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تسهيم دوس انياخ انسىكًح فً انسذ ين تأثيش دوافع انًذيشين اإلنتهاصيح عهً انسهىك 

 غيش انًتًاثم نهتكهفح

 نًياء كًال يسًىد يسًذ انضكي

 :انًهخص

يتناول هذا البضج تضليل  دواعلا الملديزيإل اهاتياسيل  ولإل دواعلا الظلينزو والن ل         

اهدارى والع اولل  الملل حزو عييللا ودواعللا ردارو األريللاس وتاحيزهللا يللل  الظللل    يللز 

المتماحلل  للتفل لل   تمللا تنللاول البضللج اليللام الض تملل  المتتل لل  وللإل ا ليللام الدا ليلل  

ا ليلام عل  الضلد ولإل هلذا الظلل   اهاتيلاسى للملديزيإل   والتارري  وت ػيش دور هلذ 

وااعفاطيا اهيزاي  يلل  ييمل  المنةل.و  وت طللد الدراطل  الل  وا اللدواعا اهاتياسيل  

ت حز يل  يزارام المديزيإل ية.ا تغييز وظلت ى المل ارد ينلد تغيلز صزلش النةلاؽ ويلد 

المن ع  الةتظلي  للملديزيإل  تتظش يزاراتيش ي.ايا يزارام  يز رشيدو ت. ذ ع  ا يتبار

وليض ييم  المنة.و  يا ػاع  ال  وا ععالي  اليام الض تم  تت يل  يلل  وظلاهمتيا عل  

تقييللد الظللل   ا اتيللاسى للمللديزيإل واطللتغتل ال للزص لتضقيللت المظللالش الذاتيلل  والتلل  

ش ت دى ال  اتتا  القزارام الت  تعم  ع  طالش المنة.و يما ينعفض ايزاييلا يلل  تع لي

 ييم  المنة.و  

Abstract: 

This study seeks to Studying the effect of opportunistic 

managers' motives from the Managerial  empire building and 

Earnings Management and its impact on the behavior of 

asymmetric cost . The study also seeks to studying corporate 

governance’s of internal and external mechanisms and effect on 

cost stickiness from the role of these mechanisms in reducing this 

behavior of managers and their positive reflection on the value of 

firm . The study concluded that opportunistic motivations affect 

managers' decisions about management discretion to adjust 
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resources in response to changes in sales. Their decisions may be 

considered as irrational decisions that take into account the 

personal benefit of managers, The effectiveness of governance 

mechanisms depends on their contribution to restricting the 

opportunistic behavior of managers and exploiting opportunities 

to achieve self-interest which leads to maximizing firm value 

under the approach of asymmetric cost behavior. 

 

 س انعاو نهثسثاالطا -انًسىس األول :

 يقذيح  -أوال :

ظيللز النملل  د البللدي  لظللل   التفل لل  الللذى احبللد يللدك التماحلل  علل  طللل   التفل لل        

اطتزاي  للتغيز ع  وظت ى النةاؽ صيج ااه ورد اا التفالي  يد تزت ا وتخز وا الشيلادو 

هلذ  ع  صزش النةاؽ وقارا  ياات اع التفالي  يند اات اع صزش النةاؽ واؽلت يل  

ال للاهزو التفللالي  الملتظللق    ويللد ايتللزا النملل  د البللدي  يالللدور الضقيقلل  للمللديزيإل 

والن زو التنلعي  للمظتقب  واتتا هش يزارام ية.ا تعدي  المل ارد اطلتزاي  للتغيلز عل  

 . وضز  التفل   ووإل حش دور المديزيإل اض  ادارو التفل  

    يعفض عقؾ التتنيؾ المخال  للم ارد ويظبب وا  الظل    يز المتماح  للتفالي      

ولفإل ويؼا يد يعفض تاحيزام ال تالل  يظلبب اتتلا  القلزارام ولإل يبل  الملديزيإل يةل.ا 

المل ارد الملشولل  لتضقيلت المظلللض  الذاتيلل  للملديزيإل والتلل  ت. للذ عل  ا يتبللار المن علل  

 (Weiss ,2011  & Banker et al ,2014&الةتظلي  ولليض ييمل  المنةلاو 

kama  لذلك اتزيد يعغ الدراطام عل  دراطل  الظلل    يلز المتماحل  للتفل ل  الل   )

ت ظيز  وإل ون  ر الظل    يلز الزشليد للملديزيإل  وعل  اتزلا  ا لز عقلد تعمل  ص تمل  

الةزتام الزيدو رل  صد وا يلل  ت اعلت اليلدا يليإل الملديزيإل والةلزتام يضيلج يعمل  

لل   للك ينلدوا يتتلذ الملديزيإل القلزارام المديزيإل يل  تع يش ييمل  الةلزت   يلتوو ي

التي هي عي وظلض  تظييز األيمال يتش تضقيت وهداعيش يةف  وتخز ت اءو ي ؼل  ورل د 
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الض تملل  الزيللدو للةللزتام  عللي المقايلل  عللقا الللدور الزيللاي  وتخللز وهميلل  ألا الض تملل  

 األطيش   الزيدو للةزتام تقل  وإل الظل   ا اتياسى لإلدارو يندوا تضم  وظالش صمل 

 طثيعح انًشكهح  -ثانيا :

تتضللدد ؽبيعلل  المةللفل  علل  اتتللا  المللديزيإل لقللزارام وتعمللدو ينللد تغيللز وظللت ى       

النةللاؽ ينللتذ ينيللا الظللل    يللز المتماحلل  للتفل لل  والللذى يةلليز اللل  وا وعللدل اطللتزاي  

عل  صزلش التفل   لتغيز صزش النةاؽ يالشيادو تشيد يإل وعدل اطتزاي  التفل   لإلات لاع 

النةاؽ يمقدار وفاع ء  و لك يضدث يظبب ور د العديد وإل الدواعا اهداري  اهاتياسي  

الت  ت حز يل  يزارام المديزيإل هدارو التفل   ييدا تضقيت وظالضيش الذاتيل  وملا يلد 

ينتذ ينه الظل    يز المتماح  للتفل   وو وايعزا طل   التفالي  الملتظق   وصيج وا  

لي  الت  يتش تقديزها ينزيقل   يلز وتةمل  وو وايلا   تعفلض ال ايلا الضقيقل  دوال التفا

لظل   التفالي  ت دى ال  وا رميا القزارام الت  تبن  يل  هذ  التفالي  تظبش  يز 

 وناطب  ويد ت دى ال  ور د  ظاةز للةزت   ع  المدى القظيز وؽ ي  األر   

ويظبب تبن  هذا المد   المبن  يل  وا التفلالي  تنةل. يظلبب القلزارام ا داريل        

عقاه عتش المزال للت فيز ص ل التعزا يل  ومارطام المديزيإل  دارو التفل   يلالتزتيش 

يل  الظل    يز المتماح  للتفل    تااعفاص للع او  الم حزو يل  طل   التفالي  ينلد 

ظت ى الم ارد ، وتذلك  ؽزس التظاؤ م  ية.ا تزدد المديزيإل علي ا تيار المديزيإل لم

  غ الم ارد  يز المظتغل  يندوا ينت غ النلب والذى ينتذ ينه التفالي  الملتظق  

ويدك تزددهش عي ت ظي  المشيد وإل الم ارد يند سيادو النللب   والبضلج صل ل اليلام 

 ل    يز المتماح  للتفل    الضد وإل ت.حيز دواعا المديزيإل اهاتياسي  يل  الظ

 أهذاف انثسث -ثانثا:

يظع  البضج ال  تضقيت هدا رةيظ  وه  ت ػيش دور اليام الض تم  ع  الضد       

 وإل ت.حيز دواعا المديزيإل يل  الظل    يز المتماح  للتفل  

 أهًيح انثسث  -ساتعا:

ردارو التفل   عل   للت القيمل  للةلزتام  صيلج تل د   تتمخ  وهمي  البضج  ع  دور      

اهدارو ال عاللل  للتفللالي  رللل  ازللاس الةللزت   وعللي األويللام الظللعب  عللقا ردارو التفل لل  
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ويلد  . الزيدو تعني البقاء ويد تف ا وطاطي  عي يناء واطتداو  الميلشو التناعظلي  للةلزت  

فل ل  تل عيز وعل ولام وضاطلبي  يتزتب يلل  يلزارام الملديزيإل  يلز الزشليدو هدارو الت

وؼلللل  والتلل  يلل دى ا يتمللاد يلييللا اللل  اتللاةذ  يللز دييقلل  للمظللتتدويإل وللإل دا لل  او 

  ارد الةزت  وما يظتلشك البضج يإل وضاور او ارزاءام للضد وإل هذ  الممارطام  

 ينهح انثسث  -خايسا:

طتقزاة  والمنيذ وإل ار  تضقيت وهداا البضج عقا الباصج طيعتمد يل  المنيذ ا       

ا طتنباؽ  للتعزا يل  الدراطام الظايق  المتظلل  يم ػل ا البضلج والتلزود ونيلا 

ياطتنتارام وننقي  تظايد ع  دراط  دواعا المديزيإل ا اتياسيل   ووحزهلا يلل  الظلل   

  يز المتماح  للتفل   واليام الضد وإل هذا الظل    

 فشوض انثسث  -سادسا :

 -سث تى صياغح انفشوض انتانيح :تناء عهً يشكهح انث

 ت حز العديد وإل الع او  يل  درر  الظل    يز المتماح  للتفل   -

   تعم  اليام الض تم  ع  الضد وإل الظل    يز المتماح  للتفل    -

 خطح انثسث  -ساتعا:

 اهؽار العاك للبضج-المض ر األول :

 يل  الظل    يز المتماح  للتفل   ت.حيز دواعا المديزيإل اهاتياسي  -المض ر الخاا  :

دور اليام ص تم  الةزتام ع  الضد وإل الظل    يز المتماح   -المض ر الخالج :

 للتفل  

 المض ر الزايا : النتاةذ والت طيام

 

 تأثيش دوافع انًذيشين اإلنتهاصيح عهً انسهىك غيش انًتًاثم نهتكهفح -انًسىس انثانً :

 ويشاكم انىكانحانذوافع االداسيح  -او  :

( وا يللزارام المللديزيإل المتتللذو لتصت للاظ Anderson et al ,2003ووػللش        

يالم ارد  يز المظتغل  يلد تفل ا يظلبب اللدواعا الةتظلي  للملديزيإل والتل  تل دى الل  

شف  وإل وشفال تفالي  ال تال   وتةيز تفالي  ال تال  ال  وايا تفالي  يتش تضمليلا ولإل 
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اللل  تع لليش يبلل  المنةللاو يظللبب المظلللض  الذاتيلل  للمللديزيإل واتتللا هش يللزارام تلل دى 

المن ع  الذاتي  لدييش ولفنيا ليظد القزارام المخلل  ولإل ون ل ر صملل  األطليش   وصيلج 

الل  تعلارع المظلالش  (Jensen & Mecklin, 1976)تقؼ  ا زيل  ال تالل  وعقلا 

ييإل صمل  األطيش والمديزيإل ، عضمل  ا طيش تتزله وظلالضيش اضل  تت ليغ التفلالي  ، 

ظليإل ت لاءو التةلغي  لتع ليش ييمل  المنةل.و  وولإل الزاالب تضظيإل ايزادام المبيعام وتض

ا  ز يتزله الملديزوا لتضقيلت اهلداعيش التل    تتل اةش ولا وهلداا صملل  ا طليش والتل  

ينلللت يلييللا وةللات  ال تاللل    ويالتللال  يللد يتتللار المللديزوا علل  ظلل  وةللات  ال تاللل  

يلل دى اللل  التفللالي   ا صت للاظ يللالم ارد الملشولل  ينللدوا يللنت غ صزللش النةللاؽ ومللا يللد

الملتظللق  ووللإل حللش تلل دى الللدواعا الةتظللي  للمللديزيإل اللل  تضقيللت دررلل  وزت علل  وللإل 

 طل   ا لتظاق للتفل  

واطتنادا ال  المتاوا وإل وةات  ال تال  ووإل ون  ر طزايام ال تالل  اشلارم       

يةلاا  الل  وا الملديزيإل تعمل  ت تيل  للمظللض  الذاتيل  واايلا تتتلذ يلزارام الدراطام

التفالي  ينتذ ينيا تزاوس التفالي  للمظت ى ا وخ  وإل ا لتظاق و لك لتطلت ادو ولإل 

 .المناعا الذاتي  وإل الظينزو والن     اهدارى

وينللاء يليلله طلليتش تنللاول دواعللا الظللينزو والن لل   اهدارى علل  ػلل ء ايتبللارام       

 ال تال  والع او  الم حزو عييا  

 ((Managerial Empire Buildingنفىر اإلداسي دوافع انسيطشج وان -1

تلاحيز ايتبلارام ال تالل  يلل  يلدك تماحل  (Chen et al ,2012) تناوللد دراطل       

طللل   التفللالي  وللإل  للتل  تلل.حيز الظللينزو والن لل   ا دارى يللل  طللل   التفللالي  ، 

لقلزار يشيلادو وووػضد الدراط  وا المديزيإل الذيإل تت اعز لدييش هذ  الدواعا يلد تتتلذ ا

التفالي  البيعي  والعم وي   وا داري  يل  وره الظزي  يندوا يشيد صزلش النةلاؽ ويلد 

تتتللذ القللزار يتت لليغ هللذ  التفللالي  يللبؾء ينللدوا يللنت غ صزللش النةللاؽ ويالتللال  عللقا 

التفالي  البيعي  والعم وي  وا داري  تتض ل يعيدا يإل المظلت ى المخلال  وملا يلد يل دى 

   .ماح  ليذ  التفالي ال  يدك الت
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وي دى داعا المديزيإل اض  الظلينزو والن ل   اهدارى الل  تض يلشهش اضل  يلزارام       

تعدي  تفل   الم ارد والت  تظايد يل  ت ظيز طل   التفل     وتتنب. ا زي  ال تال  ي.اله 

ا يندوا يظعب يل  صمل  األطيش وزايب  الظل   ا دارى عقد يف ا لدى المديزوا داعل

اضلل  املل  صزللش المنةلل.و دوا الضزللش المخللال  والللذى ينللتذ ينلله تفللالي  ال تاللل  لضمللل  

يضلت   الملديزوا يلالم ارد  يللز المظلتغل  لشيلادو المنلاعا الةتظلي  التلل   ا طليش  ويلد

ت يز وإل المفاا  ال ظي ي  ، الظلن  ،المفاعآم والظمع    يد يفتظب المديزوا المفاال  

التلل  يللتش ت ظي يللا تضللد ريللايتيش ، ويللد يللتش صظلل ليش يللل   ال ظي يلل  يشيللادو الملل ارد

وفاعللآم ويللل  ينللد سيللادو صزللش المنةلل.و ل رلل د يتيلل  ايزاييلل  يلليإل المفاعلل آم وصزللش 

المنةاو ، وصت  ع  صال  المنة.م الت    تيدا ال  اللزيش علقا ورل د وةلات  ال تالل  

ش وشايا  اطل    ويلد ييلدا تدعا المديزوا لإلصت اظ يضياسو المنش الشاةدو والت  تمنضي

المللديزوا لتضقيللت وظللالضيش الذاتيلل  ينللد عللزع الظللينزو والن لل   اهدارى وللإل  للتل 

رػاع  الم ارد يةف  و زؽ يندوا يشيد النلب او تزدد المديزوا ع  تت ليغ المل ارد 

 يز المظتغل  يند اات اع النلب وما يد ي دى ال  التفالي  الملتظق  الشاةدو  يالنظب  

ت ى المخال  الذى يتضقت يند  تع يش ييم  المنة.و و لك يظبب وةات  ال تالل  يليإل للمظ

 دواعا المديزوا اهاتياسي  ، ووظلض  صمل  األطيش

ووإل الع او  الت  ت حز عل  دواعلا الظلينزو والن ل   اهدارى التلدعقام النقديل  الضلزو ، 

 . يإل التن يذيإل( ، تع يؼام المديز(CEO Tenureعتزو شغ  المديز التن يذى 

 دوافع اداسج االستاذ وتأثيشها عهً انسهىك غيش انًتًاثم نهتكهفح  -ثانيا

ي رد اتزا  ا ز لت ظيز طل   ردارو التفل ل  ولإل ون ل ر ردارو األريلاس عقلد اتزيلد      

يعغ الدراطام ع  وضاول  لتفمل  ويضلاث المضاطلب  ا داريل  ، الظلل    يلز المتماحل  

 dierynck et al)م المضاطب  المالي  ،ادارو األرياس وخ  دراط  للتفل   وا و ػ يا

,2012 , Kama & Weiss ,2013 ,Koo et al ,2011)    

  -دوافع  يقاتهح األستاذ انًستهذفح وتدنة انخسائش  :  -1

واه ي رد حتث وهداا لألرياس  وقياص الزيش الظ زى (Roodzant ,2012) ووػش 

ديملد دراطل   ظايق  ، وقايل  ت يعام المضللليإل الملالييإل (   ويلد، وقايل  ورياس الظن  ال
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(Kama & Weiss ,2013)  ت ظلليزام ردارو األريللاس للتفللالي  الملتظللق  و لللك

ياطتتداك ييااام وإل الةزتام المدرر  يالب رطل  عل  اوزيفلا وت طللد الدراطل  الل  

ز وو اات لاع ا ريلاس واه يندوا يف ا لدى ا دارو داعا اض  تزنب التقزيز يإل التظاة

وو يدك تضقيت تنب ام المضلليإل المالييإل ينتذ ينه اتتا  يلزار وتعملد ولإل يبل  الملديزيإل 

 ي دى ال  تت يغ درر  التظاق التفالي    

وتلل حز دواعللا وقايللل  ا ريللاس المظللتيدع  يةللف  وتبللز علل  صاللل  اات للاع المبيعللام      

والله يقللا   -وو  :   - لللك يظللبب ا تلل  :وقارالل  يتاحيزهللا علل  صاللل  ارت للاا المبيعللام و

المديزوا تضد ػغ ؽ ي ي  لتزنب التقزيز يإل تضقيت التظاةز وو يدك تضقيت ا رياس 

 -المظلتيدع  ، وتللشداد هللذ  الؼلغ ؽ ر ا طللاصب  لللك اات لاع علل  المبيعللام  ، حاايللا :

اس و ربل  لتزنب التظاةز عااه ع  صال  ارت اا المبيعام ع  ال تزو الضاليل  وتضقلت اريل

طغيزو عيذا يد يعن  اات اع المبيعام عل  ال تلزو الظلايق  وتضقيلت التظلاةز  ويالتلال  

ا طتغناء يإل تخيز وإل الم ارد لتت يغ التظاةز وما يد ينتذ ينه و ارد  يز وظلتغل  

يليل  ع  ال تزو الضالي  ويالتال  تت يل  الؼلغؾ يلل  ا دارو يتلتا االه ا ا تلاا للدى 

ع ع  المبيعام ع  ال تزو الضالي  واريلاس و ربل  طلغيزو عيلذا يلد يعنل  المنة.و اات ا

ارت اا المبيعام ع  ال تزو الظايق  وتضقيت ارياس تبيزو وما ينتذ ينله ورل د وشيلد ولإل 

الم ارد  يز وظلتغل  ولإل ال تلزو الظلايق  يزلب تت يؼليا عل  ال تلزو الضاليل  عل  ورل د 

 ي ى يل  ا دارو لمقايل  هدا ا رياساات اع ع  المبيعام ويالتال  عاا الؼغؾ 

  وانتسىل انً انشتر دافع انًثانغح انًفشطح فً االعتشاف تانخسائش-2

يلللدرد ػلللمإل ردارو األريلللاس وطلللل ع وضاطلللب  شلللاةا للتعاوللل  ولللا التظلللاةز واللللذى 

صيللج تللنض عزػللي  هللذا األطللل ع يللل  تقليلل    (Bigbath Accounting)يظللم 

تقديزام المفاطب واألرياس للةزت  ع  عتزو وعين  وقاي  المبالغ  ع  تقلديز التظلاةز   

وييدا هذا األطل ع ال  التتلض وإل التظلاةز المتزاتمل  عل  طلن  ولإل الظلن ام التل  

ظلن ام يتش عييلا تضقيلت التظلاةز و للك ولإل  لتل وؼلاي   التظلاةز لتضظليإل وريلاس ال

 المقبل 
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تللاحيز ادارو ا ريللاس يللل  دررلل  التظللاق  (KOO,2011)ويللد ا تبللزم دراطلل       

التفالي  ، ويد وردم الدراط  وا تقاريز الةزتام الت  تةتم  يل  وظلت يام وتتل ل  

وإل األرياس وو التظاةز تف ا ليا دواعا وتتل    دارو ا رياس،وهذ  الدواعا ت حز يل  

لةللزتام التلل  يضتملل  وا يللتش التقزيللز عييللا يللإل  ظللاةز عقللد يتبللا طللل   التفللالي  عا

را ا دارو طتضاول تزنلب   -: األونًالمديزوا عييا اطتزاتيزيتإل  ام يتي  يالتفالي  

التظاةز يإل ؽزيت التتلض وإل علاةغ المل ارد وو تت ليغ التفلالي  يةلف  تبيلز ولا 

  ،الخاايل  وهل  ا يتلزاا اات اع المبيعام ويالتال  تلنت غ دررل  التظلاق التفلالي

يالتظاةز عقلد تقل ك ادارو المنةل.و يالمبالغل  والتقزيلز يلإل  ظلارو تبيلزو صيلج وايلا ولإل 

 تل  لك تظتنيا الةزت  سيادو اصتما م تضقيت ورياس عل  المظلتقب  يتضميل   ظلاةز 

لي  ال تزو الضالي  رشءا وإل ويباء ال تزام الظايق  ويالتال  يد ت يز التظاق تبيز للتفا

 ع  هذ  الضال  

( وا دواعلا ادارو األريلاس ليلا  (Jin ,2017وع  هلذا الظلياق يلد ووػلضد دراطل       

تلل.حيز واػللش يللل  التفل لل  ا رماليلل  وتفل لل  الةللزتام المقيللدو علل  ي رطلل  األوراق 

المالي  ع  الظيإل   وت طلد ال  اا داعلا  المبالغل  الم زؽل  عل  ا يتلزاا يالتظلاةز 

دى ال  سيادو درر  الظل    يز المتماح  للتفل   و لك للةلزتام المدررل  الدعتزي   ي 

يالب رط   عالةلزتام التل  للدييا دواعلا  دارو ا ريلاس ولإل  لتل ا يتلزاا الم لزؽ 

يد تشيد وإل تفل   التظلاةز عل  تللك الظلن  و للك لل طل ل الل   Big bath)يالتظاةز  

و وللاتف ا هللذ  التظللاةز علل  شللف  الللدي ا الزيضيلل  المظللتيدع   للتل العللاك المقبلل  ويللاد

المعدوو  وو تزاتش المتلشوا و يلز  ولإل ا طل ل وويلد تفل ا يظلبب ورل د وزم يل  

وتن يلل  وللإل تفللالي  المناوللل  المدررلل  علل  الظللن  لللذلك تفلل ا التفل لل  علل  تلللك الظللن  

وت طللع  و طلل ا ت يللز التظللارو وللإل تضملل  تفل لل  الةللزت  ، ومللا يلل دى اللل  سيللادو 

فل لل  اهرماليلل  للةللزتام المدررلل  يالب رطلل   ووللإل رااللب ا للز عللقا داعللا التظللاق الت

والذى يةيز ال  وا الةزتام تلما ووفإل ليا  (Turnaround motive)التض ل للزيش 

تضقيت ورياس تتزه اض  تت ليغ التفل ل  لتضقيلت األريلاس عل   ام الظلن  يلد يل دى الل  
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ظلت ى التظلاق التفل ل  ا رماليل  تت يغ التظاق التفل   ليلذ  الظلن  وللذلك يلنت غ و

 للةزتام المقيدو يالب رط  

  تًهيذ انذخم -3

يةلليز و يلل ك تمييللد الللد   ي.الله يملل  وللإل يبلل  ردارو المنةلل.و أل للزاع تت لليغ       

تقلبام الد   ، و لك ياطتتداك ودوام وضاطبي  وعين    ويةيز ويؼا تمييلد اللد   ي.اله 

لشيلادو عل  األريلاس ولإل يبل  اهدارو لتقليل  التبلايإل ه  " التضفش المتعملد يلالتت يغ وو ا

 يز العادى ع  األرياس ال  الضد اللذى تظلمش يله المعلاييز المضاطلبي  المتعلارا يلييلا 

والمبادى الظليم  لتدارو و شك اا  لك يزرا ال  ايتقلاد ا دارو يل.ا تقلبلام األريلاس 

  علل  تضديللد دررلل  المتللاؽزو وصللد يناطللز تقيلليش اداةيللا ،تمللا اايللا وللإل الع اولل  الياولل

 للمنة.و 

يلل   (Xue &Hong,2016;Hemati & Javid,2017 )ووػلضد دراطل       

 للتا وللا طللبت  وا تقللاريز الةللزتام التلل  تةللتم  يللل  وريللاس تبيللزو رللدا طلليتتذ 

المللديزوا يللزاراتيش يةللاا تمييللد ا ريللاس  يللإل ؽزيللت التقليلل  وللإل تقلللب األريللاس وو 

التقزيز ينيلا  طلتتداك ا ريلاس المزصلل  عل  المظلتقب  و للك  وظت ى ا رياس الت  يتش

ألا المظلتخمزيإل علل  الظلل ق ين للزوا اللل  تقلللب ا ريللاس يةللف  طلللب  ووالله يةلليز اللل  

طللع ي  التنبلل  يللا يزادام ويللدك الت.تللد وللإل ا يمللال ويالتللال  عقالله ينللدوا يفلل ا لللدى 

ي للاةغ الملل ارد وتلل. يز  المللديزوا دواعللا لتعللدي  ا ريللاس يتت يؼلليا عللقايش يضت  لل ا

 تت يغ التفالي  صت  وا اات اع المبيعام ويالتال  تشيد درر  التظاق التفالي  

اداسج االستاذ ين خالل اداسج انًستسقاخ واداسج االنشطح انسقيقيح وتاثيشهاا عهاً  -4

 اداسج انتكهفح

( ردارو األرياس ي.ايا التد   المتعمد للمديزيإل (Cupertino et al ,2015يزا       

يقللزاراتيش لت ظيلل  النللزق المضاطللبي  وو لت ريلله األاةللن  التةللغيلي  ينزيقلل  وعينلل  

للت.حيز يل  األرياس لتضقيت اتاةذ وضددو يتش التقزيز ينيا ع  الق اةش المالي   وصيلج وا 

ت.ايل  ولإل يبل  الملديزيإل يلد يلزارام اداريل  ودروطل  وو وادارو التفل   ه  يبارو  يإل 

  ووا التفللالي  تمخلل  وضللدد وطاطلل  لألريللاس ويالتللال  عللقا  تلل حز يللل  طللل   التفل لل 
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التتيب يالبياالام المضاطلبي  يلد يل حز يلل  طلل   التفل ل 
  
ويلد تتمخل  األطلاليب التل   

 -يمفإل اطتتداويا لتضقيت هذ  الغايام ع  وطل ييإل رةيظيإل هما   :

 إداسج األستاذ تانًستسقاخ   4/1  

تتؼمإل دراطام ردارو ا رياس يالمظتضقام اطتغتل الظلن  التقديزي  الممفن  ع        

(وت ظي  ا  تيارام المضاطبي  لتدول   (GAAPالمبادئ المضاطبي  المتعارا يلييا 

اطل  وشلارم در. وهداا رداري  وضددو   تعبلز يلإل األداء ا يتظلادى الضقيقل  للةلزت 

 Jiang, Hu and Lu,2015 الل  وا يل و المعلاييز المضاطلبي  يلد تل حز يلل  دواعلا )

المللديزيإل اضلل  المةللارت  علل  ادارو األريللاس  المبنيلل  يللل  المظللتضقام   ويللد ت طلللد 

وا ردارو ا ريلاس يا ات لاع  (Chen et al,2012) الدراط  ال  ا ض اتيز  دراط   

ولإل دررل  التظلاق التفل ل    ووػلاعد الدراطل  وا  وإل  تل ردارو المظتضقام يد تشيد

 درر  التظاق التفل     ردارو األرياس يا رت اا وإل  تل ردارو المظتضقام تت غ وإل

 إداسج األستاذ تاألنشطح انسقيقيح 4/2

تتمخ  ردارو األرياس ياألاةلن  الضقيقيل  عل  اطلتتداك اهدارو لت تيلارام التةلغيلي       

يل  وريلاك التقلاريز المضاطلبي    وتةليز اهدارو الضقيقيل  لتريلاس يلل   المتاص  للت.حيز

اايا ااضلزاا يلإل الممارطلام التةلغيلي  العاديل  تمارطله اهدارو ييلدا تؼللي  يعلغ 

وطضاع المظللض  لتييلاك يل.ا وهلداا التقزيلز الملال  يلد تضققلد ولإل  لتل العمليلام 

 التةغيلي  العادي   

عللل  دراطلللته الللل  اا ادارو األريلللاس يا اةلللن    ( Roodzant,2012)وووػلللش     

الضقيقي  تةيز ال  ومارطام المديزيإل الت  ينة. ينيا تضظيإل األداء المال  يلا اضزاا 

يللإل ومارطللام األيمللال العاديلل    وتةللم  التتيللب يللا يزادام ، ادارو التفل لل  ، ييللا 

ةلن  الضقيقيل  التلاحيز عل  ا ط ل   وينتذ يإل اطتتداك المديزوا هدارو ا ريلاس يا ا

تت وإل ا رياس المعلإل ينيا والتدعقام النقدي  يتلتا ادارو ا ريلاس ياطلتتداك النلزق 

 المضاطبي  والت  ت حز عقؾ ع  ا رياس المعلإل ينه  

رلل  وا ادارو التفل ل  هل  وصلد  ( Banker & Fang,2016 )واوػلضد دراطل       

ليلللا طلللمام وميلللشو تزعليلللا وتخلللز ااتةلللارا يلللإل  واملللاؽ ادارو ا ريلللاس الضقيقيللل  والتللل 
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ومارطام ادارو ا اةن  ا  زى و للك لظلببيإل  ا ول : هل  وا ردارو التفل ل  يالفاول  

تضد تظزا ا دارو صيج وايا تضدد وظت ى التفل ل  يتلتا  التتيلب عل  ا يلزادام 

 ووبيعلللام ا طللل ل يتنللللب اطلللتزاي   المظلللتيلفيإل لظياطلللام التلللزويذ والتظللل وام

الظعزي  المميشو وشزوؽ الظ ق لتط ل والت  تلعب دورا هاوا ع  تضديد ودى ععالي  

ا طلللتزاتيزيام   الخلللاا  : هللل  اا ادارو التفل للل  يظلللعب اتتةلللاعيا ولللإل يبللل  اطلللضاع 

المظلض   لارد المنةل.و صيلج يزلب اا يفل ا للدييش وعزعل  تاول  يممارطلام التةلغي  

التفل لل    تتضقللت عقللؾ يللإل ؽزيللت الللدواعا  المعقللدو  ووشللارم الدراطلل  اللل  وا ادارو

ا اتياسي  للمديزيإل ع  رميا الضا م ولفنيا يد تعفض ايؼا الزي د اهداريل  لتضظليإل 

ت اءو التةغي   وى يتظت وا و ي ك اهدارو الزشيدو الت  تظع  لتضقيت ع اةد ع  ال تلزو 

 الضالي  يما يظمش ليا يقطتصام وعؼ  ع  المظتقب  (

ى الباصخ  وا دواعا المديزيإل  دارو ا رياس ليا ت.حيزام وتتل   يل  الظلل   وتز      

 يز المتماح  للتفل   وي ره ياك عقاه ا ا ت اعز لدى المديزوا دواعا ي ي  اض  التتيب 

ياألرياس  و لك للضظل ل يلل  التم يل  او التضل ل لللزيش وو تزنلب التظلارو عقاله ولإل 

ات اع النةاؽ و لك للتقزيلز يلإل د ل  وزت لا   وهلذا األررش تت يغ التفالي  يند ا

يد ي دى ال  اات لاع الظلل    يلز وتماحل  للتفل ل   ولفلإل ر ا تلاا اللداعا هل  المبالغل  

الم زؽ  ع  ا يتزاا يالتظاةز لتضقيت ا رياس المظتيدع  وظتقبت عااه يلد ينلتذ ينيلا 

 سيادو الظل    يز المتماح  للتفل    

دوس انياخ زىكًح انششكاخ فً انسذ ين انسهىك غيش انًتًاثم -انًسىس انثانث :

 نهتكهفح

ياوللد العديللد وللإل الدراطللام يا تبللار العتيلل  يلليإل ص تملل  الةللزتام وطللل   يللدك       

دور ص تمل   (Chen, Lu, & Sougiannis, 2012) التماحل  للتفل ل  عقلد ووػلش 

لتفلالي  البيعيل  والعم ويل  الةزتام ع  تت ي  تاحيز وةات  ال تال  يل  يدك تماحل  ا

( و ػلضا  وا  9112-0223وا داري  لعين  ولإل الةلزتام األوزيفيل   لتل ال تلزو  

الةزتام الت  لدييا تخزو طزايام ال تال  يد يف ا لدييا ؽلب وتشايد لتت ي  وةات  

 ال تال   وا زا  ا العتي  ايزايي  ييإل وةات  ال تالل  والظلل    يلز المتماحل  للتفل ل 
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و لك يتضقت ع  الةزتام  ام ص تم  ػعي    ووا  لك عقا الدراط  ت طلد الل  وا 

وةات  ال تال    يف ا ليلا تلاحيز يلل  يلدك تماحل  طلل   التفلالي  البيعيل  والعم ويل  

وا داريلل  علل  الةللزتام التلل  لللدييا ص تملل  ي يلل  صيللج تلل دى ص تملل  الةللزتام اللل  

ملديزيإل لتضقيلت وظلالضيش الذاتيل  يلل  صظلاع تت ي  وةلات  ال تالل  وتقييلد دواعلا ال

صمل  ا طيش  ويد وشارم الدراط  ال  يعغ ا ليلام لض تمل  الةلزتام وخل  اطلتقتل 

المزلض ، ولفي  الم طظام ، والتيديد يا طتض ا  والذى يلد يظلايد يلل  التت يل  ولإل 

 ت.حيز وةات  ال تال  يل  يدك التماح  ع  طل   التفل  

 ن يدهس انًذيشي -1

ال  وا وزلض المديزيإل يد ي حز يل  يزارام ( Ibrahim,2016وشارم دراط         

المديزيإل وإل  تل وظاة  التضفش والزياي  ويالتال  عقاه ي حز يل  طل   التفل   ، 

صيج يتعيإل يل  المديزيإل اتتا  يزارام التعدي  يند تغيز صزش النةاؽ ،والتي ط ا 

(يل  وا القزارام  (Baumgarten ,2012ويد وتد ،   ت حز يلي طل   التفل  

ا داري  الت  تتعلت يتعدي  الم ارد يندوا يتغيز صزش النةاؽ تعتبز وضدد رةيظ  

لظل   التفل    ولذلك عقا و  آليام يد ت حز يل  يزارام المديزيإل وإل ش.ايا الت.حيز 

وزلض اهدارو  ،ويزب ت اعز وزم ي  وإل المعاييز األطاطي  ع  يل  طل   التفل  

 -لتضقيت ويل  وظت ى ل عالي  وداء المزلض ووإل ييإل هذ  المعاييز ا ت  :

 زدى انًدهس-و

يعد صزش المزلض يؼي  ردلي  صيج ا تل د الدراطام يةاا الضزش الفبيز       

  تت وإل دراط  ويد ت طلد  للمزلض ووقا ا تاا وعؼ  وإل صزش المزلض الظغيز

Ezat, 2014)؛ (Ibrahim,2016 وا الضزش الظغيز للمزلض يد ي دى ال  تت يغ

األعؼلي  للضزش الظغيز للمزلض ا زا وا  الظل    يز المتماح  للتفل   صيج ووػضا

ألا العديد وإل الظزايام ع  اتتا  القزارام ينة. يظبب تبز يدد ويؼاء المزلض 

  والذى يد يقل  وإل ر دو ص تم  الةزتام ويتلت ال زص للمديزيإل وخ  تد 

ع  الةزتام الظنايي  ع      وتذلك دراط  وصد الباصخيإل  المديزيإل ع  طل   التفل  

الظيإل ووػضد  وا صزش المزلض الفبيز يع ق رياي  التدعقام النقدي  الضزو وما يد 
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ي دى ال  سيادو الظل    يز المتماح  للتفل    وع  ا تزا  األ ز يد ت طلد دراط  

 Chen.2008 ام  ام الضزش الفبيز وإل وزلض المديزيإل يد يف ا ( ال  وا الةزت

 لدييا درر  ونت ؼ  وإل الظل    يز المتماح  للتفل    

  اصدواخيح دوس انًذيش انتنفيزي -ع

يعتبز ال ظ  ييإل رةيض وزلض اهدارو والمديز التن يذى وصد اليام ص تم         

ي  ال تال  ال  وا ال ظ  الةزتام والت  يد تشيد وإل اطتقتلي  المزلض   وتدي  ا ز

ييإل الدوريإل يظايد ع  الض اظ يل  الؼ ايؾ والم اسيإل األطاطي  ع  و اري  اهدارو 

  ويد ت طلد دراط 

& Shijin,2016) Namitha  ال  اا ال ظ  ييإل رحيض وزلض اهدارو يإل المديز  )

لمتعمدو لتعدي  التن يذى  يد يشيد وإل الزياي  ال عال  وط ا يقل  وإل يزارام المديزيإل ا

الم ارد  تما وشارام الدراط  ال  اا اهسدواري  دور المديز التن يذى ط ا تت غ 

وا ال ظ   Ibrahim,2016)وإل ععالي  الزياي  لمزلض اهدارو ،  وووػضد دراط   

ييإل ونظب  رةيض وزلض اهدارو والمديز التن يذى يعد و شزا لن اك ص تم  شزتام 

للؼبؾ وا وظالش المظاهميإل   ووا الدور المشدود يد  ععال والذى يتلت ال زص

ي دى ال  التد   ا اتياسى ع  القزارام العديدو والت  تةم  تعدي  الم ارد ويالتال  

 ت حز يل  طل   التفل   صيج ي دى ال  سيادو التظاق التفل  

وت طلللد دراطللام يديللدو اللل  وا ال ظلل  يلليإل ونظللب  رةلليض وزلللض اهدارو       

ديز التن يللذى ينللتذ ينلله رلل دو ص تملل  الةللزتام ووا العتيلل  يفظللي  يلليإل رلل دو والملل

 Ezat ,2014, Chen&Lu) الض تم  ويدك التماحل  عل  طلل   التفل ل   وخل  دراطل 

,2008,  

  استقالل أعضاء يدهس اإلداسج -د

تزتش الض تم  الضديخ  يلل  وبلدا اهطلتقتلي  ويقظلد ييلا رطلتقتلي  يؼل  وزللض      

وى اا العؼلل    تزينلله يالةللزت  وو وللدراةيا يتيلل  تضلل ل وداء يمللله ردارو الةللزت  

يالةف  المنل ع
 

يت ي  اطلتقتل ويؼلاء وزللض اهدارو يلل  اظلب  األيؼلاء  يلز  و

التن يذييإل  الدا لييإل( يلالمزلض ويظلايد اطلتقتل التن يذيإل  التاررييإل ( ال  األيؼاء 
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ويؼللاء المزلللض يللل  تعشيللش المزلللض تآليلل  لض تملل  الةللزتام وتمللزايبيإل لظللل   

اهدارو ولتت ي  ااتياس المديزيإل والضد وإل تؼلارع المظلالش يليإل الملديزيإل واهدارو 

ةملل  لؼللماا العليللا والمظللاهميإل والت.تيللد يللل  وهميلل  تبنلل  الظياطللام المضاطللبي  المت

صماي  صق ق المظاهميإل وتضظيإل وداء الةزت 
  
           

ال  وا ا طتقتل يعلد ولإل طلمام المزللض  (Ibrahim,2016)ويد وشارم دراط       

الت  يلد تشيلد ولإل رل دو الض تمل  ويالتلال  عقايلا تل حز يلل  يلزارام الملديزيإل ايزاييلا 

والتلل  تةللتم  يللل  يللزارام تعللدي  التفللالي  ويالتللال  طللل   التفل لل ، ولفللإل ت طلللد 

دد الدراطلل  اللل  وا النظللب  المزت علل  وللإل األيؼللاء  يللز التن يللذييإل والتلل  تقللاص يعلل

المديزوا  يز التن يذي ا يالنظلب   رملال  العلدد ولإل الملديزوا عل  المزللض يلد تل دى 

ت طللد للن ض هللذ   Ezat,2014) الل  الشيلادو عل  التظللاق التفل ل  وتلذلك دراطل    

النتلاةذ وت ظليز  للك وا الملديزيإل  يلز التن يلذييإل لليض للدييش المعل ولام الفاعيل   لعللدك 

يلل  يمللا يف لل  للتلل.حيز يللل  القللزارام المتعلقلل  يتعللدي  وةللارتتيش علل  العمليللام الي و

 Chen&Lu)الم ارد  ويل  العفض وإل الدراطام الظايق  يد ت طلد دراط  تت وإل 

,2008; Wan and Wang ,2011)  واه تلما تاا هنا  ولديزيإل وظلتقليإل  لاررييإل

 تلما ودى  لك ال  اات اع التظاق التفل    

 هيكم انًهكيح   -2

هيف  الملفي  وصد آليام ص تم  الةزتام يمخاي  الق ى المؼادو لم اريل  ا ل   يعد      

( 9101وومارطللام اهدارو  يبيللد ،
 

  ويعللد امللؾ الملفيلل  هلل  المضللدد لنبيعلل  وةللفل  

ال تال  دا   المنة.و ويلد يل حز  عل  ريلداد تقلاريز المنةل.و وولإل حلش تضديلد ولإل لله صلت 

الزيايلل  وتي يلل  راتللاد المعل ولللام المضاطللبي  وطياطللام التقزيلللز ويللنعفض يللل  حقللل  

المظتخمزيإل التاررييإل ع  األرياس المقزرو 
 

اظ يالملفيل  عل  ويد يةيز ال  اظب  ا صت ل

الةللزت  وويؼللا تزتشهللا او تةللتتيا يلليإل المللت  المتتل لليإل  وعيمللا يللل  ت ػلليش لللبعغ 

 -األاماؽ وإل هيف  الملفي  ويتيتيا يالتظاق التفل   :
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   تشكض انًهكيح -و

يعتبللز وصللد اتليللام الدا ليلل  لض تملل  الةللزتام والتلل  تمفللإل المللت  وللإل الللتضفش       

منة.و لضماي  وظلالضيش صيلج تقلدك يعلغ ال ملام ولإل المظلاهميإل والت.حيز يل  ردارو ال

ريايلل  ععاللل  يللل  وداء المللديزيإل علل  طللبي  تت لليغ تفللالي  ال تاللل   وتللدي  ا زيلل  

ال تال  التقليدي  ي.ا تزتش الملفي  يعشس وإل يلدرو المظلاهميإل عل  وزايبل  ردارو المنةل.و 

ي  للمديزيإل وتل حز طللبا يلل  اداء وونعيا وإل اتتا  القزارام الت  تتدك المظلض  الذات

 الةزت    

التي   تتمتا يضماي  تاولل  للمظلاهميإل األيليل  يل حز وا تزتش الملفي  ع  الةزتام      

يللل  التظللاق التفل لل   ،ويللد يقلل ك  تبللار المظللاهميإل وللإل ورلل  تع لليش ولل ارد الةللزت  

المضتمللل  علي طلل ق  التاطل  ييللش يا تيلار وتلليتف وت اعقفلا ييللدا التزييل  وتزنللب القيمل 

العملل  ، ويبظللاؽ  يللد يعملل  هللذا ال تيلل  علل  طللالش  تبللار المظللاهميإل المتزتللش لللدييش 

الملفي  لزميا وا اا يزارام تعدي  المل ارد يلد  ولإل ولإل وا يعمل  ييلدا تع ليش ييمل  

 الةزت   

ال  وا تزتش الملفيل  لله تل.حيز ريزلايي هلاك يلل    (Yao,2018) وت طلد دراط      

ييإل التظاق التفل   ووتلاؽز الةلزتام و للك علي الةلزتام التل  للدييا  تزتلش  العتي 

ولفي  يالي  ، وع  ظل  طلينزو  تبلار المظلاهميإل المتميلشيإل لتضقيلت المظللض  الذاتيل  

والللذى طللي دى اللل  اتتللا  يللزارام األيمللال التلل  تضيللد يللإل تفلل يإل الملل ارد المخللل  ، 

تضتلاد الةلزتام ولةزتام وتاؽز ويلل   وسيادو وظت ى التظاق التفل   ، وو اري  ا

للتغلللب يللل  وةللفل  ال تاللل  رللل  صللد وللا الللتضفش علل  طللل   اوللتت  المن علل  لفبللار 

المظاهميإل وا صت اظ يتزتش الملفي  الظضيش ، والضد وإل وتاؽز الةلزت   ، وتضظليإل 

ت اءو ردارو الةزتام 
 
 

ال  وا تزتش الملفي  المنت غ  ام  ,Jing & hui)   (2017ويد ت طلد دراط      

تلل.حيز ريزللايي وتبللز يللل  التظللاق التفل لل  علل  الةللزتام وقارالل  يالةللزتام  ام تزتللش 

( وا ص تملل  صقلل ق الملفيلل  (Liang ,2013تمللا ووػللضد دراطلل   الملفيلل  المزت للا

والت  تعن  ا  تبار والت اسا ع  تزتش صظض الملفي  يعد وظ.ل  ويم  عي الض تمل  
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ا ، عملإل الممفلإل وا يعمل  تبلار المظلاهميإل الدا لي لا رلدف    عق ا تاا تزتش الملفيل  وزت عف

يل  ا ػزار يالةزت   ، ور ا تلاا هنلا  تةلتد عل  الملفيل   عملإل المضتمل  وا يل د  

  لك رل  اهػزار يمظالش المظاهميإل وإل يب  المديزيإل  

 انًهكيح انًؤسسيح -ب 

 وطليش ولفيل  تتزتلش الضالل  هلذ  وعل  لم طظلي ا الملفيل  شلف  عل  الملفيل  تتزتلش      

 وطناديت الت.ويإل وشزتام ، ا طتخمار وخ  طناديت الم طظام يعغ يد ع  الةزت 

المعاشام(
 
  

 دور هلاك عل  ليلا الم طظلي  الملفيل  وا رلل  (9101 ، يبيد   دراط  وشارم ويد      

 عل  دورهلا  لتل ولإل ال تالل  وةلات  وتت ليغ ا اتياسي  اهدارو تظزعام وإل الضد

الضظلايام ،  ووزايلب ، المزارعل  ولزنل  اهدارو، وخل  وزللض الض تمل  آليلام ت عيل 

 عؼتف  الظ ق ع  والمظتخمزيإل الةزت  ردارو ييإل المعل وام تماح  يدك صال  وتت يغ

 يالي   ر دو  ام والي  ي اةش ريداد ع  الم طظام ر ب  يإل

ورل د يتيل  يفظلي  يليإل ولفيل   (et al ,2016)  Chungويلد ووػلضد دراطل       

الم طظلللام والتظلللاق التفل للل    وياولللد الدراطللل  يتقظللليش ولفيللل  المظلللتخمزوا ولللإل 

الم طظام وعقا لتعلت الشونل  لتطلتخمار وت طللد الدراطل  الل  وا المظلتخمزوا ولإل 

الم طظللام لألرلل  الن يلل  ومللإل لللدييش صظلل  علل  الملفيلل  وزتللشو  صظلل  تبيللزو علل  

  للةللزت  ، آعللت اطللتخمارى ؽ يلل  األرلل  ،صللاعش يلل ى للزيايلل  يزرللا المض  لل  الماليلل

للنزيق  الت  يتش تع يؼيش ييا (  يد يفل ا للدييش اللدواعا لزيايل  اهدارو والتل.حيز يلل  

ومارطلللام ردارو التفل للل  لملللديزى الةلللزتام ولللا تقللللب النللللب  لللتل دورو األيملللال 

لذى ي دى ال  ط ق وظلتقبل  ووداء ويالتال  عقايا ت دى ال  تت يغ التظاق التفل   وا

وضاطب  وعؼ  
 
 

( وا المظتخمزوا ولإل الم طظلام لترل  Yang,2018)& Tsuiوػاعد دراط        

الن يلل  وتخللز تنلل را ووللإل المظللينزيإل علل  طلل ق المللال عتزتفللش ونللالبتيش يتت لليغ 

المظلتخمزوا و لك يتتا التظاق التفل    دراتيش للمناعا المتضقق  وإل  لك وتقييميا  

وإل الم طظام لألر  القظليز عيلش ويل  تنل را وهلدعيش األطاطل    يلزتبؾ يالضظل ل 
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يل  المعل وام ولفإل يزتفش يل  الظي ل  والمفاا  للمنة.و  ووإل حش ع.ايش ولإل الملزرش 

يند اتتا  يزارام ا طتخمار   يزتفش يل  تضقيلت المنةل.و لدررل  وخاليل  ولإل التظلاق 

التفل  
  
 

لد هذ  الدراطام  ال  وا ولفي  الم طظام ؽ يل  األر  تلزتبؾ يلالتت يغ وت ط     

ع  التظاق التفل   ووا التضظيإل ع  التظاق التفل   يد يزرا ال  وا الزياي  الم طظلي  

تلل دى اللل  وداء وظللتقبل  وعؼلل  للةللزت  والللذى يللتش يياطلله وللإل رااللب القيملل  الظلل يي  

مزيإل الم طظليإل يتظلضيش يلزارام التفل ل  والمضاطبي  ويت ت ولا ورل د دواعلا للمظلتخ

دوا المظللت ى المخللال   تللذلك تمخلل  ولفيلل  الم طظللام اصللد اليللام الض تملل  التارريلل  

 والت  تف ا ععال  ع  تت يغ الظل    يز المتماح  للتفل    

 انًهكيح انسكىييح  -ج

ووللإل تةلليز الملفيلل  الضف ويلل  اللل  اظللب  وظللاهم  الضف ولل  علل  وطلليش الةللزتام         

 لللتل ا زيللل  ال تالللل  علللقا الملفيللل  الضف ويللل  يلللد تزايلللب اهدارو وتؼلللبؾ المظلللالش 

الةتظي  للمديزيإل يالنياي  يإل وظالش صمل  األطيش ووهداا الةزت  وولإل حلش تضظليإل 

 األداء  

تتلد   الدوللل  علي يمليللام طلنا القللزار عللي الةلزتام الممل تلل  ليلا صيللج تفلل ا       

اطي  وارتمايي    يل  طبي  المخال ، لفظب الت.ييد الظياطي ولفي  الدول  ليا وظالش طي

، يد ينلب الظياطيإل وإل الةزتام الممل ت  للدول  تزنب تظزيش العمال لتقلي  وعد م 

البنال   تما وا األهداا المتن ي  للم طظام الممل ت  للدول  تشيد وإل طع ي  اللتضفش 

قلديز ا دارى والظلعي وراء المظلالش عي طل   الملديزيإل ، وملا يتلز  وزلا ف وتبلز للت

الذاتي  وإل  تل طل   عزع الظينزو والن    اهدارى  ويعمل  تلت ولإل تلد   الدولل  

والمظلض  الذاتي  اهداري  يلل  تقييلد الملديزيإل ولإل تت ليغ التفلالي  ينلدوا تلنت غ 

إل المبيعام ، وما يلد يل د  رلل  سيلادو يلدك التماحل  عل  طلل   التفل ل   تلذلك يظلبش ول

الظع ي  لضمل  األطيش وزايب  تظزعام المديزيإل و لك لظع ي  يياص األداء وولإل حلش 

يد تتظا وظاص  التقديز ا دارى واتباا المديزيإل لمظالضيش الذاتي  واطلتتداك األهلداا 
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ا رتمايي  والظياطي  تمبزر لؼع  ا داء التاص ييش واتتا  القزارام يل  ريتبلار 

 وايا يزارام رشيدو  

اللل  وا الةللزتام الممل تلل   (Prabowo et al,2018)ويللد ت طلللد دراطلل         

للدول  ت يز يدراف وتبز وإل التظاق التفل   للعمال  وقارا  يالةزتام التاطل  ، تملا وا 

 الظياطي    -التظاق تفل   العمال  يت اوم ويؼاف وا المتغيزام ا رتمايي  

 انًهكيح اإلداسيح -د 

 ولفيل  وا ال تالل  ا زيل  وت يلز الةلزت  وطليش وإل لزشء اهدارو تملك رل  تةيز      

 ولإل ويضلد يشطلاأل صملل  ولا وظلالضيش تقلارع يلل  تظلايد الملديزيإل يبل  وإل األطيش

األريلاس  يلد تل حز الملفيل  اهداريل  عل  تفلالي   رل دو ولإل ويضظلإل ا اتيلاسى طل تيش

 -ال تال  ينزيقتيإل:

يةيز ال  ور د ردارو تتمتا يضظ  ولفي  وزت ع  وا    ت.حز تقارع المظالش والذى -0

ويلللش ويضلللدث تقلللارع للمظلللالش ولللا صملللل  األطللليش التلللاررييإل   وهنلللا   يتتلللذ 

المظتخمزوا المت  يزارام تضقت وناعا  اط  ليش ا لزا ألايلش طليتضمل ا ي ايلب 

تلاا طل تيش والذى لش ي دى ال  رل  تع يش ييم  المنة.و  ويل  العفلض ولإل  للك ر ا 

لإلدارو صظ  ولفي  ونت ؼ  ط ا تف ا دواععيا ػعي   للعم  يملا يضقلت وظلالش 

صمللل  األطلليش التللاررييإل ووللإل حللش يت يللا علل  هللذ  الضاللل  وا يلل دى تلل.حيز ا للتتا 

المظللالش اللل  ورلل د تفللالي  وتاللل  وتبللز  ويللد وظيللزم اتللاةذ الدراطللام والله ينللدوا 

وظالضيا تتقارع وا وظالش صمل   % وإل صق ق الملفي  عقا 01تف ا اهدارو تملك 

 األطيش ات زيإل  

( يد يشداد ا    اهدارو Management Entrenchment ت.حيز اطتضفاك اهدارو  -9

وا سيادو صظتيا ع  الملفيل  ،وولإل حلش يفل ا للدييا وزلال ووطلا للعمل  يةلف  ا عل  

ينلدوا تفل ا واتتا  القزارام الت  تضقت وظالضيا  ويالتال  عقد يةيز  للك الل  واله 

الملفي  اهداري  وزت ع  عمإل المت يا وا تتش سيادو حزوو المديزيإل ولإل  لتل المبالغل  

ع  األرياس يإل ال تزو الضالي  وتض ي  الخزوو وإل صمل  األطيش التاررييإل الييا  ويلد 

( ال  ااه تلما سادم اظب  ولفي  المديزوا ع  (Chen&Lu ,2008ت طلد دراط  
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ةلل.و تلمللا ودى  لللك اللل  اات للاع التظللاق التفل لل  وى وا العتيلل  هيفلل  الملفيلل  للمن

 يفظي  ييإل الملفي  اهداري  والظل    يز المتماح  للتفل    

انًشاخعح انخاسخيح -3
 

 

تعد المزارع  التارري  آلي  ويم  وإل آليام ص تم  الةزتام والت  يد تف ا ععال       

 صيللج تظللاهش إل وتت لليغ التظللاق التفل لل  للزيايلل  وتقييللد الظللل   ا اتيللاسى للمللديزي

المزارعلل  التارريلل  علل  تت يلل  يللدك التماحلل  علل  المعل وللام يلليإل األؽللزاا المتعايللدو 

وتت لللغ ولللإل تفل للل  ال تالللل  الدا ليللل  ولللإل  لللتل اطلللتقتل يمللل  المزارلللا   و  تعلللد 

المزارع  التارري  ععال  عقؾ يند ا عظاس يإل المعل وام ولفإل ويؼا وحناء ارلزاءام 

 التةغي  وا اتاد  

للةزتام المقيلدو يالب رطل  عل  الظليإل عل  ( (Liang et al ,2015ياود دراط      

وهلش  يتظني  شزتام المزارع  التارريل  رلل  حتحل  وال اا 9101-9119ال تزو وإل 

األريع  وفاتب الفبزى يل  المظت ى الدول  ، العةزو وفاتلب الفبلزى يلل  المظلت ى 

وت طلللد   المضللل  ، ووفاتللب المزارعلل  األ للزى يتللتا العةللزو الفبللزى المضليلليإل 

اتللاةذ الدراطلل  وا التظللاق التفل لل  وللإل يبلل  وفاتللب المزارعلل   األريعلل  يللل  المظللت ى 

اق التفل   ييإل الةزتام التي يلتش وزارعتيلا ولإل الدول  يد تف ا ونت ؼ  ، ولفإل التظ

يب  الن ييإل األ يزيإل   ي رد يينيا ا تتعام واػض  ع  اتاةذ الدراط    ووا وفاتب 

المزارع  األريع  الفبزى يمفإل وا تقل  يةف  وعؼ  وإل يدك التماح  ع  طل   التفل   

م  وتةيز الدراط  ويؼا الل  والتي ت عز دليتف يل  ر دو المزارع  العالي  ليذ  الةزتا

واه ر ا تااد اتليام األ زى ععال  ع  تت يغ تفالي  ال تال  عقا المزارع  التارري  

ليظد ه  العاو  المظينز ع  اهشزاا ولفإل ا ا تااد اتليلام ا  لزى  يلز ععالل    

( يد تف ا اظب  صظ  تبار المظاهميإل وي  وو يندوا تف ا الظل ق المضليل  ويل  تنل راف 

يد ينتذ ينيا ارت اا ع  تفالي  ال تال  ووإل حلش ارت لاا دررل  يلدك التماحل  عل  طلل   

التفل   وما يلد يشيلد يةلف  ععلال ولإل ع اةلد ت ظيل  شلزتام المزارعل  يزل دو وزت عل  

ويشيد وإل النلب يل   دوام المزارع  يالي  الز دو ووإل حش عقا المزارع  التارريل  

 تف ا وتخز وهمي   



 

 تحليل دور اليات الحوكمة فى الحد من تأثير دوافع المديرين اإلنتهازية على السلوك غير المتماثل للتكلفة
  لمياء كمال محمود محمد الزكي /د

 9102  الزشء األول خالجالالعدد                                                     عاشزالالمزلد 
779 

 
 

( واه ع  ظ  رشزاا ػعي  لعملي  المزارعل   (Liang et al ,2015وػش ويد ا     

عقا المديزيإل يمفنيش تزميا التفلالي  والقيلاك يممارطلام ادارو األريلاس ه  لاء التلاحيز 

العفظ   لتظاق التفل   يل  وداء المنة.و   ولفإل ع  صال  ور د اشزاا ورياي  ي يل  

لتللاحيز العفظلل  للظللل    يللز المتماحلل  للتفل لل  لعمليلل  المزارعلل  عمللإل الظللع ي  ر  للاء ا

 وا للزا للظللع يام التلل  ت ارلله المللديزيإل علل  ومارطللام ردارو التفل لل  يللد ينللتذ ينيللا 

اات اع الدواعا اهاتياسي  للمديزيإل ع  ظ  ور د رشزاا المزارع  ويالتال  تت يغ 

لماليل  يمفلإل وا ياهػاع  رل   لك عقاه وإل  لتل ت صيلد اهرلزاءام ا التظاق التفل    

ت د  يمليام المزارع  التارري  رعيع  المظت ى رل  تضظيإل ر دو وعل وام التقاريز 

الماليلل  لمظللايدو المظللاهميإل يللل  وقارالل  وعل وللام وللا الةللزتام األ للزى عللي ا للض 

الظناي  يدي  وعي ال يد المناطلب وتضديلد يتيل  اهيلزادام والتفلالي   يلز العاديل   

اهميإل اتتلا  يللزارام وعؼل  يةل.ا تع يؼللام الملديزيإل التن يللذيإل ويالتلالي يمفلإل للمظلل

 واصتل وتعشيش الزياي  يل  اهدارو  

 انًنافسح  -4

تعد ي او  المناعظ  التارري  وإل ييإل الع او  األتخز وهمي  ينلد اتتلا  القلزارام       

اعظلي    ويلد اهداري   ويد يتتذ المديز التن يذى ولإل القلزارام اهطلتزاتيزي  عل  ييمل  تن

تتاحز الدواعا اهداري  يمظت ى المناعظل  عل  الظلناي    يا ػلاع  الل  اهميل  المناعظل  

تاليلل  للزيايلل  ال عاللل  علل  التت يلل  وللإل وةللات  ال تاللل    ولللذلك عللقا ي اولل  المناعظلل  

التارريلل  تعللد وللإل الع اولل  الملل حزو يللل  اتتللا  القللزارام  وللإل يبلل  المللديزيإل يةللاا 

ي  والعم وي  وا داري التفالي  البيع
 
  

( الللل  واللله ر ا للللش تقلللش اهدارو ي ارباتيلللا يالةلللف   9102وتةللليز دراطللل    تاوللل  ،    

الظضيش وو اا تف ا ردارو  يلز و هلل  عقايلا طل ا ت ةل  عل  وناعظل  الةلزتام التل  

تعم  ع  ا ض صق  الظناي  ويالتال  تتعزع لتعتص واهاييار
 
  

حتح  ي او  لدراطل  العتيل  يليإل المناعظل   (Cheung et al, 2016) اطتتدك ويد    

وتغيلز القلزارام ا طلتزاتيزي  للملديزيإل تبعلا للذلك وهلش  وطل   يلدك التماحل   للتفل ل 

صزلش الظل ق د  ل، تمايش المنتذ ،  تفالي  الل
 
 Giroud and)ويلد ووػلش تلت ولإل .
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Mueller,2011)  ناي   يللز وللإل ون لل ر ياةللد الظلل ق اللل  وا الةللزتام علل  الظلل

التناعظي  يادو وا ي رد لدييش ص تم  ػعي   ، وياةلد طل ق ويل  واات لاع ييمل  واداء 

الةزت   ووطباع  لك تتمخل  عل  االه عل  الةلزتام  ام الظلنايام  يلز التناعظلي  ولا 

ورلل د ص تملل  الةللزتام الؼللعي    يفلل ا لللدييا راتاريلل  ويلل  للعماللل  وارت للاا تفللالي  

 المد تم  

اللل  اا  (Ammann, Oesch and Schmid ,2013)تللت وللإل  ويللد ت طلل      

المناعظ  ع  ط ق المنتذ تعم  تبدي  لض تمل  الةلزتام ووا ص تمل  الةلزتام تل دى 

( الل   ,Zhang(2016ال  سيادو ييم  الةزت  ع  الظناي   يز التناعظلي    وووػلش  

وا المناعظللل  عللل  طللل ق المنلللتذ يلللادرو يلللل  تت للليغ الزتللل د ا دارى وسيلللادو تماحللل  

المعل وام يليإل المظلاهميإل والملديزيإل   عالمظلاهميإل يمفلنيش تضليل  المعل ولام الماليل  

للمناعظيإل ع  الظناي  والت  تمنش ال زط  لزياي  المديزيإل وودى اصت لاظيش يلالم ارد 

(Chou ,Ng and Sibilkov ,2011) تللت وللإل ويللد ورللد   يللز المظللتغل   
  

وا 

الةزتام ع  طنايام تناعظي  لدييا هيف  ص تم  ػلعي  يملا ي يلز وا المناعظل  عل  

( ال  اا المناعظل  9102ط ق المنتذ تعم  تآلي  للزياي  التارري  ويد ووػش  تاو  ،

هنا  ط ق ع  ط ق المنتزام  وو التدوام( يد تيذع طل   اهدارو و اط  ر ا تااد 

 ععال  للعم  اهدارى لإلدارو العليا  

ويناء يل  واطبت يتؼش وحز آليلام ص تمل  الةلزتام يلل  الظلل    يلز المتماحل       

للتفل   ويد ات قد الدراطام الظايق  يل  ععالي  يعغ اتليام وخ  ال ظ  ييإل وظي تل  

ظلي  والملفيل  اهداريل  المديز التن يذى ورةيض وزلض اهدارو ووا هيفل  الملفيل  الم ط

وتخز ععالي  وتذلك المزارع  التارري  يا ػاع  ال  ينظز تخاعل  المناعظل  والتل  ليلا 

 تعم  تآلي  يديل  تليام ص تم  الةزتام    ,وظي   رياي   ارري  ية.ا وةات  ال تال 

 ويد ا تل د الدراطام ية.ا صزش المزلض تآلي  دا لي  لض تمل  الةلزتام وولاه       

الضزللش الللذى يعملل  يللل  تت لليغ الظللل    يللز المتماحلل  للتفل لل  وللاييإل الضزللش الفبيللز 

والضزش الظغيز للمزلض وتذلك اطتقتل ويؼاء وزلض اهدارو ويلدد الملديزوا  يلز 

التن يللذي ا علل  وزلللض اهدارو وهلل  سيللادو يللدد المللديزوا  يللز الت يللذي ا علل  وزلللض 
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تا علل  الدراطللام ه للتتا ييملل  التنبيللت اهدارو  ام ععاليلل  ،  و لفللإل يزرللا ا  للت

وصزش يين  الدراط  ،ودى ت اعز البيااام   تذلك ات قد الدراطام القاةمل  يلل  دراطل  

تاحيز ااماؽ الملفي  المتمخل  ع  الملفي  الضف وي  وولفي  تبار المظاهميإل تزتش الملفي  

ا ظللز  لللك ي.الله ر ا ( يللل  يللدك ععاليتيللا علل  تت لليغ الظللل    يللز المتماحلل  للتفل لل  و

طاهمد هذ  اتليام ع  تقييلد الظلل   اهاتيلاسى للملديزيإل ورطلتغتل ال لزص لتضقيلت 

وظالضيش الذاتي  وطبضد هذ  اتليل  ععالل  عل  تت ليغ الظلل    يلز المتماحل  للتفل ل  

 التظاق التفل   (  تتا  المديزيإل القزارام التل  تعمل  عل  طلالش المنةلاو ووطلضاع 

زتبن  والذى ينعفض ايزاييا يل  تع يش ييمل  المنةلاو   ولفلإل ر ا للش تعمل  المظالش الم

هذ  اتلي  ع  تقييلد الظلل   اهاتيلاسى للملديزيإل وتزتلد المزلال للتمفإل الملديزيإل ولإل 

تضقيت وظالضيش الذاتي  وو طينزو  عمل  ولإل تبلار المظلاهميإل يلل  صظلاع المظلاهميإل 

وطبضد  يز ععال  ع  تت يغ الظل    يلز األيلي  وتن يا المديزيإل للعم  لظالضيش 

 المتماح  للتفل   وهذا يد ينعفض طلبيا يل  ييم  المنة.و   

ووإل رااب ا ز لش تتعزع الباصخ  الل  ت ػليش تل.حيز شلف  الملفيل  العاةليل  يلل       

الظل    يز المتماح  للتفل    ا زا  ايا  تعلد شلفت تن يميلا وخاليلا تت اعلت عيله وهلداا 

الةزت  وا وهداا وديزييا   ووا وخ  هذا النمؾ ولإل واملاؽ الملفيل  ينلتذ ينله  اطضاع

اات للاع وةللات  ال تاللل  التلل  تنةلل. وللإل را ظللال الملفيلل  يللإل اهدارو علل  وخلل  هللذ  

الةللزتام العاةليلل  تللذلك وا هللذ  الةللزتام يللد يفلل ا والفييللا وتخللز درايلل  يمةللزويام 

يإل  ام الت ره يظيز المدى ياهػاع  الل  األيمال ويالتال  عقايا تضفش يزارام المديز

وا المديزيإل ع  هذ  الةزتام يد تتمتا ي  اةد يتتا تع يؼاتيش وخ  األولإل الل ظي   

والذى يد يقل  وإل ت ؼي  المديزيإل للمفاعام يل  الملدى القظيز وت طللد الدراطلام 

 Ahn)وخ  دراط  الت  تناولد ت.حيز الملفي  العاةلي  يل  الظل    يز المتماح  للتفل   

et al ,2015)  الل  سيلادو التظلاق التفل ل  لتفلالي  البضل ث والتنل يز عل  الةلزتام

وإل الةزتام  211العاةلي  وقارا  يالةزتام ا  زى  يز العاةلي   لعين  الدراط  لعدد 

وت ظلليز الدراطلل  لللذلك اللل  اا الةللزتام العاةليلل  تقلل ك  0222-0221يللإل ال تللزو وللإل 

اتيزي  وتتل لل  وللإل ر االلب اهطللتخمارام ؽ يللل  ا رلل  ت.اةللن  يعملل   يللارام اطللتز
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( (Uy,2014البض ث والتن يز وقارا  يالةزتام  يز العاةليل  وتلذلك دراطل  و لزى 

ووػضد ودى يدرو الةزتام العاةلي  ع  تت يغ وةات  ال تال  ويالتال  عقا الدراط  

م لقلدرتيا يلل  تعلدي  ت طلد ال  يدك ور د التظاق ع  التفل   ع  وخ  هذ  الةلزتا

 الم ارد الملشو  يةف  وماح  وا تغيزام صزش النةاؽ وقارا  يالةزتام  يز العاةلي   

 انًسىس انشاتع : اننتائح وانتىصياخ

 :نتائح انذساسح 

ت حز وزم ي  وإل الع او  يل  يزارام المديزيإل هدارو التفل   والت  ينتذ ينيا  -0

وونيا الدواعا اهاتياسي  للمديزيإل ييدا تضقيت الظل    يز المتماح  للتفل   

 وظلضتيش الذاتي   

ت حز الدواعا اهاتياسي  يل  يزارام المديزيإل ية.ا تغييز وظت ى الم ارد يند  -9

تغيز صزش النةاؽ ويد تتظش يزاراتيش ي.ايا يزارام  يز رشيدو ت. ذ ع  ا يتبار 

  المن ع  الةتظي  للمديزيإل وليض ييم  المنة.و 

تعم   دواعا المديزيإل اهاتياسي  يل  اهطتخمار الم زؽ ع  الم ارد يما ينعفض -3

 طلبيا يل  ييم  المنة.و

ت رد العديد وإل اتليام ع  ػ ء ي ايد ص تم  الةزتام يد ت دى ال  الضد وإل  -1

 الظل    يز المتماح  للتفل   

الظل   ا اتياسى للمديزيإل تت ي  ععالي  وليام الض تم  يل  وظاهمتيا ع  تقييد  -2 

واطتغتل ال زص لتضقيت المظالش الذاتي  والت  ت دى ال  اتتا  القزارام الت  

 تعم  ع  طالش المنة.و يما ينعفض ايزاييا يل  تع يش ييم  المنة.و  

 :انتىصياخ

ػللزورو ويلل  اطللضاع المظللالش المتتل لل  وللإل المظللتخمزيإل والمضلللليإل المللالييإل  -0

 ي.طباع طل   يدك التماح  للتفل   ودواعا هذا الظل    والداةنيإل 

ػزورو ا هتماك ين ش تع يؼام المديزيإل ورينيلا يمقلاييض ا داء ؽ يلل  ا رل   -9

لتطلتغتل األوخلل  للملل ارد وتت ليغ وةللات  ال تاللل  علل  ظل  ورلل د الظللل    يللز 

 المتماح  للتفل    
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ا اتيللاسى للمللديزيإل وااعفاطلليا ت عيلل  تنبيللت اليللام الض تملل  للضللد وللإل الظللل   -9

 ا يزاي  يل  ييم  المنة.و

 انًشاخع

 انًشاخع انعشتيح:

يدهااح االصتداااد    وانًساسااثح ( ،"  ص تملل  الةللزتام "،  وريلل  يملل  ، 9102د  روللاك تاولل       -

   331،  ا يدش

ام المدررل  ( ،وحز تمييد الد   ع  الع اةلد الظل يي  ألطليش الةلزت9103د  وضمد وصمد عزيضام    -

، المن مل  العزييل  للتنميل  اهداريل  ، ولذ  انًدهح انعشتيح نادداسجع  الظ ق المالي  الظع دي  " ، 

  9،ا33

(   ، " وحلز اطلتتداك األاةلن  الضقيقيل  هدارو األريلاس 9012د  وظن   وصمد وضمد وصمد صماد    -

REM يدهاااح انفكاااش يقيللل   " ، يلللل  ا داء التةلللغيل  التصلللت للةلللزتام المظلللزي  دراطللل  تنب

    0،ا 90،تلي  التزارو ،راوع  ييإل شمض ، وذ انًساسثً 

 يلل  اهدارو وزللض و ظلاةض الملفيل  هيف  ( ، وحز 9101  وليز  الضفيش يبد وليز  د  وزدى-

دهاح انعهًياح انتدااسج انًالمظلزي    البيمل  ولإل دليل  :الماليل  التقلاريز المضاطلب  عل  اللتض  

  0، ا  0وذ  .تلي  التزارو ،  راوع  ؽننا–وانتًىيم

د  ااهد وضمد يظزى الي ارى -
  ،

لزنل  (  يياص الت.حيز المةتز  لمعاييز ععالي  وداء تل  ولإل 9102،  

المزارع  ووزلض اهدارو  يلل  يمليلام ردارو األريلاس دراطل  تنبيقيل  يلل  الةلزتام المدررل  

  0، ا 90،وذ  ،تلي  التزارو ،راوع  ييإل شمض يدهح انفكش انًساسثًع  الب رط  المظزي   

 د ففد دروبفف د   د. بيمفف د بوبففد ة ففو راديففز   ب فف دبيع ا  يفف  د  فف   د فف  د. يوسففع د ففد در  د  -

د دسز تط ي يز  ف   يةفز  ( ، دو  درب دجعز درددر يز    درود بن دالدد ة درو ي يز رأل   ح7770)

،   يفز درتجف  ة ، ج بعفز دربيصفو ة   المجلة االمرةة  اللاةاتةالاالرجاة ة دألدب ل دربصف يز ، 

.  7،ع  77،بج   

 اخشي: 

سيلادو دررل  اللتض   عل  القل اةش ( " دور اهطلتخمار الم طظل  عل  9101د  ريزاهيش الظيد يبيد     -

الماليلل  المنةلل رو دراطلل  ا زيلل  وويداايلل  يللل  الةللزتام المقيللدو علل  الظلل ق الماليلل  الظللع دي  " 

–،تليل  ردارو ا يملال اننذوج انثانيح عشش نتطىيش يهنح انًساسثح تانًًهكح انعشتياح انساعىديح ،

 راوع  الملك طع د ،واي   
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