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 البحث ممخص
 هذا البحث إلى اختبار العالقة بين المعامالت مع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراحل يذلر يهدف 
ياسرررتمرارية  االسرررتحااقاتل دررريدأل تتضرررمن  يالتررر  األربررراح دررريدأل خصرررا ص مرررن مدميعرررة إلرررى اسرررتاادا  

ر ترررر ير األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحل ياخيررررا  تاارررد األربررراحض ًمرررا اسرررتهدف البحرررث ايضرررا  اختبرررا
ات ييرر الماليرة المايردأل  ة عاى العالقة الساباةل يذل  باستخدام عياة من الشرًر مراحل ديرأل حياأل الشًر

ض يقررد اظهرررت اتررا ا الدراسررة 3127-3122ببيرصررة األيراا الماليررة المصرررية عررن سترررأل سررت سررايات 
ربراح مااسرب باسرتخدام يديد عالقة سابية يمعايية بين المعامالت مع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األ

د لديدأل األربراحض امرا سيمرا يتعارا بالماراييس ال رديرة لدريدأل األربراحل سارد اظهررت الاترا ا  المرشر المًر
يديد عالقة سابية يمعايية برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراح مااسرب بًرل مرن 

حيرررة اخرررررل اظهررررت اترررا ا الدراسرررة ان مرحارررة اسرررتمرارية األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحض يمرررن اا
الاضررا خ ضررت مررن التررر ير السرراب  لامعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة عاررى درريدأل األربرراح مااسررب 
دض اما سيما يتعاا بالماراييس ال رديرة لدريدأل األربراحل سارد اظهررت الاترا ا زيرادأل  باستخدام المرشر المًر

ات الترر  ًااررت سرر  التررر ير اجيدرراب  لامعررامالت مررع األطرررا ف ذي  العالقررة عاررى تااررد األربرراح لاشررًر
 ضمرحاة الامي

ةل دررريدأل الكمماااال الةالااا    المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررةل درريدأل األربررراحل ديرأل حيررراأل الشرررًر
 االستحااقاتل االستمراريةل المادرأل التابريةل التاادض
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The Impact of the corporate life cycle on the relationship 

between related party transactions and earnings quality:  

An Empirical study on listed corporations in the Egyptian 

stock exchange 
 

 

Abstract 

This research aims to test the relationship between related party 

transactions and the earnings quality, based on a set of characteristics of 

earnings quality, including: accrual quality, persistence, predictability, 

and finally volatility. The study also aimed to test the impact of the 

corporate life cycle stages on the previous relationship, using a sample 

of non-financial companies listed on the Egyptian stock exchange for 

the period of six years 2011-2016. The results of the study indicated a 

significant negative relationship between related party transactions and 

the earnings quality measured using the composite index. With respect 

to the individual measures of earnings quality, the results indicated a 

significant negative relationship between the related party transactions 

and the earnings quality, measured by the Persistence and the predi-

ctability of earnings. On the other hand, the results of the study indi-

cated that maturity stage reduced the negative impact of related party 

transactions on the earnings quality measured using the composite 

index. With respect to the individual measures of earnings quality, the 

results indicated an increase in the positive effect of related party 

transactions on the earnings volatility for companies that were in the 

growth stage. 
 

Keywords: related party transactions, earnings quality, corporate life 

cycle, accrual quality, persistence, predictability, volatility. 
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 مقةم  البحث -1
م يرردأل ترريسير معايمررات  ل يالترر  تهرردف إلررى اظررام المحاسرربالعررد التاررارير الماليررة اهررم مخردررات ت  

  ترررل يالالتررر  تيسرهرررا تاررر  التاررراريراحرررد المرشررررات الر يسرررية  األربررراحعتبرررر التخررراذ الارررراراتض يت
ات لالتحايررل المررال ل مررن بياهررا  أليررراضسرر  العديررد مررن ا ت سررتخدم ل ياتخرراذ يتايرريم اداا الشررًر

ض (Barragato and Markelevich 2008; Moshtagh et al. 2014) قررارات االسرت مار
المسرت مرين التر  يهرتم بهرا  التارارير الماليرة اهرم خصرا ص تعتبرر إحردراألرباح  يريم ان ديدأل

 Ewert) تحسررين ً ررااأل سريا المررالل باجضراسة إلررى ااهرا تعمررل عارى يالمسرتخدمين اخخرررين

and Wagenhofer 2010; Suffian et al. 2018)اي تعريرف ييدرد معيرار  إال اارب ال ل
 ض(Hasnan et al. 2016) ديدأل األرباحماهية يحدد ياضح 

المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة سرر  العارريد الماضررية  يمررن ااحيررة اخررررل تزايرردت اهميررة
رررزأل   Mustikarini and)خاصرررة سررر  االقتصررراديات التررر  يسررريد بهرررا هيًرررل الماًيرررة المًر

Khansa 2017) ة ض سعاررى سرربيل الم ررالل عررن  إاديايسررياب Voksel Electricاسررادت شررًر
; مررن 92التابعررة لهررا باسرربة تصررل إلررى  اتشررراا المررياد الخررام يقطررع الايررار مررن الشررًرامهررا بقي

ًمرا اشرارت  ض(Sumiyana and Febrianto 2012) 3115 إدمرال  مشرترياتها خرالل عرام
ات المدردرررررة  إلرررررى ان Mahtani (2019)دراسرررررة  مرادعرررررة التارررررارير الماليرررررة الماشررررريرأل لاشرررررًر

 ي  العالقةضلمعامالت مع األطراف ذاع قيمة اتظهر ارت س  الهاد بالبيرصة 
يقد حظيرت تار  المعرامالت باهتمرام ًبيرر مرن داارد الدهرات التاظيميرة يالمسرت مرينل ييسرا ل 
اجعالم بسبد ديرها البارز س  ال ضرا ح المتعاارة بالتارارير الماليرة بالياليرات المتحردأل األمريًيرة 

تعتبرر تار  المعرامالت عرامال   سربيل الم رالل سعارى  ض(Fang et al. 2018)يييرهرا مرن الرديل 
ت   مهمررا  سرر  حررديث العديررد مررن ال ضررا ح المحاسرربية يحرراالت الاررش بالتاررارير الماليررة سرر  شررًر

EnronلWorldCom   ة ةالهاررررردب Satyam بالياليرررررات المتحررررردأل األمريًيرررررةل يشرررررًر  ل يشرررررًر
Tyco ت  ريرلارداب  Fang et al. 2018; Marchini)بإيطاليرا    CirioلParmalatل يشرًر

et al. 2018a; Rasheed and Mallikarjunappa 2018) ض ييت ا ذلر  مرع مرا ايضرحتب
يدريد يررين بررن التارارير الماليرة   مسرتخدممرن ان  Gordon and Henry (2005)دراسرة 

اسررررتخدام الممارسررررات عاررررى زيررررادأل احتمررررال  ا  مرشررررر يعتبررررر عالقررررة  ي معررررامالت مررررع اطررررراف ذ
مررررن األسررررباد الر يسررررية الترررر  ترررردسع  ااتهرررراز ل باجضرررراسة إلررررى ًياهررررا تعتبررررربشررررًل ة يالمحاسررررب

ات إلى إعادأل   إصدار الايا م الماليةضالشًر

https://www.google.com/search?q=%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC5MKzItUuIAsY2LKvO0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWIVuLL3ZdmP9zY6bbTe7bmwG4uUAdLh6uFkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiz0cb18MzgAhUpBWMBHV1xAgEQmxMoATAaegQIAhAE&biw=1280&bih=869


 أثر دورة حياة الشركة على العالقة بين المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .........د/ مـحمد محمود الحوش ي                 

  341 

 

ات تسرررتخدم  ييشرررير مرررا سررربال إلرررى ان ي  العالقرررة لمصرررادرأل األطرررراف ذمرررع معرررامالت الالشرررًر
ات ل لررى ل باجضراسة إالمسرراهمين صراارمسراهميها المسريطرين عاررى حسراد صررالح مريارد الشرًر

 .Gordon and Henry 2005; Munir et al)جدارأل األربراح اسرتخدام تار  المعرامالت 

2013; Rasheed and Mallika junappa 2018)األطرراف مرع معرامالت لذل ل تعتبرر ال ض
   ض(Suffian et al. 2018) احد العيامل الحاسمة س  تحديد ديدأل األرباح ي  العالقةذ

إلرى يدريد يدهرة اظرر بديارةل يالتر   Gordon and Henry (2005)يمرع ذلر ل تشرير دراسرة 
تاب  بشًل ماطا  المتطابات االقتصادية األخررر  ي  العالقةاألطراف ذمع معامالت الن ترر ا

ةض   العالقررررة ي األطررررراف ذمررررع معررررامالت العاررررى سرررربيل الم ررررالل مررررن المحتمررررل ان ت رررر  سلاشررررًر
ة  جدارأل  دياسرررع ال ييدرررد سررر  هرررذأ الحالرررة ا اتل يبالترررال  المعرسرررة يالخبرررر  مرررنبمتطابرررات الشرررًر

مررررن ان  Pozzoli and Venuti (2014)ض ييت ررررا مررررع ذلرررر ل مررررا ايضررررحتب دراسررررة األربرررراح
ظررل بي ررة ال ل خاصررة سرر  ا  يمًررن ان تًررين م يرردأل اقتصرراديالمعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة 

 تاالقتصراديالعديرد مرن ًما هري الحرال سر  ا تتياسر بها اسياا مال اي اسياا عمل تتسم بالً ااأل
ة لاقرد تًرين هرذأ المعرامالت اداأل لتحسرين الاشراط االقتصراد  يبالترال ل ض الااشر ة  خررالل مرنشرًر

 عن عدم ً ااأل األسياا المحايةض الااتدةتًاليف المعامالت  تخ يض ةحايلم
ات إلى ان    Moshtagh    et      al. (2014)يمن ااحية اخررل تشير دراسة  بخصرا ص تتمترع الشرًر

 ؛مراحررلتارر  ال برراختالفيختاررف  اجدارأل قرردسرراي  ض ياظرررا  ألن مراحررل ديرأل حياتهررا خرراللمختا ررة 
ةمراحرل ديرأل حيراأل  خاللان يتاير ساي  التاارير المالية  ا  سمن المتيقع ايض ييردرع ذلر   ضالشرًر

ع اسي ا رررس الرررداالختيرررارات المحاسررربية تتحررردد عارررى اسررراس مرررن الصرررعد االعتاررراد بررررن إلرررى اارررب 
ةض يبالترال ل تعًرس ديرأل ديرأل حيراأل المراحرل المختا رة لر يالحياسز خالل ات الشرًر  آ رارحيراأل الشرًر

 Abdullah and Mohd-Saleh)ات المحاسرررربيةل يالترررر  مررررن بياهررررا درررريدأل األربرررراح االختيررررار 

 ض(2014
 مشكم  البحث -2

تترر ر بالعالقرة  هراااسر  ي  العالقرة تتم ل المشًاة الر يسية المرتبطرة بالمعرامالت مرع األطرراف ذ
ة سي المعامالت مرع األطرراف  انلذل ل ترر الدهات التاظيمية يالمهاية ض هابين األطراف المشاًر

ةذي  العالقرررة قرررد تررررد  إلرررى اجضررررار  ً رررااأل ل باجضررراسة إلرررى الترررر ير سرررابا  عارررى بايمرررة الشرررًر
تًررين العالقررة قررد  المعررامالت مررع األطررراف ذي ض يمررع ذلرر ل سررإن األيراا الماليررة يشرر اسية سرريا
الحرال سر  العديرد  ظل عدم تياسر ً ااأل اسياا المال يالعمل ًما هريل خاصة س  ا  م يدأل اقتصادي
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ارد تًرين هرذأ المعرامالت اداأل لتحسرين الاشراط االقتصراد  يبالترال ل سض الااشر ة تاالقتصراديامن 
ة لا  ض(Pozzoli and Venuti 2014; Suffian et al. 2018)شًر

دارأل  يريرررم اختبرررار العديرررد مرررن الدراسرررات العالقرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة يا 
 e.g., Aharony et al. 2010; Kuan et al. 2010; Sumiyana)األربراح مرن ااحيرة 

and Febrianto 2012; Limanto and Herusetya 2017; Rasheed and 

Mallikarjunappa 2018)ااحيررة اخرررر ل اي درريدأل األربرراح مررن(e.g., Munir et al. 

2013; El-Helaly 2016; Hasnan et al. 2016) ل إال ااهرا لرم تت را سيمرا إذا ًاارت هرذأ
المعرررامالت ترررر ر سرررابا  ام إيدابرررا  عارررى إدارأل األربررراح يدررريدأل األربررراحض يمرررن ااحيرررة اخرررررل ريرررم 

ة عارى دريدأل األربراح   Hsu et al. 2015; Chen)اختبرار الدراسرات ترر ير ديرأل حيراأل الشرًر

2016; Choi et al. 2016; Nagar and Radhakrishnan 2017; Krishnan et al. 

ة عاررى العالقررة بررين (2018 ل إال ااهررا لررم تختبررر مررا إذا ًرران ييدررد تررر ير م عرردشل لررديرأل حيرراأل الشررًر
 المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباحض 

يمن هاا ي ار التسارل حيل ما إذا ًران هارا  عالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة 
ة ترر ر عارى العالقرة السراباةل  يديدأل األرباح بمااييسها المختا رة  يمرا إذا ًاارت ديرأل حيراأل الشرًر

 ا يمي تتمثل التساؤالل التي يحاول البحث اإلجاب  عمييا نظريًا وعمميًا فيمام ال  يبالتال ل 
 ما ه  المعامالت مع األطراف ذي  العالقةل يالدياسع الت  تاف يراا استخدامها  -

هل تيدد عالقة بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباح بمااييسها  -
 المختا ة 

ة عاى العالقة بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل  - هل تر ر ديرأل حياأل الشًر
 األرباح 

 ىةف البحث  -3
يهدف هذا البحث إلى دراسة العالقة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراحل 
يذلرر  اسررتاادا  إلررى مدميعررة مررن خصررا ص درريدأل األربرراحل يالترر  تتضررمن  درريدأل االسررتحااقاتل 

ضرا  إلرى اختبرار ياستمرارية األرباحل يالمادرأل التابريةل ياخيرا  تااد األربراحض ًمرا يهردف البحرث اي
ات ييررر  ة عاررى العالقررة السرراباةل يذلرر  باسررتخدام عياررة مررن الشررًر تررر ير مراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر

 ض3127-3122المالية المايدأل ببيرصة األيراا المالية المصرية عن سترأل ست سايات 
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 أىمي  البحث  -4
مررع األطررراف ذي   يسررتمد هررذا البحررث اهميتررب مررن خررالل سررعيب لتيضرريح العالقررة بررين المعررامالت

ات تسررتخدم هررذأ المعررامالت بهرردف مصررادرأل  العالقررة يدرريدأل األربرراحل لتحديررد مررا إذا ًااررت الشررًر
ةض ييرت  ذلر  سر  ظرل  دارأل األرباحل ام ااها ت ستخدم بهدف تحايا مااسع اقتصادية لاشًر ال ريأل يا 

المعررامالت مررع  ًاارتالتر  تاايلررت مررا إذا  -سرر  حرديد عاررم الباحررث  -يدريد ارردرأل سر  الدراسررات 
البي ررررة المصررررريةل يهرررري مررررا يعتبررررر داسعررررا  سرررر   اتلاشررررًرااسعررررة  مضررررارأل ااألطررررراف ذي  العالقررررة 

تاررررر  باسرررررتخدام  لادراسررررةل خاصرررررة سرررر  ظرررررل تررررياسر الرررررداسع لمصرررررادرأل  ررررريأل صررررراار المسرررراهمين
ات المعامالتض سمن ااحيةل ي سر  ً يرر  ًبار المساهمينبيديد  المصريةتميز هيًل ماًية الشًر

شرال هررالا المسراهمين مااصرد ماًيرة العا ايرةض يمرن ااحيرة اخرررل ياألحيان بما س  ذل  المن 
بيضرررع مرسسررر  سريررررد  تتسرررم بي ررررات قرررد ادريرررت سررر دراسررررات اليالبيرررة ًمرررا ان ض إداريرررة ر يسرررية

قابارة لاتطبيرا هذأ الدراسات قد تًين ييرر اتا ا ل خاصة الديل اخسيييةل يبالتال  سإن يمختاف
تيضيح العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل سإن اخررض يلذل ل  بي اتس  

 األرباح يعتبر امرا  دديرا  بالدراسةض
يستمد البحث اهميتب ايضا  من اردرأل الدراسرات التر  تاايلرت مرا إذا ًران هارا  يمن ااحية اخررل 

رذل  ا رر  صرريةالبي رة المسر  ات عبرر ديرأل حيراأل الشرًراختالف س  دريدأل األربراح  مرن ااحيرةل ًي
ات عارى العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراح مرن  ديرأل حيراأل الشرًر
ات عاررررى العالقررررة بررررين  ااحيررررة اخررررررض يبالتررررال ل سررررإن دراسررررة األ ررررر الم عرررردشل لررررديرأل حيرررراأل الشررررًر

 بالدراسةض امرا  دديرا  المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباح يعتبر 
 حةوة البحث  -5

هرررذا البحرررث عارررى دراسرررة العالقرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة يدرررريدأل  ياتصرررر
األربررراحل يلهرررذا يارررع خرررارج اطررراا هرررذا البحرررث دراسرررة العالقرررة برررين مسرررتير اجسصررراح عرررن تاررر  

البحرررث عارررى دراسرررة مدميعرررة مرررن خصرررا ص دررريدأل ًمرررا ياتصرررر  يدررريدأل األربررراحضالمعرررامالت 
ربررراحل يالتررر  تتضرررمن  دررريدأل االسرررتحااقاتل ياسرررتمرارية األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحل األ

ياخيررررا  تاارررد األربررراحض يبالترررال ل يارررع خرررارج اطررراا البحرررث دراسرررة الخصرررا ص األخررررر لدررريدأل 
األربرراح إال بارردر مررا ياررزم لمعالدررة مشررًاة البحررثض ي ضرراف إلررى ذلرر ل ان البحررث ياتصررر عاررى 

ة عارى العالقرة برين دراسة األ ر  المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة الم عردشل لرديرأل حيراأل الشرًر
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اعيامررل األخرررر الترر  قررد تررر ر عاررى هررذأ العالقررة م ررل لررن يررتم التعرررض ليدرريدأل األربرراحل يلهررذا 
اتل  مة الشًر  إال بادر ما يازم لمعالدة مشًاة البحثضآليات حًي

 المتبقي منو عمى النحو التالي ولتحقيق ىةف البحث، سوف يتم تنظيم 
 المعامالت مع األطراف ذي  العالقةض  -7
 ديدأل األرباحض  -8
الدراسرات التر  تاايلرت العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراحل   -9

 ياشتااا سرض البحث األيلض
ة عاى العالقة بين المعامالت مرع األطرراف   -:  الدراسات الت  تاايلت تر ير ديرأل حياأل الشًر

 ذي  العالقة يديدأل األرباحل ياشتااا سرض البحث ال اا ض 
 الدراسة التطبيايةض  -21

 خالصة البحث يتيصياتب يمداالت البحث الماترحةض   -22
 المعامالل مع األطراف ذوي العالق  -6

اهميررة المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة عاررى مرردار العارريد الماضرريةض يبالتررال ل ساررد تزايرردت 
استحيذت تا  المعامالت عاى اهتماٍم ًبيٍر من دااد الدهات التاظيميرة يالمسرت مرينل ييسرا ل 
اجعررالمل بسرربد ديرهررا سرر  حررديث العديررد مرررن حرراالت سضررا ح التاررارير الماليررة سرر  العديررد مرررن 

تارررايل الباحرررث سررر  هرررذا الدرررزا ًرررال  مرررن م هررريم المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  الرررديلض يسررريف ي
ذل  الدياسع الت  تاف يراا استخدام تا  المعامالتل يذل  عاى الاحي التال    العالقةل ًي

 مفيوم المعامالل مع األطراف ذوي العالق  6-1
القة" الطررف ذا "اجسصاح عن األطراف ذي  الع IAS 24)) 35عرف معيار المحاسبة الديل  

العالقة براب الشخص الذ  لبل اي الماشرأل الت  لهال عالقرة بالماشررأل المعردأل لااريا م الماليرةض بيامرا 
الطررف ذا العالقرة برارب ا  طررف  (ASC 850) 961عرست معايير المحاسبة األمريًية الاسم 

ةل اي سياسرراتها التشررر اياية إلررى الحرررد يسرريطر اي يمًررن ان يرررر ر بشررًل معاررري  عاررى إدارأل الشرررًر
ة من المتابعة الًاماة لمصالحهاض    الذ  قد يماع الشًر
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لهرررذا الشرررخص ذي  عالقرررة بالماشررررأل المعررردأل  (2)يي عرررد الشرررخص اي احرررد اطرررراف العا ارررة المارررربين
ة عارررى الماشررررأل المعررردأل لااررريا م  لااررريا م الماليرررة إذا ًررران لهرررذا الشرررخص سررريطرألل اي سررريطرأل مشرررتًر

برراجدارأل العايررا بتارر  الماشرررأل اي  ل اي إذا ًرران عضرريا  الماشرررأللررب ا رريذ مررر ر عاررى تارر   الماليررةل اي
 بالماشررألبالماشرأل األم لاماشرأل المعدأل لااريا م الماليرةض يسر  ذات السرياال ت عرد الماشررأل ذات عالقرة 

  IAS 24))المعدأل لاايا م المالية إذا تحاا ا  من الشريط التالية 
المعدأل لاايا م المالية اعضاا  سر  ا رس المدميعرةل بمعارى ان ًرل  ماشرأليالان تًين الماشرأل  -

ة التابعة ذي  عالقة باخخرينض ات التابعة لاشًر ة تابعة يالشًر ة ام يشًر  شًر
ا  لاماشرررأل األخررررل اي ان تًررين  الماشرر تان تًررين إحرردر  - ة شرراياة اي مشررريعا  مشررتًر شررًر

ا  لعضرر ة شرراياة اي مشررريعا  مشررتًر ي سرر  مدميعررة تًررين سيهررا الماشرررأل األخرررر الماشرررأل شررًر
 عضي ايضا ض

ين لا س الطرف ال الثض الماشرتانتم ل  -  مشريعين مشتًر
ة شراياة  - ا  لطررف  الرثل يالماشررأل األخررر هر  شرًر ان تًين إحدر الماش ت مشريعا  مشتًر

 لهذا الطرف ال الثض
العراماينل إمرا سر  الماشررأل المعردأل تم ل الماشرأل اظاما  لمزايا العاماين لما بعد الخدمة لصالح  -

ذا ًاارت الماشررأل هر  ا سرها اظرام  لاايا م المالية اي س  ماش ت ذات عالقرة بتار  الماشررألض يا 
 مزايا لاعاماينل ستعتبر الماشرأل ربة العمل ماشرأل ذات عالقة بالماشرأل المعدأل لاايا م الماليةض

ا  شخص ذي عال -  قة بالماشرألض ان يسيطر عاى الماشرأل ما ردا  اي مشتًر

ان يًين لشخص ذ  عالقة بالماشرأل ا يذ مر ر عارى الماشررألل اي ان يًرين عضريا  براجدارأل  -
ة األم لاماشرألض  العايا لاماشرأل اي الشًر

المعررامالت مررع األطررراف  IAS 24)) 35معيررار المحاسرربة الررديل  يمررن ااحيررة اخررررل ي عرررف 
ذي  العالقررة براهررا تحييررل مرريارد اي خرردمات اي التزامررات سيمررا بررين الماشرررأل المعرردأل لاارريا م الماليررة 

يسر  هرذا الصرددل يطرف ذ  عالقة باض الاظر عن يديد  من تم تحمياب لهذا التحييل ام الض 
عررف تار  المعرامالت عرف العديرد مرن الدراسرات المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرةل حيرث ت  

ة  ة يطررف داخار  يالرذ  يعتبرر درزاا  مرن الشرًر  :Young 2005)براها المعرامالت برين الشرًر

as cited in Bava and di Trana 2016) بيامرا عرسهرا ضGordon et al. (2007)  براهرا
                                                 

لزوجؤة، أطراف العائلة املقربني لشخص، ىم: األطراف املتوقع هلم أن يؤثرروا أو يتؤررروا بؤ لل الشؤخص تنؤد هعؤاملهم مؤع املنشؤرةض وقؤد يتاؤ    لؤل: ا (1)
 ضIAS 24))والزوج، واألطفال، وأطفال الزوجة أو الزوج، وم  ىم يف كفالة الشخص أو كفالة الزوجة أو الزوج 
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ات التابعررةل يالمرر ة ياليحرردات ذات العالقررةل م ررل  الشررًر ال  تارر  المعررامالت الترر  تررتم بررين الشررًر
 (Yan and Huacheng 2008)يقرد عررف الر يسريينل يالمرديرينل ياعضراا مدارس اجدارألض 

رل مرن المسراهمين  ة ًي المعامالت مع األطراف ذي  العالقة براها المعامالت الت  تتم بين الشًر
ات ام اسرررادل ياليحرردات األخرررر الترر  تخضررع لسرريطرأل المسرراهمين  المسرريطرينل سررياا  اًرراايا شررًر

براهرا المعرامالت التر  ترتم برين  (Nekhili and Cherif 2011)نض ياخيررا ل عرسهرا المسريطري
الماشرررررأل المعرررردأل لاارررريا م الماليررررة ياليحرررردات األخرررررر ذات العالقررررة بالماشرررررألل م ررررل  المسرررراهمين 

ات الت  تخضع لسيطرأل الماشرألض  المسيطرينل ياعضاا مداس اجدارألل يالمديرينل يالشًر
عارررى اارررب يدرررد عارررى الماشررر ت ان تاررريم  IAS 24)) 35الرررديل   يقرررد ارررص معيرررار المحاسررربة

باجسصرراح عررن العالقررات بررين الماشرررأل األم يالماشرر ت التابعررة لهررا بصرررف الاظررر عمررا إذا ًررران 
ل ياظيررأ األمريًر  IAS 24)) 35هاا  معامالت بياهما ام الض ييت ا معيار المحاسربة الرديل  

(ASC 850)  عاررى ااررب إذا ًرران هاررا  معررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة خررالل سترررأل الارريا م
الماليرةل سيدررد عاررى الماشرررأل ان ت صررح عررن طبيعررة العالقررات مررع هررذأ األطرررافل باجضرراسة إلررى 

ياألرصدأل المستحاة بما سيهرا االرتباطرات يالتر  تعتبرر ضرريرية  (3)معايمات عن هذأ المعامالت
حرد ادارى يتضرمن اجسصراح مرا يار   ل هم التر ير المحتم ل لتا  العالقات عاى الايا م الماليرةض ًي

قيمة المعامالتل ياألرصدأل الاا مة بما سيها االرتباطراتل يالشرريط بمرا سيهرا يدريد ضرمااات مرن 
عدمبل يطبيعة الماابل الذ  سيتم تاديمب سر  التسرييةل يت اصريل الضرمااات المادمرة اي التر  ترم 

المخصصرررات المًيارررة لميادهررررة الرررديين المشرررًي  سررر  تحصرررياها لخرصرررردأل الحصررريل عايهرررال ي 
الاا مررة لخطررراف ذي  العالقررةل يمررا تررم تحمياررب عاررى قا مررة الرردخل خررالل ال ترررأل لميادهررة الررديين 
المعديمررة اي الررديين المشررًي  سرر  تحصررياها لخطررراف ذي  العالقررةض ييررتم عرررض اجسصرراحات 

ة ة اي ا ريذ مرر ر  الساباة بشًل ما صل لًل من  الشًر األمل ياألطرراف التر  لهرا سريطرأل مشرتًر
ة الترررر  لاماشرررررأل  ات الشرررراياةل يالمشررررريعات المشررررتًر ات التابعررررةل يالشررررًر عاررررى الماشرررررألل يالشررررًر

ة األمل يا  اطراف اخرر ذات عالقةض ة اي الشًر  حصص سيهال ياسراد اجدارأل العايا لاشًر

                                                 
العقؤارات  م  أمثلة املعامالت اليت هتطلب اإلفصاح تنها إ ا متت مؤع األطؤراف  وا العالقؤة: ءؤرا  أو بيؤع باؤاتة )هامؤة أو (ؤ  هامؤة(، وءؤرا  أو بيؤع (2)

 ؤؤؤؤيص، واألصؤؤؤؤول األ ؤؤؤؤر ، وهقؤؤؤؤدد أو هلقؤؤؤؤري اوؤؤؤؤدمات، والتؤؤؤؤرج ، وعويؤؤؤؤت الب،ؤؤؤؤوث والتطؤؤؤؤوير واملعرفؤؤؤؤة التقنيؤؤؤؤة، والت،ويؤؤؤؤت  وجؤؤؤؤب اهفاقيؤؤؤؤات ال ا
يف  والت،ويؤؤت  وجؤؤؤب اهفاقيؤؤؤات الت ويؤؤت،  ؤؤؤا يف  لؤؤؤل القؤؤرو  وامليؤؤؤايفات النقديؤؤؤة والعينيؤؤة يف امللهيؤؤؤة، وهقؤؤؤدد الاؤؤ ا ات، والتعهؤؤؤدات بالتصؤؤؤرف

ابؤة تؤ  املنشؤرة حالة وقؤو  حؤدث أو تؤدق وقوتؤو ميؤتقبال ،  ؤا يف  لؤل العقؤود التنفي يؤة املعؤ ف رتؤا و(ؤ  املعؤ ف رتؤا، وأ ؤ ا  هيؤوية ا لتزامؤات  ي
 ض(IAS 24)أو م  قبت املنشرة  يابة ت  طرف آ ر 
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المعرردل  26درراا معيررار المحاسرربة المصررر  رقررم امررا بالاسرربة لمعررايير المحاسرربة المصررريةل ساررد 
ل سرياا  سيمرا يتعارا 35"اجسصاح عن األطراف ذي  العالقة" متياساا  مع معيار المحاسبة الرديل  

بتعريررف األطررراف ذي  العالقررةل اي اجسصرراحات الترر  يدررد عاررى الماشرر ت تاررديمها سيمررا يتعاررا 
 باألطراف ذي  العالقةض

 طراف ذوي العالق  ةوافع المعامالل مع األ 6-2
ات التابعرررة اي  ات بتا يرررذ دياارررد معيارررة مرررن ااشرررطتها التداريرررة مرررن خرررالل الشرررًر قرررد تاررريم الشرررًر
الشاياةض يلذل ل قد تًين الماشرأل قادرأل عاى الرتحًم سر  اي ممارسرة ترر ير دريهر  عارى الاررارات 

ة المسررت مر سيهررال بمررا سرر  ذلرر  ضررمان التيريرردل يربمررا التررر ير عاررى  الماليررة يالتشرراياية سرر  الشررًر
األسررعار المعريضررةض يبالتررال ل سمررن ااحيررةل تعتبررر المعررامالت بررين األطررراف ذي  العالقررة سررمة 
عادية لخعمالل يال تشير إلى يديد ساي  يير مرييد سيربض إال اارب مرن ااحيرة اخرررل قرد تاريم 

ة ب ة ذالشررًر  ررة مااراررة اقتصررادية مختا شررريطباسررتخدام   عالقررة الرردخيل سرر  معررامالت مررع شررًر
اسرتخدام يبالترال ل سارد ياريم الطررف ذي العالقرة ب الدخيل س  تا  المعامالت مع طرف مسرتالضب

ة اي خاردهرررا  ترررر يرأ عارررى قررررارات مرررن خرررالل هرررذأ المعرررامالت لتحييرررل المررريارد إلرررى داخرررل الشرررًر
ة    ض(Pozzoli and Venuti 2014) الشًر

االقتصررادية لامعررامالت مررع األطررراف ذي  تيدررد يدهتررا اظررر ت سررران الرردياسع يبارراا  عاررى ذلرر ل 
 Jian and Wong 2010; Ryngaert and Thomas 2012; Pozzoli and)العالقرة 

Venuti 2014; Tsai et al. 2015; Hasnan et al. 2016; El-Helaly 2018; Fang 

et al. 2018)  حيررث ي  ترررض ان تررياسر الت اعررل يال اررة بررين  التعاقررد ال عررالل ايلهمررال ماظررير
األطراف ذي  العالقرة قرد يررد  إلرى تخ ريض ًرل مرن تًراليف المعرامالتل يعردم الترًرد المتعارا 
بالمعامالت يالااتا عن عدم تما رل المعايمرات ماارارة بالمعرامالت التر  ترتم برين اطرراف مسرتااة 

م األصريلض يبالترال ل ت عتبرر المعرامالت مرع ليس بياها عالقةل باجضاسة إلى زيادأل ً رااأل اسرتخدا
ةل خاصررة سرر  ظررل األسررياا الااشرر ة يالترر  تتسررم برررن  األطررراف ذي  العالقررة م يرردأل ألداا الشررًر

يس  هذأ الحالةل تاب  المعامالت مع األطراف ذي  العالقرة المرسسات اليسيطة بها اقل تطيرا ض 
ة ة يخبراتهررال ًمررا ااهررا تم ررل تاييرررات م ررل تعزيررز معرسررة ال االحتيادررات االقتصررادية لاشررًر شررًر

ةضسايمة س  األعمال التدارية  ل يبالتال  تدعم تا  المعامالت قيمة الشًر
دليررررل عاررررى ارتبرررراط عرررردم يدرررريد  (Kuan et al. 2010)يسرررر  هررررذا الصررررددل ايضررررحت دراسررررة 

معررامالت ال تارر  الان مدرررد يدرريد ًمررا  لدارأل األربرراحبررإ ي  العالقررةالمعررامالت مررع األطررراف ذ
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يدريد   (Fang et al. 2018)ًمرا ايضرح   ربراحضاألإدارأل بر تاريميشير بالضرريرأل إلرى ان اجدارأل 
ات مرررن المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررةل حيرررث إن اخليرررات ييرررر  ماررراسع تسرررتمدها الشرررًر
السيقية م ل يديد عالقة مع اطراف اخرر تعتبر بديال  لتعييض ضعف بعض يظرا ف السرياض 

تال ل تعتمرد األطرراف عارى ال ارة المتبادلرة سر  المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة لاتاارد يبال
عاررى ارت رراع تًرراليف المعررامالت الترر  يسررببها ضررعف السررياض إذ إن األسررياا الااشرر ة تتسررم براهررا 
اسررياا ييررر متطرريرألل باجضرراسة إلررى ااررص يسررطاا المعايمرراتل يالرراظم الااايايررة ييررر ال عالررةل 

يات التا يذض يقد يرد  ذل  إلى ضعف الحصريل عارى المعايمراتل يضرعف المااسسرة يضعف آل
 مما قد يترتد عايب زيادأل تًاليف المعامالتض 

يياظرررر هرررذا الماظرررير إلرررى المعرررامالت مرررع  أو إةارة األربااااح  (3)وثانييماااا، منظاااور المصااااةرة
ة اتيدررة  مررياردآليررة السررتاالل األطررراف ذي  العالقررة براهررا  يد تعررارض سرر  المصررالحض ليدررالشررًر

شرًال  مررن اشرًال مصررادرأل ال رريألل حيرث يارريم المرديرين بسررحد يبالترال ل تعتبرر هررذأ المعرامالت 
ة يمصرادرأل ال رريأل عارى حسراد صراار المسراهمينض ًمرا اارب قرد يرتم الاظرر إلرى تار   ميارد الشرًر

هرداف المرييبرةض المعامالت عاى ااها آلية يستخدمها المرديرين لاتالعرد سر  األربراح لتحايرا األ
ةذل ل ييسارررا  لررر يتحريرررف ل سرررإن هرررذأ المعرررامالت قرررد تاطررري  عارررى إسرررااأل اسرررتخدام مررريارد الشرررًر

 ضالمعايمات
قررد ايررد العديررد مررن الدراسررات ماظررير المصررادرأل اي إدارأل األربرراح لامعررامالت مررع األطررراف ذي  ي 

-Gordon and He)العالقة يذلر  سر  العديرد مرن الرديلض سعارى سربيل الم رالل تيصرات دراسرة 

nry 2005) إلررى يدرريد عالقررة إيدابيرة بررين إدارأل األربرراح يالتمييررل  بالياليررات المتحرردأل األمريًيرة
ةض يايضحت   (   (Aharony et al. 2010 دراسةبسعر  ابت من اطراف ذي  عالقة بالشًر

ح سررر  الصرررين ان مبيعرررات البضررراعة يالخررردمات يمًرررن ان ت سرررتخدم بشرررًل ااتهررراز  جدارأل األربرررا
ة لالًتترراد العررامض يتيصررات  دراسررة   بهرردف زيادتهررا سرر  ال ترررأل السرراباة عاررى طرررح اسررهم الشررًر

(Jian and Wong 2010)  بالصرين إلرى اارب عاردما تيدرد دياسرع لماابارة األربراح المسرتهدسةل
   دراسررررررتا ساررررررد يررررررتم اسررررررتخدام المبيعررررررات لخطررررررراف ذي  العالقررررررة لتحايررررررا ذلرررررر ض ًمررررررا تيصررررررات 

                                                 
وة مؤؤ  هُعؤرف مصؤادرة رؤؤروة صؤملار امليؤؤايفني برلؤا الع ليؤؤة الؤيت ييؤؤتخدمها امليؤايفون الرئييؤؤيون مؤ   ؤؤالل مؤا لؤؤديهم مؤ  قؤؤوة وصؤالحيات لت،ويؤؤت الثؤر  (3)

وميهؤ  عقيؤذ  لؤل مؤ   ؤالل بيؤع األصؤول أو ض (Claenssens et al. 2000: as cited in Cherif 2017) ؤالل أربؤاح الشؤركة 
اليؤؤلع أو هقؤؤؤدد اوؤؤؤدمات إ  الشؤؤؤركة أو الشؤؤرا  منهؤؤؤا، برسؤؤؤعار أتلؤؤؤ  أو أقؤؤؤت مؤؤ  سؤؤؤعر اليؤؤؤورض ُياؤؤؤاف إ   لؤؤل ا صؤؤؤول تلؤؤؤ  قؤؤؤرو  بشؤؤؤرو  

 ض (Nekhili and Cherif 2011)مييرة، واستخداق أصول الشركة كا ان للقرو  الشخصية هلث   امليايفني 
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(Sumiyana and Febrianto 2012, and Limanto and Herusetya 2017)    سر
إاديايسرريا إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة بررين إدارأل األربرراح يالمعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررةل 

سر  (   (Rasheed and Mallikarjunappa 2018يهي ما يت ا مع ما تيصات إليب دراسرة 
ذل  دراستا   س  إيطالياض ) (Marchini et al. 2018a;bالهادل ًي

ن ًاارت األدلرة المريردأل ليدهرة  ييرر الباحث ان ًال  من يدهت  الاظر السراباتين لرب مرا يبرررأل يا 
اظر المصرادرأل اي إدارأل األربراح اقريرل خاصرة سر  ظرل ترياسر الظرريف المسراعدأل عارى ذلر  مرن 

ز الماًية بما س  ذل  الماًية العا ايةل باجضاسة إلى تيل  ن مااصرد إداريرة يهرالا المسراهم تًر
ات ممرررا يترترررد عايرررب يدررريد ر يسرررية سررر  الرررة برررين  الشرررًر ض المسررراهمينًبرررار يصررراار مشررراًل الًي

مصررادرأل  ررريأل صرراار زيررد مررن مخراطر ينل ممررا قرد يلمسررت مر احمايررة ي ضراف إلررى ذلرر ل ااخ راض 
 سر ظريف معياةضالمست مرينض يبالتال ل سإن قبيل إحدر يدهت  الاظر الساباتين مشريطا  بتيا

 جوةة األرباح -7
التخرررراذ العديررررد مررررن الارررررارات المتعااررررة  الترررر  ت سررررتخدماحررررد المرشرررررات الر يسررررية  األربرررراحعتبررررر ت

اتض باالسررت مار يتايرريم اداا  التارررارير  اهرررم خصررا ص تعتبرررر إحرردراألربرراح  ًمررا ان دررريدألالشرررًر
يحردد تعريرف ياضرح ييدرد  ض يمرع ذلر ل التحسرين ً رااأل سريا المرالل يالتر  تسراعد عارى المالية

ض لررررذل ل يتاررررايل الباحررررث سرررر  هررررذا الدررررزا ًررررال  مررررن م هرررريم درررريدأل األربرررراحل درررريدألماهيررررة تارررر  ال
 يمااييسهال يذل  عاى الاحي التال  

 مفيوم جوةة األرباح 7-1
 (Penman and Zhang 2002) سارد اشرارقدمت الدراسات العديد من تعاريف ديدأل األربراحض 

إلررى عرردم يدرريد إدمرراع سرر  األدد األًرراديم  يالمهارر  عاررى تعريررف درريدأل األربرراحل يعرردم يدرريد 
إلررى عرردم يدرريد  (Dechow  et  al. 2010)   ييشررير معيررار محرردد يمًررن مررن خاللررب تاييمهرراض

 .Dichev et al)تشرير دراسرة ًمرا   ماياس ياحد لديدأل األرباح يت يا عاى المااييس األخرررض

إلررى ااررب ريررم ان درريدأل األربرراح تعتبررر عاصرررا  اساسرريا  سرر  المحاسرربةل إال ااررب ال ييدررد   (2013
إلرى  (Kamarudin and Ismail 2014)ات راا حريل ًي يرة تعري هرا يقياسرهاض يتشرير دراسرة 

ان الدراسررات لررم تصررل إلررى ات رراا حرريل ماهيررة درريدأل األربرراحل يبرردال  مررن ذلرر  يررتم الاظررر إليهررا 
ًرن تعري رب مرن عردأل ديااردض لرذل ل قردم البراح ين تعري رات مختا رة لدريدأل ًمصطاح م اهيم  يم

ز ًل ماها عاى ب عد معين من ابعاد ديدأل األرباحض  األرباح ًر
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سمرن ااحيرةل تارايل بعررض الدراسرات م هريم درريدأل األربراح مرن ماظررير مردر تم يرل األربرراح ألداا 
ةض ساررد ايضررح األربرراح ي عبررر عاهررا مررن ان درريدأل  (Schipper and Vincent 2003) الشررًر

 Dechow)عرست دراسة خالل المدر الذ  تم ل سيب األرباح المعااة الدخل االقتصاد ض بياما 

and Schrand 2004)  رقررم األربرراح براررب يًررين ذا درريدأل مرت عررة إذا تحااررت الشررريط ال ال ررة
داا التشررررايا  التاليرررة  ان يعًرررس األداا التشرررايا  الحرررال ل ياارررب سررريف يًرررين مرشررررا  ديررردا  لرررخ

ةض ي  قرد المستابا ل باجضاسة إلى ااب سيف يساعد بشًل دقيا عارى تاردير الايمرة الحايايرة لاشرًر
ديدأل األرباح بمادرأل األرباح الت  يرتم اجسصراح عاهرا  (Bellovary    et al.  2005)دراسة عرست 

ةض   عاى ان تعًس األرباح الحاياية لاشًر
 (5)اما دراسة 

Palepu and Healy 2008)    )           سيب  تصيربالادر الذ  ساد عرست ديدأل األرباح
ة األحداثاألرباح  األرباح ان  (Dechow et al. 2010)ض س  حين ايضح االقتصادية لاشًر
ةل يالت  تًين األداا المال   خصا صمن المعايمات حيل  ا  مزيدتيسر الديدأل  مرت عة لاشًر

إلى  An (2017)ذات صاة بارار محدد يتم اتخاذأ بياسطة متخذ الارارض ياخيرا ل اشارت دراسة 
ااب يمًن اعتبار الايا م المالية ذات ديدأل مرت عة عادما تعًس األرباح الت  يتم التارير عاها 

  الايا م من اتخاذ بدقة األحداث االقتصادية الر يسيةل باجضاسة إلى تمًين مستخدم  تا
ةض  قرارات اسضلل يتاييم اداا الشًر

م هررريم دررريدأل األربررراح مرررن ماظرررير مررردر اسرررتمرارية يمرررن ااحيرررة اخرررررل تارررايل بعرررض الدراسرررات 
 Penman and Zhang 2002, and Dechow and)األربرراحض ساررد اشررارت دراسررتا 

Schrand 2004) رشررا  ديردا  لخربراح إلرى ان األربراح تًرين ذات دريدأل مرت عرة عاردما تًرين م
المسررتابايةض لررذل ل تعتبررر األربرراح ذات درريدأل مرت عررة عارردما تًررين ارباحررا  مسررتدامة اي مسررتمرألض 

إلرررى ان دررريدأل األربررراح يالبرررا  مرررا ت عررررف مرررن خرررالل اسرررتمرارية  (Richardson 2003)ييشرررير 
ين ذات دررريدأل ياسرررتدامة األربررراحض يبالترررال ل ايضرررحت الدراسرررة ان األربررراح األً رررر اسرررتمرارا  تًررر

درررريدأل األربرررراح مررررن خررررالل اسررررتمرارية  A(bdelghany 2005)اعاررررىض ياخيرررررا ل عرسررررت دراسررررة 
األربررراحل حيرررث إن األربررراح ذات الدررريدأل المرت عرررة هررر  تاررر  األربررراح التررر  تتصرررف براهرررا اً رررر 

 استمرارا ل يااسعة التخاذ الاراراتض 
ح مرررن ماظرررير الماررردرأل التابريرررة يقرررد تاايلرررت مدميعرررة  ال رررة مرررن الدراسرررات م هررريم دررريدأل األربرررا

دريدأل األربراح بما عرة األربراح المعاارة  (Bellovary et al. 2005)دراسرة سارد عرسرت لخربراحض 
                                                 

 ضHsu et al. (2015) قال  ت  دراسة  (4)
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دريدأل (  (Barragato and Markelevich 2008سر  التابرر باألربراح المسرتابايةض يقرد عررف 
ض التشررراياية مرررن العمايرررات خربررراح بالتررردساات الااديرررة المسرررتابايةاألربررراح بمررردر الماررردرأل التابريرررة ل

دعم هررذا التعريررف يدهررة الاظررر برررن التاررارير الماليررة يدررد ان ترريسر معايمررات م يرردأل سرر  تايرريم ييرر
تشررير دراسررة ًررل مررن قيمررة يتيقيررت يايدررب عرردم الترًررد المصرراحبة لاترردساات الااديررة المتيقعررةض ي 

Dichev et al. (2013)  ترر  تمًررن مررن التابررر إلررى ان درريدأل األربرراح ت عرررف براهررا األربرراح ال
درريدأل األربرراح براهررا مارردرأل األربرراح عاررى التابررر  (Holt 2013)عرررف باألربرراح المسررتابايةض ًمررا 

 Parte Esteban and Garcia)بًل من األرباح المستاباية يالتردساات الااديرةض ياخيررا ل عررف 

 ستابايةضديدأل األرباح بمدر مادرأل األرباح الحالية عاى التابر باألرباح الم (2014
ييرر الباحثل ان عدم االت اا برين الدراسرات بشررن تعريرف دريدأل األربراحل إامرا يردرع إلرى تعردد 
ابعرراد هررذا الم هرريم يالترر  يارريس ًررل ماهررا خاصررية معياررة لدرريدأل األربرراحل باجضرراسة إلررى صررعيبة 

هررتم بررب دمررا هررذأ األبعرراد معررا  سرر  تعريررف ياحرردض يبالتررال  تعررددت التعري ررات تبعررا  لابعررد الررذ  ي
 الباحث س  دراستبض 

 مقاييس جوةة األرباح 7-2
إلررررى عرررردم يدرررريد مايرررراس ياحررررد لدرررريدأل األربرررراح يت رررريا عاررررى  (Dechow et al. 2010)يشررررير 

المارراييس األخررررل باجضرراسة إلررى تميررز مارراييس درريدأل األربرراح عررن بعضررها الرربعضض يبالتررال ل 
سررريم ان مرشرررات درريدأل األربرراح تعرررض خصررا ص لررا س رقررم األربرراح المعاررنل إال ااهررا تارريس 

 خصا ص مختا ة لذل  الرقمض 
إلرى يدريد اربعرة مرداخل  )   (Schipper and Vincent 2003يسر  هرذا الصرددل تشرير دراسرة 
( 3( المااييس المشتاة من خصا ص السالسرل الزمايرة لخربراحل )2لاياس ديدأل األرباحل ه   )

( الخصرررا ص الايعيرررة يسارررا  ل طرررار 4العالقرررات برررين الررردخل يالتررردساات الااديرررة ياالسرررتحااقاتل )
ذات السرررياال قسرررم  ( الاررررارات التا يذيرررةض يسررر 5الم ررراهيم  لمدارررس معرررايير المحاسررربة الماليرررةل )

(Dechow et al. 2010) خصرا ص ل أولياا   رالث س رات ر يسرية ماراييس دريدأل األربراح إلرى
االسررتحااقاتل يتمهيررد األربرراحل يالتيقيررت ييررر المتما ررلل ي  لاسررتمرارية األربرراح  تشررملي األربرراحل 

ل ين لخربراحاسرتدابة المسرت مر ل وثانيياا ضل يتحايرا الرربح المسرتهدفالخسرا رياالعتراف الريقت  ب
 ًمرشرراألربراح عارى عيا رد ااحردار الاميذج معامل التحديد ل اي لمعامل استدابة األرباحيتشمل 

 دألعاإل يالترر  تتضررمن األربرراحسرر  اخطرراا يدرريد المرشرررات الخارديررة لل وثالثيااا لدرريدأل األربرراحض
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تعتبرر مرشررات إصدار الايا م الماليةل ياجسصاح عرن ايدرب الاصرير سر  الرقابرة الداخايرةل يالتر  
 مااييس الساباة عاى الاحي التال عاى األخطاا اي إدارأل األرباحض ييمًن تاايل بعض ال

 مقاييس جوةة األرباح المشتق  من خصائص السالسل الزمني  لألرباح 7-2-1
تشرررمل تاررر  الماررراييس ًرررال  مرررن  اسرررتمرارية األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحل يتاارررد األربررراحض 

ل يلرذل  يرتم المًرين الردا م لخربراح تشير استمرارية األربراح إلرى باستمراري  األرباح يسيما يتعاا 
ض ًمرا (Monem and Farshadfar 2007) المرقترةاألربراح  ت ضريل األربراح المسرتمرأل عارى

لى ان استمرارية األربراح تشرير إلرى االرتبراط  إ(  (Altamuro and Beatty 2007دراسة تشير 
 Nichols and Wahlen)بين األرباح الحالية يالمستابايةض ييت ا ذل  مع ما ايضحتب دراسرة 

ة سرر  ال ترررات  (2004 مررن ان اسررتمرارية األربرراح تشررير إلررى احتمررال تًرررار مسررتير اربرراح الشررًر
 المستابايةض
إلرى اارب يرتم مااقشرة اسرتمرارية األربراح سر  سرياا  ) (Schipper and Vincent 2003ييشير 

د االسررتدامة اي األربرراح األساسرريةض يبالتررال ل تًررين األربرراح مرت عررة الدرريدأل ارباحررا  مسررتدامةض يقرر
استخدم الباح ين معامرل االاحردار سر  تحايرل ااحردار عيا رد األسرهم عارى مسرتير األربراحل ي اي 

إلرى  (Dechow et al. 2010)التاير س  مستير األرباح ًماياس السرتمرارية األربراحض ييشرير 
ررررزت عاررررى ا عيررررة األربرررراح لتايرررريم المسررررت مرين  ان الدراسررررات الترررر  تاايلررررت اسررررتمرارية األربرررراح ًر

مدخالت اسضرل لامراذج تايريم األسرهمل يبالترال  سرإن  األً ر استمرارا  تيسراألرباح مض إذ إن لخسه
األربراح ان  ًمراض ا  ديدأل اعاى من رقم األرباح األقل استمرار  ايًين ذ ا  رقم األرباح األً ر استمرار 

ة سيفلالحالية     مااراة باألرباح األقل استمرارا ضاخطاا تاييم اصار ترد  إلى  اشًر
( إلرى ان المعايمرات الماليررة 9ستشرير قا مرة م راهيم المحاسربة الماليرة رقرم ) المقاةرة التنبؤيا ، امرا

يًررين لهررا قيمررة تابريررة إذا ًااررت تسررتخدم ًمرردخالت سرر  التابررر بالاتررا ا المسررتابايةض بيامررا تشررير 
ن سر  ال تررأل التاليرة بايمرة المتايرر المعريالدقرة التر  يمًرن بهرا التابرر  المادرأل التابرية إحصا يا  إلرى

لرذل ل تشرير الماردرأل التابريرة إلرى ماردرأل األربراح عرن ال تررأل  ض(SFAC 8)س  إطار ساساة زماية 
ض يتسرتاد الماردرأل (Monem and Farshadfar 2007)الساباة عاى التابر باألربراح المسرتاباية 

التابريررة إلرررى سًررررأل ان األربررراح مرت عررة الدررريدأل تعتبرررر اً رررر سا رردأل سررر  التابرررر باألربررراح المسرررتاباية 
(Ewert and Wagenhofer 2015)تشررير دراسررة  ض ًمررا(Altamuro and Beatty 

ة إلررررى ان المارررردرأل التابريررررة لخربرررراح تعارررر  مارررردرأل األربرررراح عاررررى التابررررر بالترررردساات الااديرررر (2007
 التشايايةض 
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سيعتبررر تااررد األربرراح احررد خصررا ص األربرراح المشررتاة مررن خصررا ص لتقمااا األرباااح، يبالاسرربة 
ةض ييررر   Schipper and)الساساة الزماية لخرباحل يالذ  يشير إلى عدم استارار ارباح الشرًر

Vincent 2003) ربرراحل إلررى ان الايرراد الاسررب  لتااررد األربرراح يرررتبط احيااررا  بارت رراع درريدأل األ
يهي ما يشير إلى تمهيد الدخلض يبالتال ل سإن احد المداخل المسرتخدمة لتايريم دريدأل األربراح هري 
اختبار ما إذا ًان الدخل ممهدا  بطبيعتب بسبد عدم تااد طبيعة اميذج األعمرال يبي رة التاريررل 

سرررتخدام اسررربة ام ان اجدارأل تاررريم بممارسرررات التمهيررردض يياررراس تاارررد األربررراح اي تمهيرررد الررردخل با
االاحررراف المعيرررار  لخربرراح التشررراياية إلرررى االاحررراف المعيرررار  لاتررردساات الااديررة مرررن العمايرررات 
التشايايةل بحيث تشير الاسبة األصار إلى مزيرد مرن تمهيرد الردخلل بيامرا تشرير الاسربة المرت عرة 

 ض  (Schipper and Vincent 2003; Francis et al. 2004)إلى تااد األرباح
مقااااييس جاااوةة األربااااح المشاااتق  مااان العالقااا  باااين الاااةخل واالساااتحقاقال  7-2-2

 والتةفقال النقةي 
تعتمرررد هرررذأ الماررراييس عارررى العالقرررة برررين مًيارررات األربررراح يالتررر  تشرررمل ًرررال  مرررن االسرررتحااقات 
يالااديررةل يارتباطهررا بماظررير ما عررة الارررار يالتم يررل الصرراداض يتسررتاد هررذأ المارراييس إلررى يدهررة 

 Schipper)الاظر برن االستحااقات اي مًيااتها تخ ض ديدأل األرباحض يتشمل هرذأ الماراييس 

and Vincent 2003)    
ل ييعتمررد هرذا المايراس لدرريدأل نساب  التاةفقال النقةياا  مان العمميااال التشاىيمي  إلااى الاةخل -

األرباح عاى سًرأل ان اقتراد األرباح من م ل هذأ التدساات الااديرة يشرير إلرى ارت راع دريدأل 
 األرباحض 

البررياق  مرررن  يسارررا  لهررذا المرردخل يرررتم اسررتخدامالتقااةير المباشاار لالساااتحقاقال االختيارياا ،  -
ااحدار إدمال  االستحااقات اي استحااقات محرددأل عارى بعرض العااصرر المحاسربية يالتر  
تشرررمل اجيرررراداتل ياألصررريل ال ابترررة ًمرشرررر عارررى إدارأل األربررراحل يالتررر  تسرررتخدم ًمايررراس 

 عًس  لديدأل األرباحض
ترررم يمي ، التقااةير المباشاار لعالقاا  االسااتحقاقال بالتاااةفقال النقةياا  ماان العمميااال التشااى -

لايراس دريدأل األربراحض  Dechow and Dichev (2002)تطريير هرذا المايراس بياسرطة 
حيرررث يررررتم اسرررتخدام البررررياق  الماررردرأل مررررن ااحررردار التايرررررات سررر  راس المررررال العامرررل عاررررى 
الترردساات الااديررة مررن العمايررات التشرراياية سرر  ال ترررأل السرراباةل يالحاليررةل يال ترررأل المسررتابايةل 
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ر التاردير لالسرتحااقات بياسرطة اجدارأل يالرذ  يرتم الاظرر إليرب برارب مايراس يذل  لتحديرد خطر
  عًس  لديدأل األرباحض

مقاااااييس جااااوةة األرباااااح المشااااتق  ماااان الخصااااائص النوعياااا  لممعمومااااال  7-2-3
 المحاسبي  وفقًا لإلطار المفاىيمي لممحاسب  المالي 
ماليرررة ذات دررريدأل مرت عرررة متعاارررة  يتم رررل الهررردف األساسررر  لاتارررارير الماليرررة سررر  تارررديم معايمرررات

باليحرردأل االقتصرراديةل يم يرردأل سرر  اتخرراذ الارررارات االقتصرراديةض يريررم ان ًررال  مررن مداررس معررايير 
المحاسرربة الماليررةل يمداررس معررايير المحاسرربة الديليررة قررد اًررد عاررى اهميررة ارت رراع درريدأل التاررارير 

دررريدألض يتتم رررل إحررردر الطررررا الماليرررةل سرررإن إحررردر المشررراًل األساسرررية هررر  ًي يرررة قيررراس هرررذأ ال
لتحايررا ذلرر  سرر  اسررتخدام الخصررا ص الايعيررة لامعايمررات المحاسرربيةل يالترر  تشررمل  المالامررةل 
يالعرض الصادا لخحداث يالمعامالتل يالااباية لامااراةل يالاابايرة لاتحارال يالتيقيرت المااسردل 

إلرى ان الطررا التر   (Beest et al. 2009)ييشرير  .(Beest et al. 2009) يسرهيلة ال هرم
تسررتخدم الخصررا ص الايعيررة تهرردف إلررى تايرريم درريدأل ابعرراد مختا ررة لامعايمررات سرر  ا ررس اليقررت 
لتحديد ا عية معايمات التاارير الماليرة التخراذ الارراراتض يبالترال ل تظهرر مشرًاة سر  هرذا الايراس 

 إذا ًان الهدف هي تاييم ًل خاصية عاى حدأض
ة ادررد ااهررا تارريس خاصررية معياررة لخربرراحض يبالتررال ل ساررد ياررتا عررن يبررالاظر إلررى المارراييس السررابا

 Schipper and Vincent)ذلرر  عرردم ارتبرراط هررذأ المارراييس ببعضررها الرربعضض ساررد اشررار 

إلررى احتمررال يدرريد تارراقض بررين خاصرريت  اسررتمرارية األربرراح يالمارردرأل التابريررة لخربرراحض  (2003
مررن ااخ رراض االرتبرراط بررين خصررا ص  (Dechow et al. 2010)ييريررد ذلرر  مررا ايضررحب 

األربرراحل اي ربمررا يدرريد ارتبرراط سرراب  بياهرراض يبالتررال ل ايصررت الدراسررة باسررتخدام االخررتالف سرر  
هذأ المااييس لعمل تابرات حريل سرمة محرددأل لخربراحض يلاتاارد عارى مشرًاة التاراقض المحتمرل 

بررة لدرريدأل األربرراحل بررين مارراييس درريدأل األربرراحل قررام العديررد مررن الدراسررات باسررتخدام ماررا ييس مًر
رررد عررررن اً رررر مررررن خاصرررية لدرررريدأل األربررراحض سعاررررى سررربيل الم ررررالل  بحيرررث يعبرررر المايرررراس المًر

 ال ررة مارراييس لدرريدأل األربرراح الحتسرراد  ) (Bhattacharya et al. 2012اسررتخدمت دراسررة 
رردل هرر   دريدأل االسررتحااقاتل يالايمررة المطااررة لالسرتحااقات ييررر العاديررةل ياخيرررا   المايراس المًر

سرررررررتة ماررررررراييس تشرررررررمل  دررررررريدأل        ( (Sodan 2015تاارررررررد األربررررررراحض بيامرررررررا اسرررررررتخدمت دراسرررررررة 
ل يتااررد األربرراحل يالمارردرأل التاييميررةل االسررتحااقاتل ياسررتمرارية األربرراحل يالمارردرأل التابريررة لخربرراح

 ((Francis et al. 2004,   and Gaio and Raposo 2011 يالرتح ظض بيامرا اسرتخدمت دراسرتا
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رررردل تشررررمل المارررراييس السررررتة السرررراباة  سرررربعة مارررراييس لدرررريدأل األربرررراح الحتسرررراد المايرررراس المًر
 باجضاسة إلى اليقتيةض

 العالقا  ذوي األطاراف ماع المعاامالل باين العالق  تناولل التي الةراسال -8
 وجوةة األرباح، واشتقاق فرض البحث األول

 e.g., Aharony et al. 2010; El-Helaly 2016; Hasnan)تارايل العديرد مرن الدراسرات 

et al. 2016; Limanto and Herusetya 2017; Rasheed and Mallikarjunappa 

دارأل اختبار العالقة بين المعامالت مع ا (2018 ل من دريدأل األربراحل يا  ألطراف ذي  العالقة ًي
األرباح ًماياس عًس  لديدأل األرباحض سمرن ااحيرةل تارايل بعرض الدراسرات اختبرار العالقرة برين 
دارأل األربرراح سررياا باسررتخدام االسررتحااقاتل اي باسررتخدام  المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يا 

 ر بعض المتايرات عاى العالقة الساباةضااشطة حايايةل باجضاسة إلى اختبار تر ي
مررع معررامالت اختبررار العالقررة بررين ال (Gordon and Henry 2005)ساررد اسررتهدست دراسررة 

دارأل األربررراحي  العالقرررة ي األطرررراف ذ ة امريًيرررة خرررالل  442ل يذلررر  باسرررتخدام عيارررة مرررن ا  شرررًر
ت ييررر قاسررتحاااالض يقررد تيصررات الدراسررة إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة بررين 3112ل 3111عررام  

سررعر بتمييررل ال  م ررلمررع األطررراف ذي  العالقررةل ااررياع محررددأل مررن المعررامالت ي العاديررة المطااررة 
عالقرة سرابية برين إلى يدريد يعاى العًسل تيصات الدراسة عالقةض  ي سا دأل  ابت من اطراف ذ

هرررذأ  تًرررينعارردما  لالسررتحااقات ييرررر العاديررة المطاارررةالمعررامالت مرررع األطررراف ذي  العالقرررة يا
ماراسع ا  يقد سسررت الدراسرة ذلر  بررن اي ر يس مداس اجدارألض  لتا يذ ال المديرمع المعامالت 

يمًرن ان تحرد  لتا يرذ ال المديريالت  تعيد مباشرأل إلى ي  العالقة لمعامالت مع األطراف ذمن ا
لررى ا  م تصررل الدراسررة إلرريمررع ذلرر ل  الشخصررية جدارأل األربرراح بارررض زيررادأل ال ررريألض الرردياسعمررن 
ات بعاى  دليل من خالل معامالت معياة مع اطراف ذي  عالقرةل م رل  إدارأل األرباح قيام الشًر

 الخدمات المباشرألض ي  ليالمشترياتل يالخدمات المصرسيةل الاريض
قامت بطرح اسرهمها لالًتتراد بيرصة شااها  بصياية مدردة ًة شر  296باستخدام عياة من ي 

ات   (Aharony   et     al. 2010)تيصات دراسة ل 3112-:::2خالل ال ترأل العام  إلرى ان الشرًر
بارررض  بشررًل ااتهرراز  جدارأل األربرراح لخطررراف ذي  العالقررةمبيعررات السرراع يالخرردمات تسررتخدم 
 يدريد ارتبراط برين سراي ي ضراف إلرى ذلر ل ض طرح األسهم لالًتتاد العامس  سترأل ما قبل زيادتها 

دارأل األربراح طررح األسرهم لالًتتراد العرام س  سترأل ما بعد لميارد استازاف ا  مبيعراتال مرن خرالليا 
يسررر  ذات  ضطررررح األسرررهم لالًتتررراد العرررامسررر  ستررررأل مرررا قبرررل  ييرررر العاديرررة ألطرررراف ذي  عالقرررة
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مررع معررامالت التررر ير اختبررار  )  (Wang and Yuan 2012السررياال اسررتهدست دراسررة 
ة  251اسرتخدام عيارة مرن المحتير المعايمات  لخرباحل يذل  بعاى ي  العالقة األطراف ذ شرًر
تيصرات الدراسرة إلرى يدريد  ض يقرد3115-9::2خرالل ال تررأل  الصينببيرصة شااها  بمدردة 
األربررراح  ًرررل مرررن ما عرررةعارررى لخطرررراف ذي  العالقرررة سررراب  لمبيعرررات السررراع يالخررردمات  ترررر ير

إذ تيصررات الدراسررة مررن قبررل المحااررين المرراليينض  األربرراح تابررراتيدرريدأل  لالمحاسرربية لامسررت مرين
ات إلى ان المحتير المعايمات  ألرباح ا الت  لديها مبيعات ألطراف ذي  عالقرة اقرل باسربة لشًر

اقررل دقررة لخربرراح  يايمررين بتاررديم تابررراتان المحااررين المرراليين تيصررات الدراسررة إلررى ض ًمررا 44%
ات   ض رت عة ألطراف ذي  عالقةالت  لديها مبيعات مياً ر ت ارال  لاشًر

ات   ,Sumiyana and Febrianto 2012)ل ات ارت دراسرتا اجاديايسريةيبرالتطبيا عارى الشرًر

and Limanto and Herusetya 2017)  عارى يدرريد عالقرة إيدابيررة برين المعررامالت مررع
دارأل األربرراحض ساررد تيصررات   Sumiyana and Febrianto)دراسررة األطررراف ذي  العالقررة يا 

ي  العالقررةل األطررراف ذمررع معررامالت الياع معياررة مررن إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة بررين اارر (2012
دارأل األربرراحض يسرر  ذات السررياال اسررتهدست دراسررة  Limanto) يالترر  تتم ررل سرر  المشررترياتل يا 

and Herusetya 2017)  دارأل  ي  العالقررةالمعررامالت مررع األطررراف ذاختبررار العالقررة بررين يا 
 اجدارأللمدارررس ًررل مررن سعاليررة باجضرراسة إلرررى اختبررار مرردر  لحايايررةشررطة باسررتخدام اااألربرراح 
مدردررة ة صررااعية شررًر 497مررن العالقررة السرراباةض يباسررتخدام عياررة  تعررديلسرر   المرادعررةيلداررة 

ل تيصررات الدراسررة إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة 3125-3121خررالل ال ترررأل البيرصررة اجاديايسررية ب
دارأل األربرراح باسررتخدام ااشررطة حايايررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  ال ساررط عارردما عالقررة يا 

ة معررامالت مرت عررة مررع األطررراف ذي  العالقررة )قيمررة المعررامالت مررع األطررراف  يًررين لرردر الشررًر
مداررس % مررن إدمررال  قيمررة األصرريل(ض ًمررا تيصررات الدراسررة إلررى ان 2ذي  العالقررة تزيررد عررن 

دارأل األربراح  ي  العالقرةمع األطرراف ذالمعامالت  العالقة اجيدابية بين ياي  اجدارأل باسرتخدام يا 
المعرررامالت مرررع  برررينالعالقرررة اجيدابيرررة  المرادعرررةسعاليرررة لدررران بيامرررا ت ضرررعف ض ةحايايرررااشرررطة 

دارأل األرباح ي  العالقةاألطراف ذ ات التر  اي س  عياة  الدراسة بالًاملسياا س  عياة ل يا  الشرًر
العالقررةض يعارى عًرس مررا تيصرات إليرب الدراسررتان تتصرف بارت راع المعررامالت مرع األطرراف ذي  

برين المعرامالت مرع إلرى عردم يدريد عالقرة  (Kuan et al. 2010)السراباتانل تيصرات دراسرة 
ة إاديايسررية مدردررة  61عياررة مررن ل يذلرر  لدارأل األربرراحا  ي  ي  العالقررةاألطررراف ذ البيرصررة بشررًر

مرررع مدررررد يدررريد معرررامالت تشرررير اترررا ا هرررذأ الدراسرررة إلرررى ان ي ض 3116ل 3115 خرررالل عرررام 
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ات اجاديايسررية ال يشررير بالضررريرأل إلررى ان اجدارأل  العالقررة ي األطررراف ذ إدارأل برر تارريمسرر  الشررًر
 رباحض األ

ات اجيطاليرةل ات ارت دراسرتا  عارى  (Marchini et al. 2018 a; b)يباستخدام عياة مرن الشرًر
دارأل األربرراحض ساررد اسررتهدست  يدرريد عالقررة إيدابيررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يا 

ات تسرتخدم اختبرار ) (Marchini et al. 2018 aدراسرة  مرع معرامالت المرا إذا ًاارت الشرًر
ات اجيطاليرة خرالل جدارأل األرباحل ي  العالقة األطراف ذ يذل  باستخدام بيااات عياة من الشرًر

يقد تيصات الدراسة إلى ان اجيرادات مرن المعرامالت مرع األطرراف ذي  ض 3123-3118ل ترأل ا
األاياع األخرررر مررن بدردررة اًبررر مااراررة بررجدارأل األربرراح  امررن المررردح ان يررتم اسررتخدامهالعالقررة 

ات األم الاها يرة انًما  ضالمعامالت عرن زيرادأل  لاتاريررباحتمرال اقرل  تررتبط المعامالت مع الشرًر
ذلر ل ان ي ضراف إلرى ض ذي  العالقرةمع األطراف األخرر ايرأل س  األرباح مااراة بالمعامالت ص

ة سرررر   زيررررادأل صررررايرأل سرررر  األربرررراح يرررررتبط بااخ رررراض درررريدأل إدارأل األربرررراح لتحايررررا قرررررار المشرررراًر
مررا إذا اختبررار  Marchini et al. (2018b)اجسصرراحض يسرر  ذات السررياال اسررتهدست دراسررة 

مررة ال تًاارر ات قررادر يرردأل لالدحًي مررع معررامالت العاررى الحررد مررن إدارأل األربرراح مررن خررالل  ألاشررًر
ات اجيطاليرررة خرررالل ال تررررأل ي  العالقرررةل يذلررر  باسرررتخدام األطرررراف ذ -3118عيارررة مرررن الشرررًر

ذي  العالقررررة األطررررراف مررررع معررررامالت التيصررررات الدراسررررة إلررررى ان الت اعررررل بررررين يقررررد  ض3123
ات يررررتبط سررر مرررة الشرررًر مرررة سرررتحااقات ييرررر العاديرررةباال ابا  يحًي ل ممرررا يشرررير إلرررى ان دررريدأل حًي

ات  دارأل ي ي  العالقررررة األطررررراف ذمررررع معررررامالت المررررن االرتبرررراط اجيدرررراب  بررررين  تخ ررررضالشررررًر ا 
 ضاألرباح

ة بالهارررررد خرررررالل عرررررام   328يباسرررررتخدام عيارررررة مرررررن  ل تيصرررررات دراسرررررة 3126ل 3125شرررررًر
(Rasheed and Mallikarjunappa 2018)  المعرامالت مرع برين يدابيرة إعالقرة إلرى يدريد

دارأل األربرراحض األطررراف ذي  العالقررة ايضررحت الدراسررة عرردم يدرريد تررر ير معارري  لااياعرررد ًمررا  يا 
 س  الحد من إدارأل األرباحضالماظمة الدديدأل لامعامالت مع األطراف ذي  العالقة 

ذي   يمررن ااحيررة اخررررل تاررايل بعررض الدراسررات اختبررار العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف
العالقة يديدأل األرباحل إال ااب ال ييدد ات اا بين الاتا ا الت  تيصرات إليهرا تار  الدراسراتض سارد 

 ي  العالقرةالمعرامالت مرع األطرراف ذ اختبرار ترر ير (Munir et al. 2013)اسرتهدست دراسرة 
ات العا اية س  ماليزيا عيارة ام باسرتخدمااسب بدريدأل االسرتحااقاتل يذلر   عاى ديدأل ارباح الشًر

ة ماليزيررة مدردررة  347مررن  يدرريد يقررد تيصررات الدراسررة إلررى ض 3115عررن عررام  البيرصررةبشررًر
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ات  العا ايررةماًيررة العالقررة ييررر خطيررة بررين  معررامالت الترر  لررديها يدرريدأل األربرراح بالاسرربة لاشررًر
ارت راع دريدأل األربراح تشرير هرذأ الاتيدرة إلرى اارب مرن المرردح ي ض مرع األطرراف ذي  العالقرةًبيررأل 
ات الماًية العا اية ااخ اض عاد ل سرإن ااشرطة الماًيرة العا ايرةع تزايد اهميرة ل إال ااب مس  الشًر

 رباحضاألعاى ديدأل سابا  تر ر ذي  العالقة األطراف  مع معامالتالمن خالل ال ريأل  مصادرأل
ة  95يباسرررتخدام عيارررة مرررن  -El ل اختبررررت دراسررررةبيرصررررة ا يارررا لرررخيراا الماليرررةبمدردرررة شرررًر

(Helaly 2016)  يقرررد  ضيدررريدأل المحاسررربة ذي  العالقرررةاألطرررراف مرررع معرررامالت البرررين العالقرررة
تاابرات مااسرب بًرل مرن  -تيصات الدراسة إلرى عردم يدريد اخرتالف معاري  سر  دريدأل المحاسربة 

التايرر سر  صراس  الردخل  تاارداسربة ل ي األصريل ماسيمة عاى إدمرال التاير س  صاس  الدخل 
ل برررين االسرررتحااقات يالتررردساات الااديرررةل يعالقرررة االرتبررراط التايرررر سررر  التررردساات الااديرررة تااررردإلرررى 

دارأل األربررراح ي  ات التررر  سررر  ال -لتحايرررا األربررراح المسرررتهدسة ا  معرررامالت ديهريرررة مرررع  لرررديهاشرررًر
ات الت  ليس لديها هذأ المعامالتضماارااألطراف ذي  العالقة   ة بالشًر

العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف اختبار  ) (Hasnan et al. 2016ياخيرا ل استهدست دراسرة 
اختبرار مرا إذا ًران هارا  باجضراسة إلرى  مااسب بديدأل االسرتحااقاتل يديدأل األرباحي  العالقة ذ

ات عاى  مة الشًر ة ماليزيرة  3:5ل يذلر  باسرتخدام عيارة مرن العالقرةتعديل هذأ تر ير لحًي شرًر
المعرامالت مرع األطررراف ذي   ان يدريد ات الدراسرة إلرىيقرد تيصر ض3123-3122خرالل ال تررأل 

اًبر لاسريطرأل عارى حمارة األسرهم  دياسعمحتمال  س  المصالحل يالذ  ييسر  تعارضا  م ل العالقة ي
ض يمررع ذلرر ل يررتم هررذا السرراي يبالتررال  إدارأل األربرراح جخ رراا   ررريأل صرراار المسرراهمينللمصررادرأل 

مررة تخ يررف التررر ير السرراب  مرررع يدرريد  مسررتير اسررتاالل مدارررس اجدارأل مرررن خررالل ل الديرردألالحًي
المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة عارى دريدأل األربراح  ترر يريبالترال ل سرإن  يديدأل المرادعةض

مةض ب ليات ا  مشريطيًين   الحًي
ييرررر الباحررثل ان اياررد الدراسررات الترر  تاايلررت المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررةل اهتمررت 

ن ًران ايابهررا قرد ايررد بدراسرة عالقتهرا برر إدارأل األربراحض يمررع ذلر  لررم تت را اتررا ا هرذأ الدراسرراتل يا 
دارأل األربراحل يهري مرا يت را مرع  يديد عالقة إيدابية بين المعامالت مع األطرراف ذي  العالقرة يا 
ماظير المصادرأل اي إدارأل األرباح ًداسع لامعامالت مع األطراف ذي  العالقةض ًما اارب ريرم قارة 

الت  تاايلت العالقة بين المعامالت مع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراحل إال اارب  الدراسات
لم يحدث ات اا بين تا  الدراسرات سيمرا تيصرات إليرب مرن اترا ا بشررن هرذأ العالقرةض ياظررا  لترييرد 
دارأل  العديرررد مرررن الدراسرررات يدررريد عالقرررة إيدابيرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة يا 
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اح سرر  العديررد مررن الررديلل ممررا قررد يرررد  إلررى ااخ رراض درريدأل األربرراحل سإاررب يمًررن اشررتااا األربرر
   ال رض األيل لابحث س  صيرتب البدياة عاى الاحي التال  

توجااة عالقاا  ساامبي  بااين المعااامالل مااع األطااراف ذوي العالقاا  وجااوةة   األولالفاارض 
 األرباح.

الشااارك  عماااى العالقااا  باااين الةراساااال التاااي تناولااال تااااثير ةورة حيااااة  -9
المعااامالل مااع األطااراف ذوي العالقاا  وجااوةة األرباااح، واشااتقاق فاارض 

 البحث الثاني
ات تتطرير خرالل عردأل مراحرل متميرزألض  إلىحياأل الاظرية ديرأل تشير  ات ًمرا تتسرم ان الشًر الشرًر

إداريررة تتطاررد مهررارات تهررال باجضرراسة إلررى ااهررا مراحررل ديرأل حيا خرراللخصررا ص ماليررة مختا ررة ب
 Dickinson)ض يقرد عرسرت دراسرة (Hansen et al. 2018) يايلييرات ياسرتراتيديات مختا رة

 لن التايررات سر  العيامرل الداخايرةع تاتامراحل ديرأل الحياأل براها مراحل متميزأل يمحددأل  (2011
  يررة م ررلي  اي العيامررل الخارد ليالارردرأل اجداريررة ليالمرريارد الماليررة اجسررتراتيديةلالخيررارات   م ررل

ات يعيامل االقتصراد الًار  لالبي ة التااسسية ض يقرد قامرت الدراسرة بتاسريم مراحرل ديرأل حيراأل الشرًر
اامراط يالتدهيرل ياالاسحادل يذلر  باسرتخدام  ليالاضا ليالامي إلى خمس مراحلل ه   التاديمل

ة الااديرر اتالترردسا يقررد اسررتاد العديررد مررن  يررةضيالتمييا يةياالسررت مار  يةاشررطة التشررايااألمررن ة لاشررًر
 e.g., Pachariyanon 2014; Chen 2016; Choi et al. 2016; Nagar)الدراسرات 

and Radhakrishnan 2017; Krishnan et al. 2018)  إلرى تاسريم مراحرل ديرأل الحيراأل
 ضDickinson 2011))يساا  لاتاسيم السابا استاادا  إلى دراسة 

اتسررراي  ياظررررا  ألن  ان يتايرررر  ا  مراحرررل ديرأل الحيررراألل سمرررن المتيقرررع ايضررر خرررالليختارررف  الشرررًر
ةساي  التاارير المالية مع مراحل ديرأل حيراأل  ات اتيدرة  يبالترال ل تعًرس ضالشرًر ديرأل حيراأل الشرًر

 ض(Abdullah and Mohd-Saleh 2014) ات المحاسبيةاالختيار 
ت يلررد عمايررات ل مرحماا  التقااةيمسرر  إلررى ااررب  (Krishnan et al. 2018)يقررد اشررارت دراسررة 

ة تردساات ااديرة ماخ ضرةل ًمرا ان  ض يبالترال ل ًبيررألمالية تًرين راسرالا ارات الاالسرت مارات ي الشًر
ة سرر  ًمررا ةض البسرر ياالسررت مارية تًررينالتشرراياية مررن األاشررطة الترردساات الااديررة سررإن  تحترراج الشررًر
ات مرحاررة إلررى التمييررلهررذأ ال ر سرر  الح رراظ تيادررب صررعيبات اًبررض ي ضرراف إلررى ذلرر ل ان الشررًر

مسرررررتير ض ًمرررررا ان الداخايرررررة دررررريدأل مرت عرررررة؛ اتيدرررررة ضرررررعف الرقابرررررةذ    عارررررى اظرررررام محاسرررررب
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 األحًررام يالتاررديراتالسررتخدام  دياسعال رررص يالررباجضرراسة إلررى تررياسر مرت عررا ل يًررين االسررتحااقات 
ات س  مرحاة الاضاضاجدارية مااراة ب ات يبالتال ل سمن المتيقع  الشًر سر  ان يًين لردر الشرًر

ات س  مرحاة الاضاض   مرحاة التاديم تاارير مالية ذات ديدأل اقل مااراة بالشًر
ات اسررتحااقات إيدابيررة ًبيرررألل اتيدررة االسررت مارات ل مرحماا  النمااو  امررا سرر سإاررب يًررين لرردر الشررًر

 يةاشررطة التشررايااأليلررد ت  ض يمررن ااحيررة اخررررل (Liu 2006)المرت عررة سرر  راس المررال العامررل 
ل يمرع سيما يتعاا ب رص الامي المسرتاباية الترًدإلى حد ما عدم ياخ ض يدابيةل ي تدساات اادية إ

ل يمررن المررردح ان تًررين التررردساات البةسرررالترردساات الااديرررة مررن األاشررطة االسررت مارية  ذلرر  تظررل
ات قد إيدابيةض  من األاشطة التمييايةالاادية  صرعيبات سر  س  هذأ المرحارة تيادب ًما ان الشًر

ات ذات الامري المرت رع ض ي ضراف إلرى ذلر ل ان ارقابة الداخايةسعال لاظام االحت اظ ب يترياسر الشرًر
ض (Krishnan et al. 2018)لتحايررا األربرراح المسررتهدسة  لاتالعررد سرر  األربرراح الررداسعلررديها 

ات من ان ال (Choi et al. 2016)ييريد ذل  ما تيصات إليب دراسة  األمريًيرة سر  مرحارة شًر
 ستير األرباح المستهدفضر احتماال  لايساا بماً تًين الامي 
ات تارريم بتخ رريض اسررت ماراتها سرر  راس المررال العامررلل ممررا ل مرحماا  الن اا سرر  امررا  سررإن الشررًر

اتض ي ضراف إلرى ذلر ل اتخراذ  يترتد عايب ااخ اض استحااقات راس المال العامل س  هرذأ الشرًر
ة لارررارات مررن شررراها المحاسظررة عاررى اسررتمرارية األ ض ياتيدررة (Liu 2006)ربرراح الحاليررة الشررًر

ات ل سرإن اخ اض المخاطر يعدم الترًد من األرباح المستاباية يالتدساات الااديةال سر  هرذأ الشرًر
داخايرة مال مرة  يبصر ة عامرةل ي تيقرع يدريد رقابرة اقرل جدارأل األربراحض دياسرعلديها المرحاة يتياسر 

اسيررة لضررمان درريدأل التاررارير الماليررة ات  ًي ض ييريررد ذلرر  مررا (Krishnan et al. 2018)لاشررًر
مرن  (Zadband and Omrani 2014, and Hsu et al. 2015)تيصرات إليرب دراسرتا 

ات التر  سر  مراحرل  األرباحديدأل ارت اع  ات التر  ًاارت سر  مرحارة الاضرا ماارارة بالشرًر لاشرًر
 ل ياالاسحادضالاميالتاديمل ي 
سررر  التررردساات الااديررررة  ااخ اضرررا   اتتيادرررب الشرررًرل التاااةىور واالنسااااحاا تااايمرحمسررر  ياخيررررا ل 

باجضررراسة إلرررى قيامهرررا برررإدراا تعرررديالت سرررابية عارررى اسرررتحااقات راس المرررال العامرررل التشرررايايةل 
(Liu 2006)الترردساات الااديررة المسررتاباية ياألربرراح  بشرررن عرردم ترًررد ض ي ضرراف إلررى ذلرر ل يدرريد
ات ياالست مارات األسرعارض ي معردالت الامري ًرل مرن س    اضا  تيادب ااخل باجضاسة إلى ان الشًر

ات لدر ًين يقد ال يمن ااحية اخررل  سرت مار االعارى  ذات األداا المال  الضعيف الاردرألالشًر
ات سر  مرحارة ًمرا يترياسر س  اظرام الرقابرة الداخايرةل  جقاراع اسرياا  دياسرع االاسرحادلردر الشرًر
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التارارير الماليرة الرداسع لتحريرف ًات المتع رأل الشر لذل ل يتياسر لدر  ضهاددير عماياتالمال بشرن 
ات سرررر  مرحاسيبالتررررال ل  ضالتع ررررر المررررال جخ رررراا  ترررر  االاسررررحاد مررررن المتيقررررع ان تتمتررررع الشررررًر
 ممرررا قرررد يررررد  إلرررى ااخ ررراض دررريدأل التارررارير الماليرررة لجدارأل األربررراح دياسرررعب ررررص ي  يالتررردهير

(Krishnan et al. 2018) ض ييت را ذلر  مرع مرا تيصرات إليرب دراسرة(Nagar and Sen 

ات الهاديرة سر  مرحارة التردهير تًرين اً رر احتمراال  لاايرام باسرتخدام إعرادأل  (2017 من ان الشرًر
 تصايف بايد قا مة الدخل لتداد التارير عن يديد خسا ر تشايايةض

ة سرر  إدارأل األربرراح ا ارراا لامشررادياسررع ب رررص ي ياسررتاادا  إلررى مررا سرربال سررإن المررديرين يتمتعررين  ًر
 ل ممرررا يررررد  إلرررى ااخ ررراض دررريدأل التارررارير الماليرررةضدهير ياالاسرررحاديالامررري يالتررر التارررديممراحرررل 

دياسع تًررين اقررل سرر  مرحاررة الاضررا مااراررة بالمراحررل األربررع ال رررص يالررهررذأ سررإن يعاررى العًررسل 
مرة ال لداخايرةال الرقابرةآليرات الساباةض يقد يردع ذل  إلرى ضرعف  اتيحًي سر  هرذأ المراحرل  شرًر

 مااراة بمرحاة الاضاض
ة ل إال التارارير الماليرة دريدألي  يقد تاايل العديد من الدراسات اختبار العالقة برين ديرأل حيراأل الشرًر

 Hsu et)ااب ال ييدد ات اا بين الاتا ا الت  تيصات إليها تا  الدراساتض سارد اسرتهدست دراسرة 

al. 2015) اتض يباسررررتخدام عياررررة مررررن  اختبررررار درررريدأل األربرررراح خررررالل مراحررررل ديرأل حيرررراأل الشررررًر
ات األمريًيرررة خرررالل ال تررررأل   األربررراحدررريدأل ل تيصرررات الدراسرررة إلرررى ارت ررراع 3112-9::2الشرررًر

ات الت  ًاات س  مرحاة الاضا  مااسرب باسرتمرارية األربراحل يالتايرر سر  االسرتحااقاتل  -لاشًر
مااراررة  -يررات التشررايايةل يدرريدأل االسررتحااقات ياالرتبرراط بررين األربرراح يالترردساات الااديررة مررن العما

ات الترر  ًااررت سرر  مراحررل التاررديمل ي  درريدأل األربرراح ااخ رراض عًررس ل ياالاسررحادض ييالامرريبالشررًر
ات ابالاسرررربة ل المخرررراطر المتزايررررردأل لاامرررري يااخ رررراض الميرررررزأل سرررر  المراحرررررل الرررر الث السرررراباة شررررًر
مرا إذا ًاارت ديرأل اختبرار  (Choi et al. 2016)يسر  ذات السرياال اسرتهدست دراسرة التااسسيةض 

ات تر ر  ل يذلر  باسرتخدام عيارة اي تدايزهراالمسرتهدسة األربراح  مستيياتتحايا  عاىحياأل الشًر
ات األمريًيررة خررالل ال ترررأل  ان ديرأل حيرراأل يقررد تيصررات الدراسررة إلررى  ض3119-9::2مررن الشررًر

ات تاعررد دير  ة  مااباررةسرر   مررا  مه ا  الشررًر ًمررا ض مسررتير األربرراح المسررتهدفاي ت يقهررا عاررى الشررًر
ات تررر ر بشررًل تيصررات الدراسررة إلررى ان  ة إلررى مااباررة  معارري ديرأل حيرراأل الشررًر عاررى ميررل الشررًر

ات الالاترا ا إلرى ان هرذأ تشرير ي ض المراليين لخربراح المحاارينابررات يت المستهدسةاألرباح  سر  شرًر
 هدفضستير األرباح المستاً ر احتماال  لايساا بمتًين الامي مرحاة 
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ة يدريدأل اختبرار العالقرة (Krishnan et al. 2018) ًما استهدست دراسرة  برين ديرأل حيراأل الشرًر
ات األمريًيرررة عارررى مررردار ال تررررأل التارررارير الماليرررةض  ل 3123-2:99يباسرررتخدام عيارررة مرررن الشرررًر

اأ إذ ييدرد اتدريديد تباين ًبير س  ديدأل التاارير المالية عبر ديرأل الحيراألض تيصات الدراسة إلى 
 لالسررتحااقاتالاريم المطاارة ييشرير ذلرر  إلرى ان  ضلدرريدأل التارارير الماليرة Uيرخرذ معًريس حررف 

الترردهير اعاررى )اقررل( خررالل مراحررل التاررديم يالامرري ي تًررين  العاديررةياجيرررادات ييررر  العاديررةييررر 
اعارى سر  إصدار الايا م المالية يًرين احتمال إعادأل ي ضاف إلى ذل ل ان )الاضا(ض ياالاسحاد 

ات مررن سرر  حررين ان احتمررال اتخرراذ إدرررااات  االاسررحادضل ي يالترردهيرل مراحررل التاررديم ضررد الشررًر
ات لاعارررى بالاسررربة يًرررين لدارررة األيراا الماليرررة يالبيرصرررات قبرررل  ماارارررة الامررري سررر  مرحارررة اشرررًر

ات س  مرحاة الاضا  ض  بالشًر
ترر ير الرقابرة ن حيرث اختبرار ب عدا  آخر لادراسات الساباةل م (Chen 2016)يقد اضاست دراسة 

ات المدردرة  دا  الداخاية عاى دريدأل األربراح اسرتاا إلرى ماظرير ديرأل الحيراأل باسرتخدام بياارات الشرًر
الرقابررررة الداخايررررة عاليررررة يقررررد تيصررررات الدراسررررة إلررررى ان ض 3124-3121 خررررالل ال ترررررأل بالصررررين

دارأل اتلالدرريدأل يمًررن ان تماررع إدارأل األربرراح عاررى اسرراس االسررتحااق باسررتخدام ااشررطة األربرراح  يا 
العالقرررة برررين دررريدأل الرقابرررة ض يمرررع ذلررر ل سرررإن حايايرررة )باسرررت ااا المصرررريسات التاديريرررة( ب عاليرررة

تختاررف خررالل يدرريدأل األربرراح الحايايررة(  اتالداخايررة يدرريدأل األربرراح المحاسرربية )درريدأل االسررتحااق
اتض إذ إاررررب تيدرررد عالقرررة إيدابيرررة بررررين مراحرررل ديرأل حيررراأل  لرقابرررة الداخايرررة يدرررريدأل دررريدأل االشرررًر

العالقرة برين دريدأل االاسحادل تًرين الامي اي س  مرحاة الاضال بياما س  مرحات   اتاالستحااق
سإارررب ل الحايايرررةبالاسررربة لدررريدأل األربررراح امرررا ض ييرررر معاييرررة اتاالسرررتحااقدررريدأل الداخايرررة ي الرقابرررة 
ل بيامررا تًررين تحسررين درريدأل األربرراح مرحاررة االاسررحادسرر  لارقابررة الداخايررة مرت عررة الدرريدأل يمًررن 

 العالقة س  مرحات  الامي يالاضا عًس ذل ض
 تررر يرتحايررل  (Moshtagh et al. 2014)يبررالتطبيا عاررى البي ررة اجيراايررةل اسررتهدست دراسررة 

ة عاررى درريدأل  ة مدردررة ببيرصررة  216األربرراحل يذلرر  باسررتخدام عياررة مررن ديرأل حيرراأل الشررًر شررًر
ان درررريدأل األربرررراح ال تتررررر ر يقررررد تيصررررات الدراسررررة إلررررى ض 3123-3117خررررالل ال ترررررأل طهررررران 

ةض  Zadband and Omrani)يسر  ذات السرياال اسرتهدست دراسرة  بمراحرل ديرأل حيراأل الشرًر

ات المدردرة  اختبار (2014 ات عاى ديدأل التارارير الماليرة لاشرًر بيرصرة بتر ير ديرأل حياأل الشًر
م االسرتحااقات ييرر العاديرة ًماياسرين لدريدأل يقد تم اسرتخدام دريدأل االسرتحااقاتل يحدرطهرانض 

ات يسارا  لمراحرل ديرأل الحيراأل ) اسرحاد(ض ياال ليالاضرا لالامريالتاارير الماليةل ًما تم تاسيم الشًر
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ة خرررالل ال تررررأل  221 يباسرررتخدام عيارررة مرررن يدررريد إلرررى ل تيصرررات الدراسرررة 3124-3113شرررًر
ات )الامريل يالاضررال درريدأل التارارير الماليررة سر  المراحررل المختا راخرتالف سر   ة لررديرأل حيراأل الشررًر
اعاررى مسررتير سرر  مرحاررة الاضررا يعاررد  عاررددرريدأل التاررارير الماليررة تًررين  حيررث إن ل(ياالاسررحاد

 اداى مستير س  مرحاة الاميض
ات  ات تررر ر عاررى الطرررا الترر  تسررتخدمها الشررًر يالختبررار مررا إذا ًااررت مراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر

العالقرررررة برررررين ديرأل حيررررراأل  اختبرررررار (Pachariyanon 2014) جدارأل األربررررراحل اسرررررتهدست دراسرررررة
ة ياختيار طرا إدارأل األرباح عاى اساس االستحااقات اي إدارأل األربراح باسرتخدام األاشرطة  الشًر

ات المدردرة عيارة مرن باستخدام ي  الحايايةض يري خرالل ال تررأل بالشرًر ل 3124-3118بيرصرة طًي
طررا إدارأل األربرراح عاررى  ياختيررارتيصرات الدراسررة إلرى يدرريد عالقرة بررين مرحاتر  التاررديم يالامري 

 زيرادألساد تيصات الدراسة إلرى  اساس االستحااقاتل اي إدارأل األرباح عاى اساس ااشطة حايايةض
ات ب إدارأل األرباح عارى اسراس االسرتحااقات ارأل إد ل سر  حرين انسر  مرحاتر  التارديم يالامريالشرًر
اتاخ ض ترر األربرراح عاررى اسرراس ااشررطة حايايررة ًمررا تيصررات الدراسررة إلررى ان ض سرر  هررذأ الشررًر

ات سررررر  مرحاتررررر  التارررررديم يالامررررري يايمرررررين باختيرررررار إدارأل األربررررراح عارررررى اسررررراس مررررردير   الشرررررًر
إدارأل األربرراح عاررى اسرراس ااشررطة حايايررةض ييت ررا مررن  لتعزيررز الرردخل الحررال ل برردال  االسررتحااقات 
ات مرن  (Nagar and Radhakrishnan 2017)يصرات إليرب دراسرة مرع ذلر  مرا ت ان الشرًر

عرن اربراح  لاتاريرر ااشرطة االبتًرار يالتسريياسر   االختيرار اجا راا  تخ رضس  مرحارة الاضرال 
ات برذل  سر   بردال  مرن اجعرالن عرن تحايرا خسرا رل بيامرا صرايرأل حاتر  التاررديم مر ال تاريم الشرًر
ات األمريًيرة خرالل ال تررأل ض يقد تم التيصل إلى ذليالامي   اعتمادا  عاى بياارات عيارة مرن الشرًر
 ض2:98-3125

ة عارررى العالقرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة  يسيمرررا يتعارررا برررر ر ديرأل حيررراأل الشرررًر
سرر  الدراسررات الترر  تاايلررت هررذا  -سرر  حررديد عاررم الباحررث  -يدرريدأل األربرراحل يتضررح يدرريد ارردرأل 

األ ررررض إذ إن الدراسرررات التررر  تاايلرررت األ رررر الم عررردشل عارررى العالقرررة السررراباة اسرررتخدمت متايررررات 
ةض ساد تيصات دراسرة اخرر ب  Haji-Abdullah and Wan-Hussinخالف ديرأل حياأل الشًر

ات الترر  تسرريطر (2015) تايررد األ ررر االاتهرراز  بماليزيررا ة يررالعا االماًيررة عايهررا  إلررى ان الشررًر
باستخدام ااشرطة حايايرةض بيامرا تيصرات العالقة عاى إدارأل األرباح  ي األطراف ذمع معامالت ال

إلرى ان الترر ير السراب  لامعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة  (Hasnan et al. 2016)دراسرة 
ات الماليزيررةل حيررث يررتم تخ رريض  ب ليررات ا  مشررريطعاررى درريدأل األربرراح يًررين  مررة سرر  الشررًر الحًي
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 Limanto)ض ًما تيصات دراسرة يديدأل المرادعة لاستاالل مداس اجدارألهذا األ ر مع ارت اع 

and Herusetya 2017) المعرامالت مررع  العالقرة اجيدابيرة بررين يارري  اجدارألمدارس  إلرى ان
دارأل األربرراح  ي  العالقررةاألطررراف ذ ات اجاديايسرريةحايايررباسررتخدام ااشررطة يا  بيامررا ض ة سرر  الشررًر
دارأل  ي  العالقرةالمعامالت مرع األطرراف ذ بينالعالقة اجيدابية  المرادعةسعالية لدان ت ضعف  يا 
إلررى ااررب مررن المررردح اسررتخدام  (El-Helaly et al. 2018)ض ياخيرررا ل تيصررات دراسررة األربرراح

ات الييااايرةض ًمرا ان  داأل مستااة جدارأل األرباحالمعامالت مع األطراف ذي  العالقة ًر س  الشًر
تررر ير يمررع ذلرر ل سررإن حايايررةض باسررتخدام ااشررطة ًبررديل جدارأل األربرراح هررذأ المعررامالت تسررتخدم 

ات التر  ترم  ا  ميديديًين  االستبدال مرادعتهرا مرن قبرل ماشر ت المرادعرة األخررر ساط سر  الشرًر
   بخالف ماش ت المرادعة األربع الًبررض

ياستاادا  إلى ما سبال سإاب ال تيدرد دراسرات تحردد األ رر الت راعا  لامعرامالت مرع األطرراف ذي  
ة عاى ديدأل األرباحض يمرع ذلر ل يشرير -e.g., Z)العديرد مرن الدراسرات العالقة يديرأل حياأل الشًر

adband and Omrani 2014; Hsu et al. 2015; Chen 2016; Nagar and 

Radhakrishnan 2017; Krishnan et al. 2018)  ة التر  تاايلرت ترر ير ديرأل حيراأل الشرًر
ةض ًمرا ان دريدأل  عاى ديدأل األرباح إلى ان ديدأل األرباح تختارف خرالل مراحرل ديرأل حيراأل الشرًر
األربررراح بصررر ة عامرررة تًرررين اعارررى خرررالل مرحارررة الاضرررا ماارارررة بالمراحرررل األخررررر لرررديرأل حيررراأل 

ةض يبالترررال ل سمرررن المتيقرررع اخرررتالف العالقرررة برررين المعرررامال ت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة الشرررًر
ةض يبارراا  عاررى مررا تارردم يمًررن اشررتااا سرررض  يدرريدأل األربرراح عاررى مرردار مراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر

 البحث ال اا  س  صيرتب البدياة عاى الاحي التال  
 

الفرض الثاني  تختمف العالق  بين المعامالل مع األطراف ذوي العالق  وجوةة األرباح 
 اة الشرك .باختالف مراحل ةورة حي

 الةراس  التطبيقي  -11 
تسررررتهدف الدراسررررة التطبيايررررة اختبررررار سرضرررر ا البحررررث يالمتعاارررران بالعالقررررة بررررين المعررررامالت مررررع 
ة عارى  األطراف ذي  العالقة يمااييس ديدأل األرباحل باجضاسة إلى اختبار ا ر ديرأل حيراأل الشرًر

ات المايررردأل ببي  رصرررة األيراا الماليرررة المصرررريةض هرررذأ العالقرررةل يذلررر  باسرررتخدام عيارررة مرررن الشرررًر
يسررريف يعررررض الباحرررث الدياارررد التاليرررة  مدتمرررع يعيارررة الدراسرررةل يتيصررريف يقيررراس متايررررات 
الدراسرررةل يامررريذج الدراسرررةل ياألسررراليد اجحصرررا ية المسرررتخدمةل ياجحصرررااات اليصررر ية لعيارررة 
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احردارل ياخيررا  اترا ا الدراسة ياالرتباط بين متايرات الدراسةل ياختبار صالحية بياارات امريذج اال
 اختبار سرض ا البحثل يذل  عاى الاحي التال  

 مجتمع وعين  الةراس   11-1
ات المسرراهمة المايرردأل ببيرصررة األيراا الماليررة المصرررية  يتًررين مدتمررع الدراسررة مررن ًاسررة الشررًر

ض يجدررراا الدراسررة التطبيايررةل قررام الباحررث 3127إلررى  3122عاررى مرردار سترررأل سررت سررايات مررن 
ات التر  تاتمر  إلرى قطراع  باخ ات س  دميع الاطاعرات مرا عردا تار  الشرًر تيار عياة من الشًر

البارري  يالخرردمات الماليررةض ييردررع ذلرر  إلررى يدرريد قياعررد تاظيميررة خاصررة بهمررال يالترر  ترراعًس 
ات بهرررذين الاطرررراعينض ًمرررا ي شرررترط ان تًررررين  عارررى المعايمرررات الرررياردأل بالتاررررارير الماليرررة لاشرررًر

ة مايررردأل ب ل 3128إلررررى  3118بيرصرررة األيراا الماليرررة المصرررررية عارررى مررردار ال تررررأل مرررن الشرررًر
ة عاررى مرردار هرذأ ال ترررألض ييردررع ذلرر   ًمررا  -باجضراسة إلررى تررياسر التاررارير الماليرة السررايية لاشررًر

إلررررى ان احتسرررراد المتايرررررات المسررررتااة لادراسررررة يتطاررررد بيااررررات عررررن خمررررس  -سيتضررررح الحاررررا  
ختبرار يالسرايات األربرع السراباةض ي ضراف إلرى ذلر ل ان احتسراد ساياتل تبدا مرن السراة محرل اال

درريدأل االسررتحااقات ًمايرراس لدرريدأل األربرراح يتطاررد بيااررات عررن الترردساات الااديررة مررن األاشررطة 
التشاياية عن السراة التاليرةض يبالترال ل تاطر  البياارات المسرتخدمة سر  الدراسرة ستررأل إحردر عشررأل 

 ساةض 

ة مررن  2:يقررد اررتا عررن ذلرر  اختيررار  قطاعررا  تم ررل عياررة الدراسررةل يبالتررال  يًررين عرردد  26شررًر
مشررراهدألض يقرررد اعتمرررد الباحرررث سررر  الحصررريل عارررى البياارررات  657المشررراهدات الاها يرررة لادراسرررة 

اتل يالترر  تررم الحصرريل عايهررا مررن  الالزمرة جدررراا الدراسررة التطبيايررة عاررى التاررارير الماليرة لاشررًر
ة مصررر لخدمررة المعايمررات يالتدررارألل باجضرراسة إلررى ميقررع معاي  مررات مباشررر مصرررل يميقررع شررًر

اتض يييضررح الدررديل رقررم ) ( عرردد ياسرربة 2المعايمررات المتاحررة عاررى المياقررع االلًتريايررة لاشررًر
ات عياة الدراسة ميزعة يساا  لااطاعات الت  تاتم  إليهاض   شًر
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 الةراس  موزع  وفقًا لمقطاعال ( عةة ونسب  شركال عين 1جةول رقم )
 عةة ونسب  الشركال       

 القطاع

 عةة شركال
 العين 

 

 النسب 

 %:645 6 قطاع الميارد األساسية

 %5451 5 قطاع الًيماييات

 %324:9 31 قطاع التشييد يمياد البااا

 %::214 21 قطاع األيذية يالمشريبات

 %:645 6 قطاع الرعاية الصحية ياألديية

 %24429 23 قطاع خدمات يماتدات صااعية يسيارات

 %2421 2 قطاع الااز يالبتريل

 %4441 4 قطاع ماتدات مازلية يشخصية
 %31499 :2 قطاع العاارات

 %2421 2 قطاع الميزعين يتدارأل التدز ة 

 %2421 2 قطاع اجعالم 

 %2421 2 قطاع التًايليديا

 %3431 3 قطاع االتصاالت

 %:746 7 السياحة يالترسيبقطاع 
 %2421 2 قطاع المراسا

 %111 91 إجمالي عةة الشركال

 

 توصيف وقياس متىيرال الةراس  11-2
تشرررمل متايررررات الدراسرررة  ال رررة متايرررراتل هررر   المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررةل يدررريدأل 

ةل باجضرراسة إلررى متايرررات رقابيررةض يييضررح  ( امرريذج 2الشررًل رقررم )األربرراحل يديرأل حيرراأل الشررًر
 الدراسةض
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H1 

H2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     الشكل  من إعةاة الباحث
 ( نموذج الةراس 1شكل رقم )  

 

عمى  وسوف يتناول الباحث في ىذا الجزء التعريف بيذه المتىيرال ونماذج قياسيا، وذلك
 النحو التالي 

 المتىير المستقل  المعامالل مع األطراف ذوي العالق  11-2-1
اسررتخدمت الدراسررات العديررد مررن المارراييس لايرراس المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررةض سعاررى 

بايرراس المعررامالت مررع األطررراف ذي    (Hasnan et al. 2016)سربيل الم ررالل قامررت دراسررة
 .Marchini et al)العالقة باستخدام ًل مرن عردد يقيمرة هرذأ المعرامالتض بيامرا قامرت دراسرتا 

2018a, and Rasheed and Mallikarjunappa 2018)  باسررتخدام لييرراريتم قيمررة

 المتىير المستقل
المعامالل مع األطراف 

 ذوي العالق 

 المتىير التابع
 جوةة األرباح

 المتىير الُمعةَّل
 ةورة حياة الشرك 

 المتىيرال الرقابي 
 حجم الشرك -
 الرفع المالي-
 تحقيق أرباح أو خسائر-
االنحاااراف المعيااااري لمتاااةفقال -

 النقةي  التشىيمي 
 جوةة المراجع -
 تركز الممكي -
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 ,Wang and Yuan 2012)المعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرةض يقرد اسرتخدمت دراسرتا 

and Mahtani 2019)   ااياعا  محددأل من المعامالت مع األطراف ذي  العالقةل يالتر  تشرمل
ل (Wang and Yuan 2012; Mahtani 2019)قيمررة المبيعررات ألطررراف ذي  عالقررة 

 Ryngaert and)ض ًمرا قامرت دراسرات (Mahtani 2019)يالارريض لخطرراف ذي  العالقرة 

Thomas 2012, El-Helaly 2016, and El-Helaly et al. 2018)  بايراس المعرامالت
( إذا ًاارت قيمرة المعرامالت مرع 2مع األطراف ذي  العالقة بياسطة متاير يهمر  يرخرذ الايمرة )

ةل ييرخررذ الايمررة صرر ر بخررالف 2األطررراف ذي  العالقررة تزيررد عررن  % مررن إدمررال  اصرريل الشررًر
لتر  تردرع إلرى اسرتخدام قيمرة ذل ض ييسمح ذل  بالتااد عاى العديرد مرن قضرايا اخطراا الايراس ا

ا رررس الطريارررة المتبعرررة  مالمعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررةض يسررريف ياررريم الباحرررث باسرررتخدا
-and El ,(El-Helaly 2016) ,(Ryngaert and Thomas 2012)بياسرطة دراسرات 

(Helaly et al. 2018) لاياس المعامالت مع األطراف ذي  العالقةض 
 جوةة األرباح المتىير التابع  11-2-2

ةل يالتر  تعتمرد  قام الباحث باستخدام اربع خصا ص لاياس ديدأل األربراح عارى مسرتير ًرل شرًر
عاى بيااات محاسبيةل يه   ديدأل االستحااقاتل ياسرتمرارية األربراحل يالماردرأل التابريرة لخربراحل 

رد  -composite measيتاارد األربراحض ي ضراف إلرى ذلر ل قيرام الباحرث باسرتخدام مايراس مًر

ure  لايرراس درريدأل األربرراح يعتمررد عاررى الخصررا ص األربررع السرراباةض يسرريف يعرررض الباحررث هررذأ
 الخصا ص يمااييسها عاى الاحي التال  

 جوةة االستحقاقال  11-2-2-1
 ل وثانييمااااالتشرررايايةل  مرررن العمايرررات ةالااديررر اتالتررردسال أوليماااا  عارررى مًرررياينتشرررتمل األربررراح 

تحارا األربراح المسرتاباية سر  مردر احًرام إداريرة يتارديرات حريل براهرا الستحااقات يالت  ت عرف ا
تعًرررس ارقرررام  بحيرررثت سررر  تعرررديل التررردساات الااديرررة قاسرررتحاايتم رررل دير االي التررردساات الااديرررةض 

ة بشًل اسضل  Monem and Farshadfar 2007; Kamarudin and) األرباح اداا الشًر

Ismail 2014) ض يتسررتاد درريدأل االسررتحااقات ًمايرراس لدرريدأل األربرراح إلررى يدهررة الاظررر برررن
(ض 3123األربرراح الترر  تاترررد مررن الترردساات الااديررة تًررين ديدتهررا اعاررى )الصررماد ل يآخرررين 

دريدأل االسرتحااقات براهرا المردر الرذ   (Dechow and Dichev 2002)لرذل ل عرسرت دراسرة 
ت الااديرررةل بحيررث تشرررير المطابارررة الضرررعي ة بياهمرررا إلرررى تظهررر سيرررب االسرررتحااقات تحايرررا التررردساا

ااخ رراض درريدأل االسررتحااقاتض لررذل ل قرردمت الدراسررة اميذدررا  لدرريدأل األربرراح اسررتاادا  إلررى ال ًرررأل 
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الاا اة برن االستحااقات تايم بتعديل االعتراف بالتدساات الاادية مع مرير اليقرتل بحيرث تعًرس 
ة بشًل اسضلض  اداا الشًر

يبالترال  دريدأل األربراح  اتلدريدأل االسرتحااقبايراس  (Dechow and Dichev 2002)يقد قام 
خطررر التارردير سرر  االسررتحااقات إذ إن ارت رراع ض اتمارردار خطررر التارردير سرر  االسررتحااقمررن خررالل 

   ااخ اض ديدأل األرباحضبالتال  ي  اتليعا  ااخ اض ديدأل االستحااق
 Dechow and Dichev)امريذج  مخدايسريف ياريم الباحرث بايراس دريدأل االسرتحااقات باسرت

ة عارى التردساات اتايررات سر  راس المرال العامرل لااحردار ل يالذ  يايم عاى إدرراا (2002 لاشرًر
لسرررراة التاليررررة لتارررردير درررريدأل يالسرررراة الحاليررررةل يا الااديررررة مررررن العمايررررات التشرررراياية لاسرررراة السرررراباةل

 االستحااقاتل يذل  عاى الاحي التال  
 

TCAj,t = β0 + β1CFOj,t-1 + β2CFOj,t + β3CFOj,t+1 + νj,t       (1) 
 حيث إن  

TCAj,t   ة )= التايرررررر سررررر  األصررررريل  tسررررر  السررررراة  jإدمرررررال  االسرررررتحااقات المتدايلرررررة لاشرررررًر
التايرررر سررر  الااديرررة ف التايرررر سررر  الدرررزا  –التايرررر سررر  االلتزامرررات المتدايلرررة  –المتدايلرررة 

 المتدايل من الديين طيياة األدل(ض
CFOj,t-1   ة  .t-1عن الساة  jالتدساات الاادية من العمايات التشاياية لاشًر

CFOj,t   ة  .tعن الساة  jالتدساات الاادية من العمايات التشاياية لاشًر

CFOj,t+1   ة  .t+1عن الساة  jالتدساات الاادية من العمايات التشاياية لاشًر
νj,tالبياق  المادرأل لااميذجض   

 .t-1ل يالساة tدميع المتايرات ماسيمة عاى متيسط إدمال  األصيل س  اهاية الساة 
ة عاررى مرردار سترررأل خمررس سررايات تتضررمن السرراة  لًررليسرريتم تارردير امرريذج االاحرردار السررابا  شررًر

يسرريتم قيراس دريدأل االسررتحااقات عارى اسراس االاحررراف الحاليرة يالسرايات األربررع السراباة عايهراض 
المعيررررار  لابررررياق  المارررردرأل لاامرررريذج السرررراباض يتشررررير الايمررررة المرت عررررة )الماخ ضررررة( لالاحررررراف 

إلررى ااخ رراض )ارت رراع( درريدأل االسررتحااقاتل يبالتررال  درريدأل  (νj,t)لابررياق  المارردرأل  (σ)المعيررار  
 األرباحل يذل  عاى الاحي التال  

 

AQj,t = σ (νj,t)     (2) 

ة  AQj,tحيث    ض(t)عن الساة  (j)ه  ديدأل االستحااقات لاشًر
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 استمراري  األرباح 11-2-2-2
ة سرررر  ال ترررررات المسررررتاباية  تشررررير اسررررتمرارية األربرررراح إلررررى احتمررررال تًرررررار مسررررتير اربرررراح الشررررًر

(Nichols and Wahlen 2004) المًرين الردا م لخربراحل ًمرا ااهرا تشرير إلرى (Monem 

and Farshadfar 2007) ل باجضررراسة إلرررى ااهرررا تشرررير إلرررى االرتبررراط برررين األربررراح الحاليرررة
 ض(Altamuro and Beatty 2007)يالمستاباية 

يقررررد قررررام العديررررد مررررن الدراسررررات بايرررراس اسررررتمرارية األربرررراح عررررن طريررررا تارررردير االاحرررردار لاايمررررة 
عررن طريررا تارردير االاحرردار لايمررة المتايررر  المسررتاباية لامتايررر عاررى قيمتررب سرر  ال ترررأل الحاليررةل اي

امررا اقتربررت قيمررة معامررل االاحرردار  مررن  (β)سرر  ال ترررأل الحاليررة عاررى قيمتررب سرر  ال ترررأل السرراباةض ًي
الياحدل ًاما ًان المتاير اً ر استمرارا ض يعارى العًرسل ًامرا اقتربرت قيمرة معامرل االاحردار مرن 

 Dechow and) مرقررت بدردررة ًبيرررأل الصرر رل ًامررا دل ذلرر  عاررى ان المتايررر يتصررف براررب

Schrand 2004; Barton et al. 2010) ض يات اقا  مع الدراسات الساباةل سسريف ياريم الباحرث
 باياس استمرارية األرباح من خالل اميذج االاحدار التال  

 
 
 

NIj,t = α + βNIj,t-1 + νj,t       (3) 
 إن  حيث
NIj,t ة  ض(t)عن الساة الحالية  (j)  صاس  الدخل لاشًر

NIj,t-1 ة   ض(t-1)عن الساة الساباة  (j)  صاس  الدخل لاشًر
νj,tالبياق  المادرأل لااميذجض   
 دميع المتايرات ماسيمة عاى إدمال  األصيل س  بداية الساة المعايةضي 

ة بالعيارة عارى مردار ستررأل خمرس سرايات تتضرمن  يسيتم تادير امريذج االاحردار السرابا لًرل شرًر
اسرتمرارية األربراح مرن خرالل معامرل  قيراسالساة الحالية يالسايات األربرع السراباة عايهراض يسريتم 

 ,Francis et al. 2004, and Gaio and Raposo 2011)االاحدارض يباالت اا مع دراسات

and Sodan 2015) ل سرريف يررتم ضرررد معامررل االاحرردار(β) ( 4بالمعادلررة رقررم × )-ل2 
ًامرررا دل ذلررر  عارررى ارت ررراع اسرررتمرارية األربررراحل ل بحيرررث ًامرررا ااخ ضرررت قيمرررة معامرررل االاحررردار

يبالتررال  ارت رراع درريدأل األربرراحض يالعًررسل ًامررا زادت قيمررة معامررل االاحرردارل ًامررا دل ذلرر  عاررى 
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ان األربرراح تتصررف براهررا مرقتررة يييررر مسررتمرألل يبالتررال  تًررين األربرراح ذات درريدأل اقررلل يذلرر  
 ي التال  عاى الاح

 
 

PERSj,t = - (β)      (4) 
ة   PERSj,tحيث   ض(t)عن الساة  (j)ه  استمرارية األرباح لاشًر
 المقةرة التنبؤي  لألرباح  11-2-2-3

تسرتاد الماردرأل التابريررة إلرى سًرررأل ان األربراح مرت عررة الدريدأل تعتبرر اً ررر سا ردأل سرر  التابرر باألربرراح 
ض لررذل ل تشررير المارردرأل التابريررة إلررى مارردرأل (Ewert and Wagenhofer 2015)المسررتاباية 

 Monem and Farshadfar 2007; Dichev et)األربراح عارى التابرر باألربراح المسرتاباية 

al. 2013; Parte Esteban and Garcia 2014)  ض 
 ل حيرث إنإلى تبراين األربراح ا  ادرأل عاى التابر باألرباح استاادملا ا  ماياس (Lipe 1990)يقد قدم 

يباراا  عارى ذلر  يمًرن قيراس  التابررض الاردرأل عارىس  األرباح يررد  إلرى ااخ راض التباين المرت ع 
الخطررر المارردر مررن معادلررة اسررتمرارية  لتبرراينباسررتخدام الدررذر التربيعرر   المارردرأل التابريررة لخربرراح

 ض(Lipe 1990; Francis et al. 2004) األرباح
ل سريف ياريم الباحرث (Lipe 1990, and Francis et al. 2004)يباالت راا مرع دراسرت  
لخربراح باسرتخدام الدرذر التربيعر  لتبراين الخطرر مرن معادلرة االاحردار رقرم باياس المادرأل التابرية 

 (ل يذل  عاى الاحي التال  4)
  

PREDj,t = √ σ
2
 (νj,t)          (5) 

 

ة   PREDj,tحيث   ض(t)عن الساة  (j)تشير إلى  المادرأل التابرية لخرباح لاشًر
 

يتشررير الارريم المرت عررة إلررى ااخ رراض المارردرأل التابريررة لخربرراحل يبالتررال  ااخ رراض درريدأل األربرراحض 
 بياما تشير الايم الماخ ضة إلى ارت اع المادرأل التابرية لخرباح يبالتال  ارت اع ديدأل األرباحض

 تقما األرباح 11-2-2-4
يعتبررر تااررد األربرراح إحرردر خصررا ص األربرراح المشررتاة مررن خصررا ص الساسرراة الزمايررة لخربرراحل 
ةض يبالتررال ل يررررتبط الايرراد الاسررب  لتااررد األربررراح  يالررذ  يشررير إلررى عرردم اسرررتارار اربرراح الشررًر

 Francis)ض يباالت راا مرع دراسرة (Schipper and Vincent 2003)بارت راع دريدأل األربراح 

et al. 2004)سرريف يارريم الباحررث بايرراس تااررد األربرراح باسررتخدام اسرربة االاحررراف المعيررار   ل
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يسررريتم قيررراس هرررذأ لخربررراح إلرررى االاحرررراف المعيرررار  لاتررردساات الااديرررة مرررن العمايرررات التشرررايايةض 
ة عاى مردار ستررأل خمرس سرايات تتضرمن السراة الحاليرة يالسرايات األربرع السراباة الاسبة  لًل شًر

 عاى الاحي التال   
 

σ (NIj,t)      
VOLAj,t =  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر       (6) 

σ (CFOj,t)      
  إن  حيث

VOLAj,t ة  ض(t)عن الساة  (j)  تااد األرباح لاشًر
(NIj,t)σ ة  ضtإلى ال ترأل t-4 خالل ال ترأل من  (j)  االاحراف المعيار  لصاس  الدخل لاشًر

(CFOj,t)σ ة خرررالل  (j)  االاحررراف المعيرررار  لاتررردساات الااديرررة مررن العمايرررات التشررراياية لاشرررًر
 ضtإلى ال ترأل t-4 ال ترأل من 

 عاى إدمال  األصيل س  بداية الساةض σ(CFOj,t)ل σ(NIj,t)ييتم قسمة المتايرين 
األربراح  يبالتال ل ًاما ًاات قيمة هذأ الاسبة اًبر مرن الياحردل ًامرا دل ذلر  عارى ارت راع تاارد

بالاسرررربة لتااررررد الترررردساات الااديررررة مررررن العمايررررات التشررررايايةل يبالتررررال  ااخ رررراض درررريدأل األربرررراحض 
يالعًسل ًاما ًاات قيمة هذأ الاسبة اقل من الياحدل ًاما دل ذل  عاى ااخ راض تاارد األربراح 

  رباحضبالاسبة لتااد التدساات الاادية من العمايات التشايايةل يبالتال  ارت اع ديدأل األ
 المقياس المركا لألرباح  11-2-2-5

ةل لاتخ يررف مررن مشررًاة التحيررز  ررد لدرريدأل األربرراح لًررل شررًر قررام الباحررث باحتسرراد مايرراس مًر
يخطررررررر الايرررررراس سرررررر  ًررررررل مايرررررراس سرررررررد  لدرررررريدأل األربرررررراحل يذلرررررر  باالت رررررراا مررررررع العديررررررد مررررررن 

 e.g., Francis et al. 2004; Gaio and Raposo 2011; Bhattacharya et)الدراسرات

al. 2012; Parte Esteban and Garcia 2014; Sodan 2015) ض يسرريايم الباحررث
 Gaio and Raposo 2011, Parte Esteban and)باستخدام الماهدية المتبعة س  دراسرات

Garcia 2014, and Sodan 2015) رد ل دريدأل األربراح عارى مسرتير الشرتااا المايراس المًر
ةل يذل  عاى الاحي التال    ًل شًر

ات عاررى مايرراس مررن صرر ر إلررى  - يساررا  لًررل مايرراس مررن المارراييس األربعررة  211ترتيررد الشررًر
 لديدأل األرباحض

ةل يالرذ  يسراي  متيسرط الرترد لاماراييس  - د لديدأل األرباح لًل شًر احتساد الماياس المًر
 األربعةض
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رد إلرى تشير الايمة المرت عة لر  - تد المااييس ال رديةل يبالتال  الايمرة المرت عرة لامايراس المًر
 ارت اع ديدأل األرباحض

 المتىير الُمعةِّل  ةورة حياة الشرك  11-2-3
ةض سمرن ااحيرةل اسرتخدمت دراسرة   Anthony)ييدد العديد من المااييس لاياس ديرأل حياأل الشًر

and Remesh 1992)  ل تيزيعررات األربرراحدات المبيعرراتل ي امرري إيرررامرشرررا  شررامال  يتضررمن
ة  ةضيذلررر  يالا ارررات الراسرررماليةل يعمرررر الشرررًر دراسرررة  بيامرررا اسرررتخدمت لتاسررريم ديرأل حيررراأل الشرررًر

DeAngelo et al. 2006)  (     اي األربراح المحتدرزأل اسربة األربراح المحتدرزأل إلرى حاريا الماًيرةل 
ةإلى   إلرى خربراح المحتدرزألالاسربة الماخ ضرة لتشرير ي  ضإدمال  األصيل لتاسريم ديرأل حيراأل الشرًر

ة تًررين سرر  مرحاررة الامرريض بيامررا تشررير الاسرربة المرت عررة لخربرراح إدمررال  األصرريل  إلررى ان الشررًر
ة إدمررال  األصرريل إلررى ان إلررى  ألربرراح المحتدررزألااي  المحتدررزأل إلررى حارريا الماًيررةل اً ررر الشررًر

 ض  اضدا  يلديها المزيد من األميال لتيزيع األرباح
الخصررررررا ص دسرررررريد لت ةالااديرررررر اتالترررررردسال ساررررررد اسررررررتخدمت (Dickinson 2011)دراسررررررة  امررررررا

ة ديرأل لرر مرشرررر يتطرري ساررد قامررت الدراسررة ب ضاالقتصررادية لًررل مرحاررة مررن مراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر
ةحيررراأل  ة الااديررر اتباسرررتخدام اامررراط التررردسا الشرررًر  يةياالسرررت مار  يةاشرررطة التشرررايااألمرررن ة لاشرررًر
ة ياميهرررا يمخاطرهررراإذ إن التررردساات الااديرررة تدسرررد  ضيرررةيالتمييا ل االختالسرررات سررر  ربحيرررة الشرررًر

اتضباجضرراسة إلررى ان  ياظرررا  ألن  األرقررام المحاسرربية تميررل إلررى ان تعًررس مرحاررة تطرريير الشررًر
ًررين ترردساات ااديررة إيدابيررة اي سررابيةل ساررد يًررين تاألاررياع ال ال ررة مررن الترردساات الااديررة يمًررن ان 

 سر  المحتمارة األامراطهرذأ بردما  (Dickinson2011) يقرد قامرت  ضااماط محتماة هاا   مااية
    (ض3الميضح بالدديل رقم )خمس مراحل عاى الاحي 
 ( الحاالل الممكن  لمتةفقال النقةي  وةورة حياة الشرك *2جةول رقم )

 ةورة حياة الشرك              
 االنسحاا االنسحاا التةىور التةىور التةىور الن   النمو التقةيم التةفقال النقةي 

 - - ف ف - ف ف - التدساات الاادية من األاشطة التشاياية
التدساات الاادية من األاشطة 

 ف ف ف ف - - - - االست مارية

 - ف - ف - - ف ف التدساات الاادية من األاشطة التميياية
 

 ضDickinson (2011)* المصدر  
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سررر  تحديرررد مراحرررل ديرأل حيررراأل  (Dickinson 2011)يسررريف يسرررتخدم الباحرررث ماهديرررة دراسرررة 
ات إلرررى خمرررس مراحرررلل هررر   التارررديمل يالامررريل  اتل يبالترررال ل ترررم تاسررريم ديرأل حيررراأل الشرررًر الشرررًر
يالاضال يالتدهيرل ياالاسحادض يقد قام الباحث بدما مرحات  التارديم يالامري سر  مرحارة ياحردألل 

مرريض ًمررا تررم دمررا مرحاترر  الترردهير ياالاسررحاد سرر  مرحاررة ياحرردألل يهرر  مرحاررة يهرر  مرحاررة الا
ض ًمرا يردرع ذلر  ايضرا  (Zadband and Omrani 2014)التدهيرل يذل  باالت اا مع دراسرة 

ض يبارراا  عاررى ذلرر ل اسررتخدم الباحررث  ررالث (6)إلررى ااخ رراض عرردد المشرراهدات سرر  بعررض المراحررل
اتل ه   الاميل يالاضال ياخيرا  التدهيرض مراحل تعبر عن مراحل ديرأل حياأل الش  ًر

 متىيرال الرقاب  11-2-4
 .e.g., Gordon and Henry 2005; Aharony et al)ايضرح العديرد مرن الدراسرات 

2010; Munir et al. 2013; El-Helaly 2016; Hasnan et al. 2016; Marchini 

et al. 2018a)  ةل يالترر  قرد تررر ر عارى درريدأل األربرراحض يدرريد بعرض العيامررل المرتبطررة بالشرًر
 لذل ل سيتم إدراج مدميعة من متايرات الرقابةل يالت  تشمل  

ةض حجم الشرك   -  ييااس بالايياريتم الطبيع  جدمال  اصيل الشًر
 ييااس باسبة الديين إلى إدمال  األصيلض الرفع المالي  -

ة 2ييااس بمتاير يهمر  يرخرذ الايمرة ) أو خسائر تحقيق الشرك  ألرباح  - ( إذا ًاارت الشرًر
قررد حااررت خسررا ر سرر  ا  سرراة مررن السررايات الخمررس بمررا سيهررا السرراة الحاليررةل ييرخررذ الايمررة 

 ص ر بخالف ذل ض

يياررراس بررراالاحراف المعيرررار  لاتررردساات الااديرررة مرررن االنحاااراف المعيااااري لمتاااةفقال النقةيااا    -
مرردار سترررأل خمررس سررايات تتضررمن السرراة الحاليررة يالسررايات األربررع األاشررطة التشرراياية عاررى 

 الساباةض

ة 2يتااس بمتاير يهم  يرخذ الايمة )جوةة المراجع    - ( إذا تم مرادعة الاريا م الماليرة لاشرًر
من قبل إحدر ماش ت المرادعة الشريًة مع إحدر ماشر ت المرادعرة األربرع الًبرررل ييرخرذ 

 الايمة ص ر بخالف ذل ض 

ة يمتارر  2ييارراس بمتايررر يهمرر  يرخررذ الايمررة ) ز الممكياا  تركاا - ( إذا ًرران احررد مررال  الشررًر
ةل ييرخذ الايمة ص ر بخالف ذل ض6  % اي اً ر من اسهم الشًر

 

                                                 
، 131، 236، 61، 46بلؤؤع تؤؤدد املشؤؤاىدات يف املراحؤؤت او ؤؤا لؤؤدورة حيؤؤاة الشؤؤركات، وىؤؤري: التقؤؤدد، والن ؤؤو، والناؤؤ ، والتؤؤدىور، وا  يؤؤ،ا   (5)

 مشاىدة تل  التوايلض 72
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 نموذج الةراس  11-3
سررريف يرررتم اسرررتخدام تحايرررل االاحررردار الخطررر  المتعررردد الختبرررار سرضررر ا البحرررث يالارررذان يهتمررران 
بالعالقة بين المعامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة يدريدأل األربراحل باجضراسة إلرى األ رر الم عردشل 

ة عاى هذأ العالقةل يذل  عاى الاحي التال     لديرأل حياأل الشًر
د لديدأل اختبار العالقة بين ا أواًل  لمعامالت مع األطراف ذي  العالقة يالماياس المًر

 األرباح من خالل اميذج االاحدار التال  
EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2SIZEj,t + β3LEVj,t + β4ELj,t + β5SDCASHj,t + 

β6AUQj,t + β7CONj,t + εj,t       (7) 
  

ة  EQj,tحيررث   ررد لدرريدأل األربرراح لاشررًر المعررامالت  RPTj,tض (t)عررن السرراة  (j)المايرراس المًر
ة  ةض SIZEj,t (t).عرن السرراة  (j)مرع األطرراف ذي  العالقرة لاشرًر الرسررع  LEVj,t حدرم الشرًر

ة اربررراح اي خسرررا رض  ELj,tالمرررال ض  االاحرررراف المعيرررار   SDCASHj,tمرشرررر لتحايرررا الشرررًر
رررز  CONj,tمرشرررر لدررريدأل المرادعرررةض   AUQj,t ضلاتررردساات الااديرررة مرررن األاشرررطة التشررراياية تًر

 حد الخطر العشيا  ضεj,t الماًيةض 
اختبررررار العالقررررة بررررين المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة يالمارررراييس ال رديررررة لدرررريدأل  ثانيااااًا 

األربرراحل يالترر  تشررمل  درريدأل االسررتحااقاتل ياسررتمرارية األربرراحل يالمارردرأل التابريررة لخربرراحل 
(ل يلًرررن مرررع اسرررتبدال المتايرررر 8حض يذلررر  باسرررتخدام الامررريذج السرررابا )ياخيررررا  تاارررد األربرررا

 التابع بالماياس ال رد  المعينض
ة عارررى العالقررة بررين المعرررامالت مررع األطررراف ذي  العالقرررة  ثالثااًا  اختبررار ا رررر ديرأل حيرراأل الشررًر

د لديدأل األرباح من خالل اميذج االاحدار التال    يالماياس المًر
 

EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2Growthj,t + β3Maturej,t + β4Declinej,t + β5SIZEj,t + 

β6LEVj,t + β7ELj,t + β8SDCASHj,t + β9AUQj,t + β10CONj,t + β11RPT*Growthj,t 

+ β12RPT*Maturej,t + β13RPT*Declinej,t + εj,t      (8) 
 

إلررى   Maturej,tتشرريرإلررى مرحاترر  الامرري يالتاررديمل بيامررا Growthj,t  حيررث  يشررير المتايررر
إلررى مرحاترر  االاسررحاد يالترردهيرض يبرراق  المتايرررات  Declinej,t مرحاررة الاضررال يتشررير

 ًما سبا تعري هاض
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ة عاررى العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة  رابعااًا  اختبررار ا ررر ديرأل حيرراأل الشررًر
(ل يلًرن مرع اسررتبدال 9ابا )يالماراييس ال رديرة لدريدأل األربرراحل يذلر  باسرتخدام الامريذج السرر

 المتاير التابعض
 األساليا اإلحصائي  المستخةم  الختبار فر ْي البحث 11-4

سرررريف يسررررتخدم الباحررررث اجحصرررراا اليصرررر  ل يمعررررامالت ارتبرررراط بيرسررررينل ياالاحرررردار الخطرررر  
 P.valueالختبار سرض ا البحثض ًمرا سريتم اسرتخدام قيمرة  (t)اختبار  المتعددل بدااد استخدام

 %ض  6%ل يمستير معايية 6:لاحًم عاى مدر معايية إحصا ية االختبار عاد مستير  اة 
 اإلحصاءال الوصفي  لعين  الةراس  واالرتباط بين متىيرال الةراس  11-5

يتاررايل الباحررث سرر  هررذا الدررزا مررن البحررث اهررم اجحصررااات اليصرر ية لمتايرررات الدراسررةل يهرر   
ةل يمارررررراييس درررررريدأل األربرررررراحل يالترررررر  تشررررررمل  درررررريدأل المعررررررامالت مررررررع األطررررررراف ذي  العالقرررررر

االسرررتحااقاتل ياسرررتمرارية األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحل يتاارررد األربررراحل باجضررراسة إلرررى 
ةل يالتررر  تتضرررمن  مرحارررة الامررريل  رررد لدررريدأل األربررراحل ياخيررررا ل ديرأل حيررراأل الشرررًر المايررراس المًر

لباحرررررث االرتبررررراط برررررين المتايرررررر المسرررررتال يمرحارررررة الاضرررررال يمرحارررررة التررررردهيرض ًمرررررا سررررريتاايل ا
 يالمتايرات التابعة لادراسةض

( إلررررى ان المتيسررررط الحسرررراب  لًررررل مررررن قيمررررة 4يتشررررير اجحصررررااات اليصرررر ية بالدررررديل رقررررم )
المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررةل يالمارراييس األربعررة لدرريدأل األربرراحل يالترر  تشررمل  درريدأل 

المادرأل التابرية لخرباحل ياخيرا  تاارد األربراحل باجضراسة إلرى االستحااقاتل ياستمرارية األرباحل ي 
ررد لدريدأل األربرراح ل تررأل الدراسررة مدتمعرة ًرران  ل 143:34-ل 141551ل 142596المايراس المًر

عارررررى التررررريال ض ي ضررررراف إلرررررى ذلررررر ل ان االاحرررررراف المعيرررررار  لهرررررذأ  61ل 149215ل 141526
عارررررررررى  47::264ل 241626ل 141485ل 149436ل 1415:5ل 144766المتايررررررررررات ًررررررررران 

التيال ل يهي اعاى من المتيسط ا سرب لتار  المتايررات سيمرا عردا الماردرأل التابريرة لخربراحض ييم رل 
ةل  هذا يضعا  طبيعيا  س  ظرل عيارة مرن صرااعات مختا رةض امرا بالاسربة لمراحرل ديرأل حيراأل الشرًر

اب  لًل من مرحارة الامريل ( إلى ان المتيسط الحس4ستشير اجحصااات اليص ية بالدديل رقم )
 144829ل 145433ل 142:71يمرحاررة الاضررال يمرحاررة الترردهير ل ترررأل الدراسررة مدتمعررة ًرران 
 145948ل 145:69ل 144:84عاررى الترريال ض ًمررا باررف االاحررراف المعيررار  لامتايرررات ال ال ررة 

 عاى التيال ل يهي اعاى من المتيسط ا سب لتا  المتايراتض
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 حصاءال الوصفي  لمتىيرال الةراس  عن فترة الةراس  مجتمع * ( بعض اإل3جةول رقم )
 اإلحصاءال الوصفي           

 المتىير

 
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

 الحة
 األةنى

 الحة
 األعمى

 المعامالت مع األطراف ذي  العالقة
 ديدأل االستحااقات
 استمرارية األرباح

 المادرأل التابرية لخرباح
 تااد األرباح

د لديدأل األرباح  المرشر المًر
 مرحاة الامي 
 مرحاة الاضا
 مرحاة التدهير

142596 
141551 

-143:34 
141526 
149215 
61 

142:71 
145433 
144829 

144766 
1415:5 
149436 
141485 
241626 
264::47 
144:84 
145:69 
145948 

1 
1 

-749317 
141122 
141364 
21461 
1 
1 
1 

645456 
144528 
742515 
144:22 
22451:6 
:2461 
2 
2 
2 

 347%ل 2:47مشاهدأل تاع س  مرحاة الامي باسبة  218مشاهدألل ماها  657* عدد المشاهدات لاسايات الست مدتمعة 
 %ض4843مشاهدأل س  مرحاة التدهير باسبة  314%ل 5443مشاهدأل س  مرحاة الاضا باسبة 

 

( إلرررى ارت ررراع 5بالدرررديل رقرررم )يبالاسررربة لسرررايات الدراسرررة ًرررل عارررى حررردأل ستشرررير اجحصرررااات 
ل 3124ل 3122المتيسرررط الحسررراب  لايمرررة المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة سررر  سرررايات 

ماارارررة باظيررررأ ل تررررأل الدراسرررة مدتمعرررةل يااخ اضرررب سررر  السرررايات الررر الث األخرررررض امرررا  3127
األربرراح  ( اخررتالف درريدأل5بالاسرربة لمارراييس درريدأل األربرراحل ستيضررح اجحصررااات بالدررديل رقررم )

من ساة ألخررض سمن ااحيةل تيضح اجحصرااات يدريد ااخ راض ط يرف سر  متيسرط االاحرراف 
عررن اظيرررأ ل ترررأل الدراسررة مدتمعررةل ممررا يشررير إلررى  3127ل 3122المعيررار  لابررياق  سرر  سررات ا 

ارت ررراع دررريدأل االسرررتحااقاتل يبالترررال  دررريدأل األربررراح عرررن هررراتين السررراتين ماارارررة ب تررررأل الدراسرررة 
 ضمدتمعة

يمن ااحية اخررل تيضح اجحصااات ااخ اض متيسط معامل االاحدار )السرالد( لخربراح سر  
مااراة باظيرأ ل ترأل الدراسرة مدتمعرةل ممرا يشرير إلرى  3127ل 3125ل 3123ل 3122السايات 

ارت رراع اسررتمرارية األربرراح عررن هررذأ السررايات مااراررة باظيرهررا ل ترررأل الدراسررة مدتمعررةض ًمررا تيضررح 
ل 3125ل 3124سرررر  سررررايات  متيسررررط الدررررذر التربيعرررر  لتبرررراين الخطرررررااخ رررراض  اجحصررررااات

عن اظيرأ ل ترأل الدراسة مدتمعةل مما يشير إلى ارت اع المادرأل التابريرة لخربراح عرن هرذأ  3126
السايات مااراة باظيرها ل ترأل الدراسة مدتمعةض اما بالاسربة لتاارد األربراحل ستيضرح اجحصرااات 
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ماارارة باظيررأ ل تررأل الدراسرة  3126ل 3123ل 3122األرباح س  سرايات  ااخ اض متيسط تااد
مدتمعررةل ممررا يشررير إلررى ارت رراع درريدأل األربرراح سرر  هررذأ السررايات مااراررة باظيرهررا ل ترررأل الدراسررة 
رررد لدررريدأل األربررراحل ستيضرررح اجحصرررااات ارت ررراع متيسرررط  مدتمعرررةض امرررا بالاسررربة لامايررراس المًر

ررد لدرريدأل األربرراح  عررن اظيرررأ ل ترررأل الدراسررة  3125ل 3124ل 3122سرر  سررايات المايرراس المًر
ةل ستشررير اجحصررااات بالدررديل رقررم ) ( 5مدتمعررةض ياخيرررا ل سيمررا يتعاررا بمراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر

ماارارة باظيررأ  3127ل 3126ل 3124إلى ارت اع المتيسط الحسراب  لمرحارة الامري سر  سرايات 
لاضررال ستيضررح اجحصررااات ارت رراع متيسررطها سرر  ل ترررأل الدراسررة مدتمعررةض امررا بالاسرربة لمرحاررة ا

عن اظيررأ ل تررأل الدراسرة مدتمعرةض ًمرا تشرير اجحصرااات إلرى  3124ل 3123ل 3122سايات 
مااراررة باظيرررأ  3126ل 3125ل 3123ارت رراع المتيسررط الحسرراب  لمرحاررة الترردهير سرر  سررايات 

 ل ترأل الدراسة مدتمعةض
 الةراس  عن كل سن  من سنوال الةراس ( المتوسط الحسابي لمتىيرال 4جةول رقم )
 السن 
 2116 2115 2114 2113 2112 2111 المتىير

 المعامالت مع األطراف ذي  العالقة
 ديدأل االستحااقات
 استمرارية األرباح

 المادرأل التابرية لخرباح
 تااد األرباح

د لديدأل األرباح  المرشر المًر
 مرحاة الامي* 

 مرحاة الاضا**
 التدهير***مرحاة 

142664 
 

141535 
-144428 

141567 
14811: 
6145149 
142759 
145946 
144628 

142368 
 

141582 
-144135 

14156: 
148463 
5:49215 
14231: 
145836 
145177 

142922 
 

141551 
-143849 

141496 
14988: 
6147924 
1432:9 
145616 
1443:8 

142475 
 

141555 
-143:74 

1414:1 
14:684 
6143776 
142979 
145397 
144957 

142477 
 

141555 
-142:57 

141473 
148147 
5:4:314 
142:89 
144:67 
145177 

142668 
 

141529 
-144664 

14154: 
149985 
594:287 
143968 
144737 
144628 

 مشاهدأل عاى التيال ض 37ل 29ل 28ل 31ل 22ل 26* عدد المشاهدات لمرحاة الامي س  السايات الست ًاات  
 مشاهدأل عاى التيال ض 44ل 47ل :4ل 52ل 54ل 55المشاهدات لمرحاة الاضا س  السايات الست ًاات  ** عدد 

 مشاهدأل عاى التيال ض 43ل 48ل 46ل 41ل 48ل 43*** عدد المشاهدات لمرحاة التدهير س  السايات الست ًاات  
 

 

الدراسررةض سمررن ااحيررةل ( معررامالت ارتبرراط بيرسررين لاعالقررة بررين متايرررات 6يييضرح الدررديل رقررم )
% بررين المعررامالت مررع األطررراف 2ييدررد ارتبرراط إيدرراب  يمعارري  عاررد مسررتير معاييررة اقررل مررن 

ض ساررد باررف ًمايرراس عًسرر  لامارردرأل التابريررةالدررذر التربيعرر  لتبرراين الخطررر المارردر ذي  العالقررة ي 
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ت مرررع ض ييشرررير ذلررر  إلررى  يدررريد ارتبررراط سررراب  يمعارري  برررين المعرررامال14256معامررل االرتبررراط 
عاررد مسررتير األطررراف ذي  العالقررة يالمارردرأل التابريررة لخربرراحض ًمررا ييدررد ارتبرراط سرراب  يمعارري  

ررررد لدرررريدأل 2معاييررررة اقررررل مررررن  % بررررين المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة يالمايرررراس المًر
ض يعاررى العًررسل ييدررد ارتبرراط إيدرراب  يلًررن ييررر 14259-األربرراحض ساررد باررف معامررل االرتبرراط 

رل مرن االاحرراف المعيرار  لابرياق  ًمايراس  معاي  بين المعامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة ًي
عًسررر  لدررريدأل االسرررتحااقاتل يمعامرررل االاحررردار ًمرشرررر عًسررر  السرررتمرارية األربررراحض سارررد بارررف 

ل 14119معامررررل االرتبرررراط بررررين المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة يالمتايرررررين السرررراباين 
ذل  إلى يديد ارتباط ساب  يلًن يير معاي  بين المعرامالت مرع  عاى التيال ض ييشير 14181

رررل مرررن دررريدأل االسرررتحااقاتل ياسرررتمرارية األربررراحض ًمرررا ييدرررد ارتبررراط  األطرررراف ذي  العالقرررة ًي
إيدرراب  يلًرررن ييررر معاررري  بررين المعرررامالت مرررع األطررراف ذي  العالقرررة يتااررد األربررراحض إذ بارررف 

 14162معامل االرتباط بين المتايرين 
( يدريد عالقرة 6ما بالاسربة لالرتبراط برين ماراييس دريدأل األربراح ال رديرةل سييضرح الدرديل رقرم )ا

إيدابيررة يمعاييررة بررين درريدأل االسررتحااقات يالمارردرأل التابريررة لخربرراحل حيررث باررف معامررل االرتبرراط 
ض يمرررن ااحيرررة اخرررررل تيضرررح اجحصرررااات يدررريد ارتبررراط إيدررراب  يمعاررري  برررين 14221بياهمرررا 
ًماياس عًس  لامادرأل التابريرةل يتاارد األربراحل حيرث بارف معامرل  ربيع  لتباين الخطرالدذر الت

ض ييشير ذل  إلى يديد ارتباط ساب  يمعاي  برين تاارد األربراح يالماردرأل 14294االرتباط بياهما 
التابريرررررة لخربررررراحض يتعتبرررررر عالقترررررا االرتبررررراط السررررراباتين ماطايترررررينض إذ إارررررب ًامرررررا زادت دررررريدأل 

امررا االسررتحاا قاتل يالترر  تم ررل المًررين الر يسرر  لخربرراح بدااررد الترردساات الااديررة مررن ااحيررةل ًي
ااخ ررض تاارررد األربررراح مرررن ااحيررة اخرررررل ًامرررا زادت ماررردرأل هررذأ األربررراح عارررى التابرررر باألربررراح 

( إلرى يدريد عالقرة ييرر معاييرة برين 6المستابايةض يمرع ذلر ل تشرير اجحصرااات بالدرديل رقرم )
مرن ااخ راض        ( (Dechow  et  al. 2010دأل األرباحض ييت ا ذل  مع مرا ايضرحب باق  مااييس دي 

االرتباط بين مااييس ديدأل األربراحض يقرد يردرع ذلر  إلرى ان هرذأ الماراييس تاريس سرمات مختا رة 
 ضا س رقم األرباح المسداةلخرباحل ريم ااها تم ل مرشرات ل

ررل مررن يمررن ااحيررة اخررررل ييدررد ارتبرراط سرراب  يمعارري   ررد لدرريدأل األربرراح ًي بررين المايرراس المًر
االاحررراف المعيررار  لابررياق  )ًمايرراس عًسرر  لدرريدأل االسررتحااقات(ل يمعامررل االاحرردار )ًمرشررر 

الدررذر التربيعرر  لتبرراين الخطررر )ًمايرراس عًسرر  لامارردرأل التابريررة عًسرر  السررتمرارية األربرراح(ل ي 
-ًرررد لدررريدأل األربررراح يهرررذأ المتايررررات معامرررل االرتبررراط برررين المايررراس المر لخربررراح(ض سارررد بارررف 
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عاى التيال ض ييشير ما سربا إلرى يدريد ارتبراط إيدراب  يمعاري   :1472-ل 14487-ل 14475
رل مرن دريدأل االسرتحااقاتل ياسرتمرارية األربراحل يالماردرأل  رد لدريدأل األربراح ًي بين المايراس المًر

رد لدريدأل األربراح التابرية لخرباحض يعاى العًسل ييدد ارتباط ساب  يمعاي  بين  المايراس المًر
 ض  144:8-يتااد األرباحض ساد باف معامل االرتباط بياهما 

 بيرسون بين متىيرال الةراس  عن فترة الةراس  مجتمع  ارتباط( معامالل 5جةول رقم )
 RPT AQ PERS PRED VOLA EQ المتىير

RPT 
2 14119 

(14963) 

14181 
(14215) 

14256* 
(14112) 

14162 
(14347) 

-14259* 
(14112) 

AQ 
14119 

(14963) 

2 -14163 
(14334) 

14221* 
(14121) 

14169 
(14283) 

-14475* 
(14111) 

PERS 14181 
(14215) 

-14163 
(14334) 

2 -14138 
(14636) 

14162 
(14348) 

-14487* 
(14111) 

PRED 14256* 
(14112) 

14221* 
(14121) 

-14138 
(14636) 

2 14294* 
(14111) 

-1472:* 
(14111) 

VOLA 
14162 

(14347) 

14169 
(14283) 

14162 
(14348) 

14294* 
(14111) 

2 -144:8* 
(14111) 

EQ -14259* 
(14112) 

-14475* 
(14111) 

-14487* 
(14111) 

-1472:* 
(14111) 

-144:8* 
(14111) 

2 

 

 PRED .اسررتمرارية األربرراح PERS .درريدأل االسررتحااقات  AQالمعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررةض RPTحيررث  
رد  EQ .تاارد األربراح .  VOLAالمادرأل التابرية لخرباحل مااسب باستخدام الدذر التربيع  لتباين الخطر المايراس المًر

   لديدأل األرباحض
%ل يان األرقرام 6% اي اقرل مرن 2* األرقام المميزأل بادمة تشير إلى ان االرتباط معاي  عاد مسرتير معاييرة اقرل مرن 

 قيسين تشير إلى مستير معايية االرتباطض بين
 اختبار صالحي  بيانال نموذج االنحةار 11-6

قررام الباحررث بررالتحاا مررن مرردر تررياسر الشررريط الالزمررة جدررراا تحايررل االاحرردار الخطرر  المتعررددل 
ل Multicollinearityيه   عدم يديد ارتباط ذات  خط  برين المتايررات المسرتااة اي الرقابيرة 

ل ياخيرررررا  التيزيررررع الطبيعرررر  لابررررياق  Autocorrelationيعرررردم يدرررريد مشررررًاة االرتبرررراط الررررذات  
residualsض 

 P.valueل ًمررا ان قيمررة 64265المحسرريبة بااررت  (F)( ان قيمررة 7ييتضررح مررن الدررديل رقررم )
ض ييشرررير ذلررر  إلرررى ان امررريذج االاحررردار معاررري  إحصرررا يا ض يالختبرررار مررردر يدررريد 14111باارررت 
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ارتباط ذات  خط ل يالذ  ي اصد بب يديد عالقرة ارتبراط قييرة برين ا ارين اي اً رر مرن المتايررات 
 Variance inflationالمسررتااة اي الرقابيررةل ساررد قررام الباحررث بإيدرراد معامررل تضررخم التبرراين 

factor (VIF) ض يتظهر مشًاة االرتباط الذات  الخط  إذا ًان معامل تضرخم التبراين الخراص
( عردم يدريد 7ض ييتضح من الدديل رقم )(Saunders et al. 2016) 21بر  متاير اًبر من 

ًاارررت  (VIF)مشرررًاة االرتبررراط الرررذات  الخطررر ل اظررررا  ألن اًبرررر قيمرررة لمعامرررل تضرررخم التبررراين 
 ض24493

مرتبطررا   (t)حيررث يًررين المتايررر التررابع سرر  سترررأل مررا  -االل بررين البررياق  يلاتحاررا مررن يدرريد اسررت
ل حيرررث Durbin Watsonقررام الباحررث باسررتخدام اختبررار  - (t-1)بايمتررب سرر  ال ترررأل السرراباة 

(ض يتظهرر مشرًاة االرتبراط الرذات  برين حرديد الخطرر 5تترايح قيمرة هرذأ اجحصرا ية برين صر رل )
(ل امررا إذا ًااررت الايمررة تسرراي  اي تاترررد مررن 5جحصررا ية مررن )العشرريا  ل ًامررا اقتربررت قيمررة ا

ض ييتضرح مرن (Saunders et al. 2016)(ل سيعا  ذلر  عردم يدريد مشرًاة االرتبراط الرذات  3)
 Durbin( عرردم يدرريد مشررًاة االرتبرراط الررذات ل حيررث بااررت قيمررة إحصررا ية 7الدررديل رقررم )

Watson 341:8  ض 
 جوةة األرباح عمى المعامالل مع األطراف ذوي العالق  ( نتائ  تحميل انحةار6جةول رقم )

 اإلحصاءال
 
 المتىير

 معامل االنحةار
β 

 قيم 
 اختبار

t 

مستوى 
 المعنوي 

P.value 

معامل ت خم 
 التباين
VIF 

Constant 418111 48141 18111  

RPT -18111 -18141 18111 38111 

SIZE 18114 18111 18441 38111 

LEV 18111 18414 18131 38111 

EL -18311 -18114 18111 38141 

SDCASH 38111 18141 18111 38114 

AUQ 38311 18131 18411 38111 

CON -48111 -38411 18341 38113 

 R2 18111معرمل التحديد 

 Adjusted R2 18113معرمل التحديد المعدل 

 F 18314قيمة 

 P.value 18111 مستوى المعنوية

 Durbin-Watson 18111 قيمة اختبر 

 معادلة االاحدار المستخدمة   
EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2SIZEj,t + β3LEVj,t + β4ELj,t + β5SDCASHj,t + β6AUQj,t + β7CONj,t + εj,t 

د لديدأل األرباحض  EQحيث   ةض RPTالماياس المًر ةض SIZE المعامالت مع األطراف ذي  العالقة لاشًر الرسع   LEV حدم الشًر
ة ارباح اي خسا رض  EL المال ض مرشر لديدأل  AUQ ضاالاحراف المعيار  لاتدساات الاادية SDCASHمرشر لتحايا الشًر

ز الماًيةض  CONالمرادعةض   حد الخطر العشيا  ضε  تًر
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ياخيررررا ل الختبرررار مرررا إذا ًاارررت البرررياق  تتبرررع التيزيرررع الطبيعررر  ام الل سارررد ترررم اسرررتخدام اختبرررار  
ض Shapiro – Wilkل يشرابيري ييار  Kolmogorov - Smirnovًاريمدريف سرميرايف 

ذا ًاارت قيمررة  %ل يرتم قبرريل سررض العرردم الاا ررل 6سر  ا  مررن االختبرارين اًبررر مررن  P.valueيا 
الختبررار  P.value( ان قيمررة 8تيزيررع الطبيعرر ض ييتضررح مررن الدررديل رقررم )برررن البررياق  تتبررع ال

Kolmogorov - Smirnov ل ياختبررارShapiro – Wilk  عاررى  14524ل 14311ًااررت
 التيال ض ييشير ذل  إلى ان البياق  تتبع التيزيع الطبيع ض

 ( اختبار اعتةالي  البواقي7جةول رقم )
 Kolmogorov- Smirnov Shapiro-Wilk 
دردات  اجحصا ية 

دردات  اجحصا ية المعايية الحرية
 المعايية الحرية

 14524 657 8::14 14311 657 14133 البياق 
 

 نتائ  اختبار فر ْي البحث 11-7
تسرررتهدف الدراسرررة سررر  هرررذا الدرررزا اختبرررار سرضررر ا البحرررثل يذلررر  باسرررتخدام االاحررردار الخطررر  

ل تهررردف إلرررى اختبرررار ال ررررض األيل األولاااى المرحمااا المتعرررددض يقرررد ترررم ذلررر  عارررى اربرررع مراحرررل  
ررد لدرريدأل األربرراحض امررا  ل ستهرردف إلررى اختبررار المرحماا  الثانياا لابحررث عاررى اسرراس المايرراس المًر

إلرى المرحما  الثالثا  ال رض األيل لابحث عاى اساس الماراييس ال رديرة لدريدأل األربراحض يتهردف 
رد لدريدأل األربراحض امرا اختبار ال رض ال اا  لابحرث عارى اسراس المايراس ا المرحما  الرابعا  لمًر

ل ستهدف إلى اختبار ال رض ال اا  لابحث عاى اساس المااييس ال رديرة لدريدأل األربراحل واألخيرة
 يذل  عاى الاحي التال  

 نتائ  اختبار الفرض األول لمبحث 11-7-1
العالقررررة يدرررريدأل يسررررتهدف ال رررررض األيل اختبررررار العالقررررة بررررين المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  

األرباحض يالختبار هذا ال رضل سيتم االعتمراد عارى تحايرل االاحردار الخطر  المتعرددل بحيرث يرتم 
رررد لدررريدأل األربررراح عارررى المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررةل  إدرررراا ااحررردار المايررراس المًر

ديررة لدرريدأل باجضرراسة إلررى متايرررات الرقابررةض ييارر  ذلرر  إعررادأل االختبررار عاررى اسرراس المارراييس ال ر 
 األرباحض
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( اترا ا التحايرل اجحصرا   الاحردار دريدأل األربراح عارى المعرامالت مرع 7يييضح الدديل رقرم )
األطرراف ذي  العالقرةض يتشرير اترا ا التحايرل اجحصرا   بالدرديل إلرى ان امريذج االاحردار ًران 

يمررررة ض ًمرررا باارررت ق64265 (F)%ض سارررد باارررت قيمرررة 6معاييرررا  عارررد مسرررتير معاييرررة اقرررل مررررن 
P.value  ض يقرررررررد بارررررررف معامرررررررل التحديرررررررد 14111لاامررررررريذج(R

2
ل يمعامرررررررل التحديرررررررد المعررررررردل (

(Adjusted R
2
 عاى التيال ض  14162ل 14174لااميذج  (

( ان معامرل االاحردار لمتايرر المعرامالت مرع 7يتيضح اتا ا التحايل اجحصا   بالدرديل رقرم )
ض P.value 14111ل يقيمررة 44851- (t)ل يقيمرة اختبرار 64741-األطرراف ذي  العالقرة ًران 

ييشررير ذلرر  إلررى يدرريد عالقررة سررابية يمعاييررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل 
دض   األرباح مااسب باستخدام المرشر المًر
مرن يدريد عالقرة سرابية برين  Hasnan et al. (2016)ييت را ذلر  مرع مرا تيصرات إليرب دراسرة 

ات الماليزيررةض ًمررا تريررد اتررا ا المعررامالت مررع األطررراف ذي   العالقررة يدرريدأل األربرراح سرر  الشررًر
 ;e.g., Sumiyana and Febrianto 2012)الدراسرة مرا تيصرل إليرب العديرد مرن الدراسرات

Limanto and Herusetya 2017; Rasheed and Mallikarjunappa 2018)  مرن
دارأل األربررراحل يالتررر  برررديرها يدررريد عالقرررة إيدابيرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة ي  ا 

 El-Helalyتخ رض مرن دريدأل األربراحض بيامرا تختارف اترا ا الدراسرة عمرا تيصرات إليرب دراسرة 

مررن عرردم يدرريد عالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل األربرراح سرر   (2016)
ات الييااايرةل باجضراسة إلرى مرا تيصرات إليرب دراسرة  مرن يدريد  Munir et al. (2013)الشرًر

ات  عالقرررة ييرررر خطيرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة يدررريدأل األربررراح سررر  الشرررًر
 الماليزيةض 

يعاررى مسررتير المارراييس ال رديررة لدرريدأل األربرراحل يالترر  تشررمل  درريدأل االسررتحااقاتل ياسررتمرارية 
باحرث بإعرادأل اختبرار العالقرة األرباحل يالماردرأل التابريرة لخربراحل ياخيررا  تاارد األربراحل سارد قرام ال

ررد لدرريدأل األربرراح( بالمارراييس ال رديررة لدرريدأل  السرراباة مررع اسررتبدال المتايررر التررابع )المايرراس المًر
األربررراحض يبالترررال ل ترررم اسرررتخدام اربعرررة امررراذج لالاحررردار تختارررف سيمرررا بياهرررا سررر  المتايرررر الترررابع 

(ض ييمًررن تيضرريح اتررا ا 9م ))مايرراس درريدأل األربرراح(ل يذلرر  عاررى الاحرري الميضررح بالدررديل رقرر
 االختبار باستخدام المااييس ال ردية لديدأل األرباح عاى الاحي التال   

سيمررا يتعاررا بالعالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل االسررتحااقات ًمايرراس  
ايرر ( ان معامرل االاحردار لمت9لدريدأل األربراحل تيضرح اترا ا التحايرل اجحصرا   بالدرديل رقرم )
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ل يقيمررررة 14383- (t)ل يقيمررررة اختبررررار 14112-المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة ًرررران 
P.value 14896  ض ياظرررررا  ألاررررب يررررتم قيرررراس درررريدأل االسررررتحااقات برررراالاحراف المعيررررار  لابررررياق

(ل سرررإن ارت ررراع )ااخ ررراض( قيمرررة االاحرررراف المعيرررار  لابرررياق  2الماررردرأل لامررريذج االاحررردار رقرررم )
إلررى ااخ رراض )ارت رراع( درريدأل االسررتحااقاتل يبالتررال  درريدأل األربرراحض ييشررير ذلرر   المارردرأل يشررير

إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة يلًررن ييررر معاييررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل 
 األرباح مااسب بديدأل االستحااقاتض 

األربراحل ستشرير اترا ا  يسيما يتعاا بالعالقة بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة ياستمرارية
( إلرى ان معامرل االاحردار لمتايرر المعرامالت مرع األطررراف 9التحايرل اجحصرا   بالدرديل رقرم )

ض ياظرررا  ألاررب P.value 14141ل يقيمررة 34281 (t)ل يقيمررة اختبررار 14284ذي  العالقررة ًرران 
مريذج االاحردار رقرم يتم قياس اسرتمرارية األربراح باسرتخدام الايمرة السرالبة لمعامرل االاحردار مرن ا

لهذا المعامل تشير إلى ارت اع استمرارية األربراحل بيامرا تشرير الايمرة (ل سإن الايمة الماخ ضة 4)
المرت عررة لمعامررل االاحرردار إلررى ان األربرراح تتصررف براهررا مرقتررة يييررر مسررتمرألض يبالتررال ل تشررير 

ذي  العالقرةل ًامرا زادت اترا ا التحايرل اجحصرا   إلرى اارب ًامرا زادت المعرامالت مرع األطرراف 
عالقررة  قيمررة معامررل االاحرردارل يهرري مررا يشررير إلررى ااخ رراض اسررتمرارية األربرراحض يبالتررال ل تيدررد

سرررابية يمعاييرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة يدررريدأل األربررراح مااسرررب باسرررتمرارية 
 األرباحض 

قررة يالمارردرأل التابريررة لخربرراحل امررا سيمررا يتعاررا بالعالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العال
( ان معامرل االاحردار لمتايرر المعرامالت مرع 9ستيضح اتا ا التحايرل اجحصرا   بالدرديل رقرم )

ض P.value 14112ل يقيمررررة 44516 (t)ل يقيمررررة اختبررررار 14123األطررررراف ذي  العالقررررة ًرررران 
يعر  لتبراين الخطررل سرإن الاريم لخربراح باسرتخدام الدرذر التربياظرا  ألاب يتم قيراس الماردرأل التابريرة 

المرت عرة تشرير إلرى ااخ رراض الماردرأل التابريرة لخربرراحل بيامرا تشرير الايمررة الماخ ضرة إلرى ارت رراع 
ييشير ذل  إلى يديد عالقرة إيدابيرة يمعاييرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي   ديدأل األرباحض

دت المعرررامالت مرررع األطررررراف ذي  يبالترررال ل ًامررررا زاالدرررذر التربيعررر  لتبرررراين الخطررررض العالقرررة ي 
التربيعررر  لتبررراين الخطررررل يهررري مرررا يشرررير إلرررى ااخ ررراض الماررردرأل  العالقرررة ًامرررا زادت قيمرررة الدرررذر

ييشرررير ذلررر  إلرررى يدررريد عالقرررة سرررابية يمعاييرررة برررين التابريرررة لخربررراحل يبالترررال  دررريدأل األربررراحض 
 التابرية لخرباحض  المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباح مااسب بالمادرأل
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ياخيرررا ل سيمررا يتعاررا بالعالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يتااررد األربرراحل ستشررير 
( إلررى يدرريد عالقررة إيدابيررة يلًررن ييررر معاييررة بررين 9اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )

ربرراحض ساررد باررف المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يتااررد األربرراح ًمايرراس عًسرر  لدرريدأل األ
 (t)ل يقيمررررة اختبررررار 14199معامررررل االاحرررردار لمتايررررر المعررررامالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة 

ض ييشررير ذلرر  إلررى ااررب ًامررا زادت المعررامالت مررع األطررراف P.value 14478ل يقيمررة 14:13
ذي  العالقررة ًامررا زاد تااررد األربرراحل يبالتررال  ااخ ضررت درريدأل األربرراحض ييشررير ذلرر  إلررى يدرريد 

 القة سابية يلًن يير معايية بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباحض ع
وبناااًء عمااى ذلااك، يااتم قبااول الفاارض األول لمبحااث بالنسااب  لممقياااس المركااا لجااوةة األرباااح، 
وخاصااي  اسااتمراري  األرباااح، والمقااةرة التنبؤياا  لألرباااح. وعااةم قبااول الفاارض نفسااو بالنسااب  

 االستحقاقال، وتقما األرباح.لخاصيتي جوةة 
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( نتائ  تحميل انحةار مقاييس جوةة األرباح عمى المعامالل مع 8جةول رقم )

 األطراف ذوي العالق 

 
 

 معادلة االاحدار المستخدمة 
EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2SIZEj,t + β3LEVj,t + β4ELj,t + β5SDCASHj,t + β6AUQj,t + β7CONj,t + 

εj,t        
المادرأل  PREDاستمرارية األرباحض  PERSديدأل االستحااقاتض  AQالمااييس ال ردية لديدأل األرباحل يه    EQحيث  

 (ض7تااد األرباحض يباق  المتايرات ًما سبا تعري ها بالدديل رقم ) VOLAالتابرية لخرباحض 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أثر دورة حياة الشركة على العالقة بين المعامالت مع األطراف ذوي العالقة .........د/ مـحمد محمود الحوش ي                 

  311 

 

ييرر الباحثل ان اختالف اتا ا اختبرار ال ررض األيل لابحرث براختالف ماراييس دريدأل األربراحل 
مررن ان تار  المارراييس تارريس سررمات  Dechow et al. (2010)يريرد مررا تيصررات إليرب دراسررة 

 مختا ة لخرباحل ريم ااها تعتمد عاى ا س رقم األرباحض 
 نتائ  اختبار الفرض الثاني لمبحث 11-7-2

ة عاررى العالقررة بررين المعررامالت مررع  يسررتهدف ال رررض ال رراا  اختبررار مرردر تررر ير ديرأل حيرراأل الشررًر
األطراف ذي  العالقة يدريدأل األربراحض يالختبرار هرذا ال ررضل قرام الباحرث بإعرادأل اختبرار امريذج 
ةل يالررذ  يشررمل  ال ررة متايرررات سرر  الامرريذجل هرر    االاحرردار بعررد إدراج متايررر ديرأل حيرراأل الشررًر

مررريل يمرحارررة الاضرررال يمرحارررة التررردهيرل باجضررراسة إلرررى إدراج  ال رررة متايررررات تم رررل مرحارررة الا
ةض يلاتحاررا  الت اعررل بررين متايررر المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يمراحررل ديرأل حيرراأل الشررًر
ة ترررر ير عارررى العالقرررة السررراباةل يرررتم االعتمررراد عارررى معرررامالت  ممرررا إذا ًررران لرررديرأل حيررراأل الشرررًر

التر  تم رل الت اعرل برين ديرأل الحيراأل يالمعرامالت مرع األطرراف ذي  العالقررةل  االاحردار لامتايررات
ة  بحيث إذا ًاارت هرذأ المعرامالت معاييرة إحصرا يا  دل ذلر  عارى يدريد ترر ير لرديرأل حيراأل الشرًر

 عاى العالقة الساباةض
 ( إلررى يدرريد تررر ير إيدرراب  يمعارري  لمرحاترر :يتشررير اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )

ررد لدرريدأل األربرراحض ساررد باررف معامررل  الاضرال يالترردهير عاررى درريدأل األربرراح مااسررب بالمايرراس المًر
لامتايرررين  (t)عاررى الترريال ض ًمررا بااررت قيمررة اختبررار  334372ل 334:32االاحرردار لامرررحاتين  

لامتايررررين عارررى  14158ل :P.value 1414عارررى التررريال ض يقرررد باارررت قيمرررة  1::24ل 34177
( يدرريد :بالاسرربة لمرحاررة الامرريل ستيضررح اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )الترريال ض امررا 

رررد  ترررر ير إيدررراب  يلًرررن ييرررر معاررري  لمرحارررة الامررري عارررى دررريدأل األربررراح مااسرررب بالمايررراس المًر
ل يقيمرررررة 24994 (t)ل يقيمرررررة اختبرررررار 324281لدررررريدأل األربررررراحض سارررررد بارررررف معامرررررل االاحررررردار 

P.value 14171 
ة عارررى العالقرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  يبالاسررربة لاترررر  ير الم عررردشل لرررديرأل حيررراأل الشرررًر

( إلرررى يدررريد عالقرررة :العالقرررة يدررريدأل األربررراحل تشرررير اترررا ا التحايرررل اجحصرررا   بالدرررديل رقرررم )
إيدابيررة يمعاييررة بررين المتايررر الت رراعا  لمرحاررة الاضررا يالمعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة 

 (t)ل يقيمررة اختبررار :453:حض ساررد باررف معامررل االاحرردار لامتايررر الت رراعا  يمتايررر درريدأل األربررا
ض ييشررير ذلرر  إلررى ان مرحاررة الاضررا قررد خ ضررت مررن التررر ير :P.value 1415ل يقيمرة 24:88

 الساب  لامعامالت مع األطراف ذي  العالقة عاى ديدأل األرباحض 
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المعامالل مع األطراف ذوي  ( نتائ  تحميل انحةار جوةة األرباح عمى9جةول رقم )
 العالق  وةورة حياة الشرك 

 
 اإلحصاءال             
 
 المتىير

معامل 
 االنحةار
β 

 قيم 
 اختبار

t 

مستوى 
 المعنوي 

P.value 

Constant 36423: 24856 14193 
RPT -244273 -3481: 14118 

GROWTH 324281 24994 14171 

MATURE 334:32 34177 1414: 

DECLINE 334372 24::1 14158 

SIZE 14437 14783 14613 

LEV 7473: 34565 14125 

EL -74896 -448:1 14111 

SDCASH 24786 14433 14858 

AUQ 24872 24221 14379 

CON -545:4 -245:1 14248 

RPT*GROWTH 84587 24587 14251 

RPT*MATURE :453: 24:88 1415: 

RPT*DECLINE 64557 14::5 14432 

Rمعامل التحديد 
2 14195 

Adjusted Rمعامل التحديد المعدل 
2 14173 

 F 44869قيمة 
 P.value 14111 مستير المعايية

 Durbin-Watson 34215 اختبار
 

 معادلة االاحدار المستخدمة 
EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2Growthj,t + β3Maturej,t + β4Declinej,t + β5SIZEj,t + 

β6LEVj,t + β7ELj,t + β8SDCASH j,t + β9AUQj,t + β10CONj,t + β 

11RPT*Growthj,t + β12RPT*Maturej,t + β13RPT*Declinej,t + εj,t     
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ةل يهما  مرحاة الاميل يمرحاة التردهيرل ستشرير  اما بالاسبة لامرحاتين األخرتين لديرأل حياأل الشًر
( إلرى عردم يدريد ترر ير معاري  لهمرا عارى العالقرة برين :اتا ا التحايل اجحصا   بالدديل رقم )

لت راعا  المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباحض ساد بارف معامرل االاحردار لامتايرر ا
ل 24587 (t)عاررى الترريال ل ًمررا بااررت قيمررة اختبررار  64557ل 84587لمرحاترر  الامرري يالترردهير 

لامتايررررين عارررى التررريال ض  14432ل P.value 14251عارررى التررريال ض يقرررد باارررت قيمرررة  5::14
 .Zadband and Omrani 2014, and Hsu et al)ييت ا ذل  مع ما تيصات إليرب دراسرتا 

ات سر   األرباحديدأل  من ارت اع (2015 ات التر  ًاارت سر  مرحارة الاضرا ماارارة بالشرًر لاشرًر
 ل يالتدهيرضالاميمرحات  

يعاررى مسررتير المارراييس ال رديررة لدرريدأل األربرراحل ساررد قررام الباحررث بإعررادأل اختبررار العالقررة السرراباة 
رد لدريدأل األربراح( بالماراييس ال رديرة لدريدأل األربراحل  مع اسرتبدال المتايرر الترابع )المايراس المًر

(ض ييمًررررن تيضرررريح اتررررا ا االختبررررار باسررررتخدام 21يذلرررر  عاررررى الاحرررري الميضررررح بالدررررديل رقررررم )
 مااييس ال ردية لديدأل األرباح عاى الاحي التال   ال

ة عاررى العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي   سيمررا يتعاررا بالتررر ير الم عرردشل لررديرأل حيرراأل الشررًر
( عرردم يدرريد 21العالقررة يدرريدأل االسررتحااقاتل تيضررح اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )

بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل  تررر ير معارري  لامراحررل الرر الث عاررى العالقررة
االسرررتحااقاتض سارررد بارررف معامرررل االاحررردار لامتايرررر الت ررراعا  لامراحرررل الررر الث  الامررريل يالاضرررال 

ل 14821- (t)عاى التيال ل ًمرا باارت قيمرة اختبرار  14117-ل 14124-ل 14122-يالتدهير 
ل P.value 14589باارررررت قيمرررررة لامتايررررررات ال ال رررررة عارررررى التررررريال ض يقرررررد  14465-ل 14974-

 .Moshtagh et al)ييت را ذلر  مرع مرا تيصرات إليرب دراسرة  عارى التريال ض 14835ل 14499

ةضمن  (2014  ان ديدأل األرباح ال تتر ر بمراحل ديرأل حياأل الشًر
ة عاررى العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف  امررا سيمررا يتعاررا بالتررر ير الم عرردشل لررديرأل حيرراأل الشررًر

( إلرى عرردم 21القرة ياسرتمرارية األربراحل ستشررير اترا ا التحايرل اجحصرا   بالدررديل رقرم )ذي  الع
ة ياسررررتمرارية  يدررريد عالقرررة معاييرررة برررين المتايرررر الت رررراعا  لامراحرررل الررر الث لرررديرأل حيررراأل الشرررًر
األرباحض ييشير ذل  إلى عدم يدريد ترر ير معاري  لامراحرل الر الث عارى العالقرة برين المعرامالت 

ف ذي  العالقررررة ياسررررتمرارية األربرررراحض ساررررد باررررف معامررررل االاحرررردار لامتايررررر الت رررراعا  مررررع األطرررررا
عارى التريال ل ًمرا  14475-ل 145:6-ل 14297-لامراحل الر الث  الامريل يالاضرال يالتردهير 

لامتايررررات ال ال رررة عارررى التررريال ض يقرررد  :2435-ل :147:2 4-24:5- (t)باارررت قيمرررة اختبرررار 
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ييختاف ذل  عمرا تيصرات إليرب  عاى التيال ض 14323ل 14163ل P.value 145:1باات قيمة 
ات التر  ًاارت سر  مرحارة الاضرال  األرباحديدأل من ارت اع  (Hsu et al. 2015)دراسة  لاشرًر

ات س  مرحات    ل يالتدهيرض الاميمااسب باستمرارية األرباح مااراة بالشًر
ًة عارى العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف ذي  يسيما يتعاا بالترر ير الم عردشل لرديرأل حيراأل الشرر 

( يدرريد 21العالقررة يالمارردرأل التابريررة لخربرراحل ستيضررح اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )
ة يالمارردرأل التابريررة  عالقررة ييررر معاييررة بررين المتايررر الت رراعا  لامراحررل الرر الث لررديرأل حيرراأل الشررًر

معاري  لامراحرل الر الث عارى العالقرة برين المعرامالت  لخرباحض ييشير ذل  إلى عدم يدريد ترر ير
مرع األطررراف ذي  العالقررة يالمارردرأل التابريررة لخربرراحض ساررد باررف معامررل االاحرردار لامتايررر الت رراعا  

عارى التريال ل ًمرا باارت قيمرة  14115ل 14119-ل 14119-لمراحل الاميل يالاضال يالتدهير 
يرررررات ال ال ررررة عاررررى الترررريال ض يقررررد بااررررت قيمررررة لامتا 143:7ل 14811-ل 147:5- (t)اختبررررار 

P.value 14599 عاى التيال ض  14879ل 14595ل 
ة عاى العالقرة برين المعرامالت مرع األطرراف  ياخيرا ل سيما يتعاا بالتر ير الم عدشل لديرأل حياأل الشًر

قرة ( يدريد عال21ذي  العالقة يتاارد األربراحل تيضرح اترا ا التحايرل اجحصرا   بالدرديل رقرم )
إيدابيررة يمعاييررة بررين تااررد األربرراح يالمتايررر الت رراعا  لمرحاررة الامرري يالمعررامالت مررع األطررراف 

ل 341:4 (t)ل يقيمررة اختبررار 14794ذي  العالقررةض ساررد باررف معامررل االاحرردار لامتايررر الت رراعا  
ض ييشررررير ذلرررر  إلررررى ااررررب سرررر  مرحاررررة الامرررري يررررزداد التررررر ير اجيدرررراب  P.value 14148يقيمررررة 
الت مررع األطررراف ذي  العالقررة عاررى تااررد األربرراحض ييمًررن ت سررير ذلرر  براررب خررالل هررذأ لامعررام

ات إلى المعامالت مرع األطرراف ذي  العالقرة لتحايرا األربراح المسرتهدسةض  المرحاة قد تادر الشًر
 (Choi et al. (2016), and Krishnan et al. 2018)ييت را ذلر  مرع مرا ايضرحتب دراسرتا

ات الت  ًاات س  مرحاة الامي لد من تياسر الداسع لتحايرا األربراح  لاتالعد س  األربراحر الشًر
المستهدسةض يمن ااحية اخررل تيضح اتا ا التحايل اجحصا   يديد عالقرة إيدابيرة يلًرن ييرر 
معاييرة برين المتايرر الت راعا  لمرحاتر  الاضرال يالتردهير يتاارد األربراحض ييشرير ذلر  إلرى عرردم 

اتين المرررحاتين عاررى العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريد تررر ير معارري  لهرر
عاررى  ::146ل 14444يتااررد األربرراحض ساررد باررف معامررل االاحرردار لامتايررر الت رراعا  لامرررحاتين 

ل لامتايررين عارى التريال ض يقرد باارت قيمرة 247:7ل 24194 (t)التيال ل ًما باات قيمة اختبرار 
P.value 1438: ايرين عاى التيال ض لامت 141:1ل 
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 المركااا المقياااس ماان لكاال بالنسااب  لمبحااث الثاااني الفاارض قبااول يااتم ذلااك، عمااى وبناااءً 
لجوةة األرباح، وخاصي  تقما األرباح. وعةم قبولو بالنسب  لمخصائص األخارى لجاوةة 

 األرباح.
( إلررى يدرريد 7يسيمررا يتعاررا بمتايرررات الرقابررةل ستشررير اتررا ا التحايررل اجحصررا   بالدررديل رقررم )

ل 74681عالقررة إيدابيررة يمعاييررة بررين الرسررع المررال  يدرريدأل األربرراحض ساررد باررف معامررل االاحرردار 
ض يمررن ااحيررة اخررررل تشررير اتررا ا التحايررل P.value 14127ل يقيمررة 34535 (t)يقيمررة اختبررار 

ة لخسرا ر يدريدأل 5بالدديل رقم ) اجحصا   ( إلى يديد عالقة سابية يمعايية بين تحايا الشًر
ل يقيمرررررة 44:85- (t)ل يقيمرررررة اختبرررررار 84217-األربررررراحض إذ باارررررت قيمرررررة معامرررررل االاحررررردار 

P.value 14111(7) ض يمررن ااحيرررة اخررررل تشرررير اتررا ا التحايرررل اجحصررا   بالدرررديل إلررى عررردم
 متايرات الرقابة يديدأل األرباحض يديد عالقة معايية بين باق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 (ض9رقم )مت هرييد ى ه النتائ  م   الل  تائ  الت،ليت اإلحصائري باجلدول  (6)
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( نتائ  تحميل انحةار مقاييس جوةة األرباح عمى المعامالل مع 11جةول رقم )
 األطراف ذوي العالق  وةورة حياة الشرك 

 
 

 معادلة االاحدار المستخدمة 
EQj,t = β0 + β1RPTj,t + β2Growthj,t + β3Maturej,t + β4Declinej,t + β5SIZEj,t + β6LEVj,t + β7ELj,t  

+ β8SDCASHj,t + β9AUQj,t + β10CONj,t + β 11RPT*G 

rowthj,t + β12RPT*Maturej,t + β13RPT*Declinej,t + εj,t 
المارردرأل  PREDاسررتمرارية األربرراحض  PERSدرريدأل االسررتحااقاتض  AQالمارراييس ال رديررة لدرريدأل األربرراحل يهرر    EQtحيررث  

 (ض:تااد األرباحض يباق  المتايرات ًما سبا تعري ها بالدديل رقم ) VOLAالتابرية لخرباحض 
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 خالص  البحث وتوصياتو ومجاالل البحث المقترح   -11
اسررتهدف هررذا البحررث دراسررة العالقررة بررين المعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة يدرريدأل األربرراحل 

مررن خصرررا ص درريدأل األربررراح الترر  تعتمررد عارررى بيااررات محاسررربيةل  يذلرر  اسررتاادا  إلرررى مدميعررة
تتضررررمن  درررريدأل االسررررتحااقاتل ياسررررتمرارية األربرررراحل يالمارررردرأل التابريررررة لخربرررراحل ياخيرررررا  تااررررد 
ة عاى العالقرة السراباةل  األرباحض ًما استهدف البحث ايضا  اختبار تر ير مراحل ديرأل حياأل الشًر

ا ت ييررر الماليررة المايرردأل ببيرصررة األيراا الماليررة المصرررية عررن يذلرر  باسررتخدام عياررة مررن الشررًر
 ض3127-3122سترأل ست سايات 

يقررررد خاررررص الباحررررث إلررررى يدرررريد ات رررراا بررررين معررررايير المحاسرررربة سررررياا الديليررررة اي األمريًيررررة اي 
رررذل ل تعريرررف هرررذأ األطررررافل  المصررررية بشررررن تحديرررد المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  العالقرررة ًي

ات االلترررزام بهرررا سيمرررا يتعارررا بهرررذأ باجضررراسة إلرررى متطابررر ات اجسصررراح التررر  يدرررد عارررى الشرررًر
المعرررامالتض يمرررن ااحيرررة اخرررررل خارررص الباحرررث إلرررى عررردم يدررريد ات ررراا بشررررن تعريرررف دررريدأل 
األرباحل يالذ  قد يردع إلى تعدد ابعاد م هيم دريدأل األربراح يالتر  يتارايل ًرل ماهرا سرمة معيارة 

دمة سرر  قيرراس درريدأل األربرراح تبعررا  لاخاصررية الترر  يسررعى لخربرراحض ًمررا تتعرردد المارراييس المسررتخ
 الباحث إلى دراستهاض

يقد اظهرت اتا ا الدراسة يديد عالقة سابية يمعايية بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقرة 
ررردض امرررا سيمرررا يتعارررا بالماررراييس ال رديرررة لدررريدأل  يدررريدأل األربررراح مااسرررب باسرررتخدام المرشرررر المًر

ل  ديدأل االستحااقاتل ياسرتمرارية األربراحل يالماردرأل التابريرة لخربراحل ياخيررا  األرباحل يالت  تشم
تااد األرباحل ساد اظهرت الاتا ا يديد عالقة سابية يمعايية بين المعامالت مرع األطرراف ذي  
العالقرررة يدررريدأل األربررراح مااسرررب بًرررل مرررن اسرررتمرارية األربررراحل يالماررردرأل التابريرررة لخربررراحض بيامرررا 

لاترررا ا يدررريد عالقرررة إيدابيرررة يلًرررن ييرررر معاييرررة برررين المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي  اظهررررت ا
العالقة يديدأل األرباح مااسب بديدأل االستحااقاتض ًما اظهرت الاتا ا يديد عالقرة سرابية يلًرن 

 يير معايية بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباح مااسب بتااد األرباحض 
ل اظهرررت اتررا ا الدراسررة يدرريد تررر ير إيدرراب  يمعارري  لامراحررل الرر الث لررديرأل يمررن ااحيررة اخرررر

رردض امررا بالاسرربة لاتررر ير الم عرردشل  ة عاررى درريدأل األربرراح مااسررب باسررتخدام المرشررر المًر حيرراأل الشررًر
ة عاررى العالقرة برين المعررامالت مرع األطرراف ذي  العالقررة يدريدأل األربراحل ساررد  لرديرأل حيراأل الشرًر

يديد عالقرة إيدابيرة يمعاييرة برين المتايرر الت راعا  لمرحارة الاضرا يالمعرامالت  اظهرت الاتا ا
رردل ممررا يشررير  مررع األطررراف ذي  العالقررة يمتايررر درريدأل األربرراح مارراس باسررتخدام المرشررر المًر
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إلررى ان مرحاررة الاضررا خ ضررت مررن التررر ير السرراب  لامعررامالت مررع األطررراف ذي  العالقررة عاررى 
بة لمرحاتررر  الامررريل يالتررردهيرل سارررد اظهررررت الاترررا ا عررردم يدررريد ترررر ير دررريدأل األربررراحض امرررا بالاسررر

 معاي  لهما عاى العالقة بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يديدأل األرباحض 
يسيمرررا يتعارررا بالماررراييس ال رديرررة لدررريدأل األربررراحل سارررد اظهررررت الاترررا ا عررردم يدررريد ترررر ير معاررري  

ررررل مررررن درررريدأل لامراحررررل الرررر الث عاررررى العالقررررة بررررين المعرررر امالت مررررع األطررررراف ذي  العالقررررة ًي
االستحااقاتل ياستمرارية األربراحل يالماردرأل التابريرة لخربراحض امرا سيمرا يتعارا بتاارد األربراحل سارد 
اظهرررت الاتررا ا ان مرحاررة الامرري قررد ادت إلررى زيررادأل التررر ير اجيدرراب  لامعررامالت مررع األطررراف 

ظهرت الاتا ا عدم يديد تر ير معاري  لمرحاتر  الاضرال ذي  العالقة عاى تااد األرباحض بياما ا
 يالتدهير عاى العالقة بين المعامالت مع األطراف ذي  العالقة يتااد األرباحض

واستناةًا إلى ما توصل إليو البحث في شقيو النظاري والعمماي، يمكان تقاةيم التوصايال 
 التالي  

ات  اظرررا  ألن اتررا ا الدراسررة تشررير إلررى ان درريدأل األربرراح - بصرر ة عامررة ًااررت اقررل سرر  الشررًر
الت  بهرا معرامالت مرع األطرراف ذي  العالقرةل يبالترال  سإارب يدرد عارى الدهرات التاظيميرة 
ات عارى اسرتخدام هرذأ المعرامالت  يضع يت عيل المزيد من الاياعد الت  تحد من قردرأل الشرًر

دارأل األربررراحل باجضررراسة إلرررى زيرررادأل متطابرررات اجسصررراح مرررن  سررر  ايرررراض مصرررادرأل ال رررريأل يا 
ات س  حالة يديد هذأ المعامالتض  الشًر

ات الداخاية سر  الرقابرة عارى المعرامالت مرع األطرراف  - مة الشًر يدد ت عيل دير آليات حًي
ذي  العالقررةل يذلرر  باالت رراا مررع مررا تيصررات إليررب بعررض الدراسررات بشرررن الرردير اجيدرراب  

ة س  تخ يف األ ر الساب  لامعامالت  مة الشًر  مع األطراف ذي  العالقةضخليات حًي

تًررررار هرررذأ الدراسرررة مرررن خرررالل اسرررتخدام اارررياع محرررددأل مرررن المعرررامالت مرررع األطرررراف ذي   -
العالقررررةل لتيضرررريح مررررا إذا ًرررران هاررررا  تررررر ير لمعررررامالت محررررددأل دين األخرررررر عاررررى درررريدأل 

 األرباحض

تًرررررار هررررذأ الدراسررررة مررررن خررررالل اسررررتخدام خصررررا ص اخرررررر لدرررريدأل األربرررراحل م ررررل المارررردرأل  -
 ييميةل ياليقتيةل يالتح ظضالتا

سرر  بعررض مسررتابال  يعتاررد الباحررث برهميررة البحررث وبالنسااب  لمجاااالل البحااث المقترحاا ، 
 ما يا  اهمها يالت  من ل المداالت ذات الصاة

ةضلمعامالت ا اختبار ا ر -  مع األطراف ذي  العالقة عاى ًل من األداا المال  يقيمة الشًر
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ات عاى ا اختبار ا ر - مة الشًر  مع األطراف ذي  العالقةضلمعامالت حًي

 مع األطراف ذي  العالقةضلمعامالت اختبار محددات اجسصاح عن ا -

 مع األطراف ذي  العالقة عاى ديدأل األرباحضاألاياع المختا ة لامعامالت  اختبار ا ر -

 مراجع البحث
 المراجع العربي أواًل   

ل محمرد سرايم العيسرىل مهرد  صرالح الردين ع مرانل امرال محمرد حسرن ارير محمد ل الصماد   -
 دريدأل عارى يا رهرا التشراياية الاطاعرات معايمرات عرن اجسصراحض 3123محمرد عريضض 

ات  س األرباح  بًايرة المحاسربة ل قسرمالفكار المحاسابيض عمران بيرصة  س المدردة الشًر

 ض31-2 شمسل المداد السادس عشرل العدد ال الث  دامعة عين التدارألل

اإلفصاااااح عاااان ( المعرررردل "26ض معيررررار المحاسرررربة المصررررر  رقرررم )3126يزارأل االسرررت مارض  -
 "ضاألطراف ذوي العالق 
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