختبػػػار النتقػػػة بػػػيف سػػػلكؾ المػػػدير التنفيػػػذم كا 

كعليو يتفرع مف ىذا اليدؼ الرايسػي للدراسػة  .في ىذه النتقة لككيمة الشرياتكالدكر المندؿ 
 األىداؼ الفرعية التالية :

  التنرؼ على مفيـك سلكؾ المػدير التنفيػذم كتكديػد الػدكر التفػاعلي الػذم يلنبػو مػ  مختلػؼ
كعػػػدـ   لإلبػػػتغ عػػػف ام انتيايػػػات مػػػدقاى الكسػػػاباتاألطػػػراؼ كذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿ تشػػػجي  
تخفػػيض عػػدـ التماثػػؿ فػػي المنلكمػػات بػػيف   ك مػػف جيػػة ممارسػػة أم  ػػغكط مينيػػة علػػييـ 

مػف   مػف خػتؿ الصػدؽ فػي عػرض البيانػات الماليػة كأصكاب المصالح في الشػرية اندارة
 الذم يسيـ بالتالي في الكد مف ممارسات إدارة األرباح.  جية أخرل
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  شػػػريات المسػػػاىمة السػػػنكدية  الالتنػػػرؼ علػػػى األسػػػاليب المسػػػتخدمة فػػػي إدارة األربػػػاح فػػػي
 . ادكاف  استخداميا كالطرؽ كالكسااؿ المستخدمة  يتشافيكمنرفة 

  للنتقػة بػيف سػلكؾ المػدير التنفيػذم  يمتغيػر منػدؿ ككيمػة الشػرياتشرح الدكر الذم تلنبػو
دارة األرباح  مف ختؿ ولياتيا التي ُتساعد على ا رتاػا  بسػلكؾ المػدير التنفيػذم كتكسػيف  كا 

 أدااو بما ُيساىـ  في الكد مف ممارسات إدارة األرباح.
 البحثأىمية  -4
تنبػػ  أىميػػة البكػػث مػػف تصػػديو لمك ػػكع ىػػاـ كجػػدلى كىػػك النتقػػة مػػا بػػيف سػػلكؾ المػػدير  -

دارة األرباح كدكر وليات  في الكد مف تلؾ النتقػة  خاصػة فػي  اتككيمة الشريالتنفيذم كا 
يف  لتخفػػيض عػػدـ تماثػػؿ يظػػؿ ا تجػػاه المتنػػامى بزيػػادة الرقابػػة علػػى أدا  المػػديريف التنفيػػذ
 المنلكمات  كالكد مف ت ليؿ أصكاب المصالح في الشرية.

 ككيمػػة الشػػرياتمسػػاىمة الدراسػػة فػػي تنبيػػو الجيػػات المينيػػة إلػػى أىميػػة الػػدكر الػػذم تلنبػػو  -
دارة األربػػاح  ك ػػركرة تفنيػػؿ وليػػاتيمنػػدؿ لل ككيمػػة  نتقػػة بػػيف سػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم كا 
 يرداة رقابية على إدارة الشرية. الشريات

 ُتمثؿ ىذه الدراسة إ افة للدراسات المكاسبية الساباة ذات النتقة بمك كع البكث. -
المػػدير عػػف مػػدل أثػػر سػػلكؾ  ستصػػؿ إلييػػا الدراسػػةفػػي النتػػااج التػػي أىميػػة البكػػث تيمػػف  -

 .ليذا األثر آلليات ككيمة الشريات التنفيذم على إدارة األرباح  كالترثير المندؿ
الكاجػػة إلػػى كمايػػة المنلكمػػات المكاسػػبية مػػف الغػػش كالت ػػليؿ كالتتعػػب المكاسػػبي نتيجػػة  -

 . وليات ككيمة الشرياتف  كالتريد مف جكدتيا مف ختؿ تطبيؽ يانتيازية المديريف التنفيذي
دراسػػة مػػدخؿ لتكسػػيف سػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم مػػف خػػتؿ تطبيػػؽ وليػػات الككيمػػة تنػػد ىػػذه ال -

شػػػريات المسػػػػاىمة السػػػنكدية   كيػػػث تسػػػػاىـ فػػػي إلاػػػا  ال ػػػػك  علػػػى جانػػػب نفسػػػػى الفػػػي 
 -علػى كػد علػـ الدراسػة –ف لػـ تتنػرض لػو الدراسػات السػاباة فػي الممليػة يللمديريف التنفيػذي

جػػػو الجيػػػات المينيػػػة كاأليػػػاديميف المسػػػاكلة إلػػػى كىػػػك نرجسػػػية المػػػدير التنفيػػػذم  ممػػػا قػػػد يك 
ا ىتمػػػاـ بيػػػذا الجانػػػب كأخػػػذه فػػػي ا عتبػػػار عنػػػد دراسػػػة دكافػػػ  إدارة األربػػػاح فػػػي الشػػػريات 

 السنكدية.
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  روض البحث -5
التاليػػػة يدجابػػػات مبدايػػػة للتسػػػاؤ ت  كضُيميػػػف اعتمػػػاد الفػػػر  مشػػػيلة البكػػػثمػػػف أجػػػؿ منالجػػػة 

   :الساباة
 الفرض األول لمبحث

 H1: إدارة األرباحعلى سلكؾ المدير التنفيذم  يؤثر.   
 :ين التاليين الفرعي نالفرضي شتق منويو 

H1a: األرباح.إدارة على نرجسية المدير التنفيذم  تؤثر 
H1b :إدارة األرباحعلى  ألسيـ الشرية مليية المدير التنفيذم تؤثر.   

 الفرض الثانى لمبحث 
H2:  باختتؼ ككيمة الشريات التنفيذم على إدارة األرباحيختلؼ ترثير سلكؾ المدير. 
 حدود الدراسة -6

دارة األربػاح ك  التكاؽ مػفتاتصر ىذه الدراسة على  دكر الػالنتقػة بػيف سػلكؾ المػدير التنفيػذم كا 
كيػػث   2017ككتػػى2014فػػي ىػػذه النتقػػة خػػتؿ الفتػػرة الزمنيػػة مػػف ككيمػػة الشػػرياتل المنػػدؿ

 المملية النربية السنكدية ستطبؽ على الشريات المساىمة في
 خطة البحث -7

 لتحقيق ىدف البحث، واإلجابة عمى أسئمتو، و ى ضو  حدوده، سيتم استكمالو كما يمى: 
دارة األربػاح  انطار النظرل للنتقة بيف سلكؾ المدير التنفيذم -7/1 كككيمػة الشػريات مػف كا 

 منظكر مكاسبى. 
 .بمك كع الدراسة كاشتااؽ فركض البكث تكليؿ الدراسات الساباة ذات النتقة -7/2
 الدراسة التطبياية. -7/3
 نتااج اختبار فركض البكث. -7/4
 النتااج كالتكصيات كمجا ت البكث الماتركة. -7/5
 
 



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  233 

 

دارة األربااح  اإلطار النظرى لمعالقة بين ساموك المادير التنفياذي 7/1 وحوكماة وا 
 الشركات من منظور محاسبى 

 إدارة األرباح 7/1/1
أسػػلكب مػػف أسػػاليب التتعػػب فػػي الكسػػابات نخفػػا  األدا  الفنلػػي للشػػريات  تنػػد إدارة األربػػاح

بغرض تكايؽ مصػالح شخصػية  كأف الاػرار بػددارة األربػاح يتخػذ مػف قبػؿ اندارة  بشػيؿ متنمػد 
كلػػيس عػػف طريػػؽ الخطػػر  كيترتػػب علػػى إدارة األربػػاح ا  ػػرار برصػػكاب المصػػالح فػػي األجػػؿ 

 مفيػـك إدارة األربػاح  كدكافػ  إدارة األربػاح  ـ ستتناكؿ الدراسػة فػي ىػذا المبكػث؛الطكيؿ  كمف ث
قيػاس إدارة األربػاح   األساليب المستخدمة في إدارة األرباح  المنظكر األختقي ندارة األربػاح  

 كذلؾ على النكك التالى:
 مفيوم إدارة األرباح 

ل ربػػاح بغػػرض تنظػػيـ أك تدنيػػة أك تمييػػد أربػػاح يتنلػػؽ مفيػػـك إدارة األربػػاح بػػالتكريؼ المتنمػػد 
الشػػرية عػػف طريػػؽ اسػػتغتؿ الخيػػارات المكجػػكدة فػػي المنػػايير المكاسػػبية  للكصػػكؿ إلػػى أرقػػاـ 
مكاسػػبية تختلػػؼ عػػف كاياػػة الك ػػ  ا قتصػػادل للشػػرية. كقػػد تنػػددت الدراسػػات التػػي تناكلػػت 

يف ىػػػذه الدراسػػػات علػػػى مفيػػػـك مك ػػكع إدارة األربػػػاح  كعلػػػى الػػػرلـ مػػف ذلػػػؾ   يكجػػػد اتفػػػاؽ بػػ
 .(Beneish, 2001 )ح دارة األربان

قيػاـ الشػرية بممارسػات ليػر أختقيػة  ( برنيػا2016كفى ىذا السياؽ قد عرفيا )السلماف؛البسػاـ 
كذلؾ بالتكريؼ المتنمد للبيانات المكاسبية مف أجؿ الكصكؿ إلى أرقاـ مكاسبية تختلػؼ بشػيؿ 

ألمػػػر فػػػي عػػػدـ كجػػػكد ىػػػذا التكريػػػؼ  كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿ يبيػػػر عمػػػا يميػػػف أف ييػػػكف عليػػػو ا
التتعػػػػػب فػػػػػي عػػػػػرض عناصػػػػػر الاػػػػػكااـ الماليػػػػػة  كيػػػػػث تتنمػػػػػد اندارة إلػػػػػى اختيػػػػػار األسػػػػػاليب 

التػػرثير علػػى إلػػى المكاسػػبية التػػي تػػؤثر علػػى األربػػاح بالزيػػادة أك الناصػػاف  التػػي تيػػدؼ بالتػػالي 
 . إدراؾ كاياة األدا  المالي للمنشرة علىالاكااـ المالية  ىقدرة مستخدم
اسػػػتغتؿ المػػػديريف التنفيػػػذييف للمركنػػػة المكجػػػكدة فػػػي  يػػػا( برنBelkaoui, 2004يمػػػا عرفيػػػا )

المبػػػادئ كالمنػػػايير المكاسػػػبية كالتػػػي تسػػػمح بالتػػػرثير علػػػى األربػػػاح سػػػكا  بت ػػػخيـ األربػػػاح أك 
فػي تكقيػت كقػكع األكػداث الماليػة تخفي يا   يما أف ىذه المركنة تسمح للمديريف بػرف يتكيمػكا 

  كالايػػػػاـ باختيػػػػار السياسػػػػات المكاسػػػػبية المسػػػػتخدمةالسياسػػػػات المكاسػػػػبية تغييػػػػر مػػػػف خػػػػتؿ 
 المتامة التي تستطي  مف ختليا تكايؽ مستكل الدخؿ المرلكب بو.
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د مما سبؽ يميف التكصؿ إلى مفيـك ندارة األرباح  كىػك إرتبػاط إدارة األربػاح بػالتكريؼ المتنمػ
أربػػػاح الشػػػرية عػػػف طريػػػؽ اسػػػتغتؿ الثغػػػرات المكجػػػكدة فػػػي  / تخفػػػيضل ربػػػاح بغػػػرض تنظػػػيـ

المنايير المكاسبية كذلؾ بتكايػؽ أرقػاـ مكاسػبية تختلػؼ عمػا يميػف أف  ييػكف عليػو فػي ليػاب 
تكايػػػؽ منػػػاف  شخصػػػية ك   يػػػدؼ التػػػرثير علػػػى مسػػػتخدمي الاػػػكااـ الماليػػػةكذلػػػؾ ب  ىػػػذا التكريػػػؼ

 .لإلدارة 
  دوا ع إدارة األرباح 

عػػدة دكافػػ  ندارة األربػػاح منيػػا مػػا يتنلػػؽ برلبػػة اندارة بتكايػػؽ ( أنػػو يكجػػد 2019)علػػي  يػػرل
تخػػص اندارة كييػػكف  كيتػػرتى ذلػػؾ عنػػد تكايػػؽ منػػاف  ذاتيػػة  Opportunistمنػػاف  شخصػػية 

ندارة األرباح ترثيرا جكىريا على المريز الكاياي للمنشاة  إذ أف لإلدارة دااما كػافزا قػكم للتػرثير 
على البيانات المالية بما يكاؽ مصػالكيا  كينػد مػف أىػـ الػدكاف  الذاتيػة لػإلدارة؛ أسػنار األسػيـ 

يف بتنزيػػز ية المػػديريف التنفيػػذسػػكاؽ رأس المػػاؿ   المكافظػػة علػػى سػػمنأالتػػي يػػتـ إصػػدارىا فػػي 
 (.2012ك ا كتفاظ بمناصبيـ الكظيفية )اليباش   صكرتيـ الذاتية

يمػػا أف ىنػػاؾ كػػافزان وخػػر يػػدف  المػػديركف إلػػى إدارة األربػػاح كىػػك كػػافز الميافػػ ت كذلػػؾ عنػػدما 
تػػػػرتبط ميافػػػػ ت المػػػػديريف كتكسػػػػيف أك ػػػػػاعيـ الكظيفيػػػػة باألربػػػػاح المكااػػػػة. كيػػػػذلؾ الكػػػػػكافز 

كعػػػدـ مخالفػػػة الشػػػركط التناقديػػػة التػػػي قػػػد ينػػػرض مخالفتيػػػا الشػػػرية لمجمكعػػػة مػػػف  قديػػػة التنا
 (.2018الغرامات كالناكبات )يسار؛أكمرم 

عف طريؽ إظيػار دخػؿ الشػرية بمػا يكاػؽ Efficiency أما الداف  الثاني فيتنلؽ بيفا ة الشرية 
لشػػرية فػػي سػػكؽ المنافسػػة. التػػكازف بػػيف النااػػد كدرجػػة المخػػاطرة  بمػػا ي ػػمف باػػا  كاسػػتمرار ا

كينتبػػر ىػػذا الػػداف  سػػتكا ذك كػػديف إذ مػػف جيػػة قػػد يكػػكز علػػى ثاػػة المسػػاىميف إذا يػػاف فػػي 
نػػو مػػف جيػػة ثانيػػة إذا مػػا لجػػرت أكػػدكد المركنػػة فػػي المبػػادئ المكاسػػبية المتنػػارؼ علييػػا ليػػر 

ى الشػػرية اندارة إلػػى اسػػتخداـ إدارة األربػػاح أللػػراض شخصػػية فػػاف ذلػػؾ ييػػكف اثػػره سػػلبي علػػ
بتكميػػؿ نفػػس    فتاػػـك(   كيظيػػر ذلػػؾ عنػػدما تكاجػػو الشػػرية سػػنة ماليػػة سػػياة2002)البػػاركدم  

السنة مبالغ يبيرة مف المصػركفات ليػر الناديػة بيػدؼ تكايػؽ أربػاح يبيػرة فػي السػنكات الاادمػة 
كتلجػر الشػريات إلػى ىػذه ا سػتراتيجية فػي  Taking Bathكىػك مػا ينػرؼ بػا عتراؼ بخسػاار 

 ت منينة  ك سػيما فػي كػا ت اليسػاد الماليػة   فتسػتغؿ الشػرية ىػذه الفرصػة للػتخلص مػف كا
بنض المصاريؼ مف ختؿ تكميليا كتنظيـ خسارتيا فػي السػنة الكاليػة  كخاصػة عنػدما تيػكف 
الشػػػرية فػػػي ك ػػػ  سػػػيم  كلػػػـ تكاػػػؽ مسػػػتكل األربػػػاح المتكقنػػػة مػػػف المكللػػػيف المػػػالييف  فتتخػػػذ 
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تػػػػػػػػػراؼ بػػػػػػػػػبنض انيػػػػػػػػػرادات  كتكميػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػنة الكاليػػػػػػػػػة بمصػػػػػػػػػاريؼ قػػػػػػػػػرارات بترجيػػػػػػػػػؿ ا ع
 ( .Beneish , 2001مستابلية)

(  بػرف المػػديريف التنفيػذييف يلجػػؤكف إلػػى Aya & Sunder ,2003كفػى نفػػس السػياؽ يػػرل )
جػػػؿ تنظػػػيـ سػػػػنر سػػػيـ الشػػػرية السػػػػكقي كمػػػف ثػػػـ تنظػػػػيـ أممارسػػػة إدارة ا ربػػػاح  كذلػػػؾ مػػػػف 
(  بػػػرف Reitenga &Tearny,2003كيػػػرل ) كف علييػػػا الميافػػػ ت كالنػػػتكات التػػػي يكصػػػل

ممارسػػة المػػديريف التنفيػػذييف ندارة األربػػاح تػػتـ فػػي نطػػاؽ سػػنييـ لتكايػػؽ مصػػالكيـ الشخصػػية 
كالكفػػاظ علػػى مناصػػبيـ فػػي الشػػرية فركػػد أىػػدافيـ ىػػك زيػػادة سػػيطرتيـ عػػف طريػػؽ زيػػادة كجػػـ 

نظيـ األربػاح كزيػادة النمكلػة السػنكية الشرية التي يديركنيا كبذلؾ ينظمكف ثركاتيـ عف طريؽ ت
التػػػي يتاا ػػػكنيا أك تنظػػػيـ قيمػػػة ميافػػػ ت نيايػػػة الخدمػػػة المسػػػتكاة ليػػػـ عنػػػد انتيػػػا  أك إنيػػػا  
عاكدىـ م  الشرية أك كتى في الكا ت التي يطمككف فييا إلى ايتسػاب الن ػكية فػي مجلػس 

 اندارة.
  األساليب المستخدمة  ي إدارة األرباح 

تتخذ اندارة مف بيف البدااؿ كالطرؽ المكاسبية ما ينظػـ منفنتيػا مسػتغلة فػي ذلػؾ مػا تسػمح بػو 
المركنة في السياسات المكاسبية كالتي تؤثر على األرباح أما بتخفي ػيا اك ت ػخيميا  يمػا أف 
 استخداـ تلؾ الطرؽ كاألساليب كالتي تكريػو دكافػ  إداريػة انتيازيػة تختلػؼ طباػان  خػتتؼ كجػـ

ومان ىاذه األسااليب ماا   كطبينة المنشرة كطبينة النتقة بػيف المػديريف التنفيػذييف كالمسػاىميف 
  -يمي :

 االعتراف بؤيرادات الفترة أو بخسائر الفترة .1
كىػػك المبالغػػة  فػػي ا يػػرادات أك ت ػػخيـ النفاػػات خػػتؿ الفتػػرة الكاليػػة  كذلػػؾ بناليػػا مػػف الفتػػرة 

لكالية  كيند ىذا إختَ  بمبدأ ماابلة ا يػرادات بالمصػركفات الػذم الزمنية المستابلية إلى الفترة ا
يتطلب تكميؿ إيرادات الفترة الجاريػة فاػط بالمصػركفات التػي تخصػيا كاسػتبناد جميػ  انيػرادات 

كتلجػػر اندارة إلػػى مثػػؿ ىػػذه انجػػرا ات لتنظػػيـ  كالمصػػركفات التػػي تخػػص فتػػرات أخػػرل  كاػػة 
يمػػا قػػد تلجػػر لت ػػخيـ نفااتيػػا  الشػػرية بغيػػر كاياتػػو أدا  ا يظيػػر أرباكيػػا خػػتؿ فتػػرة منينػػة ممػػ

عندما تسػتلـ إدارة الشػرية مياميػا مػف إدارة سػاباة  باصػد إظيػار خسػاار كىميػة تكمليػا لػإلدارة 
 (.2015الساباة  لتجنى أثارىا انيجابية في الفترات التكاة )التميمي الساعدم 
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 االحتياطيات المؤقتة  .2
األكػػداث المسػػتابلية علػػى كجػػو الدقػػة فػػدااما ىنػػاؾ شػػؾ يكػػيط بنمليػػات التاػػدير   يميػػف منرفػػة 

فيمػػا يخػػص المصػػركفات كمػػف ىنػػا كجػػب علػػى اندارة اختيػػار تاػػديرا كاكػػدا ليػػف تيمػػف المشػػيلة 
فػػي عمليػػة ا ختيػػار بدنيػػا تتػػيح الفرصػػة ندارة األربػػاح   سػػيما عنػػدما تختػػار اندارة تاػػديرا فػػي 

كيث تيكف النتيجػة تسػجيؿ مصػركفات أيبػر فػي السػنة الكاليػة  ركفاتالمصكده األعلى لتادير 
 ركفات  كبالتالي ييكف مف المميػف تسػجيؿ مصػركفاتمما لك اختارت الكد األدنى لتادير المص

 Cookie Jarأقػػؿ فػػي المػػدة التاليػػة  كبيػػذا تخلػػؽ اندارة مػػا ينػػرؼ با كتياطيػػات المؤقتػػة 
reserve لتنزيػػػػز ايػػػػرادات الشػػػػريات كىنػػػػا تنمػػػػؿ الشػػػػريات علػػػػى    يميػػػػف اسػػػػتخداميا  كاػػػػا

تخفػػيض األربػػاح المتكااػػة  عنػػدما تتجػػاكز ىػػذه األربػػاح مػػا يػػاف متكقنػػا منيػػا  كتػػدخر الشػػريات 
جػػػز ا مػػػف ىػػػذه األربػػػاح الفاا ػػػة للمسػػػتابؿ عنػػػدما تيػػػكف األربػػػاح المسػػػتابلية أقػػػؿ مػػػف المسػػػتكل 

 .(Rahman et al.,2012)المطلكب تكاياو 
 بالسياسات المحاسبيةالتالعب  .3

لػػى التغييػػر فػػي بنػػض إدارة تلجػػر ف انينتبػػر ىػػذا األسػػلكب مػػف أيثػػر األسػػاليب شػػيكعان نظػػرا ن
السياسات المكاسبية مف أجؿ ممارسػة إدارة األربػاح كيػث تات ػي خاصػية الثبػات تطبيػؽ نفػس 

بية مػف فتػرة تغيير السياسػات المكاسػإذ يؤثر  السياسات كا جرا ات المكاسبية مف سنة ألخرل 
على تكقيت كقيـ انيرادات كالمصركفات التػي يػتـ ا عتػراؼ بيػا خػتؿ الفتػرة المكاسػبية ألخرل 

كمػػػف األمثلػػػة تغييػػػر طػػػرؽ تايػػػيـ المخػػػزكف  أك تغييػػػر طػػػرؽ    كبالتػػػالي علػػػى أربػػػاح تلػػػؾ الفتػػػرة
 (.2010ا ستيتؾ ك ذلؾ في إطار ما ينرؼ بدجرا ات إدارة ا رباح )مطر 

 الدخل و تخفيضوتمييد  .4
تسػػتيدؼ اندارة مػػف تمييػػد الػػدخؿ عػػدـ كجػػكد تالبػػات جكىريػػة فػػي األربػػاح التػػي يػػتـ انفصػػاح 
عنيػا سػنكيا  بمػا ياػدـ إشػارة ألصػكاب المصػػالح بانخفػاض المخػاطر التػي تتنػرض ليػا الشػػرية 

سػػػػيميا أسػػػػنار أكبالتػػػػالي ينػػػػتج عنػػػػو ارتفػػػػاع فػػػػي   كقػػػػدرتيا علػػػػى ا سػػػػتمرار مػػػػ  مػػػػركر الػػػػزمف
كذلػػؾ مػػػف   زيػػػادة اقبػػاؿ المسػػتثمريف علػػى ا سػػػتثمار فػػي الشػػريةكمػػف ثػػـ نخفػػاض التيػػاليؼ كا

قؿ ربكا بالسنكات ا يثر ربكا كبػذلؾ يػتـ الكفػاظ علػى اسػتارار كثبػات ختؿ تغطية السنكات األ
 .  (2001الجيماني صافي الدخؿ بالترثير على تكقيت كدكثو )



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  232 

 

الػدخؿ لتجنػب التيػاليؼ السياسػية  ك ػرااب الػدخؿ بتخفػيض  -لالبػان  –يذلؾ قد تاـك الشػريات 
مػػػف السياسػػػات التػػػي يميػػػف أف تسػػػتخدميا اندارة لتخفػػػيض الػػػدخؿ  ىػػػي . وأثنػػػا  زيػػػادة األربػػػاح

الشػػطب السػػري  للمكجػػكدات الرأسػػمالية كالمكجػػكدات ليػػر الملمكسػػة كالتػػي مػػف المفتػػرض اثباتيػػا 
الي  يمػا قػد يػتـ تكميػؿ مصػاريؼ يرصؿ  ػمف األصػكؿ ليػر الملمكسػة فػي قاامػة المريػز المػ

انعػػتف كنفاػػات البكػػث كالتطػػكير فػػكرا علػػى كسػػاب الػػدخؿ للسػػنة التػػي كػػدثت فييػػا كبػػذلؾ يػػتـ 
تجنػػػب المصػػػاريؼ المسػػػتابلية الممثلػػػة بنفاػػػات البكػػػث كالتطػػػكير  فػػػي كػػػيف أف جػػػز ا يبيػػػرا منػػػو 

المسػػػػػتابلية ينبغػػػػػي أف يصػػػػػنؼ شػػػػػيرة مكػػػػػؿ  يػػػػػتـ إطفاؤىػػػػػا بتكميليػػػػػا علػػػػػى السػػػػػنكات الماليػػػػػة 
 (.2013)اليباش الغامدم 

 دارة األرباح ا  لمنظور األخالقي وا 
للمػػػدخؿ األختقػػػي يشػػػمؿ مفػػػاىيـ الندالػػػة كاننصػػػاؼ كالكاياػػػة  فالندالػػػة  ىإف الجػػػكىر األساسػػػ

تننػػي المسػػاكاة فػػي المنالجػػات المكاسػػبية ليػػؿ األطػػراؼ ذات النتقػػة بػػالاكااـ الماليػػة  كالكاياػػة 
ف البيانػػػات الماليػػػة كايايػػػة كبػػػدكف ت ػػػليؿ  أمػػػا اننصػػػاؼ ىػػػك عػػػدـ التكيػػػز عنػػػد إعػػػداد أتننػػي 

 الاكااـ المالية لطرؼ دكف أخر. 
ف المفيػػػـك األختقػػػي ندارة األربػػػاح ىػػػك مك ػػػ  خػػػتؼ يبيػػػر ينتمػػػد علػػػى مػػػا اذا يانػػػت إدارة إ

 يريفتنمػد المػداألرباح ممارسة أختقية اك لير أختقيػة كمك ػ  الخػتؼ ىنػا فػي تكديػد مػدل 
(. كفػى ىػذا السػياؽ GAA & Dunmmore, 2007في ت ػليؿ أصػكاب المصػالح المختلفػة )

( أف التسػػػامح بد ػػػفا  الصػػػفة الاانكنيػػػة عنػػػد اسػػػتخداـ 2019أشػػػارت دراسػػػة )الشػػػبيب؛ النػػػديـ  
إدارة ا ربػػاح مػػف خػػتؿ اسػػتغتؿ المركنػػة المتػػكافرة فػػي البػػدااؿ المكاسػػبية عنػػد انتػػاج البيانػػات 

مكاسبية يؤدم الػى تكايػؽ مصػلكة طػرؼ منػيف أ  كىػك مصػلكة اندارة مػ  تغييػب مصػلكة ال
األطػػراؼ المختلفػػة فبػػذلؾ تنػػد ممارسػػة ليػػر أختقيػػة تسػػتخدميا ا دارة مػػف أجػػؿ تكايػػؽ أىػػداؼ 

فننػػػدما تاػػػـك اندارة بػػػذلؾ فيػػػي تتنمػػػد انخػػػتؿ بمبػػػدأ ا فصػػػاح كالشػػػفافية كبالتػػػالي    شخصػػػية
 مستخدمي الاكااـ المالية. تؤدم إلى ت ليؿ 

يما تند إدارة األربػاح مكاكلػة مػف اندارة للتتعػب بالمنلكمػات المكاسػبية بصػفة متنمػدة باصػد 
  كفػػػػػي ىػػػػػذه الكالػػػػػة تيػػػػػكف ليػػػػػر عادلػػػػػة  شػػػػػريةالتػػػػػرثير سػػػػػلبا اك إيجابػػػػػا علػػػػػى صػػػػػافي ربػػػػػح ال

-Raigopal & Gr)للمستخدميف كيث تت مف ممارسػة ليػر عادلػة مػف قبػؿ اندارة   إ  أف  
aham, 2005)  ف تنػارض مػ  المػدخؿ ا  مشػركعا ك أك ح أنو تند إدارة األربػاح سػلكيا قانكنيػا

األختقػػػي كيػػػث يريػػػز علػػػى تكايػػػؽ مصػػػلكة الشػػػرية  أك مصػػػلكة المػػػديريف إ  انػػػو قػػػد ي ػػػر 
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( 2018)وؿ كسػف دة عدـ تماثؿ المنلكمات  يمػا يػرلبمستخدمي البيانات المالية مف ختؿ زيا
ر ػا  مسػاىمييا أك للكػد مػف ىبػكط أسػنار إشريات قد تلجر لمثؿ تلؾ الممارسات بغرض أف ال

سيميا المتداكلة في السكؽ المالي أك لتتفي عملية التصػفية الجبريػة التػي تيػددىا بسػبب تػدني أ
رباكيػػا التشػػغيلية كالتػػي قػػد تسػػبب أ ػػرارا اجتماعيػػة تتمثػػؿ بالتيػػاليؼ ا جتماعيػػة الناتجػػة عػػف أ

مجتمػػػ  مػػػف سػػػلكؾ اندارة ا نتيػػػازم كالمتمثلػػػة فػػػي إلػػػزاـ الشػػػريات بمراجنػػػة قكااميػػػػا كمايػػػة ال
الماليػػة  كيػػذلؾ قيػػاـ مجلػػس اندارة بالنديػػد مػػف األنشػػطة بغػػرض الكػػد مػػف ىػػذا السػػلكؾ  يػػذلؾ 

 التياليؼ ا جتماعية المتمثلة في ك   نظـ قانكنية أك إنشا  مؤسسات لكماية المستثمر.
 قياس إدارة األرباح 

تنػددت أسػػاليب قيػاس إدارة األربػػاح التػي اعتمػػدت علييػػا الدراسػات السػػاباة كمػف ىػػذه الماػػاييس 
 ما يلي:

  قاتستحقانماذج اال  .1
مػػف أيثػػر المػػداخؿ شػػيكعا كاسػػتخداما مػػف قبػػؿ البػػاكثيف لايػػاس إدارة  سػػتكااقاتينػػد مػػدخؿ ا 

ا ختياريػػػة تنتمػػػد علػػػى األكيػػػاـ الشخصػػػية  سػػػتكااقاتاألربػػػاح كيرجػػػ  السػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف ا 
إلػػػى أف بنػػػض الشػػػريات التػػػي ( 2012اليبػػػاش للمػػػديريف  كفػػػي ىػػػذا السػػػياؽ تكصػػػلت دراسػػػة )

أنيػا فػي بنػض ا ختياريػة التػي تزيػد الػدخؿ  يمػا  ستكااقاتتناني مف  اااة مالية تستخدـ ا 
إلػػػى  سػػتكااقاتنمػػاذج ا   كتناسػػـ الػػدخؿ ا ختياريػػة لتخفػػػيض سػػتكااقاتتسػػتخدـ ا الكػػا ت 

  نمكذج المريز المالي كالتػدفؽ الناػدمستكااقات كمنيا؛ نكعييف مف النماذج؛ نماذج إجمالي ا 
 كمنيػا؛  ا ختياريػة سػتكااقاتا بكنماذج تتنلػؽ   Dechow , Sloan , & Sweeneyنمكذج 
 .المندؿ Jonesنمكذج   Jonesنمكذج    Healyنمكذج   De Angelo نمكذج 

 نسبة ميمر  .2
علػػى كسػػاب ا سػػتكااؽ انجمػػالي كتاسػػيمو  عر ػػيا النمػػاذج السػػابؽبالخاصػػة  الماػػاييس تاػػـك

إلى استكااؽ إجبارم كاختيارم  ممػا يتسػبب بكػدكث أخطػا  فػي الكسػاب كذلػؾ بسػبب صػنكبة 
  Millerدفػ  الػذم الفصؿ ما بيف ما ينتبر استكااؽ اختيارم كما ينتبر استكااؽ إجبارم األمر

تاػػديـ نمػػكذج ياػػـك عػػف أسػػاس ا سػػتكااؽ قصػػير األجػػؿ كىػػك مػػا ينػػرؼ باسػػتكااؽ رأس  إلػػى 
المػػاؿ النامػػؿ  كيػػتـ كسػػاب نسػػبة ميلػػر علػػى أسػػاس كسػػاب النسػػبة بػػيف التغيػػر فػػي رأس المػػاؿ 
النامؿ بكصفو عنصر خا   للتتعب مػف قبػؿ اندارة كصػافي التػدفؽ مػف األنشػطة التشػغيلية 
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كيػػػث ياػػػـك  ر با سػػػتكااؽ كبالتػػػالي أقػػػؿ عر ػػػة ندارة األربػػػاح بكصػػػفو المايػػػاس الػػػذم   يتػػػرث
فػػي كالػػة عػػدـ كجػػكد إدارة األربػػاح فػػاف الايمػػة تسػػاكم صػػفر   ىاألكلػػ   المايػػاس علػػى فر ػػيتيف

دارة األربػاح فػاف الايمػة سػكؼ تختلػؼ عػف الصػفر سػلبا أك ايجابػا إفػي كالػة  كجػكد  الثانية  أما
((Miller,2009.  فػي الدراسػة الكاليػة علػى نسػبة ميلػر يمايػاس بػديؿ ندارة كسينتمد البػاكثكف

 األرباح.
 سموك المدير التنفيذي وعالقتو بؤدارة األرباح 7/1/2
 نرجسية المدير التنفيذي 2/1 /7/1
 مفيوم نرجسية المدير التنفيذي 

أف أكػػد أسػػباب لجػػك  المػػديريف إلػػى ارتيػػاب سػػلكؾ ليػػر أختقػػي ىػػك تكايػػؽ مصػػالح كأىػػداؼ 
كيػث ياكمػكف باسػتمرار برفنػاؿ اك إجػرا ات لتكسػيف  (Duchon & Drake,2009)شخصػية 

(، Campbell & Foster,2007)صكرتيـ الذاتيػة كالكفػاظ علػى صػكرة مثاليػة داامػا ألنفسػيـ 

 ,.O'Reilly III et al)كيمػنح المػديريف التنفيػذييف النرجسػييف أنفسػيـ بػدااؿ تنكي ػية يبيػرة

2014). 

الدراسػػات فػػي علػػـ الػػنفس إلػػى أنػػو عنػػدما تكاجػػو الشػػريات أزمػػة ماليػػة  فػػدف كقػػد أشػػارت بنػػض 
النرجسػػػية يميػػػف أف تيػػػكف سػػػمة مرلكبػػػة فػػػي الفػػػرد  كيػػػث تميػػػف المػػػدير التنفيػػػذم مػػػف اتخػػػاذ 

  إ  كأنػػػو بمػػػركر (Perez, 2017) المخػػػاطر كالاػػػرارات التزمػػػة للشػػػرية  سػػػترداد السػػػمنة
ـ لايمػػػة الػػػذات إلػػػى نظػػػرة مشػػػكىة لادراتػػػو الخاصػػػة  الكقػػػت  يتػػػرجـ الشػػػنكر النرجسػػػي المت ػػػخ

كجاذبيتػػػػػػػو المترصػػػػػػػلة  تاػػػػػػػكده  إلػػػػػػػى الرلبػػػػػػػة فػػػػػػػى التتعػػػػػػػب كالتػػػػػػػرثير علػػػػػػػى إدراؾ اآلخػػػػػػػريف 
(Chatterjee & Ha-mbrick, 2007)  . 

يظيػػر نمطنػػا كاسػػننا مػػف    عنػػدماكياػاؿ إف الفػػرد الػػذم ينػػاني مػػف ا ػػطراب الشخصػػية النرجسػػية
-American Ps)السػلكؾ(   كالكاجػة إلػى انعجػاب  كعػدـ التنػاطؼ النظمة )في الخيػاؿ أك 

ychiatric Association, 2013). 
ػػا مبالغنػػا ل ىميػػة الذاتيػػة  APAككفاػػا للمنػػايير التشخيصػػية ) (  يمتلػػؾ األفػػراد النرجسػػييف إكساسن

نجػػػازاتيـ يمػػػا أف الشخصػػػية النرجسػػػية تظيػػػر اسػػػتندادا  ممػػػا يجنليػػػـ يشػػػددكف علػػػى قػػػدراتيـ كا 
ف   تخػػاذ إجػػرا ات فخمػػة كمرايػػة للغايػػة بكيػػث تتلاػػى انعجػػاب المسػػتمر مػػف اآلخػػريف  كتػػى كا 

 ياف على لير الكاياة. 
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يـ شنكر عالي بػالغركر  كيتطلبػكا باسػتمرار الثنػا  علػييـ مػف قبػؿ األخػريف مػف كالنرجسيكف لدي
 (.2016جاسـ    األطراؼ الخارجية في شيؿ التملؽ كانعجاب )مكسى 

  تستطي  المنظمات التي يديرىا أطراؼ نرجسية متطرفة التصرؼ بطرياة أختقية ألنيػا تفتاػر 
نظمػػات ليسػػت بال ػػركرة ليػػر أختقيػػة عػػف قصػػد  إلػػى اليكيػػة األختقيػػة  فػػي كػػيف أف ىػػذه الم

تصػػبح منتػػدة بنفسػػيا كتسػػتخدـ ف فالمنظمػػات التػػي يػػديرىا مػػدير نرجسػػى ترخػػذ السػػمة النرجسػػية 
نيػػار ػػا با سػػتكااؽ  كتنظػػيـ الػػذات  كا  تبريػػرات لتبريػػر أم شػػي  تاػػديـ   ك أىميػػة األخػػريف إكساسن

أختقية رسمية  ليػف مثػؿ ىػذه البػرامج    يما قد ت   المنظمات النرجسية المتطرفة برامجتفنلو
 (.  Duchon & Drake, 2009)  لف ييكف ليا ترثير يذير على السلكؾ

كقػػػد أشػػػارت بنػػػض الدراسػػػات  أف المػػػديريف النرجسػػػييف يكصػػػلكا علػػػى تنكي ػػػات أعلػػػى مػػػف 
نظػػراايـ ليػػر النرجسػػييف  ممػػا يجنػػؿ ىػػؤ   المػػديريف لػػدييـ كػػافز أعلػػى ندارة أربػػاح الشػػرية  

جية لف يكتمؿ المدير التنفيذم الاا  اللـك عليو كالة انخفاض مستكل أدا  الشػرية  كمػف  فمف
جيػػػة أخػػػرل سػػػيكاكؿ تنظػػػيـ دخػػػؿ الشػػػرية لتنظػػػيـ ميافرتػػػو  أك التتعػػػب بػػػالتخفيض لتجنػػػب 

 (.O'Reilly III et al., 2014)التدختت السياسية التي تكد كتيكف في مكاجية نرجسيتو
نكي ػػػات التػػػي تاػػػدـ كػػػكافز إلػػػى ا دارة لصػػػن  الاػػػرارات التػػػي تخػػػدـ ممػػػا سػػػبؽ يت ػػػح  أف الت

مصػػػػالح المسػػػػاىميف علػػػػى أف ػػػػؿ كجػػػػو ك تخفػػػػؼ مػػػػف بنػػػػض مشػػػػايؿ الكيالػػػػة بػػػػيف المػػػػديريف 
التنفيػػذييف ك المسػػاىميف  قػػد أظيػػرت مخػػاكؼ بػػيف البػػاكثيف أنيػػا قػػد تػػؤدل بالمػػديريف التنفيػػذييف 

شخصػػية  ممايجنػػؿ المسػػاىميف ياكمػػكف برفػػ   للتتعػب بالمنلكمػػات المكاسػػبية لتكايػػؽ مياسػػب
كفػى ىػذا السػياؽ   (،Armstrong      et al.,2010)دعاكل تتنلؽ باياـ اندارة بالتتعب باألرباح 

نرجسػػػػية المػػػػدير التنفيػػػػذم علػػػػى أنيػػػػا سػػػػمة  (Campbell & Foster, 2007) عرفػػػػت دراسػػػػة
شخصية ترتبط بمفيـك مبالغ كمت ػخـ عػف الػذات كأىميتػو كيػذلؾ اننػداـ أك ناػص فيمػا يخػص 

أم أنػػػو الشػػػنكر بػػػالفخر كالنظمػػػة المبػػػالغ فيػػػو  يمػػػا أشػػػارت  النتقػػػات المتبادلػػػة مػػػ  اآلخػػػريف 
كتيػػرار يلمػػػات أنػػػا  يػػػا   الدراسػػة أنػػػو يتكػػػظ علػػى األشػػػخاص النرجسػػػييف أثنػػا  كػػػديثيـ تػػػداكؿ

المتيلـ كليرىػا مػف ال ػماار الشخصػية المفػردة لػذا نجػدىـ يتيلمػكف عػف أنفسػيـ كعػف صػكرتيـ 
انيجابية  فاستنماليـ ليػذه ال ػماار تيػكف بػداف  تنزيػز ايجابيػات الػنفس كجلػب ا نتبػاه   فيػي 

 Campbell et al., 2011))عبارة عف تنكيض ناص داخلي عند ىؤ   األشخاص 
ينتاػػد يثيػػر مػػف البػػاكثيف فػػي علػػـ الػػنفس أف الشخصػػيات النرجسػػية لػػدييـ شػػنكر مػػنخفض يمػػا 

تجػػاه ذاتيػػـ فنلػػى الػػرلـ ف أنيػػـ يبػػالغكف بدنجػػازاتيـ  إ  أنػػو نػػاتج عػػف انخفػػاض مػػف اكتػػراميـ 
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ييكنػػكف ك   لػػذاتيـ  كىػػذا ربمػػا يفسػػر لمػػاذا ييػػكف ىػػؤ   مشػػغكلكف بمػػا يفيػػر بػػو األخػػركف عػػنيـ
بخيا ت عف انجازات لير مكااػو  كىػـ بكاجػة الػى انعجػاب الشػديد كالثنػا  يغطػا   مشغكلكف

  يمػػػػا تنػػػػػد النرجسػػػػػية بنيػػػػػة (Butcher et al., 2008)ت نكساسػػػػيـ ال ػػػػػنيؼ بػػػػػاكتراـ الػػػػذا
  ديناميييػػة مكػػددة اجتماعيػػان مػػ  عنصػػريف رايسػػييف؛ نظػػرة إيجابيػػة  كم ػػخمة  ككيكيػػة للػػذات

-Morf & Rh)للكفػاظ علػى ىػذه الرؤيػة الذاتيػة انيجابيػة كتنزيزىػا  كاسػتراتيجية ذاتيػة التنظػيـ

odewalt, 2001). 

م ركلػى مػف األخػريف بػأنيـ رف أصكاب الشخصية النرجسػية لػدييـ شػنكر بػالتفكؽ  كينتاػدكف بػإ
كساسػيـ اجػؿ تكايػؽ أعجػاب األخػريف مػف إامتيازات خاصة  يمػا أنيػـ يسػنكف للكصػكؿ علػى 

نيػـ  مميػزكف   ألعفا ات كامتيػازات خاصػة إيـ يستكاكف أنبالنظمة  كمف منتاداتيـ األساسية 
  لػػػػذلؾ نجػػػػد أف ( Derkse, 1995)نيـ متفكقػػػػكف علػػػػى األخػػػػريف كفػػػػكؽ الاػػػػانكف ركيشػػػػنركف بػػػػ

المنظمػػات التػػي ياكدىػػا الرؤسػػا  التنفيػػذييف النرجسػػييف كالػػذيف لػػدييـ الشػػنكر بػػالتفكؽ الشخصػػي 
سػػتكااؽ  كالرلبػػة فػػي الثنػػا  كانعجػػاب مػػف األخػػريف  يجنليػػـ يتتعبػػكف بمصػػالح األطػػراؼ كا 

  المختلفػػة لتكايػػؽ مياسػػب كألػػراض شخصػػية كتنزيػػز صػػكرتيـ الشخصػػية أمػػاـ أعػػيف األخػػريف
ممػػا يجنػػؿ ىػػذه المنظمػػات عر ػػة لمخػػاطر قانكنيػػة ليػػر مبػػررة  بمػػا فػػي ذلػػؾ دفػػ  مبػػالغ زااػػدة 

 (O'Reilly et al., 2017)عب في البيانات المكاسبية ماابؿ ا ستككاذ  كالتت
أنػو قػد ييػكف النرجسػييف لػدييـ مصػلكة  (Robins & Beer, 2001) مػف ناكيػة أخػرل أشػار

 -تؤدل إلى  اتخاذ قرارات مناكلة كمدركسة  استنادنا إلى المنطػؽ السػببي  جؿخاصة طكيلة األ
ي بنػض الظػركؼ قػد تػؤدل قػرارات النرجسػييف   ا  أنو ف -قرارات جيدة  نجاح  ميانة كاكتراـ 

 ػػػػرار بالشػػػػرية بسػػػػبب اىتمػػػػاميـ علػػػػى المػػػػدل الاصػػػػير بالكفػػػػاظ علػػػػى صػػػػكرة ذاتيػػػػة إلػػػػى ان
ليػػات يجػػاد األإإلػػى  ػػركرة الترييػػز علػػى  ( Spalding،2010)م ػػخمة. يمػػا تكصػػلت دراسػػة 

ف النرجسػػييف لمػػا لػػذلؾ مػػف دكر يبيػػر ياليفيلػػة لتنزيػػز كرفػػ  السػػلكؾ األختقػػي للمػػديريف التنفيػػذي
سػػػاليب كطػػػرؽ أفػػي الكػػػد مػػػف المخػػاطر التػػػي قػػػد تتنػػػرض ليػػا التاػػػارير الماليػػػة نتيجػػة اسػػػتخداـ 

 مكاسبية لير أختقية.
يكػػػرص المػػػديركف النرجسػػػيكف علػػػى تنزيػػػز صػػػكرتيـ كنفػػػكذىـ بصػػػكرة أساسػػػية فيػػػـ   ييتمػػػكف 

مػػػػف خػػػػتؿ تنظػػػػيـ أربػػػػاح الشػػػػرية   كذلػػػػؾ  بتنظػػػػيـ أربػػػػاح المسػػػػاىميف باػػػػدر تنظػػػػيـ ثػػػػركتيـ
فيػػـ لالبػػا مػػا ييكنػػكف بكاجػػة لترييػػد  النرجسػػيكف يفر ػػكف علػػى اآلخػػريف سػػلطتيـ  يركففالمػػدر 

 (  2015اليػػػرداكم إكساسػػػيـ بالنظمػػػة  الياريزمػػػا  كالميانػػػة  كبػػػرنيـ متفكقػػػكف علػػػى ليػػػرىـ )
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 كأتنػاب بشػيؿ مبػالغ كياـك المػديركف التنفيػذيكف بمػنح أنفسػيـ ميافاػات عينيػة م ػاعفة كركاتػب
أف عػددنا أيبػر مػف المػديريف التنفيػذييف النرجسػييف ( O'Reilly et al., 2017)  يمػا يػرل فيػو

يكصلكف على مزيػد مػف التنػكيض المباشػر انجمػالي )الراتػب   كالميافػ ت   كخيػارات األسػيـ( 
تيـ   كلػػػدييـ المزيػػػد مػػػف المػػػاؿ فػػػي إجمػػػالي كصصػػػيـ  كيكجػػػد اخػػػتتؼ جػػػكىرل بػػػيف تنكي ػػػا

 )األعلى( كتنكي ات المديريف اآلخريف في فريايـ.
يما أف أكد الكسااؿ التي يسػتخدميا المػديريف النرجسػييف لزيػادة نفػكذىـ ىػي زيػادة كجػـ الشػرية 

ف ياف ذلؾ بان رار  مصالح المساىميف  كأف زيػادة كجػـ الشػرية يميػف بالتي يديركنيا كتى كا 
التنكيػػ  ا نػػدماجي يرتيػػز علػػى ا سػػتثمار فػػي أنشػػطة أف يرخػػذ شػػيؿ التنكيػػ  ا نػػدماجي  فمبػػدأ 

تباػػي النتػػااج فػػي الكػػد األدنػػى ميمػػا يانػػت الظػػركؼ  فالتنكعيػػة تكلػػد تناػػدا تنظيميػػا يناػػد كظيفػػة 
المديريف التنفيذييف ؛ فالمػديركف التنفيػذيكف   ييػدفكف لتدنيػة مخػاطر الشػرية  ألف المسػاىـ فػي 

ية بتنكينػو لمكفظػة اسػتثماراتو ككيناػذ تالػؿ التنكعيػة مػف كد ذاتو يمينو تدنيػة مخػاطره فػي الشػر 
مردكديػػػػة األمػػػػكاؿ  ألنيػػػػا تالػػػػؿ الخطػػػػر فػػػػي األصػػػػكؿ  كينتيجػػػػة لػػػػذلؾ فالمػػػػديركف التنفيػػػػذيكف 
بممارسػػػتيـ للتنكيػػػ  ا نػػػدماجي ياللػػػكف مػػػف المخػػػاطر التػػػي تكػػػيط بيػػػـ  فتدنيػػػة الخطػػػر يسػػػمح 

  (2015للمساىميف )شرقي  ب ماف استارار النتااج كيمينيـ مف الكصص الدنيا
أدت إلػى تصػكر  (NPI)أف قاامػة الشخصػية النرجسػية  (Braun et al.,2016)دراسػة كتػرل 

مفػػاىيـ النرجسػػية بربنادىػػا األربنػػة  بمػػا فػػي ذلػػؾ؛ ا سػػتغتؿ / ا سػػتكااؽ )انكسػػاس بمناملػػة 
الايػػػادة / السػػػلطة )السػػػني إلػػػى   خاصػػػة كتػػػى علػػػى كسػػػاب اكتياجػػػات اآلخػػػريف كمصػػػالكيـ( 

التفػكؽ / التيبػر )شػنكر أف ػؿ مػف   الترثير على اآلخريف كانيمػاف بالصػفات الاياديػة المتفكقػة(
لػػذا إف تنظػػيـ رقػػـ  ا سػػتيناب الػػذاتي / انعجػػاب الػػذاتي )رؤيػػة الػػذات يخاصػػة(    اآلخػػريف( 

بيػػرة علػػى نفػػكذ كجاذبيػػة المػػدير أعمػػاؿ الشػػرية ىػػك أكػػد أىػػداؼ المػػديريف التنفيػػذييف كلػػو فااػػدة ي
فكصة يبيرة مف السكؽ ت مف سلطة تفاكض يبيرة للمديريف التنفيذييف كتػدعـ كتاػكم   التنفيذم

 سلطتيـ  كب مانيـ لكصة جكىرية يبندكف خطر دخكؿ منافسيف جدد في السكؽ.
تاديريػػػة  بطرياػػػةالنرجسػػػيكف يمػػػا تمثػػػؿ تيػػػاليؼ ا سػػػتثمار التػػػي ياػػػـك بيػػػا المػػػديركف التنفيػػػذيكف 

ماارنػػػػة بتيػػػػاليؼ اسػػػػتثمارات ت ػػػػمف ربكػػػػا مابػػػػك  بالنسػػػػبة للمسػػػػاىميف  فيػػػػي تسػػػػمح للمػػػػديريف 
التنفيػػذييف بانجػػاز مشػػاري  متامػػة لتف ػػيتتيـ كمػػؤىتتيـ الشخصػػية؛ ينمليػػات للنفػػكذ كالسػػلطة 

  يػتـ صػرؼ مبػالغ نرجسػيكف الشريات التي يتكيـ بيا مديركف تنفيػذيكف في   يما أف كالشيرة 
يبيرة على البكث كالتطكير  رلـ أف ىذا النكع مف ا ستثمار يخػدـ مصػالح المسػاىميف لتطػكير 



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  243 

 

فيػذه ا سػتثمارات ليػر  كتكسيف الشػرية فػي المسػتابؿ  كيتسػـ بشػدة المخػاطرة كالربكيػة الناليػة 
كالتطػكير قػد      ليػكف تيػاليؼ ا سػتثمار فػي البكػثالنرجسػى مكبذة مف قبؿ  المدير التنفيػذم

 (.2015)شرقي  ا يننيس سلبا على مظيره كمساره المينيمينتج عنيا عكااد  م
  قياس النرجسية 

على الرلـ مف أف مجاؿ علـ النفس يستخدـ عادة ماياسنا كصفيا للنرجسية ُينػرؼ باسػـ مخػزكف  
األبكػاث المكاسػبية  الشخصية النرجسية  إ  أف ىذا انجػرا  المباشػر ُيسػتخدـ بشػيؿ نػادر فػي 

بسػػػػبب كجػػػػكد قيػػػػكد علػػػػى البيانػػػػات فنػػػػادة مػػػػا يتػػػػردد يبػػػػار المػػػػديريف التنفيػػػػذييف فػػػػي تاػػػػديـ ىػػػػذه 
المنلكمات بسبب الطبينة الكساسة لمكتكاىا كالكقت الذم ينطكم عليو إيمػاؿ تايػيـ الشخصػية  

ماياسا للنرجسػية  (Chatterjee   &  Hambrick,    2007) كلمنالجة ىذه المشيلة  طكر الباكثاف
النرجسػػية   بنػػا ن علػػى نتػػااج يميػػف متكظتيػػا  مكسػػكبنا علػػى أسػػاس خمسػػة بنػػكد تتنلػػؽ بػػالميكؿ

الرايسػػة التػػي يميػػف متكظتيػػا   كقػػد تػػـ اسػػتخدـ ىػػذا المايػػاس مػػف جانػػب النديػػد مػػف الدراسػػات 
اب نظػرا لشػمكليتو فػي قيػاس النرجسػية  كيػث يػتـ كسػ(، Olsen et al., 2014)منيػا دراسػة 

ػخمسة عناصػر قيػاس درجة النرجسػية علػى أسػاس السػلكؾ المػدركس للمػديريف التنفيػذييف خػتؿ 
 كىي: 

 بركز صكرة االمدير التنفيذم في التاارير السنكية. •
 بركز المديريف التنفيذييف في النشرات الصكفية. •
 استخداـ ال ماار الفردية للشخص األكؿ في الماابتت. •
 النادية للمدير التنفيذم إلى باقي المديريف.نسبة تنكي ات  •
 نسبة التنكي ات لير النادية التي يكصؿ علييا المدير التنفيذم بالنسبة إلى باقي المديريف.  •

تشػػػير إلػػػى كجػػػكد نرجسػػػية كذلػػػؾ التػػػي نناصػػػر التسػػػتخدـ الدراسػػػة الكاليػػػة أىػػػـ عنصػػػريف مػػػف 
 كىي:   ( (Perez,2017تساؽ م  دراسة  با
 ديريف التنفيذييف في التاارير السنكية.صكر الم •
 استخداـ ال ماار الفردية للشخص األكؿ.• 
 : ي الشركة ممكية المدير التنفيذي ألسيم 7/1/2/2
ف الفصؿ بيف المليية كا دارة في الشريات قد أدل الػى ظيػكر مػا ينػرؼ بمشػيلة الكيالػة التػي إ

دارة  كنتيجػػة لػػذلؾ فػػاف المػػديريف  الشػػريات نشػػرت نتيجػػة لت ػػارب المصػػالح بػػيف المسػػاىميف كا 
ك مصػػػػػالكيـ الخاصػػػػػة علػػػػػى كسػػػػػاب مصػػػػػالح أالتنفيػػػػػذييف ربمػػػػػا يكاصػػػػػلكف تكايػػػػػؽ أىػػػػػدافيـ 
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المساىميف  ك كتكا  ىذا الت ػارب فػي المصػالح بػيف المسػاىميف كالمػديريف التنفيػذييف  ظيػرت 
صػػػػػالح التػػػػػي اسػػػػتيدفت الكفػػػػػاظ علػػػػى التجػػػػػانس بػػػػيف م ككيمػػػػػة الشػػػػرياتالنديػػػػد مػػػػػف وليػػػػات 

دارة الشرية  كتكصؼ ىذه ا ليات بالمليية ا دارية  أك ملييػة الػداخلييف ) ع ػا  أالمساىميف كا 
)كيطلػػػػػؽ علييػػػػػا أي ػػػػػا  يريف ألسػػػػػيـ الشػػػػػريةك ملييػػػػػة المػػػػػدأ  دارة النليػػػػػا(دارة ك انمجلػػػػػس ان

كعلػػى الػػرلـ مػػف  .(Jayaraman & Milbourn, 2015)التنفيػػذييف(  يريفتنكي ػػات المػػد
ييػػاد ييػػكف ىػػدفا مشػػتر ا  األليػػةداريػػة  فػػاف مػػا يػػراد بيػػذه ليػػة الملييػػة انأادفػػات لمفيػػـك تنػدد المر 

كاكػدا يتمكػكر كػػكؿ السػني الجػػاد ك المتكاصػؿ ل ػماف تككيػػد مصػالح المسػػاىميف مػ  مصػػالح 
ك يتكاػػػػؽ ىػػػػذا التجػػػػانس مػػػػف خػػػػتؿ جملػػػػة  التنفيػػػػذييف بمػػػػا يجنليػػػػا مصػػػػالح مت لفػػػػة  يريفالمػػػػد

للمػػديريف التنفيػػذييف مػػف ركاتػػب كعػػتكات ك ميافاػػات ك كػػكافز طكيلػػة األمػػد التنكي ػػات الماليػػة 
دا  المػػػديريف بػػػردا  أك خيػػػارات األسػػػيـ التػػػي تسػػػتخدـ يرليػػػة ربػػػط   علػػػى شػػػيؿ ملييػػػة األسػػػيـ

 (2016الشرية )مكسف 
سيـ مف قبؿ المػديريف الػى تصػميـ عاػكد التنكي ػات أللى مليية اإكينمد المساىمكف بان افة 

ف ػػػؿ تسػػػيـ فػػػي تشػػػجينيـ علػػػى تكايػػػؽ أالػػػذم يجنليػػػا تػػػؤمف للمػػػديريف كػػػكافز ماليػػػة بالشػػػيؿ 
 -دا  مصػػالح المسػػاىميف  كمػػف خػػتؿ تنػػديؿ ىييػػؿ التنكي ػػات للمػػديريف  كزيػػادة كساسػػية األ

يثػر تكافاػا بان ػافة الػى تجنػب مشػايؿ أاألجر  تصبح مصػالح المسػاىميف كمصػالح المػديريف 
 (.2015)شرقي  الكيالة المكتملة

ف المػديريف الػذيف لػػدييـ كػكافز عاليػػة فػي األسػػيـ ىػـ أيثػر عر ػػة لبيػ  األسػػيـ فػي المسػػتابؿ إ
 كىػػذا يكفػػز ىػػؤ   المػػديريف علػػى المشػػارية فػػي إدارة األربػػاح لزيػػادة قيمػػة األسػػيـ المػػراد بينيػػا

(Cheng & Warfield, 2005) يمػا يػرل (Jayaraman & Milbourn, 2015)  أف
اكتمػػػاؿ التتعػػػب المكاسػػػبي ييػػػكف أعلػػػى فػػػي الشػػػريات التػػػي لػػػدييا كػػػكافز أسػػػيـ أيبػػػر تمػػػنح 
للمػػػدير التنفيػػػذم  كأف دكر وليػػػات اليشػػػؼ مػػػف شػػػرنيا أف تمنػػػ  قػػػدرة المػػػديريف علػػػى تنفيػػػذ أم 

 أنشطة تتعبية كذلؾ مف ختؿ استخداـ خبرة المدقايف يركد وليات اليشؼ .
الػدكر الػذم يلنبػو سػلكؾ المػدير التنفيػذم ا نتيػازم فػي الػدخكؿ  كيخلص الباكثكف مما سبؽ أف

بممارسػات ليػػر أختقيػة أك مػػا يطلػؽ عليػػو مصػطلحر إدارة األربػػاح ركذلػؾ عػػف طريػؽ اسػػتغتؿ 
كيػػػث ييػػػدؼ إلػػػى تكايػػػؽ بنػػػض ا ربػػػاح الماديػػػة  الثغػػػرات المكجػػػكدة فػػػي المنػػػايير المكاسػػػبية 
يمػػػا أنػػػو يلمػػػا زاد تملػػػؾ المػػػدير التنفيػػػذم   ػػػات كالكصػػػكؿ علػػػى الكػػػكافز كالميافاػػػات كالتنكي

كفي نفػس السػياؽ نػرل أف المػديريف التنفيػذييف لػيس  ة ندارة ا رباح تل سيـ زاد اكتماؿ ممارس
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خػػريف مػػف بال ػػركرة أف ييػػكف لػػدييـ أىػػداؼ ماديػػو بػػؿ أي ػػا يسػػنكف لتنزيػػز صػػكرتيـ أمػػاـ األ
لى ما يريدكف كتى لػك يػاف ذلػؾ يتنػارض براز ذاتيـ برنيـ األف ؿ كيمينيـ الكصكؿ عإختؿ 

فػي بنػض طراؼ المختلفة كىذا ما يطلؽ عليو مصطلح ر النرجسية ر إ  انػو فػي م  مصالح األ
يمػػػاف بػػػذكاتيـ كأنيػػػـ يسػػػتنطكف تيػػػكف ىػػػذه السػػػمة مػػػف سػػػمات الاػػػادة يػػػكنيـ لػػػدييـ ان األكيػػػاف

ات مػػردكد يبيػػر كتيػػكف الكصػػكؿ الػػى مػػا يرلبػػكف بػػو كاتخػػاذ قػػرارات ذات مخػػاطر عاليػػة كليػػف ذ
ىػػذه الاػػرارات مدركسػػة بشػػيؿ جيػػد يتفػػؽ ذلػػؾ مػػ  مصػػالح الشػػرية كىػػذا النػػكع يطلػػؽ عليػػو سػػمة 

 النرجسية البنا ة.
 حوكمة الشركات 7/1/3

  الػػػذل أدل إلػػػى تؾنتيجػػػة ت ػػػارب المصػػػالح بػػػيف أع ػػػا  مجػػػالس إدارة الشػػػريات كبػػػيف المػػػ
ي تنمػؿ علػى كمايػة مصػالح المسػاىميف كالكػد  ركرة إيجػاد مجمكعػة مػف الاػكانيف كاللػكااح التػ

س اندارة أك المػػدير التنفيػػذم بشػػيؿ لػػأع ػػا  مج اقػػد ياػػـك بيػػ تػػىمػػف التتعبػػات المكاسػػبية ال
(  قامػػػػػت النديػػػػػد مػػػػػف دكؿ النػػػػػالـ 2018)وؿ كسػػػػػف  خػػػػػاص كذلػػػػػؾ بيػػػػػدؼ تنظػػػػػيـ أربػػػػػاكيـ

كالمنظمػات الدكليػػة با ىتمػاـ بمفيػػـك ككيمػة الشػػريات  كذلػػؾ مػف خػػتؿ قيػاـ اليياػػات النلميػػة  
كالجيػػات التشػػرينية بدصػػدار مجمكعػػة مػػف اللػػكااح كالاػػكانيف كالتاػػارير كالاكاعػػد التػػي تؤيػػد علػػى 

ؾ نػػػرل أف الممليػػػة النربيػػػة السػػػنكدية تتبنػػػى أىميػػػة التػػػزاـ الشػػػريات بتطبيػػػؽ تلػػػؾ المبػػػادئ  يػػػذل
يسػػاىـ فػػي ميافكػػة الفسػػاد المػػالي  ممػػا ككيمػػة الشػػريات اليثيػػر مػػف ا نظمػػة كاللػػكااح لتنزيػػز 

 (.2014ي مف ستمة كجكدة التاارير المالية )البساـ  بما كاندارم 
أي ػػَا بػػؿ   تييػػاينظػػر إلػػى ككيمػػة الشػػريات يشػػبية مػػف النتقػػات  لػػيس فاػػط بػػيف الشػػرية كم

كفػػي ىػػذا السػػياؽ يػػرتي تنريػػؼ  بػػيف الشػػرية كمجمكعػػة يبيػػرة مػػف أصػػكاب المصػػالح المختلفػػة 
Report Cadbury  كىك تارير لجنػة برااسػة Cadbury  Adrian  برنيػا ر لككيمػة الشػريات

بػيف األىػداؼ الفرديػة كالجماعيػة  ك تننى بدقامة التػكازف بػيف األىػداؼ ا قتصػادية كا جتماعيػة  
مصػػػػالح األفػػػػراد كالشػػػػريات بػػػػيف لتشػػػػجي  ا سػػػػتخداـ اليػػػػؼ  للمػػػػكارد ك الػػػػربط قػػػػدر انميػػػػاف 

 (.  2015كالمجتم  يلو )عثماف علي 
                            اتآليات حوكمة الشرك7/1/3/1

ااح التػػػي طالػػت يبػػػرل بنػػػد األزمػػة الماليػػة كا نييػػػارات كالف ػػ ككيمػػػة الشػػرياتظيػػرت أىميػػة 
الشػػريات مثػػؿ شػػرية انػػركف للطاقػػػة كمػػا تػػت ذلػػؾ مػػف سلسػػػلة مػػف الف ػػااح المتنلاػػة بتتعػػػب 
الشػريات فػػي الاػػكااـ الماليػة  التػػي يانػػت   تنبػر عػػف الكاقػػ  الفنلػي ليػػا  كىػػك مػا جنػػؿ منظمػػة 
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صػػة تصػػدر مجمكعػػة مػػف الاكاعػػد لككيمػػة الشػػريات الخا OECDالتنػػاكف ا قتصػػادم كالتنميػػة 
ف أىميػػػة ككيمػػػة    2005كلككيمػػػة الشػػػريات المملكيػػػة للدكلػػػة فػػػي سػػػنة  2004فػػػي سػػػنة  كا 

الشػػػريات تػػػدعيـ األسػػػس ا قتصػػػػادية فػػػي األسػػػكاؽ كيشػػػؼ كػػػػا ت التتعػػػب كالفسػػػاد المػػػػالي 
كاندارم كسػك  سػلكؾ اندارة  بمػا يػػؤدم إلػى يسػب ثاػة المتنػػامليف فػي ا سػكاؽ الماليػة كتكاػػؽ 

 (.2015لجمي  األطراؼ )جريرة كأخركف النزاىة كالكيادية 
يما أف كجكد نظاـ ككيمػة فنػاؿ فػي أم شػرية كفػي أم اقتصػاد بشػيؿ عػاـ  يسػاعد فػي تػكفير 
درجة مف الثاة  ركرية ليسب ثاة المسػتخدميف للاػكااـ الماليػة كتفػادم كجػكد أخطػا  عمديػو أك 

ايػػػؽ قػػػدر يػػػافي مػػػف انكػػػراؼ متنمػػػد يػػػاف أك ليػػػر متنمػػػد باسػػػتخداـ نظػػػاـ رقابػػػو متطػػػكر كتك
ا فصاح كالشفافية فػي الاػكااـ الماليػة كالتريػد مػف يػكف مػدقاي الكسػابات علػى درجػة عاليػة مػف 
ا سػػػػػتاتلية كعػػػػػدـ خ ػػػػػكعيـ أليػػػػػة  ػػػػػغكط مػػػػػف مجلػػػػػس اندارة أك مػػػػػف المػػػػػديريف التنفيػػػػػذييف 

 ك ليػات الككيمػة التػي تسػػتخدـ لتكايػؽ اىػداؼ الككيمػػةو(  كىنػاؾ النديػد مػػف 2015)الف ػؿ  
الكػد مػف السػلكؾ ا نتيػازم للمػػديريف التنفيػذييف سػتتناكؿ الدراسػة فػػي الجػز  التػالي بنػض أليػػات 

 ككيمة الشريات يالتالي:لالككيمة المستخدمة في الدراسة يمؤشر 
 . مجمس اإلدارة 1

يلتػػػـز أع ػػػا  مجلػػػس اندارة أثنػػػا  ممارسػػػتيـ لصػػػتكياتيـ كتنفيػػػذ كاجبػػػاتيـ بالتصػػػرؼ برمانػػػة 
خػػػتص مػػػ   األخػػػذ فػػػي ا عتبػػػار مصػػػالح الشػػػرية كمسػػػاىمييا  كبػػػذؿ أف ػػػؿ جيػػػد مميػػػف  كا 

كا لتػػزاـ بركيػػاـ الاػػكانيف كاألنظمػػة كالاػػرارات المنمػػكؿ بيػػا  كالنظػػاـ األساسػػي للشػػرية كلكااكيػػا 
كلػػػذا ينػػػد مجلػػػس اندارة أف ػػػؿ أداة لمراقبػػػة سػػػلكؾ المػػػدير التنفيػػػذم  إذ انػػػو يكمػػػي  الداخليػػػة 

فة في الشرية مف ا ستغتؿ  كذلػؾ مػف خػتؿ صػتكياتو الاانكنيػة فػي مصالح األطراؼ المختل
تخفػػػيض أك ت ػػػخيـ األربػػػاح. يمػػػا إف مجلػػػس اندارة يػػػردا ة رقابػػػة يشػػػارؾ بفاعليػػػة فػػػي ك ػػػ  
اسػػػتراتيجية كاي ػػػاح أىػػػداؼ الشػػػرية  كياػػػدـ الكػػػكافز المناسػػػبة لػػػإلدارة  كيراقػػػب سػػػلكييا كياػػػـك 

ية ككمايػػػة مصػػػالح مختلػػػؼ األطػػػراؼ فييػػػا  كليػػػي يػػػتميف أداايػػػا  كبالتػػػالي تنظػػػيـ قيمػػػة الشػػػر 
مجلس اندارة في الشرية مف الايػاـ بكاجباتػو فػي الرقابػة  يلجػا إلػى تيػكيف مجمكعػة مػف اللجػاف 

 (et al Liu،2013)مف بيف أع ااو مف لير التنفيذييف 
 لجنة المراجعة .2

ليػػات الككيمػػة الميمػػة  التػػي وليػػة مػػف أإف كجػػكد لجنػػة مراجنػػة أصػػبح  ػػركرة ملكػػة  فيػػي تنػػد 
تنمؿ علػى زيػادة الثاػة كالشػفافية فػي المنلكمػات الماليػة التػي تفصػح عنيػا الشػريات  كذلػؾ مػف 
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يػػػػتـ ا عتمػػػػاد علييػػػػا فػػػػي يشػػػػؼ التجػػػػاكزات    يمػػػػاخػػػػتؿ دكرىػػػػا فػػػػي إعػػػػداد التاػػػػارير الماليػػػػة 
كخاصػػة أف تلػػؾ  ( 2013كالتتعبػػات الماليػػة كخاصػػة بنػػد سلسػػلة مػػف ا زمػػات الماليػػة )مكمػػد 

الشػػػريات النمتقػػػة فػػػي أمرييػػػا كأركبػػػا ك التػػػي تنر ػػػت لإلفػػػتس قػػػد تػػػـ مراجنتيػػػا مػػػف إكػػػدل 
 . Big4مياتب المراجنة اليبرل 

يما تنتبر لجاف المراجنة كلاة الكصؿ بيف مجلس اندارة كيؿ مػف المراجػ  الخػارجي كالمراجػ  
عػػالي مػػف ا لتػػزاـ كا سػػتاتلية أع ػػا  بيػػذه اللجػػاف علػػى مسػػتكل  الػػداخلي كيػػث يتطلػػب تػػكفر

فكجػػكد لجنػػة مراجنػػة داخليػػة فنالػػة كتتميػػز بخبػػرة يافيػػة تاػػـك  ( 2014كالخبػػرة كالميػػارة )لنػػيـ 
بمراجنػػة عمليػػات الشػػرية كالتريػػد مػػف سػػتمة ىػػذه النمليػػات بان ػػافة إلػػى تيثيػػؼ اجتماعػػات 

 الكػػد مػػف إدارة األربػػاح لجنػػة المراجنػػة الداخليػػة فػػي الشػػرية لمػػا لػػذلؾ مػػف تػػرثير إيجػػابي علػػى
 (  كلاد عرفت لجنة المراجنة مف قبؿ اليياة اليندية للمكاسبيف الاانكنييف 2015)اليباش 

 (CTCA )  برنيا ر لجنة ميكنة مف أع ػا  مجلػس إدارة الشػرية الػذيف تتريػز مسػؤكلياتيـ فػي
مؿ دكرىػػػا ترشػػػيح شػػػيمػػػا يمراجنػػػة الاػػػكااـ الماليػػػة السػػػنكية قبػػػؿ تسػػػليميا إلػػػى مجلػػػس اندارةر   

المراج  الخارجي كمناقشة نتااج أعماؿ المراجنة  كيذلؾ مراجنػة نظػاـ الرقابػة الداخليػة للشػرية 
كالتريػػػد مػػػف مػػػدل فاعليتػػػو   كيػػػذلؾ التريػػػد مػػػف تطبيػػػؽ قكاعػػػد ككيمػػػة الشػػػريات فػػػي الشػػػرية 

فػػي  2002فػػي سػػنة  Sarbanse Oxley Actتػػـ إصػػدار قػػانكف  كقػػد(  2019)عبػػدة عطكة 
الك يات المتكدة األمرييية   الذم ألـز جمي  الشريات بتشػييؿ لجنػة المراجنػة لمػا ليػا مػف دكر 
فنػػاؿ كميػػـ فػػي الكػػد مػػف تيػػرار ا نييػػارات الماليػػة فػػي المسػػتابؿ   كذلػػؾ مػػف خػػتؿ دكرىػػا فػػي 
عمليػػػػػػة إعػػػػػػػداد الاػػػػػػكااـ الماليػػػػػػػة كيػػػػػػذلؾ فػػػػػػػي زيػػػػػػادة اسػػػػػػػتاتلية يػػػػػػؿ مػػػػػػػف المراجػػػػػػ  الػػػػػػػداخلي 

 (.2010ادة كالخارجي)كم
إف لكجػػكد لجػػاف مراجنػػة مسػػتالة أىميػػة يبػػرل للتريػػد مػػف جػػكدة البيانػػات كالتاػػارير الماليػػة إ  أف 

مػػف فناليػػة لجػػاف  يخفػػضالتنفيػػذم كراػػيس مجلػػس اندارة مػػف شػػرنو أف  للمػػديرالػػدكر المػػزدكج 
 نػػةالمراجع ػػا  لجنػػة أ( أف عػػدد 2015المراجنػػة المسػػتالة  كقػػد أشػػارت نتػػااج داسػػة )الف ػػؿ 

دارة األربػػاح  ياكنشػػاط كصػػى الباكػػث الشػػريات أك  لػػدييما عتقػػة مػػ  يػػؿ مػػف جػػكدة األربػػاح كا 
الماليػػة األردنيػػة بتاليػػؿ عػػدد أع ػػا  مجلػػس اندارة  ك تنػػديؿ نسػػبة المػػديريف الخػػارجييف كليػػر 

   .التنفيذييف في يؿ مف مجلس اندارة كلجنة المراجنة
المراجنػة تتميػز برنيػا منبثاػة عػف مجلػس ا دارة  مػف خػتؿ مػا سػبؽ أف لجنػة كفكيت ح للباكث

كتاتصػػػػر ع ػػػػكيتيا علػػػػى أع ػػػػا  مجلػػػػس اندارة مػػػػف ليػػػػر التنفيػػػػذييف  الػػػػذيف تتػػػػكافر لػػػػدييـ 
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التاػػػػارير الماليػػػػة قبػػػػؿ تاػػػػديميا إلػػػػى مجلػػػػس اندارة    مراجنػػػػةا سػػػػتاتلية كالخبػػػػرة   كتخػػػػتص ب
 المراجنػػةت قػػد تطػػرأ أثنػػا  عمليػػة المناقشػػة مػػ  المػػراجنيف الخػػارجييف أليػػة تكفظػػات أك مشػػيت

 كيذلؾ التريد مف مدل التزاـ الشرية بتطبيؽ قكاعد ككيمة الشريات. 
 المدير التنفيذيدور ازدواجية  .3

ينتبػػر الفصػػؿ أك الػػدمج مػػا بػػيف كظيفتػػي راػػيس مجلػػس اندارة كالمػػدير التنفيػػذم مك ػػكع جػػدؿ 
كمريزم في الشرية كيث ييكف مسػؤك  قااـ  نظرا لما يلنبو رايس مجلس اندارة مف دكر ميـ 

دارة النااشات كعاػد اجتماعػات بصػفة دكريػة مػ  أع ػا  المجلػس  عف إعداد جداكؿ األعماؿ كا 
مػػػف ليػػػر التنفيػػػذييف  كينتاػػػد النديػػػد مػػػف خبػػػرا  الككيمػػػة أف ا نػػػدماج مػػػا بػػػيف الػػػكظيفتيف قػػػد 

كي ػػمف تكايػػؽ مػػف كريػػة المػػدير التنفيػػذم  خفػػضينػػرض الشػػرية لمخػػاطر كيػػث أف الفصػػؿ ي
التكازف في الاكة فدذا يػاف راػيس مجلػس ا دارة ىػك نفسػو المػدير التنفيػذم فانػو سػيكاجو صػراعا 

 (Kamarudin et al., 2012)كقػد كجػدت دراسػة (,.Krause et al  (2013ة قكيػا علػى المنفنػ

  كليػػف ىػػذه النتقػػة  ػػنفت نتيجػػة المراجنػػةارتبػػاط إيجػػابى بػػيف جػػكدة األربػػاح كاسػػتاتؿ لجنػػة 
رجنػت الدراسػة ذلػؾ إلػى أنػو عنػدما ييػكف للمػدير التنفيػذم أالمدير التنفيذم  كفػد دكر ازدكاجية 

سػيطرة مفرطػة علػى قػرارات مجلػس اندارة مػػف خػتؿ شػغؿ منصػب راػيس مجلػس اندارة  فػػدف 
فػػػي البيانػػػات الماليػػػة  المسػػػتالة ل ػػػماف جػػػكدة عاليػػػة ل ربػػػاح المراجنػػػةكظيفػػػة المراقبػػػة للجػػػاف 

  .تصبح لير فنالة
 أثر تطبيق حوكمة الشركات  ي الحد من إدارة االرباح  7/1/3/2

إف اليػػػدؼ مػػػف اسػػػتخداـ إدارة بنػػػض الشػػػريات ندارة األربػػػاح ييمػػػف فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى اربػػػاح 
كذلػػػػؾ للكصػػػكؿ علػػػى بنػػػػض المزايػػػا أك تجنػػػب انعػػػػتف عػػػف األربػػػػاح أك  / منخف ػػػةمرتفنػػػة
كبالتالي فدف عملية إدارة الربح تنني قياـ اندارة بالتتعػب فػي المنلكمػات المكاسػبية  الخساار 

الػػػػػكاردة بالتاػػػػػارير الماليػػػػػة كنظػػػػػرا ل ثػػػػػر اليبيػػػػػر التػػػػػي تكدثػػػػػو إدارة األربػػػػػاح علػػػػػى المنلكمػػػػػات 
تاكػػة  المكاسػػبية  أصػػبح تطبيػػؽ ككيمػػة الشػػريات كاجػػة ملكػػة كذلػػؾ للكػػد مػػف سػػلطة اندارة كا 

اؼ األخرل لتاـك بكماية كاكقيا م  كجػكد ال ػكابط كالاػكانيف التػي تكفػظ كاػكؽ الفرصة ل طر 
ف دكر ككيمة الشريات في الكػد مػف سػلطة اندارة فػي عمليػة دأصكاب المصالح المختلفة   ف

إدارة األربػػػاح يػػػننيس بانيجػػػاب علػػػى تكايػػػؽ جػػػكدة المنلكمػػػات المكاسػػػبية  كذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿ 
و كالخارجية للكد مف ممارسات اندارة ندارة األربػاح بكيػث تيػكف تفنيؿ اليات الككيمة الداخلي

دارة كيبػار كملػة ليػات تكايػؽ الرقابػة علػى سػلكؾ ان ليات الككيمة الداخليػة بالشػرية نفسػيا يو
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سػػيطرتيـ علػػى مػػكارد الشػػرية كتكايػػؽ منػػاف  شخصػػية ليػػـ  لتخفػػيضا سػػيـ فػػي الشػػرية كذلػػؾ 
 (.2015ألرباح )التميمي الساعدم كبالتالي الكد مف ممارسات إدارة ا
مػػػف  اكػػػة الككيمػػػة فػػػي الشػػػريات المسػػػاىمة المتنلاػػػة  87كفػػػي نفػػػس السػػػياؽ نصػػػت المػػػادة 
نػو علػى مجلػس اندارة ك بنػا  علػى اقتػراح لجنػة المراجنػة أ  بانبتغ عف الممارسػات المخالفػة

اكاىـ  مػػػ  ك ػػ  مػػا يلػػـز مػػف سياسػػػات أك إجػػرا ات يتبنيػػا أصػػكاب المصػػػالح فػػي تاػػديـ شػػي
 مراعاة ما يلي: 

أ. تيسػػير إبػػتغ أصػػكاب المصػػالح )بمػػف فػػػييـ النػػاملكف فػػي الشػػرية( مجلػػس اندارة بمػػا قػػػد  
يصػػػدر مػػػػف اندارة التنفيذيػػػػة مػػػػف تصػػػػرفات أك ممارسػػػػات تخػػػػالؼ األنظمػػػػة كاللػػػػكااح كالاكاعػػػػد 

ليرىػا  سػكا  يانػت تلػؾ المرعية أك تثير الريبة في الاكااـ المالية أك أنظمة الرقابة الداخليػة أك 
جرا  التكايؽ التـز بشرنيا.    التصرفات أك الممارسات في مكاجيتيـ أك لـ تيف  كا 

ب. الكفػػاظ علػػى سػػرية إجػػرا ات انبػػتغ بتيسػػير ا تصػػاؿ المباشػػر بن ػػك مسػػتاؿ فػػي لجنػػة  
 المراجنة أك ليرىا مف اللجاف المختصة.

 صكاب المصالح كالتنامؿ منيا.ج. تنييف مكظؼ متخصص لتلاي شياكل أك بتلات أ
 د. تخصيص ىاتؼ أك بريد إليتركني لتلاي الشياكل. 
 ق. تكفير الكماية التزمة ألصكاب المصالح 
دور الحوكمااة كمترياار معاادل لمعالقااة بااين سااموك الماادير التنفيااذي و إدارة  7/1/3/3

 األرباح
تيمػػػػف فػػػػي نرجسػػػػيتو كسػػػػلكيو إف النتقػػػة التػػػػي تػػػػربط  سػػػػلكؾ المػػػػدير التنفيػػػػذم بػػػػددارة األربػػػػاح 

فييػػػػكف أكػػػػد أىدافػػػػو ىػػػػك زيػػػػادة نفػػػػكذه   ا نتيػػػػازم كالػػػػذم يػػػػرتبط بتكايػػػػؽ مصػػػػالكو الشخصػػػػية
كسيطرتو عف طريؽ زيادة كجػـ الشػرية التػي يػديرىا  يمػا أف اىتمامػو ييػكف منصػب فػي ييفيػة 
ـك الكفػػاظ علػػى منصػػبو ككمايػػة كتنزيػػز صػػكرتو كتنظػػيـ ثركتػػو بتنظػػيـ أربػػاح الشػػرية كيػػث ياػػ

بتنظيـ كتجميؿ أرباح الشرية بطرؽ قانكنية مستغت الخيارات المكجػكدة فػي المنػايير المكاسػبية 
ليمػػػػػػنح لنفسػػػػػػو ميافاػػػػػػات عينيػػػػػػة م ػػػػػػاعفة كركاتػػػػػػب كأتنػػػػػػاب يبيػػػػػػرة كالكصػػػػػػكؿ علػػػػػػى المزايػػػػػػا 

تجنلػو يتنمػد ممارسػة  كالتنكي ات   فمصلكتو الشخصية تطغى على مصالح المساىمييف مما
تكايؽ مناف  شخصية لو فاط كلتجنػب ذلػؾ تاػـك الشػريات بتطبيػؽ وليػات ككيمػة إدارة األرباح ل

 (.  2015الشريات كالتي مف شرنيا  بط ك تكجيو كمراقبة تصرفات المدير التنفيذم )شرقي 
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تلنػػب دكرا ميمػػا فػػي تايػػيـ أدا  المؤسسػػات كػػكؿ النػػالـ   خاصػػة  ككيمػػة الشػػرياتلػػذا نجػػد أف 
زمػات ماليػة صػنبة أكأنو يانت الدكؿ كالمؤسسات النامة كالخاصة فػي الما ػي تمػر برك ػاع ك 

كػػد مػػف ممارسػػات إدارة األربػػاح ليػػا لتفنيػػؿ وليػػات ككيمػػة الشػػريات للفرصػػبكت الكاجػػة ملكػػة 
لذلؾ  بػد مػف تػكفير بيانػات المؤشػرات الدكليػة مػف   بط سلكؾ المدير التنفيذم كالرقابة على ك 

جػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػػات للتكصػػؿ  المرايػػز المتخصصػػة فػػي الدراسػػات فػػي مجػػاؿ الككيمػػة   كا 
ألسػػباب عػػدـ تطػػابؽ بنػػض المنػػايير الدكليػػة علػػى مػػا ىػػك مطبػػؽ بالفنػػؿ فػػي الممليػػة النربيػػة 

ة فػػػػػي تطبيػػػػػؽ كتكسػػػػػيف ررؤيػػػػػة السػػػػػنكدية  ىػػػػػذه المشػػػػػاريات سػػػػػتؤدم بالترييػػػػػد إلػػػػػى المسػػػػػاعد
لياتيػا ور كفناليتيا كمف الياـ أف ترخذ الجيات المينيػة مك ػكع الككيمػة كتفنيػؿ  2030المملية

بمزيػػػد مػػػف ا ىتمػػػاـ لتكايػػػؽ ا سػػػتراتيجيات التػػػي تيػػػدؼ إلييػػػا الممليػػػة  يكنيػػػا أداة تاػػػـك علػػػى 
 تكايؽ أىداؼ التنمية المستدامة في المملية النربية السنكدية .

 وضع حوكمة الشركات  ي المممكة العربية السعودية 7/1/3/4
يت ػػح مػػف خػػتؿ التجربػػة السػػنكدية فػػي ككيمػػة الشػػريات أنيػػا مػػرت بنػػدة مراكػػؿ منػػذ النػػاـ 

  كاشػػػػتملت علػػػى النديػػػػد مػػػف وليػػػػات الككيمػػػة )النظػػػػاـ التجػػػارم  نظػػػػاـ 2017ـ كتػػػى 1931
المينيػػػة  لجػػػاف المراجنػػػة  نظػػػاـ الشػػػريات السػػػنكدم  نظػػػاـ المكاسػػػبيف الاػػػانكنييف  المنػػػايير 

الرقابة الداخلية   اكة الككيمة  المراجنة الداخلية( كنظرا لكجكد مثؿ ىػذه اآلليػات فيػي تنمػؿ  
علػػى إيجػػاد  ككيمػػة ممتػػازة  فػػي الشػػريات المسػػاىمة بالممليػػة النربيػػة السػػنكدية ممػػا يزيػػد مػػف 

تطبيؽ  اكػة ككيمػة  2017ارا أبريؿ قدرتيا التنافسية   كمؤخرا أقرت ىياة السكؽ المالية اعتب
تـ تكديثيا لتتكافؽ م  نظػاـ الشػريات  كيػث أخػذت اليياػة فػي ا عتبػار أثنػا    الشريات كالتي

إعػػػػداد التاكػػػػة أف ػػػػؿ الممارسػػػػات النالميػػػػة المتبنػػػػة بمػػػػا يتػػػػكا ـ مػػػػ  طبينػػػػة السػػػػكؽ الماليػػػػة 
ي شػريات المسػاىمة المدرجػة السنكدية  اعتنت التاكة الجديدة بك   ترتيبات ككيمة فنالة ف

فػػي السػػكؽ الماليػػة السػػنكدية ل ػػماف تنظػػيـ كك ػػكح النتقػػة بػػيف أصػػكاب المصػػالح  سػػيما 
المسػػاىميف كمجلػػس إدارة الشػػرية مػػف جيػػة  كفريػػؽ اندارة التنفيذيػػة مػػف جيػػة أخػػرل  كأيػػدت 

لكؽ فػػي التاكػػة علػػى النديػػد مػػف المفػػاىيـ المتنلاػػة بكاػػكؽ المسػػاىميف فػػي تلػػؾ الشػػريات  يػػا
المناملػػػة النادلػػػة دكف تمييػػػز  كالكصػػػكؿ علػػػى المنلكمػػػات بشػػػفافية بمػػػا يميػػػنيـ مػػػف ممارسػػػة 
كاكقيـ النظامية علػى أيمػؿ كجػو  إلػى جانػب اىتماميػا بكاػكؽ ليػرىـ مػف أصػكاب المصػالح 

     .(2017في ىذه الشريات ) ىياة سكؽ الماؿ السنكدم  
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نات الكطنية التي تنمؿ في إطارىا الشريات كتسيـ التاكة في التفاعؿ م  منظكمة التشري
كتتيامؿ منيا لتكايؽ ألرا يا بفنالية كنزاىة  ك  تاتصر الفكااد التي تكاايا الككيمة على 
الشريات فكسب  بؿ تتجاكزىا إلى ا قتصاد الكطني بشيؿ عاـ  بالنظر إلى دكر استمرارية 

اد كزيادة الناتج المكلي انجمالي  كنمك الشريات كفؽ قكاعد الككيمة في دف  عجلة ا قتص
 .2030كىك ما يتكافؽ م  رؤية المملية 

كتيدؼ  اكة ككيمة الشريات إلػى ك ػ  إطػار قػانكني فنػاؿ لككيمػة الشػرية  كتيػدؼ بصػفة 
خاصػػة إلػػػى تفنيػػػؿ دكر المسػػػاىميف فػػػي الشػػػرية كتيسػػػير ممارسػػػة كاػػػكقيـ  بيػػػاف اختصاصػػػات 

كمسؤكلياتيا  تفنيؿ دكر مجلس اندارة كاللجاف كتطػكير يفا تيػا مجلس اندارة كاندارة التنفيذية 
لتنزيػػز وليػػػات اتخػػػاذ الاػػػرار فػػػي الشػػػرية كتكايػػػؽ الشػػػفافية كالنزاىػػػة كالندالػػػة فػػػي السػػػكؽ الماليػػػة 
كتنامتتيػػا كبياػػة األعمػػاؿ كتنزيػػز انفصػػاح فيػػو يما تيػػدؼ إلػػى تػػكفير أدكات فنالػػة كمتكازنػػة 

صػػالح  كتنزيػػز وليػػات الرقابػػة كالمسػػا لة للنػػامليف فػػي الشػػرية  للتنامػػؿ مػػ  كػػا ت تنػػارض الم
كك ػػ  انطػػار النػػاـ للتنامػػؿ مػػ  أصػػكاب المصػػالح كمراعػػاة كاػػكقيـ  كزيػػادة يفػػا ة انشػػراؼ 
علػػى الشػػريات كتػػكفير األدكات التزمػػة لػػذلؾ  كتكعيػػة الشػػريات بمفيػػـك السػػلكؾ المينػػي ككثيػػا 

 .(2014البساـ )على تبنيو كتطكيره بما يتاـ طبينتيا
كتلػػـز  اكػػة الككيمػػة الشػػريات بانفصػػاح عػػف تاريػػر مجلػػس اندارة مػػا تػػـ تطبياػػو كمػػالـ يػػتـ 
تطبياو م  ذيػر اسػباب عػدـ التطبيػؽ  كذلػؾ لتكايػؽ أىػدافيا المتنلاػة بتكايػؽ الشػفافية كالنزاىػة 

المصػالح بػيف كالندالة في األسكاؽ المالية كتنامتتيا كيػذلؾ التنامػؿ مػ  كػا ت التنػارض فػي 
المساىميف مف جية كالمديريف التنفيذييف مف جية أخرل  كذلؾ بتنزيػز اليػات الرقابػة كالمسػا لة 

المتنلاػػة بتطبيػػؽ  97ليافػػة ا طػػراؼ المننيػػة بػػالاكااـ الماليػػة كفػػي نفػػس السػػياؽ ت ػػمنت المػػادة 
 ككيمة الشريات كيث تنص على :

بالشػػػرية   تتنػػػارض مػػػ  أكيػػػاـ ىػػػذه أف مجلػػػس اندارة ياػػػـك بك ػػػ   اكػػػة ككيمػػػة خاصػػػة 
 وتعديميا عند الحاجة، و ق ما يمي:التاكة  كعليو مراقبة تطبيايا كالتكاؽ مف فناليتيا  

 أ. التكاؽ مف التزاـ الشرية بيذه التاكة. 
 ب. مراجنة التاكة كتكديثيا كفاان للمتطلبات النظامية كأف ؿ الممارسات. 
ؾ المينػػػي التػػػي تمثػػػؿ قػػػيـ الشػػػرية  كليرىػػػا مػػػف السياسػػػات ج. مراجنػػػة كتطػػػكير قكاعػػػد السػػػلك  

 كانجرا ات الداخلية بما يلبي كاجات الشرية كيتفؽ م  أف ؿ الممارسات.



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  252 

 

جػػرا ات اسػػتيماؿ قكاعػػد ككيمػػة الشػػريات كمػػدل   د. إعػػداد تاريػػر سػػنكم يت ػػمف متطلبػػات كا 
 ارة.التايد بيا  م  ت مينو في التارير السنكم المند مف قبؿ مجلس اند

ق. إطػتع أع ػػا  مجلػػس اندارة علػػى الػػدكاـ بػػالتطكرات فػػي مجػػاؿ ككيمػػة الشػػريات كأف ػػؿ  
 الممارسات  أك تفكيض لجنة المراجنة أك أية لجنة أك إدارة أخرل في ذلؾ.

تحميال الدراساات السااابقة ذات العالقاة بموضاوع الدراسااة واشاتقاق  ااروض  7/2
 البحث

دارة  تحمياال الدراسااات التااي تناولاات 7/2/1 العالقااة بااين نرجسااية الماادير التنفيااذي وا 
 األرباح

ىػدفت دراسػة  ات أثػر نرجسػية المػدير التنفيػذم علػى إدارة األربػاح  فاػدسػتناكلت النديد مػف الدرا
(Alexander ,2010)  التنفيػذييف علػى تنظػيـ األربػاح كمػدل  المػديريفإلى منرفػة أثػر سػمات

علػػى إدارة األربػػاح. كيػػث طػػكر الباكػػث نمكذجػػا مختلطػػا  كالمراجنػػةأثػػر الترييػػز علػػى الككيمػػة 
يمػا اسػتخدـ الباكػث ماياسػا   ينتمد على نظرية الكيالة ك نظريػة انشػراؼ لتفسػير إدارة األربػاح

مباشرا للكدث  ك ىك مستكل التبايف في منلكمات المجلس  رقابة المجلػس  ك إجػرا ات الرقابػة 
انكصػػا  الكصػػفي لكصػػؼ خصػػااص عينػػة الدراسػػة  يممثػػؿ ندارة األربػػاح  كاسػػتخدـ الباكػػث

  مػا زالػت ممارسػات المراجنػةكيانت نتيجة الدراسة أنو بالرلـ مف زيادة الترييز على الككيمة ك 
إدارة األربػػاح مكجػػكدة   إ  أنػػو بصػػفة عامػػة كجػػكد مػػدير مسػػتاؿ ييػػكف أقػػؿ انشػػغا  إداريػػا  ك 

تكيـ الرؤسا  التنفيػذيكف مػف خػتؿ سػماتيـ مجلس صغير الكجـ  يالؿ مف إدارة األرباح  يما ي
 بددارة األرباح فالرؤسا  التنفيذيكف الذيف لدييـ سمات االنرجسية يميلكف ندارة األرباح.

اختبػار النتقػة بػيف نرجسػية المػدير إلػى  (O'Reilly III et al., 2014)دراسػة  يمػا ىػدفت
شػرية  32ية الرؤسػا  التنفيػذييف لػػ اسػتخداـ الباكػث تاػديرات لشخصػكقد   التنفيذم كالتنكي ات

ما إذا ياف عدد أيبر مف المديريف التنفيػذييف النرجسػييف   ختبارمف شريات عالية التينكلكجيا  
تكصػلت كقػد يكصلكف على تنكي ات أيبر تختلؼ بشػيؿ منيجػي عػف أقػرانيـ األقػؿ نرجسػية  

يف يتخػػذكف قػػرارات أيثػػر انػػدفاعنا الدراسػػة إلػػى أدلػػة متزايػػدة علػػى أف الرؤسػػا  التنفيػػذييف النرجسػػي
اػػػد أشػػػارت نتػػػااج فبػػػيف أع ػػػا  اندارة النليػػػا.  اتكخطػػػكرة تػػػؤثر علػػػى ييفيػػػة تكزيػػػ  التنكي ػػػ

الدراسػػػػة إلػػػػى أف عػػػػددنا أيبػػػػر مػػػػف المػػػػديريف التنفيػػػػذييف النرجسػػػػييف يكصػػػػلكف علػػػػى مزيػػػػد مػػػػف 
يـ المزيػػد مػػف المػػاؿ كلػدي  التنػكيض المباشػػر انجمػػالي )الراتػب   كالميافػػ ت  كخيػػارات األسػػيـ(
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فػػي إجمػػالي كصصػػيـ  كلػػدييـ تناق ػػات أيبػػر بػػيف تنكي ػػاتيـ )األعلػػى( كاألع ػػا  اآلخػػريف 
   في فريايـ.

إلػى اختبػار النتقػة بػيف نرجسػية  (O'Reilly et al.,2017)ىػدفت دراسػة كفػى نفػس السػياؽ 
شػػػػرية  أشػػػػارت نتػػػػااج  32التنفيػػػػذييف علػػػػى األدا  التنظيمػػػػي  كباسػػػػتخداـ عينػػػػة مػػػػف  المػػػػديريف

الدراسػػة أف ىنػػاؾ دليػػؿ ذك د لػػة إكصػػااية علػػى أف المنظمػػات التػػي ياكدىػػا المػػديريف التنفيػػذييف 
النرجسييف تكاجو سلبيات يبيرة   بما في ذلؾ األدلة على زيادة فػي تابػؿ المخػاطر  كدفػ  مبػالغ 

ا سػػتككاذ  كالتتعػػب فػػي البيانػػات المكاسػػبية  ككتػػى ا كتيػػاؿ  كتكصػػلت الدراسػػة  زااػػدة ماابػػؿ
إلػػى أف الرؤسػػا  التنفيػػذييف النرجسػػييف يخ ػػنكف منظمػػاتيـ لمخػػاطر قانكنيػػة ليػػر مبػػررة ألنيػػـ 

الناتجػػة مػػف يشػػنركف بالثاػػة الزااػػدة بشػػرف قػػدرتيـ علػػى الفػػكز كأقػػؿ كساسػػية لتيػػاليؼ منظمػػاتيـ 
لا ػػااية  كخلصػػت الدراسػػة إلػػى أف الشػػريات التػػي يػػديرىا مػػديريف تنفيػػذييف الػػدعاكل ا مخػػاطر

نرجسػػػػػػييف ىػػػػػػـ أيثػػػػػػر عر ػػػػػػة لمخػػػػػػاطر التاا ػػػػػػي كأف النرجسػػػػػػييف أقػػػػػػؿ كساسػػػػػػية للتاييمػػػػػػات 
المك ػػكعية للمخػػاطرة عنػػد اتخػػاذ قػػرارات كػػكؿ مػػا إذا يػػاف علػػييـ تسػػكية دعػػكل ق ػػااية كأقػػؿ 

 رلبة في أخذ النصيكة مف الخبرا .
النتقػػػة بػػيف نرجسػػػية المػػػدير التنفيػػػذم كا دا  المسػػػتابلي  (Perez,2017)بػػػرت دراسػػػة كقػػد اخت

كتػػػـ اسػػػتخدـ ماياسػػػيف بػػػديليف لايػػػاس نرجسػػػية  2013ككتػػػى  2007للشػػػرية خػػػتؿ الفتػػػرة مػػػف 
التنفيػػػذم فػػػي التاريػػػر السػػػنكم كاسػػػتخداـ المػػػدير  صػػػكرة المػػػديرالمػػػدير التنفيػػػذم  كىمػػػا؛ بػػػركز 

صية للشخص األكؿ   للتكاؽ فيمػا إذا يانػت الشػريات التػي تنػاني مػف التنفيذم لل ماار الشخ
تنفيػذم لػو سػمة النرجسػية كيػث بلغػت عػدد المشػاىدات  مػدير اااة مالية أيثر عر ة لتنيػيف 

  كتكصػػلت الدراسػػة إلػػى أف النتقػػة بػػيف النرجسػػية 824كالمايػػاس الثػػاني  549للمايػػاس األكؿ 
لظركؼ ا قتصادية للشرية  يمػا أف كجػكد  ػاااة ماليػة قكيػة ابكاألدا  المستابلي للشرية تترثر 

خاصػة للشػريات التػي تيػدؼ إلػى   التنفيذم النرجسي علػى أدا  الشػريات المديرتزيد مف ترثير 
 ر.يتكايؽ نتااج إيجابية في األجؿ الاص

التنفيػذم  المػديرإلى اختبار النتقة بيف نرجسية  (Capalbo    et   al., 2018)يما ىدفت دراسة 
التنفيػذييف النرجسػييف يفرطػكف فػي تنريػؼ أنفسػيـ  يريفكمػا إذا يػاف المػد  كالتتعب في األرباح

بالمنظمػات التػي ياكدكنيػػا لتكايػؽ أىػدافيـ الشخصػػية   بمػا فػػي ذلػؾ ا نخػراط فػػي سػلكؾ ليػػر 
كاسػػػػتخدمت الدراسػػػػة لايػػػػاس نرجسػػػػية المػػػػدير التنفيػػػػذم  مػػػػدل اسػػػػتخداميـ لل ػػػػماار   أختقػػػػي

شخصػػية المفػػردة بالنسػػبة لل ػػماار الجمػػ   كتكصػػلت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عتقػػة إيجابيػػة بػػيف ال
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دارة ا سػػتكااقات ندارة األربػػاح   ممػػا يشػػير  الشػػريات التػػي لػػدييا رؤسػػا  تنفيػػذييف نرجسػػييف كا 
 إلى الترثير الياـ لشخصية المدير التنفيذم على الخيارات المكاسبية.

مدراساات ذات العالقاة با ثر نرجساية المادير التنفياذي عماى إدارة ومن خالل التحميال الساابق ل
 األرباح يمكن لمباحثون اشتقاق الفرض األول / أ لمبحث عمى النحو التالى: 

H1a :األرباح.إدارة عمى نرجسية المدير التنفيذي  تؤثر 
لألساايم تحمياال الدراسااات التااي تناولاات العالقااة بااين  ممكيااة الماادير التنفيااذي  7/2/2

دارة األرباح  وا 
إلى اختبار النتقة بيف ككافز األسػيـ للمػديريف ( Cheng & Warfield, 2005)ىدفت دراسة 

دارة األربػػاح  كأف المػػديريف الػػذيف لػػدييـ  - الناشػػاة عػػف التنػػكيض الاػػااـ علػػى ملييػػة األسػػيـ كا 
المػديريف  ككافز عالية في األسيـ ىـ أيثر عر ة لبي  األسيـ في المسػتابؿ كىػذا يكفػز ىػؤ  

علػػػى المشػػػارية فػػػي إدارة األربػػػاح لزيػػػادة قيمػػػة األسػػػيـ المػػػراد بينيػػػا  يمػػػا كجػػػدت الدراسػػػة أف 
المػػديريف ذكم الكػػكافز الناليػػة فػػي األسػػيـ ىػػـ أيثػػر عر ػػة للتاريػػر عػػف أربػػاح تلبػػي تكقنػػات 

ـ يمػػا أف المػػديريف الػػذيف لػػدييـ كػػكافز مرتفنػػة بشػػيؿ ثابػػت فػػي األسػػيـ ىػػ المكللػػيف أك تفكقيػػا 
أقػػػؿ عر ػػػة للتاريػػػر عػػػف مفاجػػػ ت يبيػػػرة ل ربػػػاح انيجابيػػػة  نتيجػػػة للتاريػػػر عػػػف أربػػػاح بشػػػيؿ 

 مستمر  بما يلبى منافنيـ الشخصية انتيازيان. 
إلػى اختبػار النتقػة بػيف كػكافز األسػيـ للمػػدير  (Armstrong,2010)يمػا ىػدفت ىػذه دراسػة 

كبلغػت عينػة الدراسػة مػف  2005تػى كك2001التنفيذم كالمخالفات المكاسبية ختؿ الفترة مػف 
كعلى الرلـ مف أف كيازات األسيـ قد تخفؼ بنض مشايؿ الكيالة بػيف المػديريف   شرية 464

كفػز المػديريف التنفيػذييف للتتعػب يالتنفيذييف كالمساىميف  فاد نشرت مخاكؼ ككؿ أف ذلػؾ قػد 
جػػكد عتقػػة إيجابيػػة بالمنلكمػات المكاسػػبية لتكايػػؽ مياسػػب شخصػػية  كتكصػلت الدراسػػة إلػػى ك 

بػػػػيف كػػػػكافز أسػػػػيـ المػػػػدير التنفيػػػػذم ككػػػػا ت إعػػػػادة النظػػػػر المتنلاػػػػة بالمخالفػػػػات المكاسػػػػبية  
كعلػػػػى  –كدعػػػػاكل المسػػػػاىميف التػػػػي تػػػػدعي التتعػػػػب بػػػػالاكااـ الماليػػػػة   أ  أف نتػػػػااج الدراسػػػػة 

يـ أشػػارت  إلػػى أف التنكي ػات علػػى أسػػاس األسػػ -ت السػػاباةاالنيػس مػػف نتػػااج منظػػـ الدراسػ
خف ػػػػت مػػػػف كػػػػدكث التاػػػػارير الماليػػػػة ليػػػػر الصػػػػكيكة  يمػػػػا كجػػػػدت الدراسػػػػة دليػػػػؿ علػػػػى أف 
الشػػريات التػػي ييػػكف فييػػا المػػدير التنفيػػذم لديػػو كػػكافز أيبػػر فػػي األسػػيـ لػػدييا تػػكاتر أقػػؿ فػػي 

لمشػػػابية التػػػي يتمتػػػ  المػػػدير التنفيػػػذم االمخالفػػػات المكاسػػػبية ماارنػػػة بالشػػػريات ذات البياػػػات 
 بيان مف ككافز األسيـ.بمستكل أقؿ نس
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تػػػػرثير  اختبػػػػارإلػػػػى  (Jayaraman & Milbourn, 2015)كفػػػػى نفػػػػس السػػػػياؽ ىػػػػدفت دراسػػػػة 
كتبػػيف أف اكتمػػاؿ التتعػػب المكاسػػبي   كػػكافز أسػػيـ المػػدير التنفيػػذم علػػى التتعػػب المكاسػػبي

التنفيػػذم  كأف دكر وليػػات  مػديرييػكف أعلػػى فػي الشػػريات التػػي لػدييا كػػكافز أسػيـ أيبػػر تمػػنح لل
اليشػػػؼ مػػػف شػػػرنيا أف تمنػػػ  قػػػدرة المػػػديريف علػػػى تنفيػػػذ أم أنشػػػطة تتعبيػػػة كذلػػػؾ مػػػف خػػػتؿ 
استخداـ خبرة المدقايف يركد وليات اليشؼ ىذه  كتكصػلت الدراسػة إلػى أف كػكافز أسػيـ المػدير 

الشػرية مػف قبػؿ  التنفيذم   يبدك أنيػا تػؤثر علػى اكتمػاؿ التتعػب المكاسػبي عنػدما يػتـ تػدقيؽ
 مػػديرخبيػػر. كيػػث تتريػػز اكتماليػػة أيبػػر للتتعػػب المكاسػػبي المػػرتبط بػػالككافز التػػي ياػػدميا ال

 التنفيذم في الشريات التي لـ يدقايا خبير.
 مما سبق يمكن اشتقاق الفرض األول / ب عمى النحو التالى:

H1b :إدارة األرباح.عمى  ألسيم الشركة ممكية المدير التنفيذي تؤثر 
دارة األرباح 7/2/3  تحميل الدراسات التي تناولت العالقة بين لجان المراجعة وا 

دارة ا( إلػػى 2011ىػػدفت دراسػػة )مبػػارؾ  ختبػػار النتقػػة بػػيف جػػكدة أنشػػطة المراجنػػة الداخليػػة كا 
اسػػتخدـ الباكػػث التغيػػر فػػي نسػػبة ميلػػر لايػػاس إدارة   شػػريات المسػػاىمة السػػنكديةالاألربػػاح فػػي 

األربػػػاح  يمػػػػا تػػػـ قيػػػػاس جػػػكدة أنشػػػػطة المراجنػػػة الداخليػػػػة باسػػػتخداـ أكػػػػد عشػػػر متغيػػػػرا ىػػػػي: 
المؤىتت النلمية  كالشيادات المينية  كالتدريب  كالخبرة  ككجـ قسـ المراجنػة الداخليػة  ككجػـ 

لماليػػة  كالمنرفػػة بنمليػػات الشػػرية  كا سػػتاتؿ النمػػؿ المػػرتبط بنمليػػة إعػػداد كعػػرض التاػػارير ا
التنظيمػػػي للمراجنػػػة الداخليػػػة  كعػػػدـ المشػػػارية فػػػي النمليػػػات التنفيذيػػػة  ككجػػػكد دليػػػؿ للمراجنػػػة 

بلغػػػت عينػػػة كقػػػد  جػػػكدة أدا  كظػػػااؼ المراجنػػػة الداخليػػػة علػػػى الداخليػػػة  ككجػػػكد نظػػػاـ الرقابػػػة 
علػػى مكقػػػ  تػػداكؿ المكقػػػ   2008ى كتػػػ 2006شػػػرية خػػتؿ الفتػػػرة مػػف عػػاـ  35الدراسػػة مػػف 

كجػػـ عمػػؿ المراجنػػة الداخليػػة المػػرتبط أف  تكصػػلت الدراسػػة الرسػػمي لسػػكؽ األسػػيـ السػػنكدية 
بنمليػػة إعػػداد كعػػرض التاػػارير الماليػػة ىػػك المتغيػػر الككيػػد الػػذم لػػو عتقػػة عيسػػية ذات تػػرثير 

ات ترثير مننػكم بػيف إلى كجكد عتقة عيسية ذكقد خلصت الدراسة  مننكم على إدارة األرباح.
دارة األربػػػاح فػػػي شػػػريات المسػػػاىمة السػػػنكدية كفػػػي نفػػػس السػػػياؽ   جػػػكدة المراجنػػػة الداخليػػػة كا 

( إلػى اختبػار دكر ككيمػة الشػريات كالتػي تخػتص بكجػـ مجلػس 2015ىدفت دراسة )الف ؿ  
ثر دارة األربػػػاح كمػػػدل تػػػرإاندارة كلجنػػػة التػػػدقيؽ كالمراجنػػػة الداخليػػػة فػػػي الكػػػد مػػػف ممارسػػػات 

الككيمػػػة  بنسػػػبة الملييػػػة انداريػػػة كذلػػػؾ علػػػى الشػػػريات المسػػػاىمة المسػػػجلة فػػػي سػػػكؽ النػػػراؽ 
إلػػى كجػػكد عتقػػة طرديػػة  دراسػػةكتكصػػلت ال شػػرية  91كبلغػػت عينػػة الدراسػػة  لػػ كراؽ الماليػػة 



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  256 

 

دارة األ رباح أم أنو يلمػا زادت يفػا ة مجلػس اندارة مػف كيػث صػغر بيف كجـ مجلس اندارة كا 
 دارة األربػاح كالنيػس صػكيح إدة عدد األع ا  الخارجييف فيو يلما قلت ممارسػات كجمو كزيا

يمػػا تكصػػلت الدراسػػة إلػػى أنػػو   يكجػػد دكر رقػػابي ىػػاـ للجنػػة التػػدقيؽ فػػي الكػػد مػػف ممارسػػات 
دارة األربػػػاح  يمػػػا تكصػػػلت الدراسػػػة إلػػػى ارتفػػػاع نسػػػبة الملييػػػة انداريػػػة فػػػي الشػػػريات النراقيػػػة إ

 وليات الككيمة في  بط ممارسات إدارة األرباح. ييد عمؿإلى تامر الذم يؤدم األ
 ممارسات مف الكد في المراجنة لجاف ( إلى التنرؼ على  دكر2016)أكمد  يما ىدفت دراسة

أمػا عينػة الدارسػة فاػد تػـ اختيارىػا بطرياػة عشػكااية مػف مجتمػ  ، ميدانيػة دراسػة -األربػاح إدارة
( اسػتمارة اسػتبياف علػى بنػض النػامليف بالمصػارؼ  100الدارسػة  كيػث قػاـ الباكػث بتكزيػ  ) 

 كيػث تنػاكؿ ا سػتبياف خمػس مكػاكر كىػي التخصػص النلمػي في السػكداف  كمياتب المراجنة 
يمػػا تػـ اسػتخداـ نمػػكذج جػكنز المنػػدؿ  الخبػرة عػدد سػػنكات  المسػػمى الػكظيفي  المؤىػؿ النلمػي 

تكصلت الدراسة إلى أف ىناؾ ترثير جكىرم للجػاف المراجنػة فػي الكػد ك  في قياس إدارة األرباح 
أكصت الدراسة ب ركرة ا ىتمػاـ بلجػاف المراجنػة كتفنيػؿ دكرىػا   كقد رباحدارة األإمف ممارسة 

كػػػث ب ػػػركرة تكجيػػػو اىتمامػػػات البكػػػث يمػػػا أكصػػػى البا فػػػي الرقابػػػة علػػػى عمليػػػات الشػػػريات 
المكاسبي ككؿ متغيرات الدراسة الكاليػة فػي مختلػؼ الاطاعػات ا قتصػادية السػكدانية كالتػي لػـ 

 يتـ التطرؽ الييا في الدراسة الكالية.
( إلى منرفة دكر المتغيرات المرتبطة بجكدة التػدقيؽ الخػارجي 2019كىدفت دراسة )عبد عطكة 
ي الكػػػد مػػػف ممارسػػػة إدارة األربػػػاح فػػػي الشػػػريات الصػػػناعية كالخدميػػػة كالكايميػػػة المؤسسػػػية فػػػ

شػرية كذلػؾ خػتؿ الفتػرة مػف عػػاـ  92كبلغػت عينػة  الدراسػة  المدرجػة فػي سػكؽ عمػاف المػالي 
يمػػا تػػـ انعتمػػاد علػػى نمػػكذج جػػكنز المنػػدؿ لايػػاس إدارة األربػػاح  أمػػا   2014ككتػػى  2011

قيؽ  كنػػكع دقيؽ فػػتـ قياسػػيا عػػف طريػػؽ )كجػػـ ميتػػب التػػبالنسػػبة للمتغيػػرات المتنلاػػة بجػػكدة التػػد
يمػا   تارير المػدقؽ  كتكقيػت إصػدار تاريػر المػدقؽ  كأتنػاب التػدقيؽ الخػارجي  كتغييػر المػدقؽ(

عػػف طريػػؽ خصػػااص مجلػػس اندارة كىييػػؿ الملييػػة  كتكصػػلت الدراسػػة إلػػى   تػـ قيػػاس الككيمػػة
يؽ كنػكع تاريػر المػدقؽ علػى ممارسػة إدارة كجكد أثر سلبي ذا د لة إكصػااية لكجػـ ميتػب التػدق

صػدار إكىنػاؾ أثػر أيجػابي ذك د لػة اكصػااية بالنسػبة لفتػرة  األرباح في شػريات عينػة الدراسػة 
تاريػػػر المػػػدقؽ كتغييػػػر المػػػدقؽ كأتنػػػاب التػػػدقيؽ علػػػى ممارسػػػة إدارة األربػػػاح فػػػي شػػػريات عينػػػة 

لكجػػػـ مجلػػػس اندارة علػػػى  ان يإكصػػػاا داؿ ليػػػرالدراسػػػة  يمػػػا تكصػػػلت إلػػػى كجػػػكد أثػػػر إيجػػػابي 
كىنػػاؾ أثػر سػػلبي ذك د لػة اكصػػااية لنػدد األع ػػا    نينػةالممارسػة إدارة األربػػاح فػي شػػريات 
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المسػػػػتاليف كللجمػػػػ  بػػػػيف منصػػػػبي المػػػػدير كراػػػػيس مجلػػػػس اندارة علػػػػى ممارسػػػػة إدارة األربػػػػاح  
أي ػػا إلػػى كجػػكد أثػػر سػػلبي ذا د لػػة إكصػػااية لنسػػبة ملييػػة اندارة كلمنػػدؿ  الدراسػػة كتكصػػلت

كقد أكصت الدراسة ب ركرة كجػكد إدارة تػدقيؽ داخلػي تريز المليية على ممارسة إدارة األرباح  
فنالة كتتميز بخبرة عالية فػي المراجنػة علػى عمليػات الشػرية كالتريػد مػف سػتمة ىػذه النمليػات 

 ؿ على زيادة اجتماعات لجنة التدقيؽ الداخلي في الشرية.بان افة إلى النم
إلى اختبار أثػر خصػااص ككيمػة الشػريات  (Azzuz & Khamis,2016)كقد ىدفت دراسة 

دارة األربػػػاح للشػػػريات األردنيػػػة. عينػػػة الدراسػػػة شػػػملت جميػػػ  الشػػػريات  علػػػى جػػػكدة األربػػػاح كا 
. تػـ اسػتخداـ عػدد أع ػا  2012إلػى عػاـ  2007المالية المدرجة في بكرصة عماف مػف عػاـ 

التنفيذم  ميكنات مجلس اندارة  عػدد أع ػا  لجنػة المدير  في دكر مجلس اندارة  ا زدكاجية
كقػد تػـ التدقيؽ  ميكنات لجنة التدقيؽ كنشاط لجنة التدقيؽ لاياس خصػااص ككيمػة الشػريات. 

دايمايػػاس بػػديؿ عػػف  ا سػػتكااقات التاديريػػةاسػػتخداـ  كتػػـ قياسػػيا   رة األربػػاح جػػكدة األربػػاح كا 
عػدد اع ػا  لجنػة التػدقيؽ لػدل أف  نتػااج الدراسػةاظيػرت كقػد نمكذج جػكنز المنػدؿ   باستخداـ

دارة األرباح. كصػى الباكػث الشػريات كأكنشاط لجنة التػدقيؽ عتقػة مػ  يػؿ مػف جػكدة األربػاح كا 
يف الخػػارجييف كليػػر الماليػػة األردنيػػة بتاليػػؿ عػػدد أع ػػا  مجلػػس اندارة  ك تنػػديؿ نسػػبة المػػدير 

 في يؿ مف مجلس اندارة كلجنة التدقيؽ. يفتنفيذيال
دارة األرباح 7/2/4  تحميل الدراسات التي تناولت العالقة بين حجم مجمس اإلدارة وا 

ا يتشػػاؼ المبيػػر علػػى إلػػى دراسػػة أثػػر ككيمػػة الشػػريات ( (Spalding,2010ىػػدفت دراسػػة 
المنظمػػػة. كخاصػػػة التػػػي تنػػػتج مػػػف سػػػلكؾ المػػػدير لمؤشػػػرات ا كتيػػػاؿ المػػػالي المكتمػػػؿ داخػػػؿ 

كبتايػػيـ إجػػرا ات   ذل  ذلػػؾ بتػػكفير قػػدر مناسػػب مػػف ا فصػػاح كالشػػفافية داخػػؿ المنظمػػةيػػالتنف
تكصػػلت   التنفيػػذم كمػػديريف وخػػريف داخػػؿ المنظمػػة كشػػرية المراجنػػة الخارجيػػة مػػديركسػػلكؾ ال

نزيز كرف  السػلكؾ األختقػي لمػا لػذلؾ ليات اليفيلة لتآليجاد اإالدراسة إلى  ركرة الترييز على 
مػػػف دكر يبيػػػر فػػػي الكػػػد مػػػف المخػػػاطر التػػػي قػػػد تتنػػػرض ليػػػا التاػػػارير الماليػػػة نتيجػػػة اسػػػتخداـ 

 ساليب كطرؽ مكاسبية لير أختقية.أ
( إلػػى اختبػػػار مػػػدل تػػرثير اسػػػتاتلية مجلػػػس 2012كفػػي نفػػػس السػػػياؽ ىػػدفت دراسػػػة )يكسػػػؼ  

اندارة فػػػػي مت مػػػػة منلكمػػػػات األربػػػػاح المكاسػػػػبية لاػػػػرارات المسػػػػتثمريف فػػػػي األسػػػػكاؽ الماليػػػػة  
ككػػػددت مت مػػػة منلكمػػػات األربػػػاح باػػػدرة األربػػػاح علػػػى التنبػػػؤ بالتػػػدفاات الناديػػػة المسػػػتابلية  

شرية نشطة مدرجة في سكؽ األكراؽ الماليػة ل عػكاـ  78على عينة ميكنة مف أجريت الدراسة 



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  252 

 

ك تكصلت الدراسة إلى أف كجكد أللبية أع ػا  مجلػس اندارة مػف    2008إلى   2005مف  
يمػػايكثر قيػػاـ راػػيس  ليػػر التنفيػػذييف يػػؤثر إيجابيػػان فػػي مت مػػة منلكمػػات األربػػاح المكاسػػبية  

( سػػػلبان فػػػي مت مػػػة منلكمػػػات تنفيػػػذل يمػػػديريػػػرايس للمجلػػػس ك بػػػدكر مػػػزدكج ) اندارة مجلػػػس
 األرباح المكاسبية  يما   يؤثر كجـ مجلس اندارة في مت مة منلكمات األرباح المكاسبية.

( إلػػى منرفػػة أثػػر إصػػدار كتنفيػػذ قكاعػػد ككيمػػة الشػػريات فػػي 2012يمػػا ىػػدفت دراسػػة )الناػػكد 
مزيػػػد مػػػف الايػػػكد علػػػى كريػػػة مجلػػػس اندارة  الكػػػد مػػػف ممارسػػػات إدارة األربػػػاح  كذلػػػؾ لك ػػػ 

كأع ااو كاستاتليتو  كفرض المزيد مف انفصاح كالشفافية نعطا  مزيد مف الثاة فػي التاػارير 
الماليػػػة كتػػػى تنيػػػس طبينػػػة المنشػػػرة كسياسػػػاتيا ك التغيػػػرات التػػػي طػػػرأت علييػػػا  كقػػػد تكصػػػلت 

ان علػػػى كاقنيػػػة دكافػػػ  اندارة فػػػي الدراسػػػة إلػػػى أف كجػػػكد كتنفيػػػذ قكاعػػػد الككيمػػػة قػػػد ك ػػػ  كػػػدكد
ممارسػات إدارة األربػػاح كأف قكاعػد ككيمػػة الشػػريات الصػادرة فػػي جميكريػػة مصػر النربيػػة ليػػر 
يافية للكد بشيؿ نيااي مف التتعب في األرباح  علػى الػرلـ مػف مسػاىمتيا إلػى كػد يبيػر فػي 

نػػايير المكاسػػبة الماليػػة كذلػػؾ نظػػران ألف م 0الكػػد مػػف بنػػض دكافػػ  اندارة للتتعػػب فػػي األربػػاح
كالتي تمثؿ أكد أىػـ األسػاليب المكاسػبية لتطبيػؽ مبػادئ ككيمػة الشػريات بيػا النديػد مػف ناػاط 
ال ػػنؼ  كالتػػي تسػػتخدـ فػػي إطػػار مكاسػػبي نظيػػار الاػػكااـ كالتاػػارير الماليػػة بصػػكرة مكاسػػبية 

 سليمة.
ة الجيػدة لككيمػة الشػريات ( إلى اختبار أثػر الممارسػ2016يما ىدفت دراسة )السلماف البساـ  

كىييؿ المليية في الكد كالتخفيػؼ مػف تتعػب إدارة الشػرية باألربػاح فػي الشػريات المدرجػة فػي 
ـ 2004شػػػرية خػتؿ الفتػرة مػف  80السكؽ السنكدم  كقػد اسػتخدمت الدراسػة عينػة ميكنػػة مػػف

ريات التػػػي لػػػدييا ـ كتكصػػػلت الدراسػػػة الػػػى عػػػدد مػػػف النتػػػااج تتمثػػػؿ فػػػي اف الشػػػ 2010ككػػػػػتى 
ممارسة جيدة للككيمة تيػكف اكتماليػة تجػاكزات مسػؤكلي الشػريات فػي التتعػب بػالاكااـ الماليػة 

دارة األربػاح فػي كػيف لػـ أ قؿ يما أظيرت النتااج كجكد عتقة طردية بيف كجـ مجلػس اندارة كا 
مػػف قبػػػؿ تجػػد الدراسػػة عتقػػة إكصػػااية بػػػيف كجػػـ ميتػػب المراجنػػة كفػػػرص التتعػػب باألربػػاح 

التنفيػػذم كراػػيس مجلػػس اندارة مػػف  المػػديراندارة كلػػـ تجػػد يػػذلؾ عتقػػة بػػيف الجمػػ  بػػيف ميػػاـ 
دارة األربػػػػاح مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل يمػػػػا كجػػػػدت الدراسػػػػة اف زيػػػػادة  فػػػػي ملييػػػػة الكيكمػػػػة الجيػػػػة كا 

كملييػػة أع ػػا  مجلػػس اندارة فػػي رؤكس أمػػكاؿ الشػػريات تسػػاعد فػػي   المؤسسػػات ا سػػتثمارية
 ارة األرباح في الشريات المدرجة.الكد مف إد
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الماادير التنفيااذي دور تحمياال الدراسااات التااي تناولاات العالقااة بااين إزدواجيااة  7/2/5
دارة األرباح  وا 
 المراجنػػػػةإلػػػػى ايجػػػػاد عتقػػػػة بػػػػيف اسػػػػتاتلية لجػػػػاف  (Kamarudina،  2012)ىػػػػدفت دراسػػػػة 

كجكدة األرباح  ك ترثير الدكر المزدكج للمدير التنفيذم على ىذه النتقػة. كباسػتخداـ عينػة  مػف 
ات ػػػح أف جػػػكدة األربػػػاح تػػػرتبط  2010-2005شػػػرية مدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة ماليزيػػػا كذلػػػؾ مػػػف 

 دكر المػديربشيؿ إيجابي باستاتؿ لجنة التدقيؽ  كليػف النتقػة  ػنفت بسػبب كجػكد ازدكاجيػة 
التنفيػػػذم سػػػيطرة مفرطػػػة علػػػى  المػػػديركيانػػػت نتيجػػػة الدراسػػػة أنػػػو عنػػػدما ييػػػكف لػػػدل التنفيػػػذم. 

قرارات مجلس اندارة مف ختؿ شػغؿ منصػب راػيس مجلػس اندارة  فػدف كظيفػة المراقبػة للجػاف 
 التدقيؽ المستالة ل ماف جكدة عالية ل رباح في البيانات المالية تصبح لير فنالة.

 المػديردكر النتقػة بػيف ازدكاجيػة  اختبػار إلػى (Salihi, Kamardin,2015)ىػدفت دراسػة يما 
  التنفيذم  كاستاتلية أع ا  مجلس اندارة كالمستكاات التاديرية فػي شػريات السػل  الصػناعية

شػػرية فػػي قطػػاع السػػل  الصػػناعية فػػي البكرصػػة  24  النيجيريػػة  كيػػث بلغػػت عينػػة الدراسػػة مػػف
دكر تكصػػػلت الدراسػػػة إلػػػى أف  ازدكاجيػػػة ك   2014 ككتػػػى 2011خػػػتؿ الفتػػػرة مػػػف   النيجيريػػػة
ا سػػػػتكااقات علػػػػى التنفيػػػػذم كاسػػػػتاتلية أع ػػػػا  مجلػػػػس ا دارة تػػػػؤثراف بشػػػػيؿ يبيػػػػر  المػػػػدير

ليػػر فنػػاؿ فػػي   التاديريػػة  أم أف الجمػػ  بػػيف منصػػبي المػػدير التنفيػػذم كراػػيس مجلػػس اندارة
التنفيػذم كراػيس  المػديرفصػؿ منصػبي الدراسػة ب أكصػتالتاليؿ مف إميانية إدارة األربػاح  لػذلؾ 

الدراسػػة بزيػػادة  يمػػا أكصػػتمجلػػس ا دارة لتاليػػؿ اكتمػػاؿ إدارة ممارسػػة ا سػػتكااقات التاديريػػة  
                . داره األرباحإ لتخفيض مستكلكذلؾ  عدد أع ا  مجلس اندارة المستاليف

اختبػار النتقػة بػيف خصػااص إلػى ( Zouari et al., 2015)كفي نفػس السػياؽ ىػدفت دراسػة 
خبػػػػرة  ازدكاجيػػػػة دكر المػػػػديريف التنفيػػػػذييف  المػػػػدير التنفيػػػػذم )تنكي ػػػػات المػػػػديريف التنفيػػػػذييف 

دارة األربػػاح  تكصػػلت الدراسػػة إلػػى ك  شػػرية  153كبلغػػت عينػػة الدراسػػة  المػػديريف التنفيػػذييف( كا 
دارة األربػيكجكد عتقػة طرديػة بػيف تنكي ػات المػديريف التنفيػذي اح أم أنػو يلمػا زادت نسػبة ف كا 

يمػػا تكصػػلت الدراسػػة إلػػى كجػػكد عتقػػة طرديػػة بػػػيف  أسػػيميـ زادت ممارسػػتيـ ندارة ا ربػػاح 
دارة األربػػاح أم أنػػو عنػػدما يصػػبح المػػدير التنفيػػذم رايسػػا دكر ازدكاجيػػة  المػػديريف التنفيػػذييف كا 

سػة إلػى أف خبػرة المػدير يمػا تكصػلت الدرا لمجلس اندارة يصبح ممارستو ندارة ا رباح أيبػر 
التنفيػػذم تػػؤثر علػػى ممارسػػتيـ ندارة األربػػاح  كأكصػػت الدراسػػة إلػػى فػػرض رقابػػة علػػى سػػلكؾ 

 المديريف التنفيذييف كالفصؿ بيف كظيفتي المدير التنفيذم كرايس مجلس اندارة.
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ل ومن خالل تحميل الدراسات التي تناولت أثر اآللياات المختمفاة لحوكماة الشاركات عماى تعادي
سموك المدير التنفيذي  يما يتعماق باتجاىاو نحاو إدارة األربااح يمكان اشاتقاق الفارض الثاانى 

 لمدراسة عمى النحو التالى:
H2 :باختالف حوكمة الشركات يختمف ت ثير سموك المدير التنفيذي عمى إدارة األرباح.   

 (1ممخص لمدراسات السابقة جدول رقم )
 الدراست

نزجسٍت 

المدٌز 

 التنفٍذي

ملكٍت اسهم 

المدٌز 

 التنفٍذي

لجنت 

 المزاجعت

حجم 

مجلس 

 اإلدارة

اسدواجٍت 

دور المدٌز 

 التنفٍذي

O'Reilly et al.,2017 +     

Alexander ،2010 +     

Capalbo et al., 2018 +     

Spalding,2010 +     

Perez,2017 +     

O'Reilly III et al., 2014 +     

Armstrong,2010  +    

CHENG,2005 ،Warfiel  +    

Jayaraman &Milbourn, 2015  +    

   -   2222يبارك ،

  + ×   2225انفضم،

   -   2226أحًد،

  + -   2222عبد،عطىة،

2012  ،Kamarudina   -   

Azzuz & Khamis,2016   - + + 

 × +    2226انسهًاٌ،انبساو ،

  +    2222انُقىد ،

 +     2222يىسف، 

Salihi, Kamardin,2015  +   + 

Zouari et al.,2015     + 

 

  الدراسة التطبيقية -7/3
 الدراسة  كمصادر جمػ  البيانػات كمجتمػ  كعينػة الدراسػة  يةمنيج الجز تتناكؿ الدراسة في ىذا 

 كا ساليب انكصااية المستخدمة فييا. كيذلؾ تتناكؿ متغيرات كنمكذج الدراسة  
 الدراسة يةمنيج 1/ 7/3

بجمػػػػ  كاسػػػتخراج البيانػػػػات التزمػػػػة للشػػػػريات  قػػػػاـ البػػػػاكثكفمكتػػػػكل كيػػػث التػػػـ اتبػػػػاع تكليػػػػؿ 
المدرجػػة بالسػػكؽ السػػنكدم لايػػاس كتكليػػؿ التاػػارير الخاصػػة بمجلػػس ا دارة كالتاػػارير السػػنكية 
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كطػػػرح كالكصػػػكؿ إلػػػى النتػػػااج  فػػػركض الدراسػػػة كالتاػػػارير الماليػػػة خػػػتؿ فتػػػرة الدراسػػػة كاختبػػػار 
 التكصيات باستخداـ األساليب انكصااية المناسبة .

 مصادر البيانات7/3/2
 مف أجؿ إنجاز الدراسة تـ ا عتماد على النديد مف مصادر المنلكمات كالتي تتمثؿ في:    

 تتمثؿ في التاارير المالية كالتاارير السنكية كتاارير مجلس اندارة المنشكرة. البيانات األولية:
تتمثؿ بمراجنة اليتب كالمجػتت النلميػة المتخصصػة كاألبكػاث السػاباة ذات  ت الثانوية:البيانا

الصلة بمك كع الدراسة إ افة إلػى الػدكريات كالماػا ت كمكاقػ  ا نترنػت التػي تسػاعد فػي 
 إثرا  الجانب النملى للدراسة.

 عينة الدارسة  7/3/3
ككسػب بيانػات شػرية  النربيػة السػنكدية تتيكف عينػة الدارسػة مػف الشػريات المسػاىمة بالممليػة 

سػػػيتـ  2شػػػرية 179السػػػكؽ الماليػػػة السػػػنكديةبتداكؿ  يبلػػػغ عػػػدد الشػػػريات المسػػػاىمة المدرجػػػة 
شػػرية تتػػكفر فييػػا البيانػػات المطلكبػػة باسػػتثنا  قطػػاع البنػػكؾ كالتػػرميف  20تطبيػػؽ الدراسػػة علػػى 
 .2017 -2014ا الخاص  كذلؾ ختؿ الفترة مف منظران لطبينة نشاطي

 المتريرات وكيفية قياسيا 7/3/4
  المترير التابع 

  )  (EMإدارة األرباح
أشػػػػارت عػػػػدد مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػاباة منيػػػػا دراسػػػػة سػػػػيتـ قياسػػػػو باسػػػػتخداـ نسػػػػبة ميلػػػػر كيػػػػث 

( إلػػػى نمػػػكذج نسػػػبة ميلػػػر يمايػػػاس ندارة األربػػػاح كتػػػـ 2011( كدراسػػػة )مبػػػارؾ 2019)علػػػي 
لتتفيػػػو لػػػبنض الاصػػػكر فػػػي الماػػػاييس األخػػػرل اسػػػتخداـ ىػػػذا المايػػػاس خػػػتؿ الدراسػػػة الكاليػػػة 

لػػػػر ياػػػػـك علػػػػى فر ػػػػيتيف لايػػػػاس إدارة األربػػػػاح  كيمػػػػا سػػػػبؽ انشػػػػارة إلػػػػى أف نمػػػػكذج نسػػػػبة مي
 ؛أساسيتيف كىما

 فر ية عدـ كجكد إدارة أرباح: 
(WC / CFO )t-o- (WC / CFO )t-l=0 

 فر ية كجكد إدارة أرباح:
(.WC / CFO)t-0 - (.WC / CFOt-1=0 

 
                                                 

2
 https://www.tadawul.com.sa/ 

https://www.tadawul.com.sa/
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 كيث إف:
 WC =  التغير في صافي رأس الماؿ النامؿ 

CFO = التدفؽ النادم مف األنشطة التشغيلية 

  المترير المستقل 
  (CEO‟s cond) سموك المدير التنفيذي

 يتـ قياسو باستخداـ المتغيرات التالية :
 نرجسية المدير التنفيذي  .1

 كيتـ قياسو مف ختؿ :
 بروز صورة المدير التنفيذي  -
 يستند قياس متغير بركز صكرة المدير التنفيذم في التارير السنكم للشرية على مركلتيف: 
يرخػذ الايمػة ك   التنفيػذم مديرإذا ياف   يكجد صكرة لل 1يرخذ المتغير االايمة  المرحمة األولى: 
التنفيػػذم مػػ  مسػػؤكليف تنفيػػذييف وخػػريف أك أع ػػا  مجلػػس اندارة أك  مػػديرإذا تػػـ تصػػكير ال 2

التنفيػػػػػذم ككػػػػػده   كتتخػػػػػذ الصػػػػػكرة  لمػػػػػديرإذا تػػػػػـ تصػػػػػكير ا 3يرخػػػػػذ الايمػػػػػة   مػػػػػكظفي الشػػػػػرية
التنفيػػػذم ككػػػده   مػػػديرإذا تػػػـ تصػػػكير ال 4يرخػػػذ الايمػػػة   الفكتكلرافيػػػة أقػػػؿ مػػػف نصػػػؼ الصػػػفكة

 كتتنػػاكؿ الصػػكرة نصػػؼ الصػػفكة علػػى األقػػؿ   مػػ  اكتػػكا  الػػنص علػػى بنػػض المسػػاكة علػػى
الفكتكلرافيػػة  التنفيػػذم ككػػده   كتتػػكلى الصػػكرة مػػديرإذا تػػـ تصػػكير ال 5يرخػػذ الايمػػة    الصػػفكة

 يامؿ الصفكة.
يػػتـ كسػػاب متكسػػط لمايػػاس بػػركز صػػكرة المػػدير التنفيػػذم  بكيػػث يػػتـ قيػػاس  المرحمااة الثانيااة:

أك أعلػى كصػفر  3إذا يػاف متكسػط درجػات الصػكر  1المتكسط بمتغير كىمػى يرخػذ الايمػة 
 بختؼ ذلؾ.

خطػاب المػدير  فػي كالػة إذا يػاف 1متغير كىمػي يرخػذ الايمػة   :خطاب المدير التنفيذي -
 . التنفيذم يكتكم على  ماار شخصية كصفر بختؼ ذلؾ
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ندد األسيـ المملكيػة للمػدير التنفيػذم تـ قياسو بالشركة:  ممكية المدير التنفيذي ألسيم .2
( إذا 1بمتغيػػر كىمػػى ينطػػى الػػرقـ ) 3  ثػػـ إعػػادة الايػػاسبالنسػػبة إلػػى إجمػػالي عػػدد األسػػيـ

 أسيـ الشرية  كصفر بختؼ ذلؾ.ياف المدير التنفيذم يمتلؾ نسبة مف 
 المترير المعدل Moderator Variable  
   التي يتـ قياسيا مف ختؿ مجمكعة مف وليات الككيمة كىى؛(CG) ككيمة الشريات 

يف في المجلس إلػى يعدد أع ا  المديريف لير التنفيذ :تنفيذيينالنسبة عدد المديرين غير 
 نياية الناـ.إجمالي عدد أع ا  المجلس كذلؾ في 

 عدد اع ا  مجلس اندارة. :حجم مجمس اإلدارة -
فػػي كالػػة إذا يػػاف راػػيس  1متغيػػر كىمػػي يرخػػذ الايمػػة  :ازدواجيااة دور الماادير التنفيااذي -

 المجلس مدير تنفيذم كصفر بختؼ ذلؾ. 
في كالة كجكد لجنة مراجنػة كصػفر بخػتؼ  1متغير كىمي يرخذ الايمة  :مراجعةاللجنة  -

 ذلؾ 
 الرقابيةالمتريرات 

 اللكلاريتـ الطبيني نجمالي األصكؿ في نياية الناـ.: (Size) حجم الشركة -
 دجمالي الديكف على إجمالي األصكؿ.ب تااس: (Lev) مديونية الشركة -
 التصميم البحثى 7/3/5

أثر سلكؾ المػدير التنفيػذم يمتغيػر مسػتاؿ  كمجمكعػة مػف المتغيػرات الرقابيػة  إ ػافة  ختبار 
إلػػى اختبػػار األثػػر المنػػدؿ آلليػػات ككيمػػة الشػػريات علػػى عتقػػة سػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم بػػددارة 

-Multiple Linear Regressنمػػكذج ا نكػػدار الخطػػى المتنػػدد  كفسػػتخدـ البػػاكثاألربػاح  ا

ion   نجرا  التكليؿ:التالى   النمكذج كااستخدمكبالتالى 
EMi =  β0 + β1 CEO‟s condi + β2 CGi + β3 Sizei + β4 Levi  + εi 

 

 

 

                                                 
ة ألفتهم   رتجني ت رل اوت  مت إ ت لة رلاات ل لوستل  الكات  رات يج رلدوفاتم، ألفتهم، ه تجر ألهتا  وت  تت  رللا هت ت، قةت  رللت لثوة دة هستل  الكات  رات يج  3

لألفتتتهم  اتتومفج ةتت ر، دتتت  رتتت  ب يتترلا إت إةهتتت ر رلوداجتت  رإلااااتتت  للو.تت  و رإللصتت تا  راستتتدم ا ، قرتتت  قمت رفتتتدم ر  هستتل  الكاتت  راتتت يج رلدوفاتتم، 
 (ق3تاط   رإللص ء رلوصفى رجل قا ررتم)
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 حيث:
EM ,:إدرة األرباح 

CEO‟s cond: سلكؾ المدير التنفيذم 
CG: ككيمة الشريات 

Size: كجـ الشرية 
lev: مديكنية الشرية 

( يك ػح النتقػػة مػا بػيف المتغيػر التػػاب  كبػيف المتغيػر المسػتاؿ كالمتغيػػر 1كالشػيؿ التػالي رقػـ )
 على النكك التالى: المندؿ

 انًعدل انًتغيز

 

 

 

 انًتغيز انتابع  انًتغيز انًستقم                                                   

                                                                    H2 

 

 

 

                                                    H1   

 ( التصميم البحثى لمدراسة1شكل رقم )
 

 

 األساليب االحصائية  7/3/6
تـ جم  البيانات مف ختؿ التاػارير الماليػة كالسػنكية كتاػارير مجلػس اندارة للشػريات المسػاىمة 

كسػػػيتـ ا سػػػتنانة ببرنػػػامج الكػػػـز  الدراسػػػة فػػػي الممليػػػة النربيػػػة السػػػنكدية التػػػي سػػػتمثؿ عينػػػة 
 ( في تكليؿ البيانات كاختبار فر يات الدراسة .SPSSانكصااية للنلـك ا جتماعّية )

 نتائج اختبار  روض البحث -7/4
 نتائج اإلحصا  الوصفى 7/4/1

 أواًل: المترير التابع: )إدارة األرباح(
تػػـ تصػػػنيؼ الشػػريات المسػػػاىمة كالمدرجػػة فػػػي السػػكؽ المػػػالي السػػنكدم )تػػػداكؿ( إلػػى شػػػريات 
ممارسػػػة ندارة األربػػػاح  كشػػػريات ليػػػر ممارسػػػة ندارة األربػػػاح  كذلػػػؾ باسػػػتخداـ نسػػػبة ميلػػػػر 

 إلررة رألرب ح

 لوني.  رلشجني ت

 فلوك را يج رلدوفام،
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( عػػدد كنسػػب شػػريات الدراسػػة التػػي يكجػػد بيػػا 2يمايػػاس ندارة األربػػاح  كيك ػػح الجػػدكؿ رقػػـ )
 تي   يكجد بيا إدارة األرباح. إدارة األرباح كال
 تصنيف شركات الدراسة إلى شركات يوجد بيا إدارة األرباح وشركات (:2جدول رقم )

 ال يوجد بيا إدارة األرباح 
 نسبت الشزكاث عدد الشزكاث تصنٍف الشزكاث

 %022 02 ممارست إلدارة األرباح

 %2.2 2 غٍز ممارست إلدارة األرباح

 %022 02 المجمىع

% يكجػد بيػا إدارة 100مف الجدكؿ السابؽ أف جمي  الشريات مكؿ الدراسػة كبنسػبة يت ح مف 
 األرباح. 
 لمترير المستقل: سموك المدير التنفيذيثانيًا: ا

( االحصا  الوصفي لسموك المدير التنفيذي 3جدول رقم )  

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

َسبت يهكيت انًديز انتُفيذي 

انشزكت  ألسهى  
80 .000000 .064500 .00790362 .018926097 

 1.30245 2.8454 6.00 1.00 80 انُزجسيت

Valid N (listwise) 80     

يك ػػح الجػػدكؿ السػػابؽ نتػػااج انكصػػا  الكصػػفي للمتغيػػر المسػػتاؿ: سػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم  ك 
كأشػػارت نتػػااج   كالنرجسػػية  الشػػرية كيشػػمؿ ذلػػؾ يػػتن مػػف نسػػبة ملييػػة المػػدير التنفيػػذم ألسػػيـ

فيما يخص نسبة ملييػة المػدير التنفيػذم ل سػيـ فػي الشػريات مكػؿ الدراسػة انكصا  الكصفى 
( بػػػػانكراؼ منيػػػػارم 0.008سػػػػنكات(  أف متكسػػػػطيا ) 4شػػػػرية(  كخػػػػتؿ مػػػػدة الدراسػػػػة ) 20)
  فػي كػيف أف الكػد (  كأف الكد األدنى لنسبة مليية المدير التنفيذم ل سيـ ياف صفران 0.019)

فيمػػا يخػػص النرجسػػية فػػي  (  أمػػا0.065األعلػػى لنسػػبة ملييػػة المػػدير التنفيػػذم ل سػػيـ يػػاف )
(  كيت ػح 1.30( بػانكراؼ منيػارم ماػداره )2.85بلػغ متكسػطيا ) فاػد  الشريات مكؿ الدراسة

( 6.00(  فػػػي كػػػيف أف الكػػػد األعلػػػى للنرجسػػػية يػػػاف )0.01أف الكػػػد األدنػػػى للنرجسػػػية يػػػاف )
 يت مف الماياسيف األكؿ بركز صكرة المدير التنفيذم بان افة إلى خطاب المدير التنفيذم.
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 : المترير المعدل )حوكمة الشركات( لثاً ثا
  ككيمة الشريات( مف كيثوليات ( انكصا  الكصفي للمتغير المندؿ )4يك ح الجدكؿ رقـ )

 حوكمة الشركاتاإلحصا  الوصفي آلليات  (:4جدول رقم )
حىكمت آلٍاث 

 الشزكاث

الىسط 

 الحسابً
 الىسٍط

االنحزاف 

 المعٍاري
 أعلى قٍمت أدنى قٍمت

 11 7 1.17 9.00 8.93 حجى يجهس اإلدارة

 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 نجُت انًزاجعت

عدد االعضاء غيز 

تُفيذييٍان  
4.29 4.50 1.63 1 9 

انًديز دور اسدواجيت 

 انتُفيذي
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

الفػرؽ مػنخفض بػيف أدنػى قيمػة لكجػـ مجلػس اندارة كالتػي بلغػت أف مف الجدكؿ السابؽ  يت ح
( ع ػػكان  كيميػػف تفسػػير 11( أع ػػا  كبػػيف أعلػػى قيمػػة لكجػػـ مجلػػس اندارة كالتػػي بلغػػت )7)

التػزاـ الشػريات المسػاىمة بتطبيػؽ األنظمػة كاللػكااح الخاصػة إلػى مكدكدية التشتت بيف الايمتيف 
 11بتيكيف مجلػس اندارة  كيػث نصػت اللػكااح علػى أ  يزيػد عػدد أع ػا  مجلػس اندارة عػف 

كىػػػػذا يختلػػػؼ مػػػػ  دراسػػػػة  ع ػػػكان )نػػػػص المػػػادة الثانيػػػػة عشػػػرة مػػػػف  اكػػػة ككيمػػػػة الشػػػريات( 
( ع ػػػك كأعلػػػى قيمػػػة بلغػػػت 1( كالػػػذم بلغػػػت أدنػػػى قيمػػػة لكجػػػـ مجلػػػس ا دارة )2014)يانػػػو 

( 13( أع ػا  كأعلػى قيمػة )3( أف أدنى قيمة )2012يكسؼ يما تبيف دراسة ) ( ع ك  12)
 .ع كا
تنفيػذييف مرتفػ  نسػبيان  كيػث بلػغ الأف قيمة ا نكػراؼ المنيػارم لنػدد األع ػا  ليػر  يت حيما 
تنفيػذييف ال(  كىذا يدؿ على كجكد فرؽ بيف أدنى قيمة كأعلػى قيمػة لنػدد األع ػا  ليػر 1.63)

( أف لكجػػكد 2012يمػػا يتبػػيف مػػف دراسػػة )يكسػػؼ  رة  بالشػػريات مك ػػكع الدراسػػة خػػتؿ الفتػػ
لالبيػػػة أع ػػػا  مجلػػػس اندارة مػػػف ليػػػر التنفيػػػذييف تػػػرثيران إيجابيػػػان فػػػي الاػػػدرة التنبؤيػػػة ل ربػػػاح 

 .المكاسبية 
 المػػدير التنفيػػذم بنيػػس دراسػػةدكر أي ػػان ثبػػات قيمػػة يػػؿ مػػف لجنػػة المراجنػػة كازدكاجيػػة  يت ػػح
 ممػػا( 0.54ل)أشػػخاص كيػػث بلػػغ قيمػػة ا نكػػراؼ المنيػػار  (3.2ل)(  الػػذم يسػػاك 2014)يانػػو 

ينني أف كجـ اللجنة في كدكد المتطلػب النظػامي المنصػكص فػي  اكػة ككيمػة الشػريات فػي 
كالتػي تبػيف   (Kamarudina، 2012)دراسػة يما يت ح مف ختؿ  المملية النربية السنكدية 
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دكر أف النتقة بيف جكدة ا رباح كلجنة التدقيؽ عتقة ايجابيػة كلينيػا  ػنفت بسػبب ازدكاجيػة 
التنفيػذم منصػب راػيس مجلػس  المػديرالتنفيذم  كيانت نتيجة الدراسػة أنػو عنػدما يشػغؿ  المدير

 اندارة  فػػدف كظيفػػة المراقبػػة للجػػاف التػػدقيؽ المسػػتالة ل ػػماف جػػكدة عاليػػة ل ربػػاح فػػي البيانػػات
( فػػي عينػػة p >0.010 لػػيس مننكيػػا ) ACINDمنامػػؿ  الماليػػة تصػػبح ليػػر فنالػػة كيث اف

لػػو أم تػػرثير علػػى  المراجنػػةا زدكاجيػػة  ممػػا يشػػير أنػػو   يكجػػد دليػػؿ علػػى أف اسػػتاتؿ لجنػػة 
 التنفيذم رايسا لمجلس اندارة. المديرجكدة األرباح في الشريات التي ييكف فييا 

 )خصائص الشركة( الرقابية: المتريرات رابعاً 
 حجم الشركة -1

)كجػػـ الشػػرية( مػػف كيػػث الكسػػط  رقػػابى( انكصػػا  الكصػػفي للمتغيػػر ال5يك ػػح الجػػدكؿ رقػػـ )
الكسابي كالكسيط كأدنى كأعلى قيمة لكجـ الشرية في الشريات المساىمة السػنكدية كا نكػراؼ 

 المنيارم.
الككيمػػػة كا نكػػػراؼ المنيػػػارم لنينػػػة الكسػػػط الكسػػػابي كالكسػػػيط كأدنػػػى كأعلػػػى قيمػػػة آلليػػػات  

   على النكك التالى:الدراسة
  

 اإلحصا  الوصفي لحجم الشركات المساىمة السعودية (:5جدول رقم )

       
 

(  8.65يت ػػح مػػف نتػػااج الجػػدكؿ السػػابؽ أف أعلػػى قيمػػة لكجػػـ الشػػريات المسػػاىمة بلغػػت )  
(  كىػػي تنػػكد أي ػػان 5.49كىػػي عااػػدة لشػػرية يكجػػد بيػػا إدارة األربػػاح  بينمػػا بلغػػت أدنػػى قيمػػة )

لشرية يكجد بيا إدارة األرباح  مما يدؿ على عدـ كجكد تشتت بيف كجػـ الشػريات المكجػكد بيػا 
ح  كيػػث تػػـ قيػػاس كجػػـ الشػػريات عػػف طريػػؽ كسػػاب اللكلػػاريتـ الطبينػػي نجمػػالي إدارة األربػػا

 األصكؿ في نياية الناـ. 
 مديونية الشركة -2

)مديكنية الشػرية( مػف كيػث الكسػط رقابى ( انكصا  الكصفي للمتغير ال6يك ح الجدكؿ رقـ )
مة السػػػػنكدية الكسػػػػابي كالكسػػػػيط كأدنػػػػى كأعلػػػػى قيمػػػػة لمديكنيػػػػة الشػػػػرية فػػػػي الشػػػػريات المسػػػػاى

 كا نكراؼ المنيارم.

 خصائص الشزكت
الىسط 

 الحسابً
 الىسٍط

االنحزاف 

 المعٍاري
 أعلى قٍمت أدنى قٍمت

 8.65 5.49 0.69 6.80 6.88 حجى انشزكت
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 اإلحصا  الوصفي لمديونية الشركات المساىمة السعودية (:6جدول رقم )
  

 خصائص الشزكت
الىسط 

 الحسابً
 الىسٍط

االنحزاف 

 المعٍاري
 أعلى قٍمت أدنى قٍمت

 0.85 0.01 0.19 0.54 0.52 يديىَيت انشزكت

 
(    0.85لمديكنيػة الشػريات المسػاىمة بلغػت )يت ح مف نتااج الجدكؿ السابؽ أف أعلى قيمػة 

( ممػا يػدؿ 0.19(  مػ  كجػكد انخفػاض فػي ا نكػراؼ المنيػارل )0.01بينما بلغت أدنى قيمة )
 على عدـ كجكد اختتفات يبيرة بيف الشريات في نسبة المديكنية.

 Correlationتحميل االرتباط 
 متغيرات الدراسة:( نتااج مصفكفة ا رتباط بيف 7يك ح جدكؿ رقـ )

 

 (7جدول رقم )
 

 
إدارة 
 االرباح

 انُزجسيت

يهكيت 
انًديز 

انتُفيذي 

ألسهى 
 انشزكت

عدد 

االعضاء 
غيز 

 انتُفيذييٍ

حجى 

يجهس 

 االدارة

يديىَيت 
 انشزكت

حجى 
 انشزكت

إدارة 

 االرباح

Pearson 

Correlation 
1 .232* .210 -.262-* .162 .227* .020 

Sig.  
(2-tailed) 

 .038 .061 .019 .151 .043 .860 

N 80 80 80 80 80 80 80 

 انُزجسيت

Pearson 
Correlation 

.232* 1 -.004- -.013- .371** .132 .249* 

Sig.  

(2-tailed) 
.038  .971 .906 .001 .243 .026 

N 80 80 80 80 80 80 80 

يهكيت 
انًديز 

انتُفيذي 

ألسهى 
 انشزكت

Pearson 
Correlation 

.210 -.004- 1 -.372-** -.143- .047 -.124- 

Sig. 

 (2-tailed) 
.061 .971  .001 .205 .681 .274 

N 80 80 80 80 80 80 80 

عدد 

االعضاء 

غيز 
 انتُفيذييٍ

Pearson 

Correlation 
-.262-* -.013- -.372-** 1 .224* 

-.302-
** 

.081 

Sig 
. (2-tailed) 

.019 .906 .001  .046 .007 .477 

N 80 80 80 80 80 80 80 

حجى 

يجهس 
 االدارة

Pearson 

Correlation 
.162 .371** -.143- .224* 1 -.142- .226* 

Sig.  

(2-tailed) 
.151 .001 .205 .046  .209 .044 

N 80 80 80 80 80 80 80 

يديىَيت 

 انشزكت

Pearson 

Correlation 
.227* .132 .047 -.302-** -.142- 1 .532** 
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Sig.  

(2-tailed) 
.043 .243 .681 .007 .209  .000 

N 80 80 80 80 80 80 80 

حجى 

 انشزكت

Pearson 

Correlation 
.020 .249* -.124- .081 .226* .532** 1 

Sig.  
(2-tailed) 

.860 .026 .274 .477 .044 .000  

N 80 80 80 80 80 80 80 

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

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

 ما يمي: نتائج ارتباط بيرسونيتضح من 
داؿ  ك(  كىػػ0.232منامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف المتغيػػريف إدارة األربػػاح كالنرجسػػية بلغػػت قيمتػػو ) -

بػػػيف طرديػػػة مننكيػػػة (. أم أف تكجػػػد عتقػػػة ارتبػػػاط 0.05)مننكيػػػة إكصػػػاايان عنػػػد مسػػػتكل 
دارة األربػػػاحك النرجسػػػية  نرجسػػػية المػػػدير برنػػػو يلمػػػا زادت  كفبمػػػا يتسػػػؽ مػػػ  تكقػػػ  البػػػاكث   ا 
 .ياـك بددارة األرباحييكف مف المرجح أيثر أف  التنفيذل

بلغػػت  الشػػرية منامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف المتغيػػريف إدارة األربػػاح كملييػػة المػػدير التنفيػػذم ألسػػيـ -
ليػػر دالػػة إكصػػاايان  أم أنػػو   يكجػػد ارتبػػاط    ػػنيفة طرديػػة.(  كىػػي عتقػػة 210قيمتػػو )

دارة األرباح.  بيف مليية المدير التنفيذم ل سيـ كا 
 تنفيػػذييف بلغػػت قيمتػػوالباط بػػيف المتغيػػريف إدارة األربػػاح كعػػدد ا ع ػػا  ليػػر ػػػػا رت امؿػػػػػػمن -

(  أم أنػػػو 0.05)مننكيػػػة الػػػة إكصػػػاايان عنػػػد مسػػػتكل د  (  كىػػػي عتقػػػة عيسػػػية0.262-)
دارة األربػػاح. البػػيف عػػدد ا ع ػػا  ليػػر عيسػػى يكجػػد ارتبػػاط  ممػػا يشػػير إلػػى أف تنفيػػذييف كا 

ممػػػا يػػػدعـ زيػػادة عػػػدد األع ػػػا  ليػػػر التنفيػػػذييف تكػػػد مػػف قػػػدرة اندارة علػػػى إدارة األربػػػاح  
ككيمػػة الشػػريات علػػى الكػػد مػػف التػػرثير اػػدرة وليػات قبػػكؿ فػػرض الدراسػػة الثػػانى ب مػػفمبػدايان 

 السلبى للككافز اندارية ا نتيازية ندارة األرباح
(   0.162منامؿ ا رتبػاط بػيف المتغيػريف إدارة األربػاح ككجػـ مجلػس اندارة بلغػت قيمتػو ) -

(. أم أنػػػو   يكجػػػد 0.05كىػػػي عتقػػػة طرديػػػة  ػػػنيفة  ليػػػر دالػػػة إكصػػػاايان عنػػػد مسػػػتكل )
دارة األرباح.   ارتباط بيف كجـ مجلس اندارة كا 

.(  كىػػي 227رية بلغػػت قيمتػػو )منامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف المتغيػػريف إدارة األربػػاح كمديكنيػػة الشػػ -
طػػردل (. أم أنػػو يكجػػد ارتبػػاط 0.05) مننكيػػة   دالػػة إكصػػاايان عنػػد مسػػتكلطرديػػةعتقػػة 
دارة األرباح. جكىرل   بيف مديكنية الشرية كا 



 ..... أثرحوكمة الشركات على العالقة      مد البراكـهشام محد/  ،مد إسماعيل يوسفـحنان مح/د ،منار منصور الجربوعأ/   
 

  222 

 

(  كىػػي 0.020منامػػؿ ا رتبػػاط بػػيف المتغيػػريف إدارة األربػػاح ككجػػـ الشػػرية بلغػػت قيمتػػو ) -
  يكجػػػد  (. أم أنػػػو0.05إكصػػػاايان عنػػػد مسػػػتكل )عتقػػػة طرديػػػة  ػػػنيفة  كىػػػي ليػػػر دالػػػة 
دارة األرباح.  ارتباط بيف كجـ الشرية كا 

يمػػا يت ػػح مػػف نمػػكذج ا رتبػػاط  أف النتقػػة بػػيف المتغيػػرات المسػػتالة كالمندلػػة كال ػػابطة   -
% كبالتػػػػالي   تكجػػػػد مشػػػػيلة ا زدكاج الخطػػػػى بػػػػيف تلػػػػؾ 75كبن ػػػػيا الػػػػبنض أقػػػػؿ مػػػػف 

 المتغيرات. 
 وض البحثنتائج اختبار  ر  7/4/2

نرجسػية المػدير التنفيػذم   -الدراسػة كتكديػد النتقػة بػيف سػلكؾ المػدير التنفيػذم  ىار فر ب خت
في تنػديؿ  -ككيمة الشريات –ك إدارة األرباح  كدكر المتغير المندؿ  -سيـ الشريةألكملييتو 
البػػاكثكف    قػػاـ-الشػػريةمديكنيػػة الشػػرية  كجػػـ  -مػػ  الرقابػػة علػػى بنػػض المتغيػػرات   النتقػػة

 نكدار المتندد كتظير النتااج على النكك التالي:لت مجمكعة نماذجباستخداـ 
 أواًل: نتائج تحميل نموذج الدراسة األول

تـ استخداـ نمكذج ا نكدار التالى  ختبار أثر نرجسية المدير التنفيذم على إدارة األرباح 
 )الفرض األكؿ/أ(: 

EMi =  β0 + β1 CEOnarci + β2 Sizei + β3 Levi  + εi 

 كيث:
   CEOnarcنرجسية المدير التنفيذم = 

 :كيك ح الجدكؿ التالى نتااج التكليؿ
 

 (: نتائج نموذج االنحدار الختبار  رض الدراسة األول/أ8/1جدول رقم )
Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .348
a
 .121 .086 2.34796 

a. Predictors: (Constant), انُزجسيت, حجى انشزكت, يديىَيت انشزكت 

بػػيف المتغيػػرات المسػػتالة )النرجسػػية  كجػػـ  Rيتكػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف منامػػؿ ا رتبػػاط 
الشػػػرية  مديكنيػػػة الشػػػرية( مػػػف جيػػػة  كالمتغيػػػر التػػػاب  )إدارة األربػػػاح( مػػػف جيػػػة أخػػػرل يسػػػاكم 

 ( كىذا يشير إلى كجكد عتقة طردية بينيما. 0.348)
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( كىػذا يشػير إلػى أف نسػبة التبػايف فػي 0.121= ) R2 يمػا يتكػظ أف مربػ  منامػؿ ا رتبػاط 
المتغيػػػػر المتنبػػػػر بػػػػو كىػػػػك إدارة األربػػػػاح كالتػػػػي يميػػػػف أف ترجػػػػ  أك تفسػػػػر بػػػػالمتغيرات المسػػػػتالة 

           %.  12=  كجـ الشرية كمديكنية الشريةك )المنباة( كىي النرجسية 
ANOVA (:8/2جدول رقم )

a 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 57.576 3 19.192 3.481 .020b 

Residual 418.982 76 5.513   

Total 476.558 79    

a. Dependent Variable: إدارة االرباح 

b. Predictors  

 .aمعامالت نموذج االنحدار األول  (:8/3جدول رقم )
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.261 2.755  1.183 .240 

 032. 2.182 242. 209. 457. انُزجسيت

 020. 2.378 302. 1.569 3.730 يديىَيت انشزكت

 126. -1.546- -201.- 460. -711.- حجى انشزكت

a. Dependent Variable 

 )=P value = (.020) F , (3.481حيث( مننكية نمكذج ا نكدار 8/2كأك كت نتااج الجدكؿ)

دارة ا ربػاح مننكية بػيف النرجسػية ك  عتقة إيجابية تكجدأنو  (8/3)أظيرت نتااج الجدكؿ كقد   ا 
شير إلػى أنػو بزيػادة نرجسػية المػدير التنفيػذم   مما ي( p value=.032) ( t=2.182) كيث  

  يػػزداد سػػلكيو ا نتيػػازم باتخػػاذ قػػرارات يبيػػره فػػي الشػػرية كمصػػيرية لتكايػػؽ مصػػالح شخصػػية
مػػػف النرجسػػػية صػػػكرتو أمػػػاـ ا خػػػريف دكف النظػػػر ل طػػػراؼ المختلفػػػة بالتػػػالي تزيػػػد مػػػف  تكسػػػف

كذج ا نكػػدار إلػػى كجػػكد عتقػػة مكجبػػػة يمػػا أشػػارت نتػػااج تكليػػػؿ نمػػممارسػػتو  دارة ا ربػػاح  
دارة األرباح  مما يتفؽ م  النديد مف الدراسات التي تكصػلت إلػى  مننكية بيف مديكنية الشرية كا 
أنػػو يلجػػر المػػديركف ندارة األربػػاح بيػػدؼ تخفػػيض اكتمػػا ت مخالفػػة الشػػركط التناقديػػة للػػديف  

دارتيا للتػرثير علػى المنلكمػات المكاسػبية كأف الشريات التي تيكف نسبة مديكنيتيا مرتفنة تلجر إ
كلػـ تجػد  (Fung& Goodwin, 3013; Ghazali et al., 2015) للكفػا  بشػركط المديكنيػة

دارة األربػػاح. كتػػؤدل نتػػااج تكليػػؿ نمػػكذج  الدراسػػة دليػػؿ علػػى كجػػكد عتقػػة بػػيف كجػػـ الشػػرية كا 
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نرجسػػية  بػػرف تػػؤثرمػػ  إعػػادة صػػيالتو علػػى  /أالفػػرض األكؿقبػػكؿ إلػػى ا نكػػدار األكؿ للدراسػػة 
   .إدارة األرباحإيجابا على المدير التنفيذم 

 الثانىنتائج تحميل نموذج الدراسة ثانيًا: 
تػػـ اسػػتخداـ نمػػكذج ا نكػػدار التػػالى  ختبػػار أثػػر ملييػػة المػػدير التنفيػػذم ألسػػيـ الشػػرية علػػى 

 إدارة األرباح )الفرض األكؿ/ب(:
EMi =  β0 + β1 CEOowneri + β2 Sizei + β3 Levi  + εi 

 كيث:
CEOowneمليية المدير التنفيذم ألسيـ الشرية = 

 

 /ب الدراسة األول نتائج نموذج االنحدار الختبار  رض (:9/1جدول رقم )   
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .314a .099 .063 2.37711 

a. Predictors: (Constant), , يديىَيت انشزكت   يهكيت انًديز انتُفيذي ألسهى انشزكت, حجى انشزكت 

بػػػيف المتغيػػػرات المسػػػتالة )ملييػػػة المػػػدير  Rيتكػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف منامػػػؿ ا رتبػػػاط 
مديكنيػػػة الشػػػرية( مػػػف جيػػػة  كالمتغيػػػر التػػػاب  )إدارة  الشػػػرية   كجػػػـ الشػػػرية  التنفيػػػذم ألسػػػيـ

 ا. م( كىذا يشير إلى كجكد عتقة طردية  نيفة بيني0.314باح( مف جية أخرل يساكم )األر 
( كىػذا يشػير إلػى أف نسػبة التبػػايف 0.099= )R2أف مربػ  منامػؿ ا رتبػاط  يمػا أشػارت النتػااج

فػػي المتغيػػر المتنبػػر بػػو كىػػك إدارة األربػػاح كالتػػي يميػػف أف ترجػػ  أك تفسػػر بػػالمتغيرات المسػػتالة 
كجػػػػـ الشػػػػرية =   كمديكنيػػػػة الشػػػػريةالشػػػػرية   كىػػػػي ملييػػػػة المػػػػدير التنفيػػػػذم ألسػػػػيـ )المنباػػػػة(

9.9.% 

ANOVA (9/2جدول رقم )  
a 

 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 47.110 3 15.703 2.779 .047b 

Residual 429.448 76 5.651   

Total 476.558 79    
a. Dependent Variable: إدارة االرباح 

b. Predictors 
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 .a معامالت نموذج االنحدار الثانى (9/3جدول رقم )
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.365 2.973  .459 .648 

ألسهى يهكيت انًديز انتُفيذي 

 انشزكت
1.189 .711 .185 1.672 .099 

 039. 2.102 273. 1.603 3.369 يديىَيت انشزكت

 437. -781.- -102.- 462. -361.- حجى انشزكت

a. Dependent Variable 

 P)( مننكيػػػػػػة نمػػػػػػكذج ا نكػػػػػػدار كيػػػػػػث 9/2كيت ػػػػػػح مػػػػػػف نتػػػػػػااج تكليػػػػػػؿ ا نكػػػػػػدار جػػػػػػدكؿ )

value=.047)  (F=2.779), ( (  عػدـ كجػكد عتقػة بػيف 9/3  يما يت ػح مػف )جػدكؿ رقػـ)
دارة األرباح كيث   = p value) (t=1.672)  099.)مليية المدير التنفيذم ألسيـ في الشرية كا 

دارة    كيفسػػر البػػاكثكف ىػػذه النتيجػػة لنػػدـ مننكيػػة النتقػػة بػػيف ملييػػة المػػدير التنفيػػذم ألسػػيـ كا 
فػػػي الممليػػػة النربيػػػة السػػػنكدية كػػػددت أنػػػو يتنػػػافى مػػػ   األربػػػاح  برنػػػو كسػػػب  اكػػػة الككيمػػػة

استاتؿ المدير التنفيذم أف ييكف ماليان لمػا نسػبتو خمسػة فػي المااػة أك أيثػر مػف أسػيـ الشػرية 
  كيانػت 4أك مف أسيـ شػرية أخػرل مػف مجمكعتيػا أك لػو صػلة قرابػة مػ  مػف يملػؾ ىػذه النسػبة

التنفيذم  كعدـ مخالفػة  اكػة الككيمػة بالممليػة النربيػة شريات النينة ملتزمة باستاتؿ المدير 
السنكدية  فيانت مليية المديريف التنفيذييف ألسيـ الشرية في الكػدكد التػي   تمثػؿ دافنػا ندارة 
األرباح لتكايؽ مصالح شخصية ليـ متمثلة في زيادة سنر األسػيـ فػي الفتػرة الاصػيرة  كتكايػؽ 

ير إلػى أنػو كفاػا لػذلؾ لػف تػؤدل ملييػة المػدير التنفيػذم ألسػيـ ممػا يشػ مياسب بصكرة انتيازيػة.
   .ب األكؿ/ رفض الفرضالشرية إلى إدارة األرباح  األمر الذل يؤدل إلى 

:5نموذج الدراسة الثالث الختبار ت ثير المترير المعدل عمى العالقة محل الدراسةثالثًا:   
 استخدـ الباكثكف نمكذج ا نكدار المتندد  ختبار الفرض الثانى للدراسة   ختبار أثر أليات 

الككيمػة علػػى إدارة األربػػاح  كاألثػػر المنػػدؿ ليػػا علػى سػػلكؾ المػػدير التنفيػػذم فػػي عتقتػػو بػػددارة 
   .األرباح

 

                                                 
هت رلص لر ب اجفو   1438-5-16( قق ريخ 7117-16-8بتس  لوني.  رلشجني ت رلص لرة  ن جملس هائ  رلسوت را لا  مبوةب رلاجرر ررتم )4

 هت         1437-1-78قق ريخ  3رالكي ررتم  /
 
بحنتت رر ريطتتي راد تت ل ه تتجرت ألة رتا.ده.تت  ث بدتت  ق تتري رت اتتا رل ررفتت  ب فتتدل  ل ادةتتري، جلوتت  راجرة تت  قرالقرةاتت  لقر راتت يج رلدوفاتتم، اتتن ادةتتريرت  تتو و ر5

 ادةرية قب لد يل تإة رادةريين لاس هل.  د، قأثري  لى رلو.و وق 
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 كقد تـ صيالة النمكذج على النكك التالى: 
 

                                                                          

EMi =, β0+β1CEOnarci+β2CEOowneri+β3Bodsizei+β4NEDi+β5Sizei+  

β6Levi+ εi 

 كيث:
Bodsize: كجـ مجلس ا دارة 

NED:  ييفيف لير التنفيذيعدد أع ا  المدير 
بػػػيف  Rمنامػػػؿ ا رتبػػػاط  (22/2) جددددول ر دددىكقػػػد أظيػػػرت نتػػػااج اختبػػػار ا نكػػػدار المتنػػػدد 

  كالمتغيػرات تنفيػذييفالكعػدد األع ػا  ليػر  النرجسية كجـ مجلس اندارة المتغيرات المستالة )
مف جية  كالمتغير التػاب  )إدارة األربػاح( مػف جيػة أخػرل يسػاكم  التفاعلية(  كالمتغيرات الرقابية

( كىػػػذا 0.210) = R2ـ  كأف بيػػػني متكسػػػطة( كىػػػذا يشػػػير إلػػػى كجػػػكد عتقػػػة طرديػػػة 0.459)
يشػػير إلػػى أف نسػػبة التبػػايف فػػي المتغيػػر المتنبػػر بػػو كىػػك إدارة األربػػاح كالتػػي يميػػف أف ترجػػ  أك 

  كىػى أيبػر ممػا يانػت عليػة قبػؿ إدخػاؿ متغيػرات %21تفسر بالمتغيرات المستالة )المنباػة( = 
ا نكػػػدار % فػػي نمػػكذج 12الككيمػػة  كيػػث تكسػػنت قػػػدرة النمػػكذج علػػى التفسػػير كالتنبػػػؤ مػػف 

% بنػد إدخػاؿ متغيػرات الككيمػة المندلػة  21% في نمكذج ا نكدار الثػانى   الػى 9األكؿ  ك 
مما يميف للباكث تفسير ذلؾ بػاألثر ا يجػابى لككيمػة الشػريات فػي تفسػير النتقػة بػيف سػلكؾ 

دارة األرباح.    المدير التنفيذم كا 
 

 لفرض الثانى لمدراسةنتائج نموذج االنحدار الختبار ا (:10/1جدول رقم )
  

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .459a .210 .146 2.27032 

a. Predictors: (Constant),  انُزجسيت, يهكيت انًديز انتُفيذي ألسهى ,عدد االعضاء غيز انتُفيذييٍ,  , حجى يجهدس االدارة ,حجدى

 انشزكت, يديىَيت انشزكت

إلػػى مننكيػػة نمػػكذج ا نكػػدار كيػػث  (10/2جػػدكؿ رقػػـ ) ا نكػػدار المتنػػددنتػػااج  شػػارت أيمػػا 
(F= 3.243), (P value=.007)   كقػد أك ػكت نتػااج تكليػؿ ا نكػدار المتنػدد جػدكؿ رقػـ

دارة األرباح  كيث (10/3)  (t=2.060) كجكد عتقة إيجابية مننكية بيف كجـ مجلس اندارة كا 

(p value=.043)   مما يشير إلى أنو يلما زاد كجـ المجلس  يلما ارتفنت إدارة األربػاح  كمػف
ثـ  ركرة تكديد كجـ أمثؿ لمجلس اندارة  بالشيؿ الذل منػو ييػكف للمجلػس دكر رقػابى فنػاؿ 

عػػدـ كجػػكد  علػػى ممارسػػات اندارة فيمػػا يتنلػػؽ بػػددارة األربػػاح  يمػػا أشػػارت نتػػااج التكليػػؿ إلػػى
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دارة  يةنرجسػ عتقػة مننكيػة بػيف  =p value) (t=1.292)  حيدث  األربػاحالمػدير التنفيػذم كا 

يشػػير إلػػى أنػػو بػػدخكؿ متغيػػرات الككيمػػة يمتغيػػرات مندلػػة فػػي نمػػكذج ا نكػػدار   ممػػا (201.
دارة األربػاح مػف عتقػة إيجابيػة مننكيػة يمػا  -تككلت النتقة ما بيف نرجسػية المػدير التنفيػذم كا 

ممػا يشػير إلػى  يما ظيػر فػي ىػذا النمػكذج  عتقة لير مننكيةلى إ  -ظير في النمكذج األكؿ
أف ككيمة الشريات ك نت قيكد على تصػرفات المػدير التنفيػذم  كياػدـ دليػؿ علػى أف ككيمػة 
الشػػػريات أدت إلػػػى تاييػػػد سػػػلكؾ المػػػدير التنفيػػػذم النرجسػػػي فػػػي اسػػػتخداـ صػػػتكياتو انتيازيػػػا  

إدارة  يجابيػػة بػػيف نرجسػػية المػػدير التنفيػػذم كخف ػػت ككيمػػة الشػػريات مػػف النتقػػة ان كبالتػػالي
 .األرباح

دارة األربػاح   يما أظيرت النتااج عدـ كجكد عتقة مننكية بيف مليية المديريف ألسػيـ الشػرية كا 
كقد سػبؽ تفسػير ىػذه النتيجػة كيػث أرجػ  البػاكثكف ىػذه النتيجػة إلػى امتثػاؿ الشػريات السػنكدية 

اندارة لنسػػػبة أسػػػيـ   تتنػػػدل الكػػػدكد المسػػػمكح بيػػػا فػػػي  باكاعػػػد الككيمػػػة فيمػػػا يتنلػػػؽ بػػػامتتؾ
 اكػػة الككيمػػة بالممليػػة النربيػػة السػػنكدية  كىػػذه النسػػبة المكػػددة فػػي كػػد ذاتيػػا   تمثػػؿ دافنػػان 

قبػػكؿ الفػػرض  لػػإلدارة ندارة األربػػاح  بصػػفة عامػػة  ىػػذه النتػػااج مجتمنػػة تػػؤدل بالبػػاكثيف إلػػى
 الثانى

ANOVA (10/2جدول رقم ) 
a  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 100.289 6 16.715 3.243 .007b 

Residual 376.269 73 5.154   

Total 476.558 79    
a. Dependent Variable: إدارة االرباح 

b. Predictors 
 

 .a (: معامالت نموذج االنحدار الثالث10/3جدول رقم )
Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.796- 3.208  -.248- .805 

 201. 1.292 149. 217. 280. انُزجسيت

 186. 1.334 151. 725. 967. يهكيت انًديز انتُفيذي ألسهى

 207. -1.272- -156.- 138. -176.- عدد االعضاءغيز انتُفيذييٍ

 043. 2.060 250. 255. 526. حجى يجهس االدارة

 038. 2.109 295. 1.727 3.641 يديىَيت انشزكت

 150. -1.454- -199.- 484. -704.- حجى انشزكت

a. Dependent Variable 
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المػػدير كيدختبػػار إ ػػافى  ختبػػار الػػدكر المنػػدؿ لككيمػػة الشػػريات علػػى النتقػػة بػػيف سػػلكؾ   
دارة األرباح قاـ الباكثكف بصيالة نمػكذج لتنكػدار المتنػدد   ختبػار األثػر التفػاعلى  التنفيذم كا 

 آلليات ككيمة الشريات م  سلكؾ المدير التنفيذم  على إدارة األرباح على النكك التالى:
EMi =, β0+ β1CEOnarci+ β2CEOowneri+ β3Bodsizei+ β4NEDi+  

β5(CEOnarci* Bodsizei)+ β6( CEOowneri i* Bodsizei)+ β7(CEOnarci* NEDi) 

+ β8(CEOowneri i* NEDi )+ β9Sizei+  β10Levi+ εi 

 

 ختبار االضا ى  لمفرض الثانى لمدراسةلالنتائج نموذج االنحدار  (:11/1جدول رقم )
Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .473a .224 .111 2.31579 

a. Predictors: (Constant),  انُزجسيت , يهكيت انًديزيٍ السهى , عدد االعضاء غيز انتُفيذييٍ ,حجى يجهس اإلدارة، انُزجسيت*عدد االعضاء

يجهس االدارة, يهكيت انًديزيٍ ألسهى * حجى يجهس االدارة, يهكيت انًديزٌ ألسهى*عدد األعضاء غيز انتُفيذييٍ,  حجى غيز انتُفيذييٍ, , انُزجسيت *
 حجى انشزكت, يديىَيت انشزكت

( إلػػى تكسػػف طفيػػؼ علػػى  قػػدرة النمػػكذج 11/1يت ػػح مػػف النتػػااج الظػػاىرة فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
/  ممػػػا 22% إلػػػى 21مػػػف  R2علػػػى التفيسػػػر كالتنبػػػؤ بددخػػػاؿ  المتغيػػػرات التفاعليػػػة  فاػػػد زادت 

يشير إلى أف وليات ككيمة الشريات  ستنمؿ بغض النظر عػف كجػكد سػلكؾ ليػر أختقػى مػف 
قبػػؿ إدارة الشػػريات ييػػدد عػػدـ تكايػػؽ اليػػدؼ المرجػػك مػػف إعػػداد الاػػكااـ الماليػػة  مػػف كيػػث أنيػػا 

( 11/2)تنبر بصدؽ كعدالة عف أدا  الشرية كالمريز المالى ليا. يما يت ػح مػف الجػدكؿ رقػـ 
ف انخف ػػػت مننكيػػػة النمػػػكذج عػػػف مننكيػػػة النمػػػكذج السػػػابؽ  مننكيػػػة نمػػػكذج ا نكػػػدار  قبػػػؿ كا 
 (P value=.048) ,(F= 1.986)  كيث ةإدخاؿ المتغيرات التفاعلي

 

ANOVA (11/2جدول رقم )
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 106.519 10 10.652 1.986 .048b 

Residual 370.039 69 5.363   

Total 476.558 79    

a. Dependent Variable: إدارة االرباح 

b. Predictors  
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 .a (: معامالت نموذج االنحدار االضا ى11/3جدول رقم )
Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.860 9.149  .750 .456 

 742. -330.- -362.- 2.068 -682.- انُزجسيت

َسبت يهكيت انًديز انتُفيذي 

 ألسهى
-3.834- 7.673 -.597- -.500- .619 

 955. 057. 030. 593. 034. عدد االعضاء غيز انتُفيذييٍ

 691. -399.- -193.- 1.019 -406.- حجى يجهس االدارة

انُزجسيت*عدد االعضاء غيز 

 انتُفيذييٍ
-.065- .122 -.253- -.534- .595 

انُزجسيت * حجى يجهس 

 االدارة
.144 .234 .807 .617 .539 

يهكيت انًديزٌ ألسهى*عدد 

 األعضاء غيز انتُفيذييٍ
-.069- .479 -.076- -.145- .885 

يهكيت انًديزيٍ ألسهى * حجى 

 انًجهس
.546 .914 .791 .598 .552 

 065. 1.874 277. 1.824 3.418 يديىَيت انشزكت

 158. -1.428- -203.- 503. -718.- حجى انشزكت

a. Dependent Variable 

دارة 11/3كيظيػػػر الجػػػدكؿ رقػػػـ ) ( عػػػدـ كجػػػكد عتقػػػة مننكيػػػة بػػػيف نرجسػػػية المػػػدير التنفيػػػذم كا 
األربػػاح  كعلػػى الػػرلـ مػػف التكصػػؿ لػػنفس النتيجػػة قبػػؿ إدخػػاؿ المتغيػػرات التفاعليػػة  إ  أف ىػػذه 
النتقػػػة قبػػػؿ إدخػػػاؿ متغيػػػرات الككيمػػػة يانػػػت عتقػػػة إيجابيػػػة مننكيػػػة  كبنػػػد إدخػػػاؿ متغيػػػرات 

دارة الككيمػػػة أصػػػب كت النتقػػػة إيجابيػػػة ليػػػر مننكيػػػة  بينمػػػا تككلػػػت النتقػػػة بػػػيف النرجسػػػية كا 
األربػػػاح بنػػػد إدخػػػاؿ المتغيػػػرات التفاعليػػػة بػػػيف سػػػلكؾ المػػػدير التنفيػػػذم كككيمػػػة الشػػػريات  إلػػػى 
عتقة سلبية  مما يشير إلػى أف كجػكد وليػات ككيمػة الشػريات مػ  كجػكد نرجسػية مػدير تنفيػذل 

قيػػػد مػػػف نرجسػػػية المػػػدير فػػػي تكسػػػيف صػػػكرتو علػػػى كسػػػاب أصػػػكاب  كملييتػػػو ألسػػػيـ الشػػػرية 
المصالح في الشرية  كيؤيد الدكر الرقابى لككيمػة الشػريات فػى مكاجيػة دكافػ  المػديريف  دارة 
دارة األربػػاح مػػف عتقػػة  األربػػاح  يمػػا يشػػير تكػػكؿ النتقػػة بػػيف ملييػػة المػػدير ألسػػيـ الشػػرية كا 

إلى عتقة سلبية  بنػد إدخػاؿ المتغيػرات  -متغيرات التفاعليةفي النماذج قبؿ إدخاؿ ال –إيجابية 
التفاعليػػة  إلػػى أف كجػػكد وليػػات ككيمػػة الشػػريات فػػي الشػػريات التػػي بيػػا دكافػػ  الملييػػة انداريػػة 
ندارة األرباح  لتكايؽ مياسػب فػي األجػؿ الاصػير  مػف شػرنيا أف تجنػؿ الملييػة انداريػة تػرتى 

فػاظ علػى مصػالح المسػاىميف  بمشػاريتيـ الملييػة  بػد  مػف مف اليدؼ المرجػك منيػا  كىػى الك
 استخداـ ىذه األداة انتيازيان لتكايؽ منفنة خاصة لإلدارة على كساب المساىميف.
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كتشػػػػير نتػػػػااج ا ختبػػػػار ان ػػػػافى مجتمنػػػػة  إلػػػػى الػػػػدكر اليػػػػاـ الػػػػذل تاػػػػـك بػػػػو وليػػػػات ككيمػػػػة 
يف( فػػػػي تنػػػػديؿ سػػػػلكؾ المػػػػديريف الشػػػػريات) كجػػػػـ مجلػػػػس اندارة  عػػػػدد المػػػػديريف ليػػػػر التنفيػػػػذ

المػػديريف التنفيػػػذيف النػػػاتج مػػػف النركسػػػية أك الملييػػػة انداريػػة ألسػػػيـ الشػػػرية فػػػي عتقتػػػو بػػػددارة 
كاؤيػد علػى األرباح  كتاكل ىذه النتااج مما تـ التكصؿ إليو في تكليؿ نمكذج ا نكدار الثالػث  

 قبكؿ الفرض الثانى للدراسة.
 ومجاالت البحث المقترحةالنتائج والتوصيات  -7/5
 نتائج البحث 7/5/1

تتميػػػز الدراسػػػة برنيػػػا الدراسػػػة األكلػػػى فػػػي الممليػػػة النربيػػػة السػػػنكدية التػػػي تناكلػػػت دكر سػػػلكؾ 
 فػػي ىػػذه النتقػػة  لككيمػػة الشػػريات المنػػدؿ دكرالػػالمػػدير التنفيػػذم فػػي ممارسػػة إدارة األربػػاح ك 

يما تتميز الدراسة برنيا طباػت علػى مختلػؼ الشػريات المسػاىمة فػي الممليػة النربيػة السػنكدية 
يػػذلؾ تتميػػز بنػػدـ كجػػكد دراسػػات عربيػػة تناكلػػت  البيانػػات المطلكبػػة للدراسػػة  ت بيػػاتػػكافر  التػػى

ترثير سلكؾ المدير التنفيذم النرجسي على إدارة ا رباح كندرة الدراسات األجنبيػة كػكؿ مك ػكع 
لنرجسػػية كىػػك متغيػػر مػػف المتغيػػرات المكجػػكدة فػػي الدارسػػة  يمػػا تميػػزت الدراسػػة بكجػػكد متغيػػر ا

دارة األربػػػاح كىػػػك متغيػػػر الككيمػػػة  كيػػػث يكجػػػد  منػػػدؿ للنتقػػػة بػػػيف سػػػلكؾ المػػػدير التنفيػػػذم كا 
إ  أف  األربػاح فػي الكػد مػف إدارة يمتغيػر مسػتاؿ جنبية تناكلت دكر الككيمة أدراسات عربية ك 

فػي ا تجػاه ألنو يلنب دكر يبير فػي  يمتغير مستاؿ راسة أخذت سلكؾ المدير التنفيذم ىذه الد
كيػػث أثبتػػت الدراسػػة كجػػكد عتقػػة طرديػػة بػػيف   جيػػة نظػػر الدراسػػةلك كفاػػان  نكػػك إدارة األربػػاح 

كاستخدمت الدراسة ككيمة الشريات يمتغيػر منػدؿ  نرجسية المدير التنفيذم كبيف إدارة األرباح 
أف ككيمػػة الشػػريات خف ػػت مػػف األثػػر كيمػػا أك ػػكت نتػػااج الدراسػػة   كػػؿ الدراسػػة للنتقػػة م

علػػػػى  -بصػػػػفة خاصػػػػة المتنلػػػػؽ بنرجسػػػػية المػػػػدير التنفيػػػػذم-السػػػػلبى لسػػػػلكؾ المػػػػدير التنفيػػػػذم 
ممارسػػة السػػلكؾ ا نتيػػازل بػػددارة األربػػاح التػػػي تكاػػؽ منػػاف  المػػدير التنفيػػذم الشخصػػية علػػػى 

اصػػػة  كأصػػػكاب المصػػػالح األخػػػريف فػػػي الشػػػرية بصػػػفة كسػػػاب مصػػػلكة المسػػػاىميف بصػػػفة خ
 عامة.
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 كقد تكصلت الدراسة إلى مجمكعة مف النتااج منيا:
 النتائج الوصفية لمدراسة*
تـ تصنيؼ الشريات المساىمة كالمدرجػة فػي السػكؽ المػالي السػنكدم )تػداكؿ( إلػى شػريات  .1

ممارسة ندارة األربػاح  كشػريات ليػر ممارسػة ندارة األربػاح   كذلػؾ باسػتخداـ نسػبة ميلػر 
كيانػػػت النتيجػػػة أف جميػػػ  الشػػػريات مكػػػؿ الدراسػػػة يكجػػػد بيػػػا إدارة يمايػػػاس ندارة األربػػػاح  

 األرباح.
( ع ػكان يػرعلى قيمػة لكجػـ 11( أع ػا  يرقػؿ قيمػة ك)7مجلس اندارة ما بيف )بلغ كجـ  .2

ع ػػكان  11مجلػػس اندارة   كيػػث نصػػت اللػػكااح أ  يزيػػد عػػدد أع ػػا  مجلػػس اندارة عػػف 
 )نص المادة الثانية عشرة مف  اكة ككيمة الشريات(.

نصػػت اللػػكااح  المػػدير التنفيػػذم  كيػػثدكر ثبػػات قيمػػة يػػؿ مػػف لجنػػة المراجنػػة كازدكاجيػػة  .3
المػدير التنفيػذم  كتلػؾ النتيجػة تشػير إلػى دكر على كجػكد لجنػة مراجنػة  كمننػت إزدكاجيػة 

 التزاـ الشريات المدرجة في سكؽ الماؿ السنكدل بالكااح ككيمة الشريات.
(  كىػػي عااػػدة لشػػرية يكجػػد بيػػا 0.85أف أعلػػى قيمػػة لمديكنيػػة الشػػريات المسػػاىمة بلغػػت ) .4

(  كىػػػي تنػػػكد أي ػػػان لشػػػرية يكجػػػد بيػػػا إدارة 0.01ا بلغػػػت أدنػػػى قيمػػػة )إدارة األربػػػاح  بينمػػػ
 األرباح

(  0.53  كيػػػث   تتنػػدل أعلػػػى قيمػػػة ارتبػػػاط ) ػػػنيفةأف ا رتبػػاط بػػػيف متغيػػػرات الدراسػػة  .5
كبمػػػا أف النديػػػد مػػػف البػػػاكثيف يػػػركف كجػػػكد مشػػػيلة فػػػي ا رتبػػػاط الخطػػػي للمتغيػػػرات عنػػػدما 

الاػػػكؿ ىنػػػا بػػػرف المتغيػػػرات المسػػػتالة   تنػػػاني مػػػف  ( فػػػيميف0.75تتجػػػاكز نسػػػبة ا رتبػػػاط )
 ذج الدراسة. امشيلة التداخؿ أك ا زدكاج الخطي في نم

 نتائج اإلحصا  االستداللى*
دارة األربػاح   كمػف  .1 تكجد عتقة طردية ذات د لة اكصػااية بػيف نرجسػية المػدير التنفيػذم كا 

 .H1a الفرض األول/أ  قبولثـ 
دارة األربػػاح   الشػػرية بػػيف ملييػػة المػػدير التنفيػػذم ألسػػيـ مننكيػػةلػػـ يت ػػح كجػػكد عتقػػة  .2 كا 

 H1b األول/ب ر ض الفرضكمف ثـ 
دارة األربػػػاحإيجابيػػػة تكجػػػد عتقػػػة  .3 عنػػػد دخػػػكؿ الككيمػػػة    إ  أنػػػومننكيػػػة بػػػيف النرجسػػػية كا 

دارة األربػػاح للنتقػػة مكػػؿ الدراسػػة   منػػدؿيمتغيػػر  ليػػر أصػػبكت النتقػػة بػػيف النرجسػػية كا 
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ممػػا يشػػير إلػػى الػػدكر اليػػاـ لككيمػػة الشػػريات فػػي تاييػػد قػػدرة المػػديريف علػػى إدارة   مننكيػػة
 .H2قبول الفرض الثاني كمف ثـ األرباح  

( بػردكات الايػػاس المسػػتخدمة لايػػاس نرجسػػية Perez,2017)تتشػابو الدراسػػة الكاليػػة مػػ  دراسػػة 
 خطاب للمدير التنفيذم.المدير التنفيذم  كيث استخدمت الدراسة صكرة المدير التنفيذم كال

 ;Alexander, 210;  Spalding,2010) الدراسػة مػػ  الدراسػػات السػاباةنتػػااج تتفػػؽ يمػا 

O'Reilly III et al., 2014; O'Reilly et al.,2017; Perez,2017;  Capalbo et 

al., 2018 )   .دارة األرباح  التي كجدت عتقة طردية بيف نرجسية المدير التنفيذم كا 
كتختلػػػؼ  الدراسػػػة مػػػ  الدراسػػػات السػػػاباة فيمػػػا يتنلػػػؽ بػػػرثر ملييػػػة المػػػدير التنفيػػػذم ألسػػػيـ فػػػي 

-Warfiel, Cheng,2005; Armstrong)دراسػة تكصػلتدارة األربػاح  كيػث إالشػرية علػى 

,2010; Jayaraman & Milbourn, 2015)   برنػو يكجػد عتقػة طرديػة بػيف ملييػة المػدير
ك إدارة األربػاح  بينمػػا لػػـ تجػػد الدراسػػة الكاليػة دليػػؿ علػػى مثػػؿ ىػػذه  ألسػػيـ فػػي الشػػرية التنفيػذم

النتقة  كيث تكصلت نتااج الدراسة إلػى عػدـ كجػكد عتقػة مننكيػة بػيف ملييػة المػدير التنفيػذم 
دارة األربػاح  كتفسػر الدراسػة ىػذه النتيجػة  بتكديػد  اكػة ككيمػة الشػريات  ألسيـ فػي الشػرية كا 

الغرض المرجػك بػيػة المػدير التنفيػذم ألسػيـ فػي الشػرية  بكيػث تػرتى السنكدية لكػد أقصػى لملي
منيػػا كىػػى أف تيػػكف دافػػ  ألف يتبػػ  المػػدير السياسػػات التػػي تػػؤدل إلػػى مصػػلكة المسػػاىميف  ك  

ح المسػػاىميف  كتػػرل الدراسػػة كجػػكد كػػد أقصػػى منصػػكص التيػػكف كػػافزا عيسػػيا لت ػػرار بمصػػ
 أكد نكاكي ككيمة الشريات الاكية اليامة في المملية.علية في اللكااح الرقابية في المملية  

 البحثتوصيات  7/5/2
 باآلتي: باحثونوصي اليالتي تم التوصل إلييا البحث من خالل نتائج 

 ػركرة تفنيػػؿ دكر الككيمػة كالترييػػد ب ػػركرة ا لتػزاـ بيػػا كمراقبػػة تطبياييػا  كيػػث تكصػػلت  .1
يف كىذا أمػر خطيػر يتمارس مف قبؿ المديريف التنفيذالنتااج إلى أف إدارة األرباح تند ظاىرة 

ككيمػػة الشػػريات يميػػف ل ويػػدؿ علػػى  ػػنؼ الرقابػػة علػػى تصػػرفات المػػديريف التنفيػػذييف  كأنػػ
 ير التنفيذل .دالاكية تاييد التصرفات ا نتيازية للم

الكسػابات كعػدـ التغا ػي عػف أم أدلػة  مراقبى ركرة بذؿ النناية المينية التزمة مف قبؿ  .2
 تثبت قياـ المديريف التنفيذييف بممارسة إدارة األرباح كانبتغ عنيا.

 ينبغي على اليياات المختصة أف تاـك بمراقبة نسبة مليية المديريف التنفيذييف ل سيـ. .3
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 انخفػػضعػػدد أع ػػا  مجلػس اندارة كذلػػؾ بسػػب أنػػو يلمػػا بتخفػػيض كأخيػرا تكصػػي الدراسػػة  .4
إدارة ا ربػػاح  كتنػػديؿ نسػػبة المػػديريف ليػػر رة علػػى انخف ػػت قػػدرة انداكجػػـ مجلػػس اندارة 

ف ينسػػػبة المػػػديريف ليػػػر التنفيػػػذي زادتالتنفيػػػذييف فػػػي مجلػػػس ا دارة كذلػػػؾ بسػػػب أنػػػو يلمػػػا 
 .إدارة األرباح انخف ت

 مجاالت البحث المستقبمية 7/5/3
سػة يميف أف يػؤدم ىػذا البكػث الػى مجػا ت بكػث ماتركػة فيمػا بنػد باتبػاع الخػط الكػالي للدرا

بػػػػدجرا  المزيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات ك البكػػػػكث كػػػػكؿ أثػػػػر نرجسػػػػية المػػػػديريف التنفيػػػػذييف علػػػػى إدارة 
يما يميف إجػرا  أبكػاث امسػتابلية  التدفاات النادية  كاألثر على مادرة الشرية على ا ستمرار 

إدارة بددخاؿ متغيرات أخرل لـ تتناكليا الدراسة  مثؿ أثر خبره المديريف  كمسػتكل التنلػيـ علػى 
 .األرباح

 مراجع ال
 أواًل: المراجع بالمرة العربية

 ممارسػات إدارة مػف الكػد فػي المراجنػة لجػاف ( . دكر2016أكمػد  مزمػؿ عػكض طػو.)  -
 .5  المجلد19  النددجامعة النيمين-مجمة الدراسات العمياميدانية   دراسة -األرباح

(. تكليؿ أساليب الترثير على النتااج كالمرايز الماليػة كأثرىػا علػى 2002الباركدم  شريؼ.) -
  يليػة التجػارة  جامنػة عػيف شػمس مجمة الفكر المحاسابيجكدة المنلكمات بالاكااـ المالية  

 الندد األكؿ.
ماااة مج(.الككيمػػػة الرشػػػيدة: دراسػػػة كالػػػة النربيػػة السػػػنكدية 2014البساـ بسػػاـ بػػػف عبػػػدا .) -

 .200-175 ص68 الندد21 المجلدبحوث اقتصادية عربية
إدارة األرباااح عواماال (. 2015التميمػػي  عبػػاس كميػػد يكػػي؛ السػػاعدم كيػػيـ كمػػكد فلػػيح.) -

 . بغداد: دار ليدا .نشوئيا وأساليبيا وسبل الحد منيا
(. سػػلكؾ تمييػػد الػػدخؿ فػػي األردف دراسػػة ميدانيػػة علػػى الشػػريات 2001الجيمػػاني  عمػػر. ) -

-104 ص 1  المجلػد الرابػ   النػدد المجمة العربية لممحاسابة رجة في بكرصة عماف المد
142  . 

مجماة حقاوق حماوان لمدراساات القانونياة (.ككيمػة الشػريات  2010الكياف عبدا  مسفر.) -
 .459-397  ص22  النددواالقتصادية
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   األردف: دار اليازكرم.(. تقييم الشركات العائمية2016الدبؿ  رندة.) -
مجماااة  (.2013السػػػرطاكم  عبػػػد المطلب؛كمداف عتـ؛مشتيى صػػػبرم؛أبك عجيلػػػة عماد.) -

 .27 مجلد4النددجامعة نجاح لألبحاث)العموم اإلنسانية(،
(.ككيمػػػػة الشػػػػريات كتريػػػػز 2016السػػػػلماف  أكمػػػػد بػػػػف مكمد؛البسػػػػاـ  كليػػػػد بػػػػف مكمػػػػد .) -

الشػػػػػريات المسػػػػػاىمة الملييػػػػػة كأثرىػػػػػا علػػػػػى إدارة األربػػػػػاح فػػػػػي األسػػػػػكاؽ الناشػػػػػاة : كالػػػػػة 
يليػػة ا قتصػػاد كاندارة   -:جامنػػة الاصػػيـ مجمااة العمااوم اإلداريااة واالقتصاااديةالسػػنكدية.

 .48بص1 ص1, ع10مج
(. مػػػػدل أختقيػػػػة إدارة األرباح:دراسػػػػة 2019الشػػػػبيب  رنػػػػده صػػػػالح؛ النديـ خالػػػػد رشػػػػيد.) -

 .Global Journal of Economics and Business ,Vol. 6, Noاسػتطتعية 

1 pp. 62- 80. 
اإلدارة (.2014النػػػػػػامرم  صػػػػػػالح ميػػػػػػدم مكسػػػػػػف؛ الغػػػػػػالبي  طػػػػػػاىر مكسػػػػػػف منصػػػػػػكر.) -

 . األردف: دار كااؿ للنشر كالتكزي .واألعمال
(. اسػػػتخداـ األىميػػػة النسػػػبية فػػػي 2007النلػػػي  منيػػػؿ مجيػػػد اكمػػػد  كالليلػػػة  تغريػػػد سػػػالـ.)  -

 .29  الندد87  مجلدالرا دين، مجمة تنمية النمؿ التدقياي كفاا لمنايير التدقيؽ الدكلية
   صكيفة ماؿ ا قتصادية.حوكمة المستقبل(.2018الغامدم  نكؼ عبد النزيز.) -
  األردف: دار جلػػػػػػيس الزمػػػػػػاف للنشػػػػػػر إدارة األرباااااااح(.2010الفار عبػػػػػػد المجيػػػػػػد الطيػػػػػػب.) -

 كالتكزي .
(.ككيمػػة الشػػريات كدكرىػػا فػػي الكػػد مػػف إدارة األربػػاح: 2015الف ػػؿ  مؤيػػد مكمػػد علػػي.) -

  المجلػػػػد مجمااااة القادسااااية لمعمااااوم االقتصااااادية واالداريااااة دراسػػػػة اختباريػػػػة لكالػػػػة النػػػػراؽ.
 .221ب192 ص3الندد،17

(. دكر ككيمػػة الشػػريات فػػي  ػػبط ممارسػػات إدارة األربػػاح 2019اليببجػػي  مجػػدم كااػػؿ.) -
  39  المجلػد المجماة العربياة لاردارةفي الشريات الصناعية المساىمة النامة الفلسطينية   

 .2الندد
(. أثر نرجسية المديريف علػى تبنػي مرؤكسػييـ للسػلكييات 2015اليرداكم مصطفى مكمد.) -

مجماااااااااااة العماااااااااااوم  المنكقػػػػػػػػػػػة لإلنتاج:دراسػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػدكر بنػػػػػػػػػػػض المتغيػػػػػػػػػػػرات الكسػػػػػػػػػػػطية 
 .387-349 ص3 الندد22 المجلداإلدارية
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جمااة م(.دكافػػ  إدارة األربػػاح فػػي الشػػريات المسػػاىمو السػػنكدية  2012اليبػػاش مري  سػػند.) -
 .55 الندد17  المجلدالمحاسبة

(.دكر ككيمػػة الشػػريات فػػي الكػػد مػػف ممارسػػات إدارة األربػػاح 2012اليبػػاش  مريػػ  سػػند.) -
 .1 الندد11 المجلدمجمة البحوث المحاسبيةفي المملية النربية السنكدية  

-A Perception of Earnings Manag (.2013اليبػاش مري  سػند؛الغامدم سػالـ.) -

ement Techniques in Saudi Public Firms  الجمنيػة مجمة البحوث المحاسابية  
 .2 الندد12السنكدية للمكاسبة المجلد

(. فنالية لجاف المراجنة الداخلية فػي التػرثير علػى جػكدة مراجنػة 2015اليباش مري  سند.) -
نػػػة   جاممجماااة العماااوم االدارياااة واالقتصااااديةالكسػػابات فػػػي الشػػػرية السػػػنكدية المسػػػاىمة  

 .60-41 ص2 الندد8الاصيـ  يلية ا قتصاد كا دارة المجلد
(. قكاعد ككيمة الشريات ك إننياسػاتيا علػى ممارسػات إدارة 2012الناكد  سكزم فاركؽ.) -

 187 ص1يليػة التجارة النػدد -  جامنة بكرسػنيد .مجمة البحوث المالية والتجاريةاألرباح
 .212بص 

إصدارات المعايير الدولية لمممارساة أعماال التادقيق  (.2007ا تكاد الدكلي للمكاسػبيف.)  -
 . نيكيكرؾ.والت كيد وقواعد أخالقيات المينة

حوكماااة الشاااركات )المفااااىيم، المباااادئ، التجاااارب، (. 2005كمػػػاد, طػػػارؽ عبػػػد النػػػاؿ.) -
 . مصر: الدار الجامنية.تطبيقات الحوكمة  ي المصارف( 

الكػػػػػػػد مػػػػػػػف ممارسػػػػػػػات المكاسػػػػػػػبة (. دكر لجػػػػػػػاف المراجنػػػػػػػة فػػػػػػػي 2010كمػػػػػػػادة  رشػػػػػػػا.) -
  مجمااااااة جامعااااااة دمشااااااق لمعمااااااوم االقتصااااااادية والقانونيااااااةانبداعية)دراسػػػػػػة ميدانيػػػػػػة( 

 .26 المجلد2الندد
(.   أثػر تطبيػؽ منػايير ككيمػة الشػريات علػى مينػة 2014سليماف  مجدم عبػد الفتػاح. ) -

ساانوي العااام المااؤتمر العربااي الالمكاسػػبة كاليشػػؼ المبيػػر عػػف ا نكػػراؼ كالفسػػاد المػػالي  
 (  النراؽ.األول )واقع مينة المحاسبة بين التحديات والطموح

حوكماة الشاركات ومعالجاة الفسااد الماالي واالداري ( . 2006سليماف   مكمػد مصػطفى)  -
   مصر: الدار الجامنية.دراسة مقارنة –
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(.إدارة األربػػػػاح كمخاطرىػػػػا فػػػػي البياػػػػة المصػػػػرفية دراسػػػػة 2011شػػػػاىيف  علػػػػي عبػػػػدا  .) -
قسااام  -مجماااة الجامعاااة الخميجياااة ليليػػػة تطبيايػػػة علػػػى المصػػػارؼ الكطنيػػػة الفلسػػػطينية.تك

 .العموم اإلدارية و المالية
المجمااااة (.مراقبػػػػة المػػػػديريف التنفيػػػػذييف فػػػػي  ػػػػك  نظريػػػػة الكيالػػػػة. 2015شػػػػرقي  ميػػػػدم ) -

 .135  ص1جامنة لرداية  الجزاار  الندد  -الجزائرية لمدراسات المحاسبية والمالية 
 كمػػػػػػػداف الكياصػػػػػػػات ؛ سػػػػػػػليماف كسػػػػػػػيف ليمافسػػػػػػػ البشػػػػػػػتاكم ؛ سػػػػػػػليماف طػػػػػػػتؿ جريػػػػػػػرة  -

اآلليػػػػات المكاسػػػػبية للككيمػػػػة فػػػػي الكػػػػد مػػػػف ممارسػػػػات المكاسػػػػبة (. أثػػػػر 2015.)مكمػػػػد
مػػػف كجيتػػػي نظػػػر الشػػػريات الصػػػناعية المسػػػاىمة النامػػػة فػػػي األردف كمػػػدقاي  -انبداعيػػػة

 . 2 الندد  11  المجلد المجمة األردنية  ي إدارة األعمالالكسابات الخارجييف  
مجماااة  الناديػػة ل سػػػيـ  (.أثػػػر تمييػػد الػػػدخؿ علػػى النكااػػػد ليػػػر2014عبػػد  أكمػػػد راىػػي.) -

 16 المجلد3  النددالقادسية لمعموم اإلقتصادية واإلدارية
(.دكر النكامػػؿ المرتبطػػة بجػػكدة التػػدقيؽ 2019عبػػد  سػػكزاف رسػػمي؛ عطػػكة  ركاف كيػػـ. ) -

المجماااة االردنياااة  اااي إدارة الخػػػارجي كالكايميػػػة المؤسسػػػية فػػػي الكػػػد مػػػف إدارة األربػػػاح  
 .15 المجلد1 الندداألعمال

نظػاـ الكايميػة المؤسسػية  (. 2015عثماف  عبد الػرزاؽ مكمػد؛ علػي  أسػامو عبػد المػننـ. ) -
  مجمااااة اإلدارة واإلقتصااااادالكػػػػؿ السػػػػليـ ل طػػػػراؼ المتنار ػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ نظريػػػػو الكيالػػػػة .

 .275ب260( ص102الندد)
(. إدارة األربػػاح فػػي المصػػارؼ الخاصػػة كاثرىػػا علػػى الايمػػة 2019علػػي  عبػػاس فا ػػؿ. ) -

 .2  الندد9  المجلدمجمة المثنى لمعموم اإلدارة واإلقتصادية  السكقية
(.دكر لجػاف المراجنػة يركػد وليػات الككيمػة فػي مكاجيػة 2014لنيـ  مكمػكد رجػب يػس. ) -

–  جامنػػة طنطػػا مجمااة التجااارة والتموياالالفسػػاد المالي:دليػػؿ ميػػداني مػػف البياػػة السػػنكدية  
 .76-21 ص2يلية التجارة  الندد

(. أثػػػر صػػػدكر  اكػػػة ككيمػػػة الشػػػريات فػػػي الممليػػػة النربيػػػة 2011يد. )يساب ياسػػػر السػػػ -
  مجماااة التجااارة والتمويااالالسػػنكدية علػػى جػػكدة عمليػػػة المراجنػػة: دراسػػة نظريػػػة كميدانيػػة  

 .120-73 ص1جامنة طنطاػ يلية التجارة الندد
ت في الكد (. أثر ا لتزاـ باكاعد ككيمة الشريا2018يسار  فراس مركاف؛ أكمرم  خالد مكمد. ) -

دراسة تطبياية على المصارؼ الخاصة كشريات التاميف المدرجة فػي –مف ممارسات إدارة األرباح 

https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://search.emarefa.net/ar/search?append=PERSON_FILTER_AR_NAME_ss%3A%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
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  مجماااة جامعاااة القااادس المفتوحاااة لمبحاااوث اإلدارياااة واإلقتصااااديةسػػػكؽ دمشػػػؽ لػػػ كراؽ الماليػػػة  
 .10  الندد3المجلد

ؿ المسػتكاات انختياريػة (.إدارة األربػاح المكاسػبية مػف خػت2016ييمكش  بتؿ؛ بكسنة  كمػزه. ) -
  43  المجلػػػدمجماااة العماااوم االدارياااة)دراسػػػة استيشػػػافية للشػػػريات المدرجػػػة فػػػي بكرصػػػة الجزااػػػر  

 .1الندد
 <cma.org.sa>  المملية النربية السنكدية  ىيئة السوق المالية اكة ككيمة الشريات   -
(.جكدة أنشطة المراجنة الداخليػة كدكرىػا فػي الكػد مػف ممارسػات 2011مبارؾ  الرفاعي إبراىيـ. ) -

مجمااااااااااااة جامعااااااااااااة الممااااااااااااك إدارة األربػػػػػػػػػػػػاح دراسػػػػػػػػػػػػة تطبيايػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػى البياػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػنكدية  
 .201ب169 ص2 الندد22المجلدسعود،

-سػػبي(.تػػرثير وليػػات ككيمػػة الشػػريات فػػي ممارسػػات الػػتكفظ المكا2016مكسػػف  كسػػيف جليػػؿ. ) -
مجمااة العمااوم بكػػث تطبياػػي فػػي عينػػة مػػف المصػػارؼ المدرجػػة فػػي سػػكؽ النػػراؽ لػػ كراؽ الماليػػة  

 .506-484 ص22 المجلد93  الندداإلقتصادية واإلدارية
،مجمااة (. دكر لجػػاف المرجنػػة فػػي الكػػد مػف ممارسػػات إدارة األربػػاح 2011مكمػد  ومػػاؿ إبػػراىيـ. ) -

 . 1  المجلد1ة  جامنة بنيا  الندد يلية التجار  الدراسات والبحوث التجارية
(.دكر لجػػاف التػػدقيؽ فػػي الكػػد مػػف ا كتيػػاؿ فػػي الشػػريات المسػػاىمة 2013مكمػػد  عمػػر أكمػػد. ) -

 (.2( الندد)29  المجلد)مجمة جامعة دمشق لمعموم االدارية واالقتصاديةالسكرية  
ألردف: دار كااػػؿ   ااالتجاىااات الحديثااة  ااي التحمياال المااالي واالئتماااني(. 2010مطػػر  مكمػػد. ) -

 للنشر.
(.الغػػػػػركر كعتقتػػػػػو با ػػػػػطراب الشخصػػػػػية 2016مكسػػػػػى  أننػػػػػاـ لفتػػػػػو؛ جاسػػػػػـ  أكمػػػػػد لطيػػػػػؼ. ) -

 .189بص159  ص2  المجلد261  النددمجمة االستاذ النرجسية.
(. أثر استاتلية مجلػس اندارة فػي مت مػة منلكمػات األربػاح المكاسػبية : 2012يكسؼ  علي. ) -

مجمة جامعة دمشق لمعماوم االقتصاادية األسكاؽ المالية : دراسة تطبياية. لارارات المستثمريف في 
 .254بص  223  ص2(, ع 28: جامنة دمشؽ  المجلد)والقانونية
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