
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 16, No 2, 2016 

91 

The Impact of the Ownership Structure on 

Earnings Management 
"An Empirical Study on the Hotels Listed in ASE" 

 Abstract: 
This study aimed at identifying the earnings management in hotels which listed in Amman Stock Exchange 

(ASE), and analyzed the impact of the ownership structure on earning management.  To achieve this goal, the 
researcher has measured the earnings management by modified Jones model. The ownership structure had been 
measured by four variables which are institutional ownership, family ownership, citizen’s ownership, and the 
concentration of ownership. The study sample consists of all hotels listed in ASE which are eleven hotels. The 
study had data in Amman Stock Exchange during the study period (2007 - 2012).   

The study results show that the degree of earnings management in hotels listed in Amman Stock Exchange 
was low. The percentage of the degree of earnings management was 33%. The results showed increased in the 
proportion of institutional ownership beside increased the dispersion of ownership which they reduces the degree 
of earnings management in hotels that listed on the ASE. The results of the study also showed that the family 
ownership and citizen's ownership didn’t effect in the degree of earnings management in hotels listed in ASE. 
Key words: earnings management, ownership structure, hotels.  
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 أثر هيكل الملكية في ممارسة إدارة األرباح 

 "دراسة تطبيقية على الفنادق المدرجة في بورصة عمان"
 
 
 
 
 
 
 

 *نشر هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي في جامعة الزرقاء
 لخص م

دف  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إدارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة عماا،  وتلللاأ ر ار ه ااأ الملف اة فللاا  ولتلالال هاذا اللا
ت ارية  رما   رو ما  عرف بطرياة المستلاات االخ(Dechow, et al, 1995)قام البالث با اس إدارة األرباح ع، طريل استخدام نموذج جونز المعدل 

نات علناة الدراساة ه اأ الملف ة فاد تم ق اسه م، خالل رربعة متغلرات  هي: الملف ة المؤسس ة والملف ة العائل اة وملف اة الماواطنل، وترالاز الملف اةو وتفو 
( والبالغ عددها رلد عشار 7017 – 7002م، جم ع الفنادق المدرجة في بورصة عما،  والتي لتوفر للا ب انات في بورصة عما، خالل فترة الدراسة )

 فندقاو 
ة ورهم ما توصلت إل ه نتائج الدراسة ر، درجة ممارساة إدارة األربااح فاي الفناادق المدرجاة فاي بورصاة عماا، منخفباة  للاث بلغات النسابة المئو ا

تشاتت الملف اة وعادم ترالزهاا لخفاد ما، درجاة   اما رظلرت نتاائج الدراساة ر، زياادة نسابة الملف اة المؤسسا ة وزياادة %33لدرجة ممارسة إدارة األرباح 
لماواطنل، علاى ممارسة إدارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة عما،  ورظلرت نتائج الدراسة عدم وجود ر ار لنسابة الملف اة العائل اة ونسابة ملف اة ا

 درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة عما،و
 وإدارة األرباح  ه اأ الملف ة  الفنادق: الكلمات المفتاحية

 مقدمة
تلدف الملاسبة إلى تاد م المعلومات المفلدة للمستفلدل، 
لمساعدتلم في اتخاذ الارارات المناسبةو وتتأ ر المعلومات الملاسب ة 
ومخرجات النظام الملاسبي بالطرق والس اسات المستخدمة في 

سب ة تعطي معدي الب انات إعدادها  للث إ، المبادئ والمعاللر الملا
الملاسب ة مرونة في إعداد هذه الب انات  م، خالل تعدد الطرق 
 والس اسات الملاسب ة التي  ما، استخداملا في المعالجات الملاسب ةو

و طلل على تدخأ اإلدارة في عمل ة الا اس الملاسبي بما 
هدافلا تسمح به المبادئ الملاسب ة المابولة قبوال عاما بلدف تلالل ر 

(  ري ر، إدارة األرباح 7002الملددة مسباا إدارة األرباح )المومني  
هي ممارسات ماصودة م، قبأ اإلدارة للتأ لر على ررباح الشراة  
بللث تعاس هذه األرباح رغبات اإلدارة ومصالللا  والتي تلدف إما 
إلى زيادة األرباح في الفترة اللال ة على لساب الفترات الساباة رو 
المستابل ة  رو تخف د األرباح في الفترة اللال ة للساب الفترات 

 الساباة رو المستابل ةو
وعلى الرغم ر، نظرية الواالة تاوم على رساس الفصأ بل، 
الملف ة واإلدارة  غلر ر، إدارة الشراة وما تتخذه م، قرارات مختلفة قد 

الف نسبة تتأ ر بترالبة ه اأ الملف ة  فل اأ الملف ة لختلف باخت

الملف ة المؤسس ة ونسبة الملف ة الفرد ة  واختالف نسبة الملف ة م، 
عائل ة والدة ونسبة الملف ة م، عائالت مختلفة  واختالف نسبة ملف ة 
المواطنل، ونسبة ملف ة غلر المواطنل،  واختالف نسبة تشتت الملف ة 

 وترالز الملف ةو     
ارسة الفنادق المدرجة تلدف هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممو 

ممارسة إدارة  في بورصة عما، إلدارة األرباح  للث تم ق اس درجة
 في الفنادق  ع، طريل استخدام نموذج جونز المعدل  األرباح

(Dechow, et al, 1995) رو ما  عرف بطرياة المستلاات  
االخت ارية  اما تلدف الدراسة لمعرفة ر ر ه اأ الملف ة في الفنادق 

 على درجة ممارستلا إلدارة األرباحو جة في بورصة عما،المدر 
  لما للذه المدرجة في بورصة عما،وقد تم اخت ار الفنادق 

الشراات م، دور في تلسل، قطاع الس الة  الذي رصبح  عتبر م، 
الاطاعات الملمة في االقتصاد اللدلث لمختلف دول العالم  وقلة 

 في هذا الاطاع الملموالدراسات التي تناولت إدارة األرباح 

 مشكلة الدراسة: 
على الرغم م، ر، نظرية الواالة تاوم على رساس الفصأ بل، 
الملف ة واإلدارة  للث تواأ ملمة إدارة الشراة وتسللر رعماللا 
لإلدارة  غلر ر، تبارب المصالح رو توافالا بل، رطراف المصالح 

 عمر فريد مصطفى شقور  د.

 داريةاالقتصاد والعلوم االكلية - المحاسبةقسم 

 االردن - الزرقاءجامعة 
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ارة  وبالتالي فإ، المختلفة  قد لؤ ر في الارارات التي تتخذها اإلد
اختالف ماونات ه اأ الملف ة قد  او، له ر ر في قرارات اإلدارة  
خاصة ف ما لتعلل بالس اسات والطرق الملاسب ة المستخدمة في إعداد 

 الب انات الملاسب ة للشراة  ومدى ممارستلا إلدارة األرباحو
بناء على ما تادم  فإ، الغرد م، هذه الدراسة هو ق اس ر ر 

على مدى المدرجة في بورصة عما،  أ الملف ة في الفنادقه ا
 ممارستلا إلدارة األرباحو 

وتتبح عناصر مشالة الدراسة م، خالل اإلجابة ع، األسئلة 
 اآلت ة:

المدرجة في بورصة ما درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق  و1
 ؟عما،

اح في ما ر ر نسبة الملف ة المؤسس ة في درجة ممارسة إدارة األرب و7
 ؟المدرجة في بورصة عما،الفنادق 

ما ر ر نسبة الملف ة العائل ة في درجة ممارسة إدارة األرباح في  و3
 ؟المدرجة في بورصة عما،الفنادق 

ما ر ر نسبة ملف ة المواطنل، في درجة ممارسة إدارة األرباح في  و4
 ؟المدرجة في بورصة عما،الفنادق 

إدارة األرباح في الفنادق ما ر ر ترالز الملف ة في درجة ممارسة  و5
 ؟المدرجة في بورصة عما،

 أهمية الدراسة:
 عد موبوع إدارة األرباح رلد المجاالت البل  ة التي اهتم بلا 

 الملاسبو، على المستوى الدولي في الفترة األخلرةو
وتبرز رهم ة الدراسة بشاأ خاص في دور الفنادق في زيادة 

خالل معرفة مدى ممارسة هذه  الس الة ودعم االقتصاد األردني  م،
الفنادق إلدارة األرباح  ور ر ه اأ الملف ة في هذه الفنادق على مدى 
ممارستلا إلدارة األرباح  أل، التوصأ إلى ذلك هو رمر ملم لجم ع 

 المستفلدل،  م، مساهمل، رو مست مري، رو مدقال،و   
 ة فالبلث س بع رمام المستفلدل، في المملفة األردن ة اللاشم

المدرجة في بعد النتائج الملدان ة المتعلاة بمدى ممارسة الفنادق 
إلدارة األرباح  ور ر ه اأ الملف ة فللا على مدى  بورصة عما،

 ممارستلا إلدارة األرباحو

 أهداف الدراسة: 
 تلدف الدراسة إلى تلالل األهداف التال ة:

ي المدرجة فق اس  درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق  و1
 بورصة عما،و

معرفة ر ر نسبة الملف ة المؤسس ة في درجة ممارسة إدارة  و7
 والمدرجة في بورصة عما،األرباح في الفنادق 

معرفة ر ر نسبة الملف ة العائل ة في درجة ممارسة إدارة األرباح  و3
 والمدرجة في بورصة عما،في الفنادق 

األرباح معرفة ر ر نسبة ملف ة المواطنل، في درجة ممارسة إدارة  و4
 والمدرجة في بورصة عما،في الفنادق 

معرفة ر ر ترالز الملف ة في درجة ممارسة إدارة األرباح في  و5
 والمدرجة في بورصة عما،الفنادق 

 أنموذج الدراسة:

 

 

 

 
 
 

 فرضيات الدراسة:
 الفرب ات التال ة: تتفو، الدراسة م،

عما، إدارة  الفرب ة األولى: ال تمارس الفنادق المدرجة في بورصة
 األرباحو

على درجة وجد ر ر لنسبة الملف ة المؤسس ة لال الفرب ة ال ان ة: 
 الفنادق المدرجة في بورصة عما،وفي  ممارسة إدارة األرباح

على درجة ممارسة وجد ر ر لنسبة الملف ة العائل ة لال الفرب ة ال ال ة: 
 الفنادق المدرجة في بورصة عما،وفي  إدارة األرباح

على درجة وجد ر ر لنسبة ملف ة المواطنل، لال رب ة الرابعة: الف
 الفنادق المدرجة في بورصة عما،وفي  ممارسة إدارة األرباح

على درجة ممارسة إدارة  وجد ر ر لترالز الملف ةلال الفرب ة الخامسة: 
 الفنادق المدرجة في بورصة عما،وفي  األرباح

 متغيرات الدراسة:
هي إستراتلج ة  :Earning Managementإدارة األرباح   -

تستخدملا إدارة الفندق وينتج عنلا تالعب ماصود في إدارة ررباح 
الشراة  بللث تصأ باألرقام المال ة والملاسب ة وفاا لما هو 

 مستلدف سابااو 
: ترالبة المالك في الشراة م، خالل رربعة ه اأ الملف ة -

ر عائل ة  ملددات  هي: مؤسسات رو رفراد  وعائل ة رو غل
 ورردنلو، رو غلر رردنلل،  وترالز الملف ة رو تشتتلاو 

نسبة الملف ة المؤسس ة: نسبة عدد األسلم التي تملفلا شراات  -
 إلى عدد رسلم الفندقو

نسبة الملف ة العائل ة: نسبة عدد األسلم التي  ملفلا رشخاص م،  -
 العائلة نفسلا إلى عدد رسلم الفندقو

األردنلل،: نسبة عدد األسلم التي  ملفلا نسبة ملف ة المواطنل،  -
 رردنلو، إلى عدد رسلم الفندقو

 ه اأ الملف ة:
 الملكية المؤسسية -
 الملكية العائلية -
 ملكية المواطنين -
 تركيز الملكية -
-  

 

درجة ممارسة إدارة 
 األرباح

 
 

 :المتغيرات المستقلة
 

 :المتغير التابع
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فأف ر م، رسلم  %5ترالز الملف ة: عدد المالك الذل،  ملفو،  -
 الفندقو

 اإلطار النظري: 
وتعدد -في ظأ عدم وجود تعريف مولد إلدارة األرباح 

خصوصا التي   صبح م، البروري تناول البعد منلا  -التعريفات
أ وجلات نظر تفمأ بعبلا بعبا  مما  ساعدنا في النلا ة إلى تلم

  ووصفًا جلداً  وصف الظاهرة
فاد عّرفت إدارة األرباح بأنلا استخدام اإلدارة للاملا الشخصي 

المال ة وه الة العمل ات ألجأ تعدلأ التاارير المال ة  إما  بشأ، التاارير
ادي للشراة  رو االقتص بغرد تبللأ رصلاب المصالح بشأ، األداء

 & Prawittللتأ لر على التعاقدات التي تتم بناء على تلك التاارير )
Smith,  2009)و 

بأنلا إدارة الارارات إدارة األرباح ( Mckee, 2005ف ما عرف )
المالئمة م، رجأ تاد م التاارير والب انات المال ة اللال ة والمتوقعة ع، 

رف إدارة األرباح بأنلا ( فاد ع7002)المومني  رما المنشأةو 
ممارسات اإلدارة في مجال التدخأ في عمل ة الا اس واإلبالغ المالي 
بما تسمح به المبادئ الملاسب ة المابولة قبوال عاما  بلدف تلالل 
رهداف ملددة مسباا م، قبأ اإلدارة  شامال اافة لاالت التدخأ سواء 

التي تؤدي إلى  التي تؤدي إلى زيادة الدخأ الملاسبي المعل،  رو
تخف به  رو للتاللأ م، تالباته  للملافظة على مستو ات نموهو في 

( إلى إدارة األرباح بأنلا Belkhoui, 2004لل، رشار بلخاوي )
عمل ة استغالل اإلدارة في إدارة المستلاات بشاأ ماصود لللصول 

 على بعد المااسب الخاصةو 
  ، إدارة األرباح( بل، نوعل، مAkers et al, 2007قد ملز )و 

لتعلل النوع األول بإنجاز عمأ المنشأة لللصول على نمو لا اي 
مببوط  رما النوع ال اني فلتعلل بتالعب ماصود باألرقام الملاسب ة 

 بلدف إلجاد نمو ظاهري ماصودو
وبولًا لول ماه ة إدارة  وفى ملاولة إلعطاء صوره رف ر

ممارسات  اح عبارة ع،األرباح   شلر البالث إلى ر، إدارة األرب
متعمدة م، اإلدارة في تلدلد الربح والتارير عنه  لفي  عاس رغبات 
اإلدارة ومصالللا رف ر م، اونه انعااسا لألداء االقتصادي اللا اي 
للشراة  ور، تلك الممارسات تلدف إما لزيادة األرباح في الفترة اللال ة 

تخف د األرباح في الساباة رو المستابل ة  رو  على لساب الفترات
المستابل ة  ور، إدارة األرباح  الفترة اللال ة لصالح الفترات الساباة رو

وسوق الماللل،  تنبؤات الملللل،ة تمارس إما ألسباب خارج ة؛ اماابل
االفتراد والمنافسة  رو ألسباب داخل ة ااالندماج الملتمأ للشراة مع 

ري ر، إدارة األرباح تتم  رخرى  رو لتلالل لوافز معلنة لإلدارة  شراة
بلدف التأ لر على األرقام الملاسب ة )وخصوًصا األرباح الملاسب ة( 

م، خالل استغالل المرونة المتالة في بعد الس اسات الملاسب ة  
 وممارسة التادلرات الشخص ةو

ومع ظلور موبوع إدارة األرباح اانت المرللة األولى م، 
 م الموبوع للبال ل، والجلات مرالأ البلث في الموبوع هي: تاد

الملن ة  وممارسي الملنة في شاأ تاد م تعاريف متعددة إلدارة الربح  
ورنواعه  وردواتهو فعلى سبلأ الم ال هناك خمسة رنواع رساس ة إلدارة 

 (:Clikeman, 2003الربح وهي )
 تخزي، األرباح لسنوات مستابل ةو ور

 مستابل ةو زيادة خسائر العام اللالي لتلالل ررباح   وب
 االعتراف المبار باإللرادو وج
 استغالل مبدر األهم ة النسب ةو ود

 ممارسات إبداع ة ر ناء االستلواذو وه
بل، مفلوم تمللد الدخأ ومفلوم إدارة  و ملز عدد م، البال ل،

األرباح  فاألول  عبر ع، رغبة اإلدارة في تاللأ االنلرافات غلر 
لل،  عبر ال اني ع،  المتوقعة في الدخأ إلى ردنى لد مما،  في

رغبة اإلدارة في الوصول إلى رهداف معلنة  منلا: زيادة اللوافز 
اإلدارية  رو تاللأ المدفوعات البريب ة  رو تاللأ تفاللف 

 و((Wikipediaاالقتراد
وسائأ  رو ممارسة تمللد الدخأ ممارسة إدارة األرباح تتطلب

لوصول إلى الربح عدلدة  ما، استخداملا للتأ لر على رقم الربح ول
 (:7010) فؤاد   المستلدف  وهناك مدخال،  ما، استخداملا  وهما

المدخأ اللا اي:  ما، لإلدارة التالعب في األرباح م، خالل  و1
الارارات الخاصة التي تدخأ في نطاق سلطة اإلدارة  م أ ناأ 
مب عات السنوات التال ة إلى السنة اللال ة م، خالل تاد م 

لى المب عات  والتالعب في المصروفات خصومات عال ة ع
 االخت ارية؛ م أ: مصاريف اإلعال، والبلوث والتطويرو

المدخأ الملاسبي:  ما، إدارة األرباح م، خالل االستلااقات  و7
االخت ارية )ري تغللر التماالت وتادلرات تلال اإللرادات 
والمصروفات المستلاة؛ م أ العمر االفترابي لألصول(  

الس اسات الملاسب ة االخت ارية؛ االتغللر م، طرياة  والتغللر في
 الوارد روال صادر روال إلى طرياة المتوسط المرجحو

( عددا م، الخطوات التي  ما، Mohanram, 2003لدد )
اتخاذها م، قبأ المللأ المالي رو مدقل اللسابات الفتشاف التالعب 

 ما، إجمال تلك الملتمأ م، قبأ اإلدارة في ررباح الشراة المعلنة  و 
 الخطوات بما للي:

تلدلد الس اسات الملاسب ة الرئ س ة للشراة وللصناعة التي  و1
 تنتمي إلللاو

تال م المرونة الملاسب ة المعطاة للشراة بموجب الاوانل،  و7
 واألعراف الملاسب ة المابولة قبوال عاماو
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 تال م اإلستراتلج ة الملاسب ة للشراةو و3
 سبي للشراةوتال م جودة اإلفصاح الملا و4
م أ:   ( في الاوائم المال ةRed Flagsتلدلد مؤشرات الخطر) و5

عمل ات زيادة األرباح غلر المفسرة  والزيادة غلر الطب ع ة في 
 رصلد المدلنو،  وتغللر المدقل الخارجيو 

غالًبا ما تنطوي ممارسات إدارة الربح السلئة ويرى البالث رنه 
دارية غلر المابولة وغلر على بعد الممارسات الملاسب ة واإل

الاانون ةو على سبلأ الم ال: فإ، إدراج بعد الالود الملاسب ة 
نما  م أ إدارة غلر قانون ة  الوهم ة ال  م أ إدارة سلئة للربح فلسب  وا 
للربح وغلر مسموح بلاو ويتبح مما سبل ر، إدارة الربح تتم بلدف 

ح الملاسب ة( م، التأ لر على األرقام الملاسب ة )وخصوًصا األربا
خالل استغالل بعد المرونة المتالة في بعد الس اسات الملاسب ة  

 وم، خالل ممارسة التادلرات الشخص ةو

 الدراسات السابقة:
 (Mansor et al, 2013دراسة ) -

هدفت هذه الدراسة إلى دعم االدعاء بأ، آل ات لافم ة  
م، وجلة نظر الشراات قادرة على التغلب على رنشطة إدارة األرباح 

 724الشراات العائل ة والشراات غلر العائل ة  تم اخت ار علنة م، 
شراة م، الشراات الماللزية والتي تم اخت ارها على رساس علنة 

 تطب ا ةو
رظلرت نتائج الدراسة ر، عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعادة 

دقلل  في الشراات العائل ة  ور، استاالل ة اإلدارة  ولجم لجنة الت
ووظ فة التدقلل الداخلي في الشراات غلر العائل ة؛ هي م، آل ات 

 اللافم ة التي وجدت للتاللأ م، رنشطة إدارة األرباحو

 ( 3102دراسة )اللوزي،  -
هدفت الدراسة إلى تلللأ إدارة األرباح في الشراات الصناع ة 
المساهمة العامة المدرجة في بورصة عما، وتأ لرها على سعر سلم 

ذه الشراات  للث تم اخت ار علنة م، الشراات الصناع ة المدرجة ه
شراة  وتم استخدام نموذج  22في بورصة عما، والتي لبلغ عددها 

 جونز المعدل لا اس إدارة األرباحو
م، الشراات التي تم إجراء  %5335خلصت الدراسة إلى ر، 

رس إدارة منلا ال تما %4235الدراسة علللا تمارس إدارة األرباح ور، 
 األرباحو

 (3103دراسة )يوسف،  -
م، خالل -هدفت الدراسة إلى اختبار ر ر ه اأ ملف ة المنشأة 

 - ال ة ملددات؛ هي: الملف ة اإلدارية والملف ة العائل ة وتشتت الملف ة
في تلفظ التاارير المال ة؛ إذ تلدد تلل الت الواالة طب عة االخت ار 

إطار اآل ار االقتصاد ة للذه اإلداري للس اسات الملاسب ة في 
 الس اساتو

شراة م، الشراات  74طبات الدراسة على علنة ماونة م، 
النشطة في سوق األوراق المال ة المصري  ورظلرت نتائج الدراسة إلى 
ر، زيادة الملف ة اإلدارية لؤدي إلى زيادة عدم التما أ باالعتراف 

شتت الملف ة لؤدي إلى باألنباء السارة واألنباء غلر السارة  ور، ت
اخت ار س اسات ملاسب ة متلفظة  وفي الماابأ فإ، الملف ة العائل ة ال 

 تدفع إلى اخت ار س اسات ملاسب ة متلفظةو   

 (Alves, 2012دراسة ) -
دارة األرباح  اختبرت هذه الدراسة العالقة بل، ه اأ الملف ة وا 

بل منة المساهم  في البرتغال  للث لتملز ه اأ اللافم ة في البرتغال
األفبر والذي له تأ لر ابلر على الارارات اإلدارية بشاأ مباشر رو 
غلر مباشر  وهدفت الدراسة إلى تلللأ ف ما إذا اا، ه اأ الملف ة 
للشراة لزيد رو لخفد إدارة األرباح  للث تم ق اس ه اأ الملف ة م، 

ة  وتم إجراء خالل الملف ة اإلدارية وترالز الملف ة والملف ة المؤسس 
 و7002 -7007شراة برتغال ة غلر مال ة للسنوات  34الدراسة على 

وخلصت الدراسة إلى ر، الملف ة اإلدارية وترالز الملف ة تلدا، 
 م، ممارسات إدارة األرباح في الشراةو

  (Abed et al, 2012دراسة ) -
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بل، إدارة األرباح وخصائص 

شراة غلر مال ة رردن ة  137 ة المؤسس ة لعلنة تتفو، م، اللافم
 و7002 – 7002للفترة 

تم استخدام نموذج جونز المعدل لا اس إدارة األرباح  وربطلا 
مع عدد األعباء المستالل، داخأ مجلس اإلدارة  ولجم مجلس 

 اإلدارة  ونسبة الملف ة التي تلتفظ بلا اإلدارةو
إدارة األرباح ولجم مجلس وخلصت إلى وجود عالقة بل، 

  اإلدارةو  
 (3100دراسة )حبيب،  -

هدفت الدراسة إلى التعرف على إدارة األرباح والعوامأ المؤ رة 
فللا  في الشراات المساهمة السورية م، خالل العوامأ التال ة: 
)ربل ة الشراة  لجم الشراة  شروط عاود المدلون ة  الف افة 

 بريبة(والررسمال ة  الربح الخابع لل
ولتلالل هدف الدراسة قام البالث بإعداد استبانة وتوزيعلا على 

استبانة منلا   92مدلرا مال ا للشراات المساهمة  تم استرداد  134
وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة طرد ة بل، ممارسة إدارة األرباح 

 والعوامأ المؤ رة فللاو   
  (Chau and Gary, 2010)دراسة  -

 اإلفصاح درجة بل، العالقة باختبار راسةالد هذه قامت
 اإلدارة )بما واستاالل ة مجلس العائل ة الملف ة ومستوى  االخت اري 
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م،  علنة على وبالتطبلل اإلدارة(و مجلس رئ س استاالل ة ذلك لتبم،
 وجود النتائج شراة مدرجة في بورصة هونج اونج  رظلرت273 

 ابلر تأ لر ووجود عائل ة ال الملف ة مستو ات في اعتدال رو انخفاد
منخفد  االخت اري  اإلفصاح مدى رو درجة ور، المصالح  لتاارب
 استلاام ازداد (%75م،  العائل ة )رف ر الملف ة ازدادت والما نسب ًا 

االخت اريو  اإلفصاح م، رعلى وجود درجة مع هذا ويرتبط اإلدارة 
 رة مستاأإدا مجلس رئ س تعلل، بل، عالقة هناك ذلك  ع، وفبالً 

 مستاأ إدارة مجلس رئ س تعلل، ر، اما االخت اري  اإلفصاح ومستوى 
 .االخت اري  اإلفصاح في الملف ة العائل ة تأ لر م،  الأ

   ( ,3112Al-Khabashدراسة ) -
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وجود ظاهرة إدارة األرباح 

بانة على ( است92ودوافعلا المختلفة  للث قام البالث بتوزيع )
مجموعة م، المدقال، الداخللل، والخارجلل، في الشراات المساهمة 
العامة الصناع ة والخدم ة في األرد،  وقد خلصت الدراسة إلى ما 

 للي:
لرى المدقاو، الخارجو، ر، إدارة الشراات تمارس إدارة األرباح  و1

المشروعة  سواء تلك الممارسات التي تؤدي إلى تبخ م الدخأ 
تؤدي إلى تخف بلا  بلنما لرى المدقاو، الداخللو، رو التي 

 ممارسة الشراات لألساللب التي تؤدي إلى تبخ م الدخأ فاطو
ال تمارس الشراات إدارة األرباح غلر المشروعة م، جلة نظر  و7

 اأ م، المدقال، الداخللل، والخارجلل،و
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إلصائ ة بل، إدارة األرباح  و3

 وغلر المشروعةو المشروعة
ممارسة الشراات إلدارة األرباح التي تؤدي إلى تبخ م الدخأ  و4

رف ر م، تلك التي تؤدي إلى تخف به م، وجلة نظر اأ م، 
 المدقال، الداخللل، والخارجلل،و

ال توجد فروق ذات داللة إلصائ ة في ممارسة الشراات إلدارة  و5
 األرباح ودوافعلا تعود إلى لجم الشراةو

  (.3112لمومني، دراسة )ا -
هدفت الدراسة إلى تلللأ وتا م ممارسات اإلدارة في استغالل 
المرونة المتالة بالمعاللر الملاسب ة إلدارة األرباح على اافة 
الاطاعات االقتصاد ة  واستخدم البالث نموذج جونز المعدل لا اس 
استغالل المرونة المتالة في المعاللر الملاسب ة  وقد شملت الدراسة 

شراة مدرجة في بورصة عما، م، اافة الاطاعات االقتصاد ة  20
 و   7003 – 1222في الفترة 

وقد رظلرت نتائج الدراسة ر، غالب ة الشراات المساهمة العامة 
المدرجة في بورصة عما، تمارس إدارة األرباح م، خالل استغالل 

األف ر المرونة المتالة في المعاللر الملاسب ة  ور، قطاع البنوك هو 
 استخداما إلدارة األرباح  وقطاع التأمل، هو األقأ استخداماو  

  (Leuz, et al, 2003)دراسة  -
هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بل، اللما ة الاانون ة 
دارة األرباح  للث افترد البال و، ر، اإلدارة  للمست مر الخارجي وا 

، وجود لما ة قو ة تلاول تخف د لما ة المست مري،  للث إ
للمست مري، تلد م، قدرة اإلدارة في اللصول على منافع الرقابة  
وبالتالي تاللأ قدرتلا على توج ه رداء الشراةو استخدم البال و، 

(و قام 1222-1220شراة  للفترة ) 31ب انات ملاسب ة ع، 
البال و، بتطوير مؤشر لا اس إدارة األرباح   اوم با اس معاوس إدارة 

ألرباح  ري ر، زيادة ق مة المؤشر تدل على انخفاد مستوى إدارة ا
 على إلجاد متوسط الا م التال ة: األرباح  و عتمد

  االنلااراف المع اااري للاادخأ التشااغلليف االنلااراف المع اااري للتاادفل
 النادي م، األنشطة التشغلل ةو

  معامااااأ االرتباااااط باااال، تغلاااار المسااااتلاات الفل ااااة وتغلاااار التاااادفاات
 ة م، األنشطة التشغلل ةوالناد 

خلصت الدراسة إلى ر، إدارة األرباح تؤ ر بشاأ سلبي على 
 لاوق األقل ة م، المساهمل،و

 ما  ملز الدراسة اللال ة ع، الدراسات الساباة:
الدراسة اللال ة تمت على الاطاع الفندقي والذي لم تتطرق له  و1

 الدراسات الساباةو
الملف ة المؤسس ة في ممارسة الدراسة اللال ة قامت بدراسة ر ر  و7

 إدارة االرباح والذي لم تتطرق له الدراسات الساباةو
الدراسة اللال ة قامت بدراسة ر ر ملف ة األردنلل، في ممارسة  و3

 إدارة االرباح والذي لم تتطرق له الدراسات الساباةو

 عينة الدراسة:
تتفو، علنة الدراسة م، جم ع الفنادق المدرجة في بورصة 

  والتي لتوفر فللا الب انات 7013لألوراق المال ة لسنة عما، 
المطلوبة لتنفلذ هذه الدراسة  والتي تتم أ في الاوائم المال ة للفنادق 

(  وبالتالي 7017–7002المدرجة في بورصة عما، خالل الفترة )
 فإ، علنة الدراسة هي:

 الشراة العرب ة الدول ة للفنادق 
  ةشراة اللمة المعدن ة األردن 
  شراة التجمعات للمشاريع

 الس ال ة
  شراة البلر المتوسط

 لالست مارات الس ال ة
 شراة زارة لالست مار 
  شراة الشرق للمشاريع

 االست مارية

  شراة الدول ة للفنادق واألسواق
 التجارية

  شراة وادي الشتا لالست مارات
 الس ال ة

 شراة الراائز لالست مارات 
 شراة النموذج ة للمطاعم 
 لفنادق الس ال ة األردن ةشراة ا 
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 مصادر جمع البيانات: 
 تم االعتماد على نوعل، م، مصادر جمع الب انات  هما:

المصادر ال انو ة: للث تم جمع معلومات الدراسة وب اناتلا م،  ور
خالل مراجعة ردب ات الدراسة  والدراسات النظرية والملدان ة ذات 

والبلوث والدوريات  العالقة بالدراسة  ع، طريل مراجعة الفتب
 المنشورة  باإلبافة إلى االستعانة بشباة اإلنترنتو

المصادر األول ة: لاد تم جمع الب انات التي تلتاجلا الدراسة م،  وب
في دللأ بورصة عما،  وعبر  لفنادقخالل التاارير المنشورة ل

 موقع هلئة األوراق المال ة على شباة اإلنترنتو

 سها:متغيرات الدراسة وكيفية قيا
تتفو، متغلرات الدراسة م، متغلر تابع هو درجة ممارسة إدارة 
األرباح  ومتغلرات مستالة هي: نسبة الملف ة المؤسس ة  ونسبة الملف ة 

 العائل ة  ونسبة ملف ة المواطنل،  وترالز الملف ةو 
 Earningدرجة ممارسة إدارة األرباح  المتغير التابع:  .0

Management : 
مارسة إدارة األرباح  ع، طريل استخدام تم ق اس درجة م

  رو ما  عرف (Dechow, et al, 1995)نموذج جونز المعدل 
لساب المستلاات االخت ارية    للث تمبطرياة المستلاات االخت ارية

 م، خالل الخطوات التال ة:
 تادلر المستلاات الفل ة -6

 
   (β1,β2,β3) تادلر   -2

 
 (β1,β2,β3) استخدام  تادلر المستلاات غلر االخت ارية ب -3

 
 تادلر المستلاات االخت ارية -4

 
 عتبر الفندق ممارسا إلدارة األرباح إذا اانت الا مة المطلاة  -2

للمستلاات االخت ارية في السنة مساو ة رو رفبر م، ق مة متوسط 
 المستلاات االخت اريةو

درجة ممارسة إدارة األرباح= )عدد السنوات التي تفو، فللا  -1
مطلاة للمستلاات االخت ارية رفبر م، متوسط الا مة ال

 100سنوات(* 5المستلاات االخت ارية للبنكف 
 للث:

TACCالمستلاات الفل ة للشراة : 
NACCالمستلاات االخت ارية للشراة : 

ANACCالمستلاات غلر االخت ارية للشراة : 

NIصافي الدخأ للشراة : 
OCFالتدفاات الناد ة التشغلل ة للشراة : 

Aمالي رصول الشراة: إج 
∆REVالتغلر في إلرادات الشراة : 
∆RECالتغلر في اللسابات تلت التلصلأ للشراة : 

PPE إجمالي العاارات والتجللزات والممتلفات )األصول طويلة :
 واألجأ( للشراة

  المتغيرات المستقلة:  .3
نسبة الملف ة المؤسس ة: نسبة عدد األسلم التي تملفلا شراات  -

 الفندقوإلى عدد رسلم 
نسبة الملف ة العائل ة: نسبة عدد األسلم التي  ملفلا رشخاص م،  -

 العائلة نفسلا إلى عدد رسلم الفندقو
نسبة ملف ة المواطنل،: نسبة عدد األسلم التي  ملفلا رردنلو،  -

 إلى عدد رسلم الفندقو
فأف ر م، رسلم   %5ترالز الملف ة: عدد المالك الذل،  ملفو،  -

 الفندقو

 فرضيات ومناقشة النتائج:اختبار ال
وبرنامج اللزم   EXCELقام البالث باستخدام برنامج اإلفسأ

في تلللأ الب انات والتعرف إلى  SPSSاإللصائ ة للعلوم االجتماع ة 
اإللصاءات الوصف ة لمتغلرات الدراسة ونتائج اختبار الفرب ات  

ة  ( اإللصاءات الوصف ة لمتغلرات الدراس1للث لبل، الجدول رقم)
اأ ( نتائج اختبار فرب ات الدراسة  سلتم ب ا، 7ويبل، الجدول رقم)

فرب ة واإللصاءات الوصف ة لمتغلراتلا واختبارها في الصفلات 
 التال ة:

 ( اإللصاءات الوصف ة لمتغلرات الدراسة1جدول رقم)
Std. Deviation Mean Max Min N  

 درجة إدارة األرباح 11 0370 0340 033723 031
 الملف ة المؤسس ة 11 0312 0391 0349 0371

 الملف ة العائل ة 11 0307 0325 0319 0372
 ملف ة المواطنل، 11 0372 0322 0321 0330

 ترالز الملف ة 11 1 2 4.09 1364
 ( اختبار فرب ات الدراسة  7جدول رقم)

 T Df Sig. (2-tailed) المتغلر
 0300 10 103252 درجة إدارة األرباح

 0.04 10 3.81 - لف ة المؤسس ةالم
 0.85 10 0.20 - الملف ة العائل ة
 0.61 10 0.53 - ملف ة المواطنل،
 0.031 10 2.52 ترالز الملف ة

الفرضية األولى: ال تمارس الفنادق األردنية المساهمة العامة إدارة 
 األرباح.

لاد تم ق اس درجة ممارسة إدارة األرباح ع، طريل استخدام 
  رو ما  عرف (Dechow, et al, 1995)جونز المعدل  نموذج
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بطرياة المستلاات االخت ارية  للث تم لساب درجة إدارة األرباح في 
تم تلللأ الب انات  الفنادق األردن ة المدرجة في بورصة عما،  و 

إدارة األرباح في الفنادق األردن ة المدرجة ورظلرت النتائج ر، درجة 
(  للث بلغت 1تظلر في الجدول رقم) هي اما في بورصة عما،

  وبلغت الا مة الفبرى 0370الا مة الصغرى لممارسة إدارة األرباح 
  ف ما اا، 0333  بلنما اا، متوسط درجة ممارسة إدارة األرباح 0340

 و031التشتت منخفبا للث بلغ 
-One Sample Tتم اختبار هذه الفرب ة باستخدام اخت ار 

testماارنة إجابات العلنة لمتغلر معل، مع متغلر   والذي  ستخدم ل
  لإلجابات  معل،فربي لتم تلدلد وسطه اللسابي بناء على مدى 

في ( نتائج اختبار درجة ممارسة إدارة األرباح 7يبل، الجدول رقم)و 
  وهي P-value sig. = 0300  للث بلغت ق مة الفنادق األردن ة

التالي ترفد الفرب ة   بα  =0305ق مة رقأ م، مستوى المعنو ة 
العدم ة وتابأ الفرب ة البدللة  ري ر، الفنادق األردن ة تمارس إدارة 

  وهي نسبة منخفبة  للث بلغت في الشراات %33األرباح بنسبة 
(  7013)اللوزي   % 5335الصناع ة المساهمة العامة األردن ة 

ق ع، ويرى البالث ر، سبب انخفاد ممارسة إدارة األرباح في  الفناد
الشراات الصناع ة ربما  عود إلى ر، الفنادق تأ رت بانخفاد النشاط 
الس الي في المنطاة  وبالتالي فلي تلاول اللصول على المزيد م، 

 الدعم اللاومي م، خالل إظلار ررباللا بشاأ  عاس الواقعو

على درجة وجد أثر لنسبة الملكية المؤسسية يال الفرضية الثانية: 
 الفنادق األردنية المساهمة العامة.في  األرباحممارسة إدارة 

تم تلدلد نسبة الملف ة المؤسس ة على رساس عدد األسلم التي 
 ملفلا شراات إلى إجمالي عدد رسلم الشراة  للث لبل، الجدول 

( ر، متوسط نسبة الملف ة المؤسس ة في الفنادق األردن ة هي 1رقم)
  واانت 0357فرد ة هي   وفي الماابأ فإ، نسبة الملف ة ال0349

والا مة الفبرى  0312الا مة الصغرى لنسبة للملف ة المؤسس ة هي 
 و0391

 االنلدار البس ط تم اختبار هذه الفرب ة باستخدام اخت ار 
Simple Regression Test ( نتائج اختبار 7يبل، الجدول رقم)  و

نادق ر ر الملف ة المؤسس ة على درجة ممارسة إدارة األرباح في الف
  وهي ق مة رقأ P-value sig. = 0304األردن ة  للث بلغت ق مة 

  بالتالي ترفد الفرب ة العدم ة α  =0305م، مستوى المعنو ة 
وتابأ الفرب ة البدللة  ري ر، نسبة الملف ة المؤسس ة تؤ ر في درجة 

وهي ق مة سالبة   T =- 3.81ممارسة إدارة األرباح  ف ما اانت ق مة 
ري ر، زيادة الملف ة المؤسس ة لؤدي إلى   ر عاسي ري ر، األ

انخفاد ممارسة إدارة األرباح  وهي نتلجة متوقعة للث إ، الملف ة 
المؤسس ة تفو، رقدر م، الملف ة الفرد ة على توفلر رقابة على إدارة 

الشراة  واذلك فإ، الملف ة المؤسس ة تفو، رقأ رغبة م، الملف ة 
 للتأ لر على ررباح الشراةو  الفرد ة في ممارسة البغوط

الفرضية الثالثة: ال يوجد أثر لنسبة الملكية العائلية على درجة 
 ممارسة إدارة األرباح في الفنادق األردنية المساهمة العامة.

تم تلدلد نسبة الملف ة العائل ة على رساس عدد األسلم التي 
ة  للث  ملفلا رشخاص م، عائلة والدة إلى إجمالي عدد رسلم الشرا

( ر، متوسط نسبة الملف ة العائل ة في الفنادق 1لبل، الجدول رقم)
  واانت الا مة الصغرى لنسبة للملف ة العائل ة هي 0319األردن ة هي 

 و0325والا مة الفبرى  0307
 االنلدار البس ط تم اختبار هذه الفرب ة باستخدام اخت ار 

Simple Regression Test نتائج اختبار  (7يبل، الجدول رقم)  و
ر ر الملف ة العائل ة على درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق 

  وهي ق مة رفبر P-value sig. = 0395األردن ة  للث بلغت ق مة 
  بالتالي تابأ الفرب ة العدم ة α  =0305م، مستوى المعنو ة 

وترفد الفرب ة البدللة  ري ر، نسبة الملف ة العائل ة ال تؤ ر في 
األرباح  وهذه النتلجة غلر متوقعة للث إ، س طرة جة ممارسة إدارة در 

عائلة والدة على نسبة عال ة م، رسلم الشراة لجعللا تمارس بغوطا 
على اإلدارة لتلالل رهداف معلنة  فالملف ة العائل ة تتطلب تطبلل 
س اسات ملاسب ة هجوم ة غلر متلفظة  وتلاول إدارة األرباح 

 ,Mansor et al)وقد رظلرت نتائج دراسة لتلالل مصالللا  
( ر، الشراات غلر العائل ة لدللا آل ات لافم ة تجعللا قادرة 2013

على التاللأ م، رنشطة إدارة األرباح بشاأ رفبأ م، آل ات اللافم ة 
 الموجودة في الشراات العائل ةو

 الفرضية الرابعة: ال يوجد أثر لنسبة ملكية المواطنين األردنيين على
 درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق األردنية المساهمة العامة.

تم تلدلد نسبة ملف ة المواطنل، األردنلل، على رساس عدد 
األسلم التي  ملفلا مواطنو، إلى إجمالي عدد رسلم الشراة  للث 

( ر، متوسط نسبة المواطنل، األردنلل، في الفنادق 1لبل، الجدول رقم)
  وفي الماابأ فإ، نسبة ملف ة غلر األردنلل، 0321األردن ة هي 

هي المواطنل، األردنلل، واانت الا مة الصغرى لنسبة ملف ة  0372
 و0322والا مة الفبرى  0372

 االنلدار البس ط تم اختبار هذه الفرب ة باستخدام اخت ار 
Simple Regression Test ( نتائج اختبار 7يبل، الجدول رقم)  و

طنل، األردنلل، على درجة ممارسة إدارة األرباح  للث ر ر ملف ة الموا
  وهي ق مة رفبر م، مستوى P-value sig. = 0321بلغت ق مة 

  بالتالي تابأ الفرب ة العدم ة وترفد الفرب ة α  =0305المعنو ة 
البدللة  ري ر، نسبة ملف ة المواطنل، األردنلل، ال تؤ ر في درجة 

لجة متوقعة للث إ، تصرفات المالفل، ممارسة إدارة األرباح  وهي نت
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وقراراتلم تلدف لتلالل مصالللم ول، تختلف سواء اانوا مواطنل، 
 رردنلل، رم غلر رردنلل،و

على درجة ممارسة وجد أثر لتركيز الملكية يال الفرضية الخامسة: 
 الفنادق األردنية المساهمة العامة.في إدارة األرباح 

رساس عدد المالك الذل،  ملفو، تم تلدلد ترالز الملف ة على 
( ر، 1فأف ر م، إجمالي رسلم الشراة  للث لبل، الجدول رقم) 5%

  واانت متوسط ترالز الملف ة في الفنادق األردن ة هو رربعة رشخاص
الا مة الصغرى لترالز الملف ة شخص والد والا مة الفبرى ستة 

 رشخاصو
 دار البس ط االنلتم اختبار هذه الفرب ة باستخدام اخت ار 

Simple Regression Test ( نتائج اختبار 7يبل، الجدول رقم)  و
ر ر ترالز الملف ة على درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق 

  وهي ق مة P-value sig. = 03031األردن ة  للث بلغت ق مة 
  بالتالي ترفد الفرب ة العدم ة α  =0305رقأ م، مستوى المعنو ة 

ة البدللة  ري ر، ترالز الملف ة تؤ ر في درجة ممارسة وتابأ الفرب 
ري ر،  وهي ق مة موجبة   T= 2.52إدارة األرباح  ف ما اانت ق مة 

انخفاد ترالز الملف ة لؤدي إلى انخفاد ممارسة إدارة األرباح  
للث إ، انخفاد تراز الملف ة وزيادة تشتت الملف ة لخفبا، م، 

داف معلنة مما  الأ م، ممارسة ردارة البغوط على اإلدارة لتلالل ره
 األرباحو 

  النتائج والتوصيات:
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلت ة:

بلنت نتائج الدراسة ر، درجة ممارسة إدارة األرباح في الفنادق  و1
المدرجة في بورصة عما، منخفبة  للث بلغت النسبة المئو ة 

تائج الدراسة   اما رظلرت ن% 33لدرجة ممارسة إدارة األرباح 
بل، الفنادق المدرجة في بورصة عما، في درجة ر، هناك تفاوتا 

وردنى ق مة  0340ممارسة إدارة األرباح  للث اانت رعلى ق مة 
 و0370

رظلرت نتائج الدراسة وجود ر ر لترالز الملف ة على درجة  و7
ممارسة إدارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة عما،  

الز الملف ة لؤدي إلى زيادة ممارسة إدارة إ، زيادة تر  للث
األرباح  وبالتالي فإ، تشتت الملف ة لؤدي إلى انخفاد ممارسة 
إدارة األرباح  وهذا  ظلر ر، تشتت الملف ة وعدم ترالز الملف ة 
بلد مجموعة م، المساهمل،   الأ م، البغوط على اإلدارة  مما 

اح  ويرى البالث ر،  الأ م، ممارسات اإلدارة للتأ لر على األرب
تشتت الملف ة وعدم ترازها بلد مجموعة م، المساهمل،  الأ م، 
ق ام األف رية باستغالل األقل ة لتلالل مصالللم ع، طريل 

 ممارسة إدارة األرباحو

رظلرت نتائج الدراسة وجود ر ر للملف ة المؤسس ة على درجة  و3
عما،  ممارسة إدارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة 

إ، زيادة الملف ة المؤسس ة لؤدي إلى انخفاد ممارسة  للث
إدارة األرباح  ويرى البالث ر، زيادة الملف ة المؤسس ة تالأ م، 
البغوط على اإلدارة  مما  الأ م، ممارسات اإلدارة للتأ لر على 

 األرباحو
رظلرت نتائج الدراسة عدم وجود ر ر للملف ة العائل ة على درجة  و4

دارة األرباح في الفنادق المدرجة في بورصة عما،  ممارسة إ
إ، زيادة الملف ة العائل ة ال لؤ ر على ممارسة إدارة  للث

األرباح  وهذا  ظلر ر، الملف ة سواء اانت م، عائلة والدة رم 
م، عائالت مختلفة فسوف  او، للا التأ لر نفسه على اإلدارة  

في الشراات العائل ة ويرى البالث ر، هذه النتلجة غلر متوقعة ف
التي تفو، مملواة لعائلة والدة  تفو، اإلدارة في رغلب األل ا، 
م، العائلة نفسلا  و او، للا دوافع إلظلار ر، رداء الشراة جلد  

 ور، رداء الشراة لرتبط بسمعة العائلةو
رظلرت نتائج الدراسة عدم وجود ر ر لنسبة ملف ة المواطنل، على  و5

ألرباح في الفنادق المدرجة في بورصة درجة ممارسة إدارة ا
إ، زيادة نسبة ملف ة المواطنل، ال لؤ ر على  عما،  للث

ممارسة إدارة األرباح  وهذا  ظلر ر، الملف ة سواء اانت 
لمواطنل، رردنلل، رم غلر رردنلل، فسوف  او، للا  التأ لر نفسه 

 على اإلدارةو

 وأخيرا يقترح الباحث التوصيات اآلتية:
اد االهتمام بالملف ة المؤسس ة وتشج ع زيادة نسبة ملف ة ر، لزد و1

 الشراات في الشراات المساهمة العامةو
زيادة االهتمام بلاوق األقل ة م، المساهمل،؛ م، خالل تاللد  و7

دارة األرباح  دور األف رية في اخت ار الس اسات الملاسب ة وا 
 وبشاأ  لال مصالللم

 المراجع:
ة األرباح والعوامأ المؤ رة علللا في (  إدار 7011لبلب  ماهر  ) -

الشراات المساهمة السورية  رسالة ماجستلر غلر منشورة  
 جامعة تشري،  سورياو

(  العالقة بل، إدارة الربل ة واللافم ة  متوفر 7010فؤاد  رلمد ) -
  fcpa.jeeran.com  في:

(  ر ر ممارسة إدارة األرباح على رسعار 7013اللوزي  خالد  ) -
 رسالة جامع ة غلر منشورة  جامعة الشرق األوسطو  األسلم 

(  تلللأ وتال م ممارسات اإلدارة في 7002) المومني  ملمد -
استغالل المرونة المتالة بالمعاللر الملاسب ة  رسالة داتوراه غلر 

 منشورة  جامعة عما، العرب ةو
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(  ر ر ملددات ه اأ ملف ة المنشأة في 7017لوسف  علي  ) -
ير المال ة  مجلة جامعة دمشل للعلوم االقتصاد ة تلفظ التاار 
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