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د .مجدي وائل الكببجي

تأثير جودة المراجعة في الحد...

تأثير جودة المراجعة في الحد من ممارسات ادارة األرباح :دراسة تطبيقية على المصارف
الفلسطينية المساهمة العامة
د .مجدي وائل الكببجي
أستاذ المحاسبة المشارك ،قسم المحاسبة ،كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين
magdy79go@yahoo.com
الملخص :
تهدف الد ارسة ة إلى اس ةةف م ةةمف سد س مرسة ة إدارة ال ص ةةمرف اليني ةةمساه ال ي ةةمل
إحد ال إلاسل ال ؤثرة طي تنك ال مرس ة  ،وال ف ثن طي عإلاسل فإلدة ال راف

ال مس ال درف طي إلراة ة طني ةةمس

دارة األربمح ،وطحص تأثسر

عبر(حجم أت مب سرافع الحي ةةم م  ،وحجم ش ةةرا ال راف  ،وني ةةا الراط

ال مله

لن صة ةةمرف ،وتأثسر حجم ال صة ةةمرفا طي الحد س س مرسة ةةم إدارة األربمح ،طقد تنجأ ض إدا ار المة ةةرام إلى س مرسة ةةم إدارة األربمح س خالل الفأثسر طي
ع نهم القهمس وا طصة ةةمح ال حمسة ةةبي ملم ة ة ل الحه

د سصة ةةملح  ،سية ةةفبن حلك ال رون طي ال ماسر ال حمسة ةةبه الدوله لالخفهمر س المرااس والية ةةهمسة ةةم

ال حمس ةةبه البدان  .ولفحقسس ألداف الد ارسة ة  ،طقد تم اس ةةف دا ن إلون فإلنم ال دل ،والحه ارام عنى قهمس االس ةةفحقم م ال نه لقهمس س مرس ةةم إدارة األربمح،
وتفألف عسا الد ارس ة س ف هع ال صةةمرف الينيةةمساه ال يةةمل
الافماج أن ال صةةمرف د مسب

ال مس الاملب (6ا سصةةمرف ،عنى سدار سةةني ة ةساه س ال م  .4106-4102و د أظهر

مرس ة إدارة األربمح خالل س ةاإلا الد ارس ة  ،إلى فمنب وفإلد عال م سفاماا س أ مد فإلدة ال راف

الامحث سج إلع س الفإلاة ةةهم س أل هم :الفأكسد عنى تإلطسر سئ سراف
فإلدة األداء س أفل تحيةس سيةفإل أداء سها ال راف

وا فإلدة عمله  ،س خالل الف ام شة ةةرام ال راف

طي طنيةمس  ،وتمةجهع س متب ال راف

الينيمساه عنى االرتام

وإدارة األربمح ،و د د

م رشة ةةمدا الإلاردة طي س ماسر

ملمرام ال يمل

ال مس خصإلام

ممع ال صةةمرف ،س أفل الحصةةإلل عنى حص ة سةةإلقه فسدة طي اليةةإلي الينيةةمساه سقمرن مةةرام ال راف

ال مل ه والفي ت فنك ال إلارد وا س منم والمةةهرة

ماسر ا ة ة ة ةةمرس لنجإلدة ،األسر الحه مة فإلدة ال راف  ،وااللف م حجم أت مب سراف ي الحي ة ة ة ةةم م

ملفامس ة ة ة ةةب سع الجهد وحجم ال نهم وس م ر

وتنفم

ال راف  ،والحه سسؤثر طي الحد س الفحرييم وس مرسم إدارة األربمح ويحي فإلدة الفقمرير ال مله .
الكلمات المفتاحية :جودة المراجعة ،إدارة األرباح ،االستحقاقات االختيارية ،المصارف الفلسطينية المساهمة العامة.
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.1مقدمة:
ت د الفقمرير ال مله الإلسسن الراهيه لفإلاسل ال نإلسم
األداء وات مو الق ار ار  ،وت د األربمح ال حمسبه ألم سؤش ار

ع سامآ

تقإليم ولك األداء ،ول م امنب لحه الفقمرير ت د طي ضإلء ال ماسر

ال حمسبه الفي تي ح لإلدارة طي اثسر س األحهمن حري االخفهمر ،س
حري الفقدار ل ثسر س
ل امآ

األع مل ،والفي تيمعد األ راف ال فني طي تقإليم

س المري ال حمسبه ل ملج الباد نيي  ،وتي ح لهم

اإلد القإلاام ال مله هدف سيمعدتهم طي ف ل الفقمرير ال مله أكثر درة عنى الف بسر ع األداء الحقهقي

األع مل ،تبس أن سم حدث طي ض األحهمن لإل أن تيف د ا دارة لحه الحري لنفأثسر طي األداء الحقهقي وعنى وف

الفحداد األربمح ال حمسبه  ،ظهمرلم عنى غسر حقهقفهم ،ولإل سم

رف إدارة األربمح )Earnings Managementا وولك

لفحقسس سصملحهم الحاته (رضإلان 4102 ،ا ،وطي سهمي عداد س اليضماح ال مله الفي أحد ب صداقه وظهي ال راف  ،اتجهب
عداد س الدراسم

طي الياإلا

ال مر ال مضه إلى تأسهس عال إ جم ه س

ت د ال رشد األسمسي الت مو األ راف وا

ال ال عدادا س الق ار ار

داال فإلدة ال راف

ونإلعه الفقمرير ال مله  ،والفي

الفي افم ت ميملم س خالل تقرير ال رافع طي سد عدال

القإلاام ال مله وسصدا سفهم (  ،)Piot, 2005; Yu, 2011األسر الحه قضي إلى أن تحفإله تنك الفقمرير عنى س نإلسم
وعمدل ل ي تحقس البرض الحه أعد

احهح

ألفن  ،وتضيي ثق ال يف دسس طسهم (اقر ,واخرون 4106 ،ا ،وبملرغم س أن س ماسر

ال حمسا الدوله تهدف إلى الا د ع الفحسم وسإلضإلعه القهمس ال حمسبي وعرض ال نإلسم
وشيمفه  ،طإن ال رون الفي أتمحفهم تنك ال ماسر دارة الإلحدا

اال فصمد طي االخفهمر س

ال مله وا طصمح عاهم

س اليهمسم

وا فراءا

دال

والمري

ال حمسبه البدان والفي د تيفبنهم ا دارة لفحقسس دواطع وألداف خما ة ة ة س شأنهم أن تؤثر سامشرة طي الفقمرير والقإلاام ال مله ،
والحه د انحس الضرر صملح األ راف األخر وا

ال ال (  ; Cheng, Et al, 2015إبراهيم Ratsula 2010: ;4102 ،

; 4; Kastantin, 2005:35-51الكببجي ;4102 ,ابراهيم.)234 :4100,
من هنا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على تأثير جودة المراجعة في الحد من ممارسات إدارة األرباح في المصارف
الفلسطينية المساهمة العامة.
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.2مشكلة الدراسة:
ت ف د ا دارة طي ال صمرف طي إعدادلم لنقإلاام ال مله  ،عنى ال ماسر ال هاه الفي تهدف إلى سالس القهمس ال حمسبي
وسإلضإلعسف  ،وتحقسس ال دال طي ال رض واالطصمح ،إال أن تنك ال ماسر سمةالب تامإله عنى سرون واس
المري واليهمسم

طي االخفهمر س

س

ال حمسبه  ،ولإل سم افهح لإلدارة سجمال واس م لنفالعب طي الفقمرير ال مله  ،ويفهح لهم اليرا لنفأثسر طي أر م

األربمح ال يصح عاهم طي تنك الفقمرير ،والفح م طي ض الق ار ار

الفمبسنه

م حقس ألداطهم الم صه عنى حيمب سصنح

األاسل -وطس نظري الإلامل  -وغسره س أاحمب ال صملح اآلخري  ،األسر الحه اؤده إلى تضنسل سيف دسي القإلاام ال مله
االسفث م ار

مأن أداء ال صمرف و درتهم الربحه وقه

طي ولك القممع ،و اقم لاظري الإلامل طإن فإلدة ال راف

ت د سمنام

أسمسهم ل داد س األ راف؛ نظ ار لدورلم طي الف فهف س حدة عد ت مثل ال نإلسم  Information Asymmetryس الإلاسل
واألاسل ،وطي ت فهف ت ملهف الإلامل الامتج ع الينإلك االنفهمةه الحه د تافهج ا دارة عاد إعداد الفقمرير ال مله  ،ا م
سه مة الثق طي درة سها ال راف
ال راف

عنى سإلافه س مرسم

ا دارة االحفهمله  ،األسر الحه اؤاد الحمف إلى فإلدة ع نهم

لدورلم طي ساع أه تحريف واكفممط  ،أو ساع أه تضنسل طي القإلاام ال مله لن صمرف.
لحا تأتي لحه الدراس لإلفم ع الفيمؤال

-0لل ت مرس ال صمرف الينيمساه ال يمل
-4لل لاملك تأثسر لجإلدة ال راف

س ثن

الفمله :

ال مس إدارة األربمح؟
ة (حجم أت مب سرافع الحيم م

لن صمرف ،وحجم ال صمرفا ة ة ة طي س مرسم

ال مرفي ،وحجم شرا ال راف  ،والراط

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مله

ال مس الينيمساه ؟

والفي تفيرع إلى األسئن اليرعه الفمله :
-0لل لاملك تأثسر لحجم أت مب سرافع الحيم م
 -4لل لاملك تأثسر لحجم شرا ال راف
 -2لل لاملك تأثسر لايا الراط

ال مرفي طي س مرسم

طي س مرسم

إدارة األربمح؟

إدارة األربمح؟

ال مله لن صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس طي س مرسم
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ال مس طي س مرسم

 -2لل لاملك تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه ال يمل

إدارة األربمح؟

.3أهمية الدراسة:
تااع أل ه الدراس س أل ه سإلضإلع إدارة األربمح إلاي س ال إلاضهع ال ه  ،والفي رة طي اآلون األخسرة طي
والاحإلث ال حمسبه عنى نممي دولي ،وي إلد ولك ألل ه سم ت رضب ل سها ال حمسا وال راف

األد هم

س االنفقمدا ال ف نق ض ف دور ال رافع ال مرفي والداخني طي ال اع أو الفقرير ع

طي الياإلا

األخسرة،

ض س مرسم ا دارة االنفهمةي صيفهم

الإلاسل ع ال يمل س  ،وبيبب عال فهم ال امشرة إعداد الفقمرير ال مله  ،وولك سعهم ساهم لفحقسس سامط هم الحاته وت ظه هم عنى
حيمب لؤالء ال يمل س  ،األسر الحه اؤثر طي ثق سيف دسي القإلاام ال مله نفهج
ال نإلسم

ال حمسبه  ،والحه افا

ال راف

ان يمض فإلدة ع نهم

إلى اهفه تإلطسر الجإلدة ال منإلب ل نه ال راف  ،واهف

دارة األربمح ،وسم افا هم س ان يمض فإلدة

ال قدس لفنك القإلاام لنح م عنى سصدا سفهم ،سم انيب االنفامه

لفنك الجإلدة أن تؤثر طي ع نهم

إدارة األربمح؟

 .4أهداف الدراسة:
فمء

لحه الدراس لفحقسس ف ن س األلداف الفي

-0الف رف إلى إس منه قهم ال صمرف الينيمساه ال يمل
-4الف رف إلى اهفه تأثسر فإلدة ال راف

س ثن

ال مله لن صمرف ،وحجم ال صمرفا طي س مرسم

تن هصهم ملاقم الفمله :
ال مس إدارة األربمح.

ة (حجم أت مب سرافع الحيم م

ال مرفي ،وحجم شرا ال راف  ،والراط

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس الينيمساه  ،والفي

تفيرع إلى األلداف اليرعه الفمله :
-0الف رف إلى اهفه تأثسر حجم أت مب سرافع الحيم م
 -4الف رف إلى اهفه تأثسر حجم شرا ال راف
 -2الف رف إ لى اهفه تأثسر نيا الراط

ال مرفي طي س مرسم

طي س مرسم

إدارة األربمح.

ال مله لن صمرف الينيمساه ال يمل

-2الف رف إلى اهفه تأثسر حجم ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس طي س مرسم

ال مس طي س مرسم
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.5اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 -1.1مفهوم جودة المراجعة وأهميتها:
د األحداث اال فصمد

الفي لم األوسم ال هاه طي نهم

القرن ال مضي وأواال القرن الحملي ةاد االلف م قضه

س مرسم ا دارة وال ما ملفالعب ملفقمرير ال مله  ،ووفهب انفقمدا شدادة ل ها ال راف
ال مرسم

الفي مسب هم ا دارة عبر الفالعب طي األر م ال حمسبه طي س ظم المرام

ال مرفه ؛ ألنهم عجم ع اكفممف
الفي أشهر إطالسهم ،وطي أعقمب ولك

ادر منإلن  Sarbanes- Oxleyعم  ،4114والحه ألقى يؤوله تحقسس شيمفه الفقمرير ال مله عنى عدة أ راف تف ثل ة (
ال راف

الداخنه  ،وال راف

ال مرفه  ،وا دارةا ،والفي أااحب ض

سحمور سم رف طي الي ر ال حمسبي ملحمك ه ال ؤسيه (

أبو عواد ,والكببجيAzzoz & Khamees,2016; 4102 ،ا .وعنه طقد تصدر سيهإل فإلدة ال راف
األع مل الدولي وال ؤسيم

ال مل ه إثر حمال

اليمل وال ير ال ملي الفي ساسب هم المرام

الف مسم

سجف ع

ال بر وأسإلاي ال مل طي ض

ندان ال ملم ،وال إلف س ت رار ولك طي ال يفقبل (النهسبي ،وخنف4102 ,ا ،و د امن س أواال الامحثس الحا عرطإلا فإلدة
ال راف

 De Angelo, 1981طقد عرطهم أنهم "احف مله قهم سرافع الحيم م

مكفممف الفحرييم

الجإللري واألخممء والثب ار

طي القإلاام ال مله  ،والقهم م الغ عاهم ،وتيجسل ولك طي الفقرير الحه صدره طي نهم ع نه الفد سس" .وأن فإلدة ال راف
شأنهم أن تحي فإلدة القإلاام ال مله ال امإلرة لحوه ال صملح ( Khamoussi, 2016ا ,وأن فإلدة ال راف
س سممكل الإلامل الامشئ س ال مل س وا دارة صيفهم نفهج ل مرسم
س نإلسم

ال ماسر الدوله لر م الجإلدة والفد سس وال راف

س شأنهم أن تحد

ا دارة االنفهمةي  ،وعبر دواطع ال يمل س لنحصإلل عنى

س شأنهم راد أداء إدارة المرا وس ار بفهم ،وعبر ت ميم دور ال رافع ال مرفي ولجمن ال راف

; Alzoubi, 2016; Ozili, 2017محمد،)4102 ,

س

و د عرطب فإلدة ال راف

( ;Alali , 2011

وطقم لن عهمر الدولي ر م (441ا ادا ار

وع نهم الفأكسد األخر  ،أنهم " تف ثل طي اليهمسم وا فراءا ال ماق لمرام

الفد سس لنفحقس س أن أع مل الفد سس ال ايحة د تم أداؤلم وطقم ل ماسر الفد سس ال ف مرف عنسهم" و د س سعهمر الفد سس الدولي ر م
(0ا لر م الجإلدة ،ألم ال امدئ الفي تح م ع نه الفد سس ،ولإل سبدأ ال ام ال هاه الإلافا  ،وضرورة تإلاطر ال همرة وال يمءة لن د س،
وارتام ولك يهإل الجإلدة ،ونص ال عهمر عنى أن يف س ال د س أش مص تفإلاطر لداهم ال برة وال يمءة ال قبإلل والفدريب الالة
وال يمءة ال ن ه وال همرة ال ف صص  ،وتحقسس سفمنام

الينإلك األخال ي ،وولك لض من ر م الجإلدة( االتحمد الدولي لن حمسبس
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4102 ,IFACا .ك م تااع أل ه فإلدة ال راف
تضسسس طجإلة الفإل م

س خالل ال جمال

طي الفد سس ،وت ميم إس منه اكفممف ال مليم

اآلته ( :تأكسد االلف ام مل ماسر ال هاه  ،واالسهم طي
واألخممء ال إلفإلدة طي القإلاام ال مله  ،وت فهض اراعم

الإلامل  ،وأداة تامطيه فسدة ،وةيمدة الثق طي تقرير الفد سس ،وسصداقه القإلاام ال مله ا( .االتحمد الدولي لن حمسبس ،IFAC
وال عهمر (441ا  ،;4102 ,و ،AL-Thuneibat, Et al, 2011والمإليل ،4104 ,واليحمر ،;4102 ,والقهيي،4106 ,
والقسس ،4104 ,والنهسبي ،وخنف4103 ،ا
 2.2العوامل المؤثرة في جودة المراجعة:
أفر عداد س الامحثس دراسم

وأ حمثم تهدف إلى قهمس فإلدة ال راف

س خالل الفراسم عنى ال إلاسل ال ؤثرة طي فإلدة

ال راف  ،والفي تايب تنك ال إلاسل إلى سقد ال دس نيي (س فب ال راف ا ،وعإلاسل ترتاط
ال راف ا ،وب ضهم سرتاط جهم

أو سيبام

أخر  ،وي

تقد ل ال دس (المرا سحل

همن لحه ال إلاسل طي اآلتي( :القهيي ;4106،ح دان ،وأ إل عجسن ,

 ;4104رضإلان; Ozili, 2017; Khmoussi & Zehri, Sun; & Lan, 20144106 ;4102 ,ال باجي4102 ,
; Arens, et.al , 2010ا
 -0درة ال د س عنى اكفممف البش واألخممء:
تإلفب س ماسر الفد سس الدوله عنى سرافع الحيم م أن حصل عنى تأكسد سي إلل مأن خنإل القإلاام ال مله س الفحرييم الجإللري ،
وبملرغم س ا إلب اكفممف البش واألسملسب االنفهمةي الفي ت مرسهم ا دارة سحمول حلك تحيس وا ع المرا طي عسإلن أاحمب
ال صملح ،طإن تنك الص إلب الفي تإلاف ال رافع ل تبسر سيؤولسف او تحرطهم ع ت مهط ع نه ال راف
وأ ضم طي سإلافه رغام

وأدااهم عنى وف سنهم،

ال جف ع ال ملي والقضمء.

-4حجم شرا ال راف :
س نمحه ش ل سيفإليم
و د أثبفب ض الدراسم

الفاظهم الداخني ل متب الفد سس وهه ن  ،طإن
وفإلد عال

رد

تقيه هم إلى س متب ابسرة وسفإلسم وابسرة الحجم،

س حجم س فب الفد سس وفإلدة ال راف  ،ط ن م ابر حجم شرا ال راف

4ا تحياب سيفإليم ال راف  ،وولك ألن س متب ال راف

الفي تف سم ثرة ع الاهم تف رض ل يمار ابسرة إوا طمنب طي اكفممف
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الفالعب طي القإلاام ال مله  ،وبملفملي طإنهم تي ى دوسم السفقممب ال يمءا س ال مرسس ل ها ال راف

ودطع رواتب سجمي لهم،

األسر الحه اؤده إلى تحيس فإلدة ع نه ال راف .
-2أت مب ال راف :
ت رف أت مب ال راف

نه ال راف

أنهم ال املغ واألفإلر أو الرسإل الفي افقمضملم ال رافع نظسر قهمس

وحدة

لحيم م

ا فصمد سم ،ويفم تحداد حجم األت مب امء عنى االتيمي الحه افم س ال سل وال رافع ،وي إلن ولك وطقم لنمس الحه سفيفبر
ال منإلب  ،وحجم ال نهم  ،ونظ ار ألل ه لحا ال مسل طقد تامولب عداد س الدراسم

ع نه ال راف  ،ونإلع ال دسم
ال راف  ،سمسرة إلى وفإلد عال
-2إفراءا

رد

س أت مب ع نه ال راف

م ل عم أو ه م
ال راف  ،و به

وا فراءا

الفي ااابي عنى سؤسي الفد سس أن تقإل هم سإلاء سم ت نس ساهم مل ؤسي

الفد سس ال ما  ،و د ت فنف به

ال مرسم

س ألداف ال راف

الر م عنى الجإلدة وسد سهمسمتهم وإفراءاتهم مخفالف حجم شرا

الفي ت مرسهم ،وسد تيرغ األع مل ،وس تنك اليهمسم  :اليهمسم

لفإلطسر تأكسد سامسب ل د تإلاطر الفألسل ال امسب وال ب ار

الدراسم

وسيفإل فإلدة ال راف .

ال راف :

والفي تم ل الر م عنى فإلدة اليهمسم

عال

أثره طي فإلدة

وا فراءا

وال رط ل ل سرافع ،ولحا سم أظهرت

الفحنسنه وإفراءاتهم وايمءة ع نه ال راف  .س م سبس ار الامحث أن

الفي تامولب خصماص فإلدة ال راف

الفي ااابي وض هم

ض الدراسم  ،الفي وفد
ملرغم س وفإلد عداد س

وسقماهيهم ،طإن ال اإلفد اتيمي عم عنى سقماهس سإلحدة لجإلدة ال راف

وخصماصهم ،وولك يبب اخفالف سئ الفمبسس ،ووفإلد خصماص ترتاط مل سل أو المرا (سحل ال ارف ا ،سثل خصماص
(حجم المرا  ،والإلضع ال ملي لنمرا  ،وحجم الا إل طي سبه م

المرا  ،والراط

ال مله لنمرا ا ،والدراس الحمله سفرام عنى

أ رة ال صماص وأل هم ،والفي تم ل سميجم ج ع ال إلاسل الفي ترتاط قد ال دس نيي ( س فب ال راف ا ،وعإلاسل ترتاط
تقد ل ال دس (المرا سحل ال راف ا ،وبامء عنه تف ثل خصماص فإلدة ال راف

وسقماهيهم مآلتي( :حجم أتعاب م ارجع

الحسابات الخارجي ،وحجم شركة المراجعة ،وتأثير نسبة الرافعة المالية للمصارف ،وتأثير حجم المصارف).
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 2.5مفهوم إدارة األرباح ودوافعها:
ملرغم س أن الربح ال حمسبي ال د عنى أسمس االسفحقمي

د أطضل سقهمس ألداء ال امأة ،ل

ف د عنسهم ال يفث رون طي ات مو ارراتهم االسفث مري  ،وأحد ال ؤش ار
ع سد

د س ألم ال فبس ار

الفي

الهمس لفحداد س ر سهم ال امأة طي اليإلي؛ اإلن

بر

ايمءة ا دارة طي اسف دا ال إلارد ال فمح  ،ملرغم س ولك ان طإن االدارة د تيئ اسف دا الحري ال اإلح لهم طي

اخفهمر اليهمسم

ال حمسبه  ،والفي تإلطر لهم أدوا

لنفأثسر طي أر م الربح ظهمر نفماج تمبسل تنك الإلحدا

اال فصمد

أطضل

سم إلن ولهس سم جب أن إلن ،وولك س خالل ال رون ال فمح طي ال ماسر ال حمسبه الدوله  ،ا م وطر تنك ال ماسر لإلدارة
حري االخفهمر س البداال ال حمسبه ال فا  ،ووضع سهمسم

سحمسبه

الف سم ورد طي ال ماسر ال حمسبه  ،إلى فمنب حري

ا طصمح ع الباإلد الفي لهم تأثسر طي األربمح ،أو عد ا طصمح عاهم ،إلى الجمنب االخفهمره س أسمس االسفحقمي ،وتقدا ار
ا دارة الفح ه  ،والفي ت د أحد األدوا

الفي يف دسهم ال دارون الفايسحاإلن لنفأثسر طي أر م الربح طي القإلاام ال مله  ،األسر الحه
رف -كل سم سبس طي الي ر

اا س انهم عنى األداء اال فصمده لن امأة لهصاح غسر س بر ع األداء الحقهقي ،ولإل سم

ال حمسبي -إدارة األربمح ) .(Mohammad, Et al, 2016 ; Sani, Et al, 2012; Nakashima & Ziebart, 2015
و د ت دد ت رييم إدارة األربمح ،وس تنك الف رييم األكثر اسف داسم طي األد هم ت ريف ()Healy & Wahlen 1999:368
" حسث تحدث إدارة األربمح عاد قهم ال دارون ملفح م طي الفقمرير ال مله وطي هه نه ال نهم
إسم لفضنسل األ راف ووه ال ال

واألحداث لفبسسر تنك الفقمرير؛

حإلل األداء اال فصمده لنمرا  ،أو لنفأثسر طي نفماج الف م دا

ال حمسبه “ .ا م عرطهم ( " )Bhundia, 2012أنهم ات مو خمإلا سف دة ض

والفي ت ف د عنسهم األر م

ال امدئ ال حمسبه ال قبإلل ع إلسم لج ل األربمح

ال ن عاهم سمم ق لفنك ال رغإلب " .وعرطهم ( )Scott & Pitman, 2005:5أنهم" اسف دا

ري س فني س ال داع أو الحسل

لفمإلي اإلر األداء ال ملي الحقهقي هدف الفإلال إلى نفماج سرغإلب طسهم" .وعبر ( )Cornetta, Et al,2008:357أن إدارة
األربمح ت اي "ت د ال داري الفايسحاس عرض همنم

وس نإلسم

ال امسب ،سم اؤده إلى الفضمرب س ال امأة وبس األ راف وا

سحمسبه ال تفإلاطر طسهم الميمفه أو ا طصمح ال مسل ،وطي الإل ب
ال ال

الفي تاقصهم ال برة ال مفه  ،األسر الحه افرتب عنه

الفضنسل وال داع لهحه األ راف" ،وع إلسم طإن ت فنف أسملسب ا دارة طي الفأثسر طي الفقمرير ال مله مخفالف ألداطهم ،وأن أ نهم
ضر ار لي األسملسب الفي تيببهم ال رون طي ال امدئ ال حمسبه ال قبإلل ع إلسم ،وأخمرلم تنك األسملسب الفي تيف د الفموير
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والفقدا ار غسر ال امقه والفي تدعى إدارة األربمح اليسئ Daniel, Et al, 2008; Sani, ( Bad Earnings Management
ضيإلن الي

Et al, 2012; Peasnell ,Et al, 2005ا .وبملرغم س أن س ظم الامحثس
ضهم سثل (Mckee, 2005ا ات ح سإل يم س مكيم حس وايهم أنهم إفراءا
أسنإلب ت هسد الدخل ة ة ة تحقسس الثام

ة ة إوا سإلرسب سثال ض

الينبه عنى إدارة األربمح ،طإن

س قإلل وسقبإلل س الامحه القمنإلنه  ،قصد هم

الايبي لألربمح ،سم ج نهم م ن لنفابؤ.

 2.5دوافع إدارة األرباح:
إن إدارة األربمح لي ريق س

ري إدا ار

المرام

لنفالعب طي الحيم م  ،لدطهم تج سل الإلا ع ال ملي وإظهمره بسر الإلا ع

الصحهح ل  ،لفضنسل ال س ال يفث ر الحملي وال يفث ر ال رتقب طي ال يفقبل.
و د ت إلن س مرسم

الم صي طي إعداد إلاام سمله ت بر ع األداء

إدارة األربمح سرغإلب إوا اسف د سدار المرا تقداره وح

اال فصمده الحقهقي لن امأة ،وي إلن البرض سا تحيس سايعه األربمح ال يفقبنه  ،فهيف د ال دارون الححر طي تحقسس ألداف
المرا  ،وتإلاسل ال نإلسم

ميمفه ألاحمب ال صملح ،ولام قإل ال دارون إدارة األربمح داطع ال يم (ال يمءةا Efficiency

,وأحهمنم منس عنسهم إدارة األربمح الجسدة .و د إلن دارة األربمح س مرسم

غسر سرغإلب إوا اسف د ال دار تقداره طي تضنسل

أاحمب ال صملح ،وإخيمء الربح الفمبسني الحقهقي عاهم ،وتي ى األخسرة إدارة األربمح االنفهمةي أو اليسئ Opportunistic
 Earnings Managementوالفي ي ى ال دار س خاللهم إلى ت ظهم ساي ف ال ما  ،وولك مسف دا ال مرسم

الينبه غسر

ال قبإلل ( .)Siregar &Utama, 2008:27;Chen & Tasi, 2010:955; Peasnell ,Et al, 2005وتفإل ف دواطع إدارة
األربمح عنى به

ال ال

س ا دارة وأاحمب ال صملح ،وتف ثل لحه الدواطع فه م انيBergstresser & Philippon, ( :

; Cormier & Martinez, 2006:209; 2006:511عني ،ونإلر: 4102 ,ا راههم4100 ,ا:
-0الحإلاطم الف م د

دارة األربمحContractual Incentives :

-4حإلاطم اليإلي دارة األربمحMarket Incentives:
-2الحإلاطم الفاظه ه

دارة األربمحRegulatory Incentives:
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.6الدراسات السابقة:
حظي نسل س سجمال
ال راف

األ حمث الفمبهقه طي ال حمسا ملف م سمم ل م حصل عنه سجمل الاحث طي ال ال

وال إلاسل ال ؤثرة طسهم وإدارة األربمح ،واثر الدراسم الفي حمولب راد ظملرة إدارة األربمح وتحداد ال إلاسل ال ؤثرة طسهم،

أسال طي تحداد األدوا

ال يسن

ملحد س لحه الظملرة .و د ساب دراسة ( )Ozili, 2017عال

 smoothingطي الباإلك األطريقه ال درف طي اليإلي ال ملي جإلدة ال راف

تم ل احفهم هم

غسر االخفهمري  ،وولك عادسم

ل يمار القروض سقمرن ملباإلك غسر ال درف طي اليإلي ال ملي ،وأظهر الافماج أن ت هسد الدخل ،والحه ت ب

س مرسف عادسم تم ل احفهم ي خيمار لنقروض ،ال اا يض عادسم ترافع شرام
تنك الباإلك .ا م لدطب دراسة ( ) Khamoussi, 2016إلى دراس ال ال
س سقإلسم

ت هسد الدخل Income

عادسم تيف د الباإلك احفهم هم خيمار القروض،

و د أظهر الافماج أن الباإلك ا طريقه تيف د ة صإلرة أكبر ة ت هسد الدخل عبر قهمس مل يفحقم

حإلا

عنى قهمس الدراسم

المرام

ال راف

ال مل ه األرب

س طمعنه لجمن ال راف

 Big 4حيم م

وفإلدة ال راف  ،إلايهم

وتأثسرلم طي إدارة األربمح الفي تم قهمسهم عبر ال يفحقم  ،وولك مسف دا تحنسل  Metaالحه قإل
الدراس  ،وع ل تحنسال

اليم ق الفي تامولب سفبس ار

واالخفالف طي الافماج .و د تم الحصإلل عنى  52دراس وا
ع يه

س فإلدة ع نه

س اسفقالله لجمن ال راف

مل فبس ار  ،و د أظهر الافماج ا ف مله أن لامك عال

وإدارة األربمح؛ كإلن وفإلد النجمن حي ع نه إعداد القإلاام ال مله وعرضهم ،ا م ساب

الافماج وفإلد عال ع يه س حجم لجمن ال راف

وإدارة األربمح ،ووفإلد عال ع يه س خبرة لجمن ال راف

ووفإلد عال ع يه س حجم شرا الفد سس س ثن ض
دراسة ( )Alzoubi, 2016ال ال

عال

وسقمرنم

إحصماه لنفإلال إلى دراس ال مم ق

س فإلدة ال راف

أكبر شرام

ال راف

وإدارة األربمح،

ال مل ه  Big 4وبس إدارة األربمح .ا م ساب

وإدارة األربمح طي المرام

ال يمل

األربمح س خالل أت مب ال رافع ،وحجم شرا ال راف  ،وعبر قهمسهم فه م إوا امنب ض

ال مس األردنه  ،و د تم قهمس فإلدة
 ،Big 4و د نبب عسا الدراس 56

شرا سدرف طي سإلي ع من ال ملي ،والفي تم تحنسل تقمريرلم ال مله س ال م  4112إلى ال م  .4101و د أظهر الافماج أن
لامك عال ع يه س فإلدة ال راف
وتا يض أ ضم س مرسم
أظهر الافماج أن س مرسم

وإدارة األربمح ،وأن س مرسم

إدارة األربمح تا يض سع ةيمدة اسفقالله لجمن ال راف ،

ا دارة عادسم ت ف د المرا عنى واحدة س المرام

إدارة األربمح تا يض سع اةد مد أت مب سراف ي الحيم م  ،وأن لامك عال
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د .مجدي وائل الكببجي

ال مله  .ا م لدطب دراسة ( )Khmoussi & Zehri, 2016إلى قهمس الفيمعل س طمعنه لجمن ال راف
سع إدارة األربمح طي المرام

ال راف

عسا الدراس ملمرام

ال مس بل تمبسس منإلن األس ال ملي لن م  4112وب ده .و د ت ثنب

الفإلنيه ال يمل

الفإلنيه ال درف طي اليإلي ال ملي الفإلنيي والفي نبب  42شرا  ،تم تحنسل همنمتهم ال مله س ال م

 4110حفى ال م  .4112وأظهر الافماج أن تد سس المرام
لجمن لن راف

اؤده إلى ت فهض ال يفحقم

ال مل ه وال صاي ض

االخفهمري

عال

لجمن ال راف ا ،والف صص الصامعي ل رافع الحيم م

ت مسنه

س طمعنه لجمن ال راف

 Big 4لفنك المرام

وتيمعنهم سع

بل طفرة تمبسس منإلن األس ال ملي لن م  ،4112وال ف نس مألوراي

ال مله  .ا م أظهر الافماج أن لامك ت مسال س درف طمعنه لجمن ال راف
وافف معم

وفإلدة

(والفي تم قهمسهم عبر :الإلفإلد ،والحجم ،وال برة،

وتأثسر ولك طي الحد س س مرسم

وطفرة ال رافع (Tenure of auditorا

إدارة األربمح ،وأن لامك

د تمبسس منإلن األس ال ملي .ا م لدطب

دراسة ( )Rusmin, Et al, 2014إلى قهمس تأثسر طماض الفدطس الاقده الحر وفإلدة ال راف

طي إدارة األربمح طي المرام

ال درف طي إلرا إندونهيهم ،وسملسميم ،وسابمطإلرة ،خالل اليفرة ال فدة س  .4101 -4112ا م تم اسف دا ن إلون فإلنم
ال دل (0220ا لقهمس ال يفحقم

الفقداري ل فبسر إدارة األربمح ،و د أشمر الافماج إلى أن سداره المرام

الفي تف فع يماض

تدطس نقده حر سرتيع وطرص ن إل سا يض  ،سنإلن إلى اسف دا البداال ال حمسبه لميمدة دخل المرا  ،وأن لامك عال سنبه
س فإلدة ال راف

وإدارة األربمح ،وأن المرام
صإلرة أ ل س المرام

الفي خض ب ل راف
الفي ال تد قهم شرام

ال يفحقم

الفقداري

تأثسر لنراط

ال مله طي إدارة األربمح ،وأن لامك عال

رد

واحدة س شرام
ال راف

ال راف

ال مل ه  ، Big 4تيف د

ال مل ه  ،و د أظهر الافماج أ ضم أن ال اإلفد

س حجم المرا الحه تم قهمس عبر القه

وبس إدارة األربمح .وتاحث دراسة ( )Azzoz & Khamees,2016تجريبهم تأثسر خصماص حإلا
وإدارة األربمح ،دلسل س األردن ،عنى عسا الدراس الفي ش نب ف هع المرام

اليإلقه لحقإلي ال ن ه ،
المرام

طي فإلدة األربمح

ال مله ال درف طي إلرا ع من الاملب 22

شرا وال درف س ال م  4112إلى ال م  .4104و د تم اسف دا عدد أعضمء سجنس ا دارة ،واالةدوافه لنراهس الفايسحه،
وس إلنم

سجنس ا دارة ،وعدد أعضمء لجا الفد سس ،وس إلنم

المرام  .أسم القه

ال منق وإشمرة االسفحقم م

لجا الفد سس ،ونمم لجا الفد سس ،لقهمس خصماص حإلا

الفقداري الفي تم حيم هم س خالل ن إلون فإلنم ال دل ،طقد اسف دسب لفقدار

فإلدة األربمح وإدارة األربمح عنى الفإلالي ،و د أظهر الافماج أن عدد أعضمء لجا الفد سس ونمم لجا الفد سس لداه م عال سع
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)7العدد (2021 /)1
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كل س فإلدة األربمح وإدارة األربمح ،ا م أواب الدراس المرام ال مله األردنه فقنسل عدد أعضمء سجنس ا دارة ،وت دال نيا
ال داري ال مرفسس وغسر الفايسحاس طي ال س سجنس ا دارة ولجا الفد سس .ا م لدطب دراسة ( Mohammad, Et al,
)2016إلى همن االثمر ال فرتا لفمبسس سدون الحإلا
الفد سس طي إدارة األربمح طي المرام

ال ملسمي ال اقح لن م  4112نحإل طمعنه لجمن سجنس ا دارة ولجمن

الصامعه ال ملسمي  ،وولك طي أعقمب سهمرة المرام

الصساه عنى عداد س المرام

ال ملسمي  ،وت إلنب عسا الدراس س  410شرا اامعه  ،همنمتهم لنيفرة س  4112حفى  ،4112و د أظهر الافماج أن لامك
عال إ جم ه س طمعنه سجنس ا دارة ولجمن الفد سس وطقم ل دون الحإلا  ،وبس إدارة األربمح .ا م تمسر الافماج إلى أن آله
الحإلا

ال ماق طي المرام

إدارة األربمح ،ولامك حمف لجهد إضمطي لفحيس عاصر سجنس

ال مله غسر امفه ل اع س مرسم

ا دارة حيب سدون الحإلا  .ا م لدطب دراسة (الكببجي )7102 ,إلى همن ال ال
طي تقسسد س مرسم

إدارة األربمح طي المرام

الصامعه ال يمل

فإلنم ،الحه ارام عنى قهمس االسفحقم م ال نه لقهمس س مرسم
س أ مدلم ،وتفألف عسا الدراس س ف هع المرام

الدراس  ،إلى فمنب وفإلد عال م
همن دور لجا ال راف

وولك عبر دراس الدور الحه
الحد س س مرسم
 ،وا

سفاماا س أ مد حإلا

طي الحد س س مرسم
أن تقإل

ال مس الينيمساه  .ولفحقسس ألداف الدراس تم اسف دا ن إلون
إدارة األربمح ،ا م تم قهمس حإلا

الصامعه ال يمل

س ال م  .4102-4104و د أظهر الافماج أن المرام

المرام

د مسب

مرس إدارة األربمح خالل ساإلا

وإدارة األربمح .أسم دراسة (إبراهيم )7102 ،طقد لدطب إلى

إدارة األربمح طي المرام

ال يمل

ال صري ال يجن بإلرا األوراي ال مله ،

ملمرا وطقم لضإلا ط س سا لفم سنهم ،وسهم سحددة تقإل هم ،طي

إدارة األربمح ملمرا  ،وطي سبسل تحقسس لحا الهدف م الامحث رض ا

مر الاظره ل ل س لجا ال راف

مر ال يمهه ي دارة األربمح ملمرا  ،و د م الامحث إفراء دراس تمبهقه الخفامر طروض الاحث عنى عسا إلاسهم 22

شرا سيمل

سصري سيجن ملبإلرا ال صري  ،و د أظهر الافماج وفإلد تأثسر فإللره ل ل س  :خبرة أعضمء لجا ال راف

ملمرا  ،ودعم لجا ال راف
لجا ال راف

السفقالله ال رافع ال مرفي لنمرا  ،وقهم لجا ال راف

يحص الفقمرير ال مله لنمرا  ،ونيا الراط

ال مله ملمرا  ،والي

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)7العدد (2021 /)1
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ال فبسر الفم ع لناحث ،ولإل سيفإل س مرس إدارة األربمح ملمرا والحه تم قهمس ع

االخفهمري لنمرا

ريس سفإلسط ال يفحقم

خالل اليفرة س عم  4115وحفى .4104
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
لقد تاإلعب الدراسم

اليم ق طي قهمس فإلدة ال راف

عإلاسل وخصماص ترتاط

قد خدس ال راف

عنى ال إلاسل الفي ترتاط
طي سئم

وال إلاسل الفي تؤثر طسهم وتأثسرلم طي إدارة األربمح ،وولك عبر الفراسم عنى
ال مل ه  ،وأت مب ال راف  ،ورام

ض الدراسم

متب ال راف

امرتام

تقد ل ال دس  ،احجم المرا  ،ودرف الفماسهم فم سل لجمن لن راف  ،وااللف ام

الحإلا

س فني  .إال أن الدراس الحمله سف ل عنى ال من س عإلاسل فإلدة ال راف

ت ص المرا سحل ال راف  ،ا م ترام تمبهقم
إال أن الدراس الحمله رام طي تحنسل همنم

الدراسم

قإلسم

الفي ت ص سقد خدس ال راف

اليم ق طي س ظ هم عنى المرام

ال يمل

وعإلاسل

ال مس صإلرة عمس ،

سجف ع الدراس ا هم ليفرة ثالث ساإلا  ،عنى ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس  ،ك م أن الدراس الحمله -س وفه نظر الامحث -لي س الدراسم

القنسن الفي تام ش لحا ال إلضإلع طي سئ األع مل

الينيمساه .

.7فرضيات الدراسة:
امء عنى ا
اليرضهم

مر الاظره والدراسم

اليم ق  ،ولإلفم

الفي تم رحهم طي سم ن الدراس  ،طإن

ع الفيمؤال

عنى الاحإل الفملي:

اليرضه الراهيه األولى) HO1ا :ال ت مرس ال صمرف الينيمساه ال يمل
اليرضه الراهيه الثمنه )HO2ا :ال اإلفد تأثسر لجإلدة ال راف
ال راف  ،والراط

ال مس إدارة األربمح.

س ثن ة (حجم أت مب سرافع الحيم م

ال مله لن صمرف ،وحجم ال صمرفا ،طي س مرسم

الينيمساه  .وتفيرع إلى اليرضهم

ال مرفي ،وحجم شرا

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس

اليرعه الفمله :

اليرضه اليرعه األولى :ال اإلفد تأثسر لحجم أت مب سرافع الحيم م
اليرضه اليرعه الثمنه  :ال اإلفد تأثسر لحجم شرا ال راف

ال مرفي طي س مرسم

طي س مرسم

إدارة األربمح.

إدارة األربمح.
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اليرضه اليرعه الثملث  :ال اإلفد تأثسر لايا الراط

ال مله لن صمرف الينيمساه ال يمل

اليرضه اليرعه ال ار  :ال اإلفد تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس طي س مرسم

ال مس طي س مرسم

إدارة األربمح.

إدارة األربمح.

.8منهجية الدراسة:
-1.8مجتمع الدراسة وعينته ونطاقه:
اف إلن سجف ع الدراس وعساف س ف هع ال صمرف الينيمساه ال يمل
سصمرف خالل ال م  ،4102وولك

ال مس ال درف طي إلرا طنيمس  ،والفي نغ عددلم 6

د اسفا مد أحد ال صمرف لحداث إدراف خالل ال م  4102طي إلرا طنيمس  ،و د

حققب عسا الدراس المرو الفمله :
-افإلاطر لهم ال البهمنم الالةس

فراء اخفام ار الدراس  ،وعنى وف ال صإلص البهمنم ال ف نق محفيمب ال يفحقم االخفهمري .

أال ت إلن د أدسجب أو أو يب ع الفداول خالل طفرة الدراس .ويم ل نممي الدراس الفمبهقه همنم

ممع سيف رض  Cross Sectionعنى سدار سنين ةساه س

دا ال م  4102حفى

نهم ال م  ،4106وال يصح عاهم طي الفقمرير ال مله (www.pex.psا.
-1.8نموذج الدراسة وقياس المتغيرات:
طي ضإلء االسفامد إلى الافماج الفي تإلانب إلسهم الدراسم

اليم ق  ،وطي وضإلء سم ن الدراس وألداطهم ،طقد تم امء ن إلون اإلضح

سفبسر تم م ،وبس ال إلاسل ال ؤثرة طي فإلدة ال راف
ا
ال ال الفأثسري س إدارة األربمح إلاي

إلايهم سفبس ار سيفقن  ،وال فبس ار

الضم م وولك عنى الاحإل الفملي:
Emi,t = a0 + a1 Audit Fees i+ a2 Audit Size(Big 4) i + + a3 (Leverage)i + a4 (Size of Bank)I + e i

حسث إن:
Emi,t
a0
a1
Audit Fees

 :المتغير التابع ,هو مقياس إلدارة األرباح للشركة  iفي الفترة . t
 :قيمة الثابت (.)Constant
 :قيمة الميل ( )Slopeللمتغير المستقل.

 :حجم أتعاب المراجعة
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): Audit Size(Big 4حجم شركة المراجعة ,يعبر عن نوع شركة المراجعة إذا كانت من ضمن أكبر أربع شركات التدقيق في
العالم.
 :حجم المصرف ,والذي سيقاس عبر اللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول في نهاية المدة.
Size of Bank
 :الرافعة المالية للمصرف.
Leverage
- 8.8قياس متغيرات النموذج:

إدارة األربمح ( Earnings Management-Emا:تم قهمس س مرسم

إدارة األربمح س خالل إف ملي ال يفحقم

 Total Accrualsحيب ن إلون فإلنم ( )Jones, 1991ال دل

(Dechow, Et al,1995-1996ا ،والحه ارام عنى قهمس االسفحقم م
(Discretionary-unexpected portionsا ,وإلى غسر اخفهمري -سفإل

االف مله  ،وتقيه هم إلى اخفهمري -غسر سفإل
(Non-discretionary- expectedا ،ولإل د

س أطضل الا مون ال يف دس طي عداد س األد هم  ،واألكثر درة عنى امف س مرسم

إدارة األربمح ،وولك وطقم لن مإلا

الفمله Mohammad, Et al, 2016; Sani, Et al, 2012 ; Nakashima & Ziebart, 2015; Habbash, 2012; ( :
Chen, Et al, 2014; Iqbal& Strong,2010; Alzoubi, 2016; Khamoussi, 2016 ; Ammer & Zaluki, 2017
; ابراهيم) 4100 ,
-0تقدار االسفحقم م
االسفحقم م

ال نه  :ويفم تقدارلم وطقم ل اهج ما

الدخل لف فهض األخممء والفحسم عاد تقدار االسفحقم م  ،ويفم قهمس

ال نه وطقم لن مدل الفمله :
)Tait/ Ait-1 = NIit – CFOit ……(1

ويفم ي

الامتج عنى إف ملي األاإلل طي دا اليفرة.

حسث إن:
 : TAitاالسفحقم م

ال نه لنمرا  iطي اليفرة  tوت ثل اليري س امطي الدخل بل الباإلد غسر ال مد وبس امطي الفدطقم

الاقد س األنمم الفمبسنه س وا ع ما

الفبسر طي ال رام ال ملي.

 : NIitامطي الدخل الفمبسني لنمرا  iطي اليفرة t
 : CFOitامطي الفدطس الاقده س األنمم الفمبسنه لنمرا  iطي اليفرة t
 -2افم تقدار االسفحقم م

غسر االخفهمري ( Non-discretionary accruals (NDAitس خالل تقدار س ملم الا إلون ال فااأ

هم مسف دا س مدل االنحدار الفمله :
)NDAit = 1(1/Ait-1) + 1[(ΔREVit - ΔRECit) /Ait-1)] +2(PPEit/ Ait-1) + e ……(2
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حسث إن:
 : NDAitاالسفحقم م
Ait-1

غسر االخفهمري لنمرا  iطي اليفرة t

 :إف ملي األاإلل لنمرا  iطي لنيفرة  t-1طي نهم اليا .

 : ΔREVitالفبسر طي إاراد ال به م
 : ΔRECitالفبسر طي امطي حيم م
PPEit

س اليفرة  tالى اليفرة  t-1لنمرا i
ال دااس س اليفرة  tالى اليفرة  t-1لنمرا i

 :إف ملي األاإلل القم ن لإللالك (إف ملي اآلال

-3افم حيمب االسفحقم م

وال دا

وال قم ار ا لنمرا  iطي اليفرة ( tنهم اليا ا

االخفهمري  Discretionaryس خالل اليري س االسفحقم م

ال نه واالسفحقم م

غسر االخفهمري ،

والفي ت ثل الام ي  ,Residualsعبر ال مدل الفمله :
)DAit = Tait/ Ait-1 – NDAit ……..(3

وحسث إن:
 : DAitاالسفحقم م

االخفهمري لنمرا  iطي اليفرة t

حجم شركة المراجعة ( :)Big 4بر ع نإلع شرا ال رافأخح القه

"واحدا" إوا امنب المرا ال يمل

إوا امنب ض

أكبر أربع شرام

ال مس اد س حيم متهم شرا تد سس ض

لن راف

طي ال ملم ،حسث

(Big 4ا والفي لي (Deloitte

) ,Touche Tohmatsu ;PricewaterhouseCoopers; Ernst & Young ; KPMGويأخح "اي ار"

الف ولك.

حجم أتعاب المراجعة :سفيف رن س الفقمرير ال مله ل ل سصرف لألعإلا .4106-4102-4102المتغيرات الضابطة:تيف د لحه ال فبس ار

لر م خصماص ال صرف وضامهم ،والفي د تؤثر طي ال ال

وبس إدارة األربمح ،و د أشمر عداد س األد هم

إ لى ضرورة ضاط ال ال

س ال إلاسل ال ؤثرة طي فإلدة ال راف

س ال فبسر ال يفقل وال فبسر الفم ع س خالل

ال فبس ار الضم م الفمله ALkababji,2016; Habbash, 2012; Mohammad, Et al, 2016; Sani, Et al, 2012; (:
 Emna, 2014, Et al; Alzoubi, 2016; Khamoussi, 2016ا.
-حجم الشركة(المصرف) :والحه سهقمس عبر النإلغمريفم المبه ي ف ملي األاإلل طي نهم

ال دة .ويهدف لحا ال فبسر إلى

قهمس االخفالف س ال صمرف س حسث حج هم وأثر ولك طي إدارة األربمح .طيي حس أظهر
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(; Alzoubi, 2016; Alves, 2013; Chen, Et al, 2007ال باجي 4102 ,ا ،أن حجم المرا اؤثر رد م طي إدارة األربمح،
كإلن المرام ال بسرة د إلن لداهم دواطع أكبر لنفالعب ر م امطي الربح عبر اخفهمر ال مرسم والبداال ال حمسبه الفي ت يض
ر م الربح إلايهم شرام
الدراسم

تي ى إلى ت فهض الف ني اليهمسه الفي ت إلن سحط أنظمر الح إلسم  .طي حس أظهر

أن حجم المرا اؤثر سنام طي ال يفحقم

ض

االخفهمري ( (Gerayli, Et al, 2011

نسبة الرفع المالي :ولي عامرة ع إف ملي الداإلن إلى إف ملي األاإلل.الفي مرسهم الداااإلن عنى تحيس فإلدة الفقمرير ال مله لن صرف وسالءسفهم .و د

ويهدف لحا ال فبسر لقهمس أثر الضبإل م
أظهر

ض الدراسم (; Alzoubi, 2016; Alves, 2013; Gerayli, Et al, 2011الكببجي  )4104 ,تأثسر الراط

رد م طي إدارة األربمح إلاف المرام
ال يروض  .طي حس أن
الراط

ض الدراسم

وا

الراط

ال مله ال رتي

ت سل إلى س مرسم

إدارة األربمح لنف فهف س

ال مله
سإلد الدا

( ، ( Park &Shin, 2004; Peasnell, Et al, 2005أظهر الفأثسر الينبي س

ال مله وإدارة األربمح إلاف المرام

الراط

وا

ال مله ال مله ت إلن أ ل درة عنى س مرسم

األربمح؛ ألنهم ت ضع ة ة

م ل سيف رة ة لفقإليم الداااس .

.9عرض نتائج الدراسة واختبار الفرضيات:
 -1.8وصف متغيرات الدراسة:
جدول رقم (: )1المتغيرات المستقلة الكمية وهي حجم المصرف ،وحجم أتعاب المراجعة ،والرافعة المالية للمصرف ،وحجم شركة المراجعة (.)Big 4
Financial
Leverage

)Audit Size(Big 4

Percent
50%

Non-Big4
Freq.
3

Percent
50%

Size of Bank

Auditing
Fees
)(Doller Currency)(Doller Currency

Big4
Freq.
3

0.686033

266194.667

875304221

2014

16%

1

84%

5

0.698967

301705.333

1010534433

2015

0

0

100%

6

0.69715

347037.6667

1278597473

2016

ملفراسم عنى ال فبس ار

ال ه ال رتام جإلدة ال راف

نالحظ طي الجدول ر م (1ا أن حجم ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس سقمسم أف ملي ال إلفإلدا ة ة طي تمااد سيف ر خالل الياإلا

الثالث  ،طقد نغ سفإلسط إف ملي ال إلفإلدا

مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)7العدد (2021 /)1
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مةل وس سهم طي سإلافه ال م ر ال حف ن والضبإل اال فصمد وال مله وعبر

 0425222222دوال ار ،ولإل سم تفمنا اتيمقهم

سم تفمنا س رطع قهمس ايم رأس ال مل ،وبيبب ال امطي ال يف رة س ال صمرف عبر س سهم ال يف ر
درف األسمن الفي تف فع هم .ا م االحظ ارتيمع سفإلسط نيا الراط

امع ال الء والمرام

ال مله خالل ال م  4102والفي نبب  %6295ثم ان يمض

اعف مد ال صمرف عنى الداإلن خالل ال م  ،4106لفصل إلى  ،%6292والفي تبس درف اعف مد ال صمرف عنى الداإلن طي
ت إليل أاإللهم ولإل سم تؤاد عنه اتيمقهم
ال راف

مةل (2ا مسف دا الرطع ال ملي طي الحدود الضهق  .ا م االحظ أن حجم أت مب

طي تصمعد سيف ر س عم إلى آخر ،لسبنغ سفإلسط أت مب ال راف

عنى ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس

الر،
الر طي ال م  ،4102واسف ر طي الص إلد حفى نبب طي عم  4106سم سفإلسم  347037.67دو ا
 266194.67دو ا
وسم افح ن ال رافع س فهد وس م ر وسيؤولهم  ،وسم اف بده س ت ني  ،و د قإل ال رافع فقنسل خمر

لف س أت مب ال راف
وفإلد أخممء أو تحرييم

طي القإلاام ال مله إلى أدنى درف س ا طي ضإلء األت مب ال فيس عنسهم -والفي د ت إلن سا يض -

األسر الحه يبب حدوث س مرسم

ال راف

القإلاام ال مله وعدالفهم ،والفي د تفض
شرام

ال راف

سهمرة تنك المرام

غسر ال افظ
س مرسم

 ، Irregular practicesطال ي ح فقد م تأكسد س قإلل مأن ادي

انفهمةي تحقس سصملح إدارة المرا  .ا م االحظ س الجدول اليم س سهمرة

ال مل ه (Big 4ا عنى ال صمرف الينيمساه ال يمل
عنى ع نهم

ال راف

 ، %011وولك لف إلن تنك المرام

ال مس

صإلرة سفماادة خالل الياإلا

الثالث  ،لفبنغ

لن صمرف لن م  4102ايا  %21إلى أن وانب الايا خالل ال م  4106إلى

األ در عنى تقد م خدسم

سراف

وا

فإلدة عمله س س متب ال راف

األخر  ،إلى فمنب

س ي تنك المرام لن حمطظ عنى س فهم والفهرب س أ سيؤوله منإلنه سيفقبنه طي حمل ثبإل تقصسرلم طي ع نهم ال راف
وإفراءاتهم ،األسر الحه اؤلل تنك المرام

ألن ت ار ب تصرطم

ا دارة وتيهم طي ساع الفحرييم

طي القإلاام ال مله .

-2.7اإلحصاء الوصفي للمتغير التابع إلدارة األرباح:
رض الجدول الفملي ر م(2ا ت ار ار
لياإلا

ونيب س مرس ال صمرف الينيمساه ال يمل

سر ول هم
الدراس س  .4106 -4102طقد ُعد طي ال رحن األولى س القهمس الإلايي ل فبسر إدارة األربمح إلاي سفب ا

 ، Dummy variableطإوا ةاد
خالل ال م  ،وت مى القه

ال يفحقم

االخفهمري ع سفإلسمهم الحيم ي ل ل سا  ،طإن المرا د سمرسب إدارة األربمح

(0ا ،وإال طإنهم لم تقم

مرس إدارة األربمح ،وت مى القه
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جدول رقم (: )2التك اررات والنسب المئوية لممارسة الشركات الصناعية إلدارة األرباح وعدم ممارستها
المصارف الممارسة

السنة

المجموع

المصارف غير الممارسة

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

التكرار

النسبة المئوية

2015

5

%67

2

%55

6

%100

2012

5

%67

2

%55

6

%100

2016

6

%100

0

%0

6

%100

االحظ س الجدول اليم س أعاله أن لامك تاماام س ال صمرف عبر الياس س حسث س مرس إدارة األربمح ،طقد ظهر أعنى ت رار
ل مرس إدارة األربمح طي ال م  ،4106إلا ع سف سصمرف سيمل
سفمنام

عمس  ،وب م نيبف  ،%011وي مو الامحث ولك إلى سهمس

ا طصمح ال فماادة الحه تافهج لسئ سإلي رأس ال مل الينيمساه وبإلرا طنيمس  ،الفي افرتب عنى المرام

ال يمل

ال مس إظهمرلم طي الفقمرير والقإلاام ال مله  ،وب م افإلاء سع س ماسر ال حمسا الدوله وا الغ ال ملي وس ماسر الفد سس الدوله  ،األسر
الحه حد س س مرسم

إدا ار تنك ال صمرف طي الفأثسر طي ع نهم

القهمس ال حمسبي لألربمح ال فحقق  ،ولحا ظهر سد فد

لسئ سإلي رأس ال مل الينيمساه وبإلرا طنيمس طي إل ام المرام
األسر الحه

رض ال نإلسم

ال مله وا طصمح عاهم دال وشيمفه ،

مة ال صداقه وال إلثإلقه طي الفقمرير ال مله  ،وييمعد عنى ت ميم ثق سيف دسي تنك ال نإلسم  ،سد أن ارتيمع

نيا س مرس إدارة األربمح طي اليا األخسرة ،رب م إلن سرده أ ضم ش إلر ض ال صمرف أن ع نه الفماسهم
افرتب عنه

ماسر ا طصمح

ض ال ممكل الفي سإلف تا س سنام عنى عرض األوضمع ال مله لنمرا  ،إلى فمنب احف مله عثإلر المرام
طي منإلن ا طصمح ،وس ثم اسفباللهم طي خدس سصملح ا دارة ،أو رب م نفج ع تقإليم

عنى

ض الثب ار

ملقه

ال مدل  ،والحه ان س عنى الدخل ولم اا س عنى ما

الفدطقم

ض األاإلل

الاقد .

اختبار الفرضية األولى :ال تمارس المصارف الفلسطينية المساهمة العامة إدارة األرباح :طقد أظهر ا حصمءا ظهإلر ت رارل مرس إدارة األربمح خالل طفرة الدراس  .4106-4102وعنه تم إفراء اخفامر سد س اإلي ال مرس  ،وولك مسف دا اخفامر
وه الحدا  ، Binomial Testولإل س االخفام ار

الالس ن ه

) ،( Zhang & Lui, 2009; Alzoubi, 2016و د ظهر

الافماج ا م طي الجدول ر م (3ا.
الجدول رقم ()3
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اختبار ذي الحدين Binomial Test
التصنيف

عدد المشاهدات

نسبة المشاهدات

الداللة المعنوية

شركات ممارسة

0

14

1.40

1.130

شركات غير ممارسة

1

4

1.44

EARMANG
إدارة األرباح

نالحظ س الجدول أعاله أن ال صمرف الينيمساه ال يمل
 ،%25وولك دد سمملدا
دد سمملدا

ال مس د سمرسب إدارة األربمح خالل طفرة الدراس

نبب (02ا سمملدة س أال (05ا سمملدة ،طي حس

نبب (2ا سمملدا  .نالحظ س الجدول اليم س أن قه

م نيبف

نبب نيا ال صمرف غسر ال مرس %44

الدالل ال اإلي تيموه ( ،(19120ولي أ ل س

سيفإل الدالل ا حصماه  ،%2وبملفملي نرطض اليرضه الصيري ونقبل البدان والفي تاص عنى أن  " :ت مرس ال صمرف
الينيمساه ال يمل

ال مس إدارة األربمح" ،وتفيس لحه الافهج سع عداد س الدراسم اليم ق الفي أفريب طي سئم س فني Ozili, (:

 ,2017; Khamoussi, 2016; Alzoubi, 2016; Rusmin, Et al, 2014الكببجي ,4104 ,ابراهيم ,4102 ,حمدان ،وأبو
عجيلة.)4104 ,
ومن أجل اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وتفرعاتها ،تم اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي:لبرض تمبسس ن إلون االنحدار ال مي ال ف دد  Multiple Linear Regressionلقياس تأثير جودة المراجعة في الحد من
ممارسات إدارة األرباح ،طقد تم الفحقس س المرو اآلته الإلافب تإلاطرلم لمرو األن إلون ال مي ال م ( General Linear
 )Model-GLMعنى الاحإل اآلتي:
-0قياس اختبار التوزيع الطبيعي Normal Distribution Test
تم اسف دا اخفامر اإلل جروف  -س رنإلف ) ) Kolmogorov-Smirnov Test(K-Sا الخفامر سم إوا امنب البهمنم
الفإلةيع المبه ي أو ال تفا  ،ولإل اخفامر ضروره الخفامر اليرضهم ؛ ألن س ظم االخفام ار
البهمنم

بهعهم ل ل سفبسر س سفبس ار

ال راف  ،وحجم ال صرف ،والراط

إلن تإلةيع

الدراس ال فصن  , Continuous Variableولي  :إدارة األربمح ،وحجم أت مب

ال مله لن صرف .أسم سفبسر حجم شرا ال راف
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ضع لنفإلةيع المبه ي ،ويإلضح الجدول ر م (2ا نفماج االخفامر؛ اإلن قه

˃ 0.05ا ولحا ادل عنى أن البهمنم

سيفإل الدالل ل ل سجمل أكبر س Sig. ( 1912

تفاع الفإلةيع المبه ي ويجب اسف دا االخفام ار ال ن ه .
الجدول رقم ()5
اختبار التوزيع الطبيعي ()Sample K-S test

المتغير
إدارة األرباح EM
حجم أتعاب المراجعة Audit Fees
حجم شركة المراجعة )Audit Size(Big 4
حجم المصرف Size of Bank
الرافعة المالية للمصرف Leverage

قيم االختبارKolmogorov-
Smirnov Z
0.897
0.782
0.894
1.181

Sig.
الداللة اإلحصائية
0.396
0.574
0.401
0.123

-2اختبار التداخل الخطي :Multicollinearity Test
و د تم طحص الفداخل ال مي س خالل سقهمس  ، Collinearity Statisticsوولك محفيمب س مسل  Toleranceل ل سفبسر
س ال فبس ار
لفأثسر االرتام
 ،لحلك

ال يفقن  ،وس ثم افم إ جمد س مسل الفض م  ، Variance Inflation Factor –VIFوي د لحا الا إلون سقهمسم
س ال فبس ار

ال يفقن  ،ويالحظ س الجدول ر م ( 2ا أن س مسل (VIFا لن فبس ار امط لم افجموة ال ي (2ا

القإلل أن الا إلون ال مني س سم ن الفداخل ال مي ،طمالرتام

س ال فبس ار

غسر وه دالل إحصماه  ،ولحا

ادل عنى إلة ن إلون الدراس طي تييسر األثر طي ال فبسر الفم ع وتحداده.
-8اختبار االرتباط الذاتي :Autocorrelation Test
افم إ فراء لحا االخفامر لنفأكد س عد وفإلد سم ن االرتام

الحاتي طي الا إلون ،وولك ع

ريس اسف دا اخفامر

 ،Durbin Watson Testطفظهر ال م ن إوا امنب القهم ال فجمورة لن فبس ار سف ار م  ،سم اؤثر طي اح الا إلون ،وسهظهر
أثر غسر حقهقي لن فبس ار

ال يفقن طي ال فبسر الفم ع درف ابسرة س فراء ولك االرتام  ،ويالحظ س الجدول ر م (2ا أن قه

(DWا ال حيإلب لا إلون الدراس لي (49125ا؛ اإلنهم تقع ض

ال د ال الام (2.5 -1.5ا ،وبحلك افضح عد وفإلد سم ن

لالرتام الحاتي  Autocorrelationتؤثر طي اح ن إلون الدراس .
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 -2اختبار ثبات تباين الخطأ العشوائي Homoskedasticity
د ثام

تبهمن األخممء ال مإلااه أحد االطفراضم

الهمس لا إلون االنحدار ال السه ي ،إلى فمنب أن سفإلسمهم جب أن إلن

سيمويم لنصير ،ويالحظ س الم ل ر م (0ا أن الاقم تفإلةع م ل شريط أطقي سفيمو حإلل الصير ،سم ادل عنى تإلاطر طرضهم
الفحنسل صإلرة عمس  ،طال مني الا إلون س "عد " تجمنس ال مأ ال مإلااي  Homoscedasticityاألسر الحه اي أن ال تإلفد
حمف السف دا عال م

س درفم

أعنى ،وأن ن إلون الدراس املح لفقدار ال ال

س ال فبس ار

ال يفقن وال فبسر الفم ع.

الشكل رقم ( :)0ثبات تباين الخطأ العشوائي

نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية وتفرعاتها:الخفامر اح اليرضهم  ،تم اسف دا اخفامر االنحدار ال ف دد لقهمس تأثسر فإلدة ال راف
ال مرفي  ,Audit Feesحجم شرا ال راف ) , Audit Size (Big 4الراط
ال صمرفSize of Bankا طي س مرسم

س ثن ة (حجم أت مب سرافع الحيم م
ال مله لن صمرف  ,Leverageحجم

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس الينيمساه  ،وولك ا م لإل

سإلضح طي الجداول الفمله :
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 مجدي وائل الكببجي.د

...تأثير جودة المراجعة في الحد
)5( الجدول رقم
Multiple Linear Regression نتائج اختبار االنحدار المتعدد
Model Summaryb

Model
النموذج

R

R Square

Adjusted R
Square

معامل التحديد معامل
االرتباط
.783a

1

.613

Change Statistics
F قيمة
Change

.494

df1

DurbinWatson

df2 Sig. F Change
الداللة اإلحصائية

5.154

4

13

.010

2.058

a. Predictors: (Constant), SIZELOG )حجم المصرف (إجمالي األصول, Auditfees  حجم أتعاب المراجع, Big4 حجم شركة
المراجعة, Levarageالرافعة المالية للمصارف
b. Dependent Variable: Em إدارة األرباح
ANOVAa
Model

Sum of Squares
مجموع المربعات
Regression

Df
درجات الحرية

17327539016824894.
000

F قيمة
المحسوبة

Mean Square
متوسط المربعات
4

4331884754206223.500

الداللة
االحصائيةSig.
.010b

5.154

10926581438998754.
13
840506264538365.800
000
28254120455823648.
Total
17
000
a. Dependent Variable: Em إدارة األرباح
b. Predictors: (Constant), SIZELOG )حجم المصرف(إجمالي األصول, Auditfees  حجم أتعاب المراجع, Big4حجم شركة المراجعة,
Levarageالرافعة المالية للمصارف
1

Residual

Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

B

Std. Error

Standardized

T قيمة

Sig.

Collinearity

Coefficients

المحسوبة

الداللة

Statistics

 اإلحصائيةTolerance (معامل

 قيمةBeta

)التضخم
VIF
(Constant)
Big4 حجم شركة المراجعة

-308493365.647- 119107357.791

-2.590-

.022

-14198830.106-

19053897.361

-.149-

-.745-

.469

.744

1.344

-5834424.721-

33092356.897

-.035-

-.176-

.863

.735

1.360

131.168

39.276

.604

3.340

.005

.909

1.100

42858510.620

16887258.834

.492

2.538

.025

.793

1.261

Auditfees حجم أتعاب المراجع
Levarage الرافعة المالية للمصارف
SIZELOG حجم المصرف
a. Dependent Variable: Em إدارة األرباح
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د .مجدي وائل الكببجي

تأثير جودة المراجعة في الحد...
ويمكن االستدالل من نتائج الجداول السابقة على ما يلي:
-0افضح س الجدول اليم س ر م(2ا أن ن إلون االنحدار ال ف دد لقهمس تأثسر فإلدة ال راف
الحيم م ال مرفي  ،Audit Feesوحجم شرا ال راف ) ، Audit Size (Big 4والراط
ال صمرف )Size of Bankطي س مرسم
طقد نبب قه

ال مله لن صمرف  ،Leverageوحجم
ال مس الينيمساه امن داال س اإليم،

الدالل ا حصماه (0.010ا ،ولي أ ل س سيفإل الدالل (0.05≤ا ،وأن قه

(5.154ا ،وأن قه
أن قه

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

س ثن

س مسل االرتام (Rا س سفبسر عإلاسل فإلدة ال راف

 Rد نبب (0.783ا ،وأن قه

سجف

ة (حجم أت مب سرافع

 Fال حيإلب

د نبب

وسفبسر إدارة األربمح كمن عملهم إلى درف

 R2؛ أه أن سفبسر (فإلدة ال راف ا يير (%61.3ا س الفبسر طي سفبسر (س مرس

إدارة األربمحا  ،وبم ي الفييسر ارفع ل فبس ار أخر لم افم دراسفهم أو إدخملهم طي ن إلون االنحدار ،وبحلك نقبل اليرضه الراهيه
الثمنه  ،والفي تاص عنى أن  " :يوجد تأثير لجودة المراجعة ممثلة بـ (حجم أتعاب مراجع الحسابات الخارجي ،وحجم شركة
المراجعة ،والرافعة المالية للمصارف  ،وحجم المصارف) ،في ممارسات إدارة األرباح في المصارف الفلسطينية المساهمة العامة
الفلسطينية".
-7افضح س الجدول اليم س ر م(2ا أن ن إلون االنحدار ال ف دد لف ثسل تأثسر حجم أت مب سرافع الحيم م ال مرفي طي س مرسم
إدارة األربمح غسر دال س اإليم ،طقد نبب قه
الميمدة طي (حجم أت مب سرافع الحيم م
يهط لفقدر قه

الدالل ا حصماه (0.863ا ،ولي أكبر س سيفإل الدالل (0.05≤ا ،وأن

ال مرفيا إلحدة واحدة سإلف اؤده إلى نقص سيفإل س مرس إدارة األربمح

دل

س مسل سفم (-.035-ا ،وبذلك نقبل الفرضية الفرعية الصفرية األولى ،والتي تنص على أنه ":ال يوجد تأثير

لحجم أتعاب مراجع الحسابات الخارجي في ممارسات إدارة األرباح".
ولحه الافهج تفإلاطس سع دراس (ح دان ،وأ إل عجسن 4104 ،ا ،األسر الحه ظهر أن حجم أت مب سرافع الحيم م
د حمط ام نحإل تمجهع ال رافع عنى حل فهد أكبر طي ال مف ع س مرسم
د ت مام طي اخفهمرلم ال سل ال رتقب والحه م ل نيب س م رة وس مرسم
كني ال راف

ض

نيب تحددلم شرا ال راف

إدارة األربمح ،والحه د يير أن شرام

ال راف

سحمسبه إ داعه سا يض نإلعم سم؛ ل سال اؤثر طي

ويحمطظ طي الإل ب نيي عنى س فهم.
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تأثير جودة المراجعة في الحد...
-8افضح س الجدول اليم س ر م(2ا أن ن إلون االنحدار ال ف دد لف ثسل تأثسر حجم شرا ال راف
غسر دال س اإليم ،طقد نبب قه

طي س مرسم

إدارة األربمح

الدالل ا حصماه (0.469ا ،ولي أكبر س سيفإل الدالل (0.05≤ا ،وأن الميمدة طي (حجم

شرا ال راف ا إلحدة واحدة سإلف اؤده إلى نقص سيفإل س مرس إدارة األربمح

دل يهط لفقدر قه

س مسل سفم (-.149-

ا ،وبذلك نقبل الفرضية الفرعية الصفرية الثانية ،والتي تنص على أنه ":ال يوجد تأثير لحجم شركة المراجعة في ممارسات إدارة
األرباح" .ولحه الافهج تفإلاطس سع دراس ( رضإلان،410 ،ح دان ،وأ إل عجسن Ozili, 2017 ;4104 ،ا ،األسر الحه مسر إلى
عد اعفداد شرام

ال راف

ال صاي عمل هم ض

 Big 4ط مل طي الحد س س مرسم

إدارة األربمح ،ولحا سم افإلاطس سع نفهج

اليرضه األولى الفي أظهر أن ال صمرف ت مرس إدارة األربمح ،وبملفملي ال ماسر وال يؤولهم
ال راف
راف

سإلاء اايب تنك المرام
ع نهم

ض

ال صمرف ال يمل

شرام

ال راف

وال هم ال نقمة عنى شرام

ال مل ه أ لم تصاف ،,سف إلن سفيموي عادسم ت نف تنك المرام

ال مس والفي تح هم القإلانس

ال ما

ملمرام

ال يمل

ال مس و منإلن ال صمرف

الينيمساي لن م  ،4101و إلانس سنم الاقد الينيمساه ور م فهم (سنم الاقد الينيمساه www.pma.ps:ا.
 -2افضح س الجدول اليم س ر م(2ا أن ن إلون االنحدار ال ف دد لف ثسل تأثسر نيا الراط
دال س اإليم ،طقد نبب قه
0.604سإلفب ،ط م ةاد

ال مله طي س مرسم

الدالل ا حصماه (0.005ا ،ولي أ ل س سيفإل الدالل (0.05≤ا ،وأن قه
نيا الراط

ال مله لد

ال صمرف ةاد

إدارة ال صمرف ل مرسم

إدارة األربمح
س مسل سفم =

إدارة األربمح  ،وبذلك نرفض

الفرضية الفرعية الصفرية الثالثة ونقبل البديلة والتي تنص على أنه ":يوجد تأثير لنسبة الرافعة المالية في ممارسات إدارة
األرباح" .ولحه الافهج تفإلاطس سع دراس ( Alzoubi,2016; Rusmin, Et al, 2014; Khmoussi & Zehri; Alves,
 ,2013; Gerayli ,et al., 2011; 2016إبراهيم)4102 ،؛ له إلن لد سداره ال صمرف الفي إلن لداهم راط
داطع ألن ت مرس إدارة االربمح عبر رطع قه

ال يفحقم

االخفهمري لنف فهف س

سمله سرتي

سإلد الدا ال يروض .

 -5افضح س الجدول اليم س ر م(2ا أن ن إلون االنحدار ال ف دد لف ثسل تأثسر حجم ال صمرف( سقمسم ملنإلغمريفم المبه ي
ف ملي األاإللا طي س مرس إدارة األربمح دال س اإليم ،طقد نبب قه
الدالل (0.05≤ا ،وأن قه

الدالل ا حصماه (0.025ا ،ولي أ ل س سيفإل

س مسل سفم =  1.224سإلفب ،ط ن م اةداد حجم ال صرف ةاد

س مرسم

إدارة ال صمرف دارة

األربمح  ،وبذلك نرفض الفرضية الفرعية الصفرية الرابعة ونقبل البديلة والتي تنص على أنه " :يوجد تأثير لحجم المصارف
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د .مجدي وائل الكببجي

تأثير جودة المراجعة في الحد...

الفلسطينية المساهمة العامة في ممارسات إدارة األرباح" .ولحه الافهج تفإلاطس سع دراس ( Alves, 2013;Chen ,et al.,
 ;2007;Alzoubi,2016 ;Rusmin, Et al, 2014الكببجي .)4104 ,وحسث إن حجم ال صرف اؤثر طي سسل إدارة ال صرف
ل مرس إدارة األربمح ،طمل صمرف ابسرة الحجم طي إف ملي أاإللهم،
وخب ار ،

إلن لداهم القدرة عنى س مرس الفأثس ار

الينبه

س قهم لألاإلل والإلدااع وسإلارد سمله وسهم ار

متن

دارة األربمح وتبمسفهم أسم ف هإلر ال يمل س وأاحمب ال صملح

سقمرن مل صمرف ابسرة الحجم والفي ال ت فنك تنك القد ار وال حي ام .

.01النتائج والتوصيات:
النتائج:طي ضإلء ا

مر الاظره وتحنسل البهمنم

-0أن ال صمرف الينيمساه ال يمل

واخفامر اليرضهم  ،طقد تم الفإلال إلى الافماج الفمله :
ال مس ال درف طي إلرا طنيمس

الدراس س  ،4106 -4102ملرغم س وفإلد
 ،4106ا م نبب نيا ال مملدا

د مسب

مرس إدارة األربمح خالل س فنف ساإلا

ض الفاما خالل تنك الياإلا  ،والحه ظهر فنهم طي عمسي - 4102

لن صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس والفي د سمرسب إدارة األربمح خالل طفرة الدراس

نيا .%25
 -4ال اإلفد تأثسر لحجم أت مب سرافع الحيم م
س خالل ال يفحقم

ال مرفي طي س مرسم

إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس ،

االخفهمري .

-2ال اإلفد تأثسر لحجم شرا ال راف

طي س مرسم إدارة األربمح طي ال صمرف الينيمساه ال يمل

ال مس  ،س خالل ال يفحقم

االخفهمري .
 -2اإلفد تأثسر لايا الراط
االخفهمري  ،وأن لامك عال

ال مله لن صمرف الينيمساه ال يمل
رد

إلي ساه م ،ط ن م ةاد

ال مس طي س مرسم

نيا الراط

إدارة األربمح س خالل ال يفحقم

ال مله لد ال صمرف ةاد

ادارة ال صمر

س مرسم

دارة األربمح.
 -2اإلفد تأثسر لحجم ال صمرف الينيمساه ال يمل
لامك عال

ال مس طي س مرسم

رد سفإلسم ساه م ،ط ن م ةاد حجم ال صمرف ةاد

إدارة األربمح س خالل ال يفحقم

س مرسم
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د .مجدي وائل الكببجي

تأثير جودة المراجعة في الحد...
التوصيات: -0الفأكسد عنى تإلطسر سئ سراف

وا

فإلدة عمله  ،س خالل الف ام المرام

فإلدة األداء س أفل تحيس سيفإل أداء سها ال راف

وس متب ال راف

الإلاردة طي س ماسر

م رشمدا

طي طنيمس  ،سع تدريب ال راف س وال حمسبس وتحيسملم عنى

الف يك يهإل الجإلدة طي أداء ال هم .
 -4ضرورة االلف م فمجهع س متب ال راف

الينيمساه عنى االرتام

ملمرام

س أفل الحصإلل عنى حص سإلقه فسدة طي اليإلي الينيمساه سقمرن
وا س منم

والمهرة ،وتنفم

 -2ضرورة الف م ال صمرف وشرام
ال راف  ،ويحد س ت مام شرام

ال راف

س الفحرييم
 -2عنى شرام
ال صمرف

ال راف

مرام

ال راف

ال مل ه  ،والفي ت فنك ال إلارد

ماسر امرس لنجإلدة ،األسر الحه مة فإلدة ال راف  ،ويحد س س مرسم
ال راف

وس مرسم

ال يمل

ال مس خصإلام ممع ال صمرف،

حجم أت مب سراف ي الحيم م

إدارة األربمح.

ملفامسب سع الجهد وحجم ال نهم

فه م س أحجم ال صمرف والمرام

وس م ر

سحل ال راف  ،والحه سسا س طي الحد

إدارة األربمح ويحي فإلدة الفقمرير ال مله .
أن تنفيب إلى سؤش ار

ترتاط مل صمرف سحل ال راف

س شأنهم أن تثسر المك طي قهم تنك

مرس إدارة األربمح ،ولي ابر حجم ال صمرف عبر إف ملي أاإللهم ،وارتيمع سؤشر الراط

عنى امف تنك ال مرسم

وأسملسب ال حمسا ا داعه .

 -2أن افم تقإليم أداء سجملس إدارة ال صمرف وا دارة الفايسح
سم يمعد عنى الحد س الفقدا ار الفح ه الينبه

مسف رار ،وأن افم سحمسا ا دا ار

طي ارراتهم االسفث مري وان مسمتهم الينبه عنسهم ،وأل ه االلف ام
ال داري

وسيمءلفهم أسم ال يمل س ،

دارة األربمح.

 -6الفأكسد عنى تإلعه سيف دسي الفقمرير ال مله م ل عم  ،وال يفث ري
ال مله والحد س س مرسم

ال مله لداهم ،وال ل

م ل خمص ،آثمر ال مرسم
دون الحإلا

الفي س شأنهم ض من فإلدة الفقمرير

دارة األربمح ،وال افأتى ولك إال ف مثف الجهإلد س الجهم

لسئ سإلي رأس ال مل الينيمساه ملف مون سع إلرا طنيمس والمرام

ال يمل

ال ف نق إدارة األربمح

وا

ال مس والجمس م

ال ال وال ف ثن طي
واألكمد سس .

المراجع:
المراجع العربية:
 .1إ راههم ,س مسم ,(2011) ,دور أ مد حإلا

المرام

طي ال مف ع س مرسم

إدارة األربمح والحد ساهم -دراس تمبهقه ،

سجن الي ر ال حمسبي ،سصر ،دار ال اظإلس  ،ال ار طhttp://search.mandumah.com/Record/414640 :
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The Effect of Audit Quality on Reducing Earnings Management
Practices: An Applied Study to Palestinian Banks - Public
Shareholding.
Dr. Majdi Wael Alkababji
Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Administrative and
Economic Sciences, Al-Quds Open University, Palestine.
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Abstract:
This study aimed to investigate the existence of the earnings management practices of the public shareholding
Palestinian banks listed in Palestine Exchange (PEX), and tests the impact of auditing quality factors represented by the
audit fees, audit size (Big 4), size of bank and leverage ratio of bank on reducing the earnings management practices. To
achieve the objectives of the study, the researcher used Modified Jones Model, which focuses on measuring the total accruals
of the measurement of earnings management practices. The sample of the study consisted of the six public shareholding banks
in Palestine during 2014-2016.The results of the study revealed that the public shareholding banks have been exercising
earnings management during period of the study, in addition to having variable relationships among audit quality ingredients
and earnings management. The researcher recommended emphasizing the necessity to provide high-quality audit
environment, through the compliance with the guidelines of the performance quality standards, encouraging the Palestinian
auditing firms to deal with the public shareholding companies, especially the banking sector, adhering to the strict standards
of quality, and paying attention to the size of auditors' fees commensurate with the effort, volume of operations and audit risk.
Keywords: Audit Quality, Earnings Management, Discretionary Accruals, Palestinian Banks Public Shareholding.
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